
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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— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2009 r. — Dionisio 
Galao przeciwko Komitetowi Regionów 

(Sprawa F-57/09) 

(2009/C 180/121) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Ana Maria Dionisio Galao (Bruksela, Belgia) 
(przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, 
adwokaci) 

Strona pozwana: Komitet Regionów 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów ustalającej 
warunki zatrudnienia skarżącej w charakterze pracownika 
kontraktowego na podstawie 3 ter WZIP w zakresie, w jakim 
ogranicza ona czas trwania umowy do 3 miesięcy a także 
stwierdzenie nieważności dwóch aneksów do umowy o pracę 
skarżącej w charakterze członka personelu tymczasowego zmie
niających datę zakończenia tej umowy. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów z dnia 
19 grudnia 2008 r. w zakresie, w jakim ustala ona warunki 
zatrudnienia skarżącej jako pracownika kontraktowego na 
podstawie art. 3 ter WZIP a konkretnie w zakresie, w 
jakim ogranicza ona czas trwania umowy do 3 miesięcy; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów z dnia 
23 października 2008 r. w zakresie, w jakim zmienia ona w 
aneksie nr 9 do umowy warunki zatrudnienia skarżącej jako 
członka personelu tymczasowego na podstawie art. 8 lit. b) 
WZIP a konkretnie w zakresie, w jakim przenosi ona na 31 
grudnia 2008 r. datę zakończenia tej umowy; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów z dnia 
22 września 2008 r. w zakresie, w jakim zmienia ona w 
aneksie nr 8 do umowy warunki zatrudnienia skarżącej jako 
członka personelu tymczasowego na podstawie art. 8 lit. b) 
WZIP a konkretnie w zakresie, w jakim przenosi ona datę 
zakończenia tej umowy z dnia 30 września na 31 grudnia 
2008 r.; 

— obciążenie Komitetu Regionów kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2009 r. — Pascual 
García przeciwko Komisji 

(Sprawa F-58/09) 

(2009/C 180/122) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: César Pascual García (Madryd, Hiszpania) (przed
stawiciele: B. Cortese i C. Cortese, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o zatrudnieniu skarżą
cego jako asystenta technicznego od dnia 10 marca 2009 r., 
zaszeregowanego służbowo do kategorii AST3/stopień 2, w 
części w jakiej w decyzji tej nie przyznaje się mu praw i wyna
grodzenia, które są niezbędne dla celów prawidłowego wyko
nania wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 22 maja 
2008 r. w sprawie F-145/06 Pascual García przeciwko Komisji. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o zatrudnieniu 
skarżącego jako asystenta technicznego od dnia 10 marca 
2009 r., zaszeregowanego służbowo do kategorii AST3/sto
pień 2, w części w jakiej w decyzji tej nie przyznaje się mu 
praw i wynagrodzenia, które są niezbędne dla celów prawid 
łowego wykonania wyroku sądu do spraw służby publicznej 
z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie F-145/06 Pascual García 
przeciwko Komisji a w szczególności: 

a) w części, w której nie stanowi, że starszeństwo służ
bowe skarżącego liczy się od dnia 1 kwietnia 2006 r. 
dla celów awansów w ramach zaszeregowania służbo
wego oraz praw emerytalnych i dla każdego innego celu, 
który może mieć znaczenie; 

b) w części, w której odmawia skarżącemu prawa do 
dodatku za pracę poza krajem, o którym to dodatku 
mowa w art. 4 akapit pierwszy załącznika VII do regu
laminu pracowniczego; 

— w miarę potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 
10 marca 2009 r. o odrzuceniu zażalenia złożonego przez 
skarżącego w tym samym dniu i mającego na celu uzyskanie 
takich praw i wynagrodzenia jakie są niezbędne dla celów 
prawidłowego wykonania wyroku Sądu do spraw Służby 
Publicznej z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie F-145/06 
Pascual García przeciwko Komisji, włącznie z niezapłaco
nymi dodatkami i zasiłkami, powiększonymi o kwotę przy
padającą z tytułu odsetek za zwłokę; 

— tytułem żądania ubocznego, nakazanie Komisji naprawienia 
szkody związanej z brakiem przyznania dodatku na pracę 
poza krajem; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.
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