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Skarga wniesiona w dniu 5 października 2009 r. — 
V przeciwko Parlamentowi Europejskiemu 

(Sprawa F-46/09) 

(2010/C 11/76) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: V (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat 
É. Boigelot) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności opinii lekarskiej o 
niezdolności fizycznej z dnia 18 grudnia 2008 r. i po drugie, 
stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 19 grudnia 2008 r. o 
wycofaniu oferty zatrudnienia złożonej uprzednio stronie 
skarżącej. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 19 grudnia 2008 r. 
podjętej przez dyrektora do spraw zarządzania personelem, 
wycofującej z powodu niezdolności do wykonywania pracy 
złożoną stronie skarżącej w dniu 10 grudnia 2008 r. ofertę 
zatrudnienia w charakterze pracownika kontraktowego w 
Sekretariacie Generalnym; 

— stwierdzenie nieważności opinii lekarskiej o niezdolności 
fizycznej z dnia 18 grudnia 2008 r. wydanej przez lekarza 
Parlamentu, ponieważ stwierdził on niezdolność strony 
skarżącej po pierwsze, bez przeprowadzenia jej badań 
klinicznych i po drugie, opierając się wyłącznie o decyzję 
o niezdolności do wykonywania pracy, podjętą przez 
lekarza Komisji Europejskiej w 2006 r., która została 
następnie utrzymana w mocy przez komisję lekarską w 
sposób nieprawidłowy w następstwie wniosku skarżącej o 
stwierdzenie nieważności powołania rzeczonej komisji, jako 
że decyzje te zostały zakwestionowane przed Sądem we 
wciąż toczącym się postępowaniu w sprawie F-33/08; 

W konsekwencji takiego stwierdzenia nieważności zorgani
zowanie prawdziwego badania lekarskiego poprzedzającego 
podjęcie pracy w Parlamencie, które nie będzie miało 
charakteru dyskryminującego i ponowne udostępnienie 
stanowiska, które zostało stronie skarżącej zaproponowane 
w Dyrekcji Generalnej do spraw Komunikacji Parlamentu 
Europejskiego; 

— przyznanie odszkodowania za szkody i krzywdy poniesione 
przez stronę skarżącą, szacowane wstępnie na 70 000 EUR 
(powiększone o odsetki za zwłokę naliczane od dnia 
18 grudnia 2008 r., których wysokość podlega ustaleniu 
w oparciu o stopę ustaloną przez Europejski Bank Centralny 
dla podstawowych operacji refinansowania, powiększoną o 
2 punkty), z zastrzeżeniem jego podwyższenia lub zmniej
szenia w trakcie postępowania; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 21 października 2009 r. — 
W przeciwko Komisji 

(Sprawa F-86/09) 

(2010/C 11/77) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: W (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat 
E. Boigelot) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu 
stronie skarżącej dodatku na gospodarstwo domowe. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji urzędu do spraw admini
strowania i rozliczania należności indywidualnych z dnia 
5 marca 2009 r. o nieprzyznaniu stronie skarżącej dodatku 
na gospodarstwo domowe; 

— stwierdzenie nieważności decyzji o odrzuceniu zażalenia 
złożonego przez stronę skarżącą na podstawie art. 90 ust. 
2 regulaminu pracowniczego w dniu 2 kwietnia 2009 r., 
zarejestrowanego pod nr R/149/09, która to decyzja podjęta 
została w dniu 17 lipca 2009 r. przez dyrektora general
nego dyrekcji generalnej do spraw administracji działającego 
w charakterze organu powołującego 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania.
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