
Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europej
skich 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu 
skarżącej w interesie służby do innej dyrekcji, a po drugie, 
zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 18 grudnia 2008 r. o przeniesieniu skarżącej do 
dyrekcji biblioteki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r.; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 
9 lipca 2009 r., doręczonej w dniu 13 lipca 2009 r., odda
lającej zażalenie; 

— zasądzenie od strony pozwanej kwoty 50 000 EUR z tytułu 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; 

— obciążenie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europej
skich kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2009 r. — Skareby 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-95/09) 

(2010/C 24/155) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Carina Skareby (Leuven, Belgia) (przedstawiciele: 
S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Skarga na decyzję Komisji oddalającą wniosek skarżącej w 
sprawie wszczęcia dochodzenia administracyjnego mającego 
na celu stwierdzenie mobbingu, którego skarżąca twierdzi, że 
była ofiarą. 

Żądania strony skarżącej 

Skarżąca zwraca się do Sądu o: 

— uznanie skargi za dopuszczalną; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 4 marca 
2009 r. oraz w zakresie w jakim jest to konieczne decyzji 
oddalającej zażalenie; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2009 r. — Taillard 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-97/09) 

(2010/C 24/156) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Christine Taillard (Thionville, Francja) (przedsta
wiciele: adwokaci N. Camboine i C. Lelievre) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Z jednej strony, stwierdzenie nieważności decyzji, którą Parla
ment Europejski stwierdził niedopuszczalność zaświadczenia 
lekarskiego o niezdolności skarżącej do pracy i podjętej w 
następstwie tego decyzji o odjęciu dni urlopu. Z drugiej strony, 
naprawienie krzywdy odniesionej przez skarżącą. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie dopuszczalności niniejszej skargi; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2009 r. stwierdzającej niedopuszczalność 
zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy i podjętej 
w następstwie tego decyzji o odjęciu dni urlopu i w razie 
potrzeby decyzji z dnia 14 sierpnia 2009 r. utrzymującej te 
ustalenia w mocy; 

— stwierdzenie, że Parlament Europejski jest odpowiedzialny 
za krzywdę odniesioną przez skarżącą i co za tym idzie 
przyznanie skarżącej kwoty 12 000 EUR lub innej, ewen
tualnie nawet wyższej kwoty podlegającej ustaleniu przez 
Sąd, tytułem odszkodowania wraz z odsetkami; 

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo
wania.
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