
— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji oddalają
cych wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy i zażalenia 
złożone przez skarżących, decyzji odpowiednio z dnia 20 
kwietnia 2009 r. i z dnia 6 sierpnia 2009 r. 

— w ramach środków organizacji postępowania wezwanie 
pozwanej do okazania akt administracyjnych, a przynaj
mniej dokumentów, pochodzących z DG-H i przedłożonych 
zarządowi, dotyczących ogólnej waloryzacji wynagrodzeń 
(GSA) za 2009 r., projektu zarządu w sprawie GSA za 
2009 r., dokumentów pochodzących z DG-H przedłożo
nych radzie prezesów dotyczących GSA za 2009 r., decyzji 
rady prezesów w sprawie GSA za 2009 r.; 

— zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za wyrzą
dzoną skarżącym szkodę w wysokości 5 000 EUR dla 
każdego ze skarżących ze względu na utratę siły nabywczej 
od dnia 1 stycznia 2009 r., z tytułu zaległych wynagrodzeń 
w wysokości podwyżki wynagrodzeń skarżących o 1,5 % od 
dnia 1 stycznia 2009 r. i z tytułu odsetek od kwoty zaleg 
łych wynagrodzeń od odpowiedniego dnia ich wymagal
ności do dnia ich zapłaty. Ta stopa odsetek powinna zostać 
obliczona na podstawie stopy ustalonej przez Europejski 
Bank Centralny dla głównych operacji refinansowych, stoso
wanej w okresie właściwym dla wydarzeń będących 
podstawą sporu, powiększonej o dwa punkty. 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 19 października 2009 r. — Rossi 
Ferreras przeciwko Komisji 

(Sprawa F-85/09) 

(2009/C 312/74) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Francisco Rossi Ferreras (Luksemburg, Luksem
burg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Wniosek o stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu 
kariery zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 lipca 2001 r. 
do dnia 31 grudnia 2002 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery 
zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do 
dnia 31 grudnia 2002 r.; 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania. 

Skarga wniesiona w dniu 26 październik a 2009 r. — 
Gagalis przeciwko Radzie 

(Sprawa F-89/09) 

(2009/C 312/75) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgia) (przedstawi
ciel: adwokat N. Lhoëst) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Skarga mająca na celu stwierdzenie nieważności decyzji strony 
pozwanej odmawiającej skarżącemu zwrotu wszystkich kosztów 
związanych z kuracją termalną do wysokości 75 % na 
podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 9 
grudnia 2008 r., podanej do wiadomości skarżącego w dniu 
22 grudnia 2008 r. i odmawiającej mu zwrotu wszystkich 
kosztów związanych z kuracją termalną do wysokości 75 % 
na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 15 lipca 2009 r., 
podanej do wiadomości skarżącego w dniu 17 lipca 2009 r. 
i oddalającej zażalenie skarżącego co do zwrotu wszystkich 
kosztów związanych z kuracją termalną do wysokości 75 % 
na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego; 

— zasądzenie od Rady na rzecz skarżącego kwoty uzupełnia
jącej w wysokości 1 551,38 EUR, powiększonej o odsetki za 
zwłokę; 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.
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