
Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2009 r. — Brigitte 
Knöll przeciwko Europolowi 

(Sprawa F-44/09) 

(2009/C 180/118) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Niemcy) 
(przedstawiciel: P. de Casparis, adwokat) 

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 20 maja 2009 r. — J przeciwko 
Komisji 

(Sprawa F-53/09) 

(2009/C 180/119) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: J (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek strony 
skarżącej o uznanie choroby, na którą cierpi, za chorobę zawo
dową, a także decyzji o obciążeniu jej opłatami i kosztami 

wyznaczonego przez nią lekarza oraz połową opłat i kosztów 
dodatkowych trzeciego lekarza komisji lekarskiej. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalającej 
wniosek strony skarżącej o uznanie za chorobę zawodową 
w rozumieniu art. 73 regulaminu pracowniczego choroby, 
na którą cierpi i która uniemożliwia jej sprawowanie funkcji; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o obciążeniu jej 
opłatami i kosztami wyznaczonego przez nią lekarza oraz 
połową opłat i kosztów dodatkowych trzeciego lekarza 
komisji lekarskiej; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącej symbolicznego 
euro jako zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania. 

Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2009 r. — Maxwell 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-55/09) 

(2009/C 180/120) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Allan Maxwell (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: 
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Żądanie naprawienia szkody polegającej na niezwróceniu 
kosztów zakwaterowania i kształcenia poniesionej przez skarżą
cego w trakcie urlopu z przyczyn osobistych, z którego 
skarżący skorzystał w celu sprawowania funkcji „EU Senior 
Advisor” w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreań
skiego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 2 września 2008 r. oddalającej wniesiony przez skarżą
cego wniosek o odszkodowanie; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 
132 900 EUR z tytułu zwrotu kosztów zakwaterowania i 
kształcenia, które poniósł on w ramach sprawowania funkcji 
EU Senior Adviser w Organizacji Rozwoju Energetyki 
Półwyspu Koreańskiego;
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