
Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 czerwca 2008 r., w 
drodze której skarżąca została poinformowana o braku możli
wości zaoferowania jej stałego zatrudnienia a także decyzji z 
dnia 7 stycznia 2009 r. odrzucającej zażalenie złożone na 
pierwszą z decyzji. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 czerwca 2008 r., 
w drodze której strona pozwana poinformowała skarżącą o 
braku możliwości zaoferowania jej stałego zatrudnienia a 
także decyzji z dnia 7 stycznia 2009 r. w przedmiocie 
zażalenia, w której stwierdzono że zarzuty podniesione 
przez skarżącą w stosunku do decyzji z dnia 12 czerwca 
2008 r. są bezzasadne; 

— obciążenie Europolu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2009 r. — Goddijn 
przeciwko Europolowi 

(Sprawa F-39/09) 

(2009/C 167/53) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Jacqueline Goddijn (Breda, Niderlandy) (przed
stawiciel: P. de Casparis) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 czerwca 2008 r., w 
drodze której skarżąca została poinformowana o braku możli
wości zaoferowania jej stałego zatrudnienia a także decyzji z 
dnia 7 stycznia 2009 r. odrzucającej zażalenie złożone na 
pierwszą z decyzji. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 czerwca 2008 r., 
w drodze której strona pozwana poinformowała skarżącą o 
braku możliwości zaoferowania jej stałego zatrudnienia a 
także decyzji z dnia 7 stycznia 2009 r. w przedmiocie 
zażalenia, w której stwierdzono że zarzuty podniesione 
przez skarżącą w stosunku do decyzji z dnia 12 czerwca 
2008 r. są bezzasadne; 

— obciążenie Europolu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2009 r. — Wendler 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-49/09) 

(2009/C 167/54) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Włochy) 
(przedstawiciel: adwokat M. Müller-Trawinski) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Wycofanie żądania pozwanej dotyczącego podania przez 
skarżącego konta bankowego założonego w jego miejscu 
zamieszkania we Włoszech, dla celów wypłaty emerytury 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej z dnia 9 
września 2008 r., w drodze której odrzucone zostało zaża
lenie skarżącego z dnia 19 lutego 2008 r. i zgodnie z którą 
ma on obowiązek podania konto bankowego założonego w 
jego miejscu zamieszkania, dla celów wypłaty jego emery
tury; 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania. 

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2009 r. — Missir 
Mamachi di Lusignano przeciwko Komisji 

(Sprawa F-50/09) 

(2009/C 167/55) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove- 
Avelgem, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci F. Di Gianni i R. 
Antonini) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Wniosek o naprawienie szkody majątkowej i krzywdy wynika
jących z zabójstwa urzędnika Komisji i jego małżonki. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 3 lutego 2009 r., odrzucającej zażalenie nr R/406/08 
dotyczące wniosku o naprawienie szkody i krzywdy wyni
kających z zabójstwa Alessandra Missira Mamachi di Lusig
nano i jego małżonki, do którego doszło w dniu
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18 września 2006 r. w Rabacie (Maroko), gdzie znajdował 
się on w związku ze swoją służbą; 

— tytułem naprawienia szkody majątkowej, nakazanie Komisji 
zapłaty na rzecz spadkobierców i następców prawnych Ales
sandra Missira Mamachi di Lusignano kwoty 2 552 837,96 
EUR, odpowiadającej 26 rocznym wynagrodzeniom zabi
tego urzędnika z możliwością ponownego jej oszacowania 
przy uwzględnieniu ewentualnego rozwoju jego kariery 
(zarówno w zakresie automatycznego przeniesienia na 
kolejne stopnie jak i w zakresie ewentualnych awansów 
do wyższych grup zaszeregowania służbowego); 

— nakazanie Komisji zapłaty na rzecz uprawnionych spadko
bierców i następców prawnych Alessandra Missira Mamachi 
di Lusignano kwoty 250 000 EUR tytułem naprawienia 
krzywdy odniesionej przez ofiarę zabójstwa przed jej śmier
cią; 

— nakazanie Komisji zapłaty na rzecz uprawnionych spadko
bierców i następców prawnych Alessandra Missira Mamachi 
di Lusignano kwoty 1 276 512 EUR tytułem naprawienia 
krzywdy odniesionej przez nich jako potomstwo ofiary i 
świadkowie jego tragicznego zabójstwa; 

— nakazanie Komisji zapłaty na rzecz Livia Missira Mamachi di 
Lusignano kwoty 212 752 EUR tytułem naprawienia 
krzywdy odniesionej przezeń jako ojca ofiary; 

— nakazanie Komisji zapłaty odsetek wyrównawczych i nali
czonych w międzyczasie odsetek za zwłokę; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2009 r. — Lebedef 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-54/09) 

(2009/C 167/56) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) 
(przedstawiciel: F. Frabetti, adwokat) 
Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności szeregu decyzji dotyczących pomniej
szenia o 39 dni prawa do urlopu skarżącego za 2008 r. 
Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 lutego 2008 r., 
1 kwietnia 2008 r., 10 kwietnia 2008 r., 20 maja 2008 r., 
14 lipca 2008 r. dotyczących pomniejszenia o 39 dni prawa 
do urlopu skarżącego za 2008 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

PL C 167/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.7.2009


