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Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2009 r. — Michail 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-100/09) 

(2010/C 63/91) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Christos Michail (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciel: adwokat C. Meidani) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej odrzucającej 
wniosek o udzielenie pomocy złożony na podstawie art. 24 
regulaminu z powodu nękania psychicznego, którego ofiarą 
według swojego twierdzenia był skarżący. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 marca 2009 r. o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie pomocy złożonego na 
podstawie art. 24 regulaminu; 

— zasądzenie od Komisji zadośćuczynienia za krzywdę w 
wysokości 30 000 EUR; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2009 r. — AA 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-101/09) 

(2010/C 63/92) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: AA (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: K. Van 
Maldegem i C. Mereu, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Tytułem żądania głównego częściowe stwierdzenie nieważności 
decyzji o zaszeregowaniu strony skarżącej do kategorii służ
bowej AD6, stopień 2 oraz obciążenie strony pozwanej 
obowiązkiem zadośćuczynienia krzywdom i naprawienia 
szkód majątkowych. Tytułem żądania ewentualnego zasądzenie 
od Komisji zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu opóź
nienia w zatrudnieniu strony skarżącej. 

Żądania strony skarżącej 

— tytułem żądania głównego, stwierdzenie nieważności decyzji 
z 19 lutego 2009 r., w części, w której dokonuje ona osta
tecznego zaszeregowania strony skarżącej oraz zasądzenie 
od strony pozwanej odszkodowania w wysokości 
320 854 EUR wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 
6,75 % z tytułu doznanej krzywdy i poniesionej szkody 
materialnej; 

— tytułem żądania ewentualnego, zasądzenie od strony 
pozwanej odszkodowania w wysokości 2 331 246 EUR 
wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 6,75 % z tytułu 
doznanej krzywdy i poniesionej szkody materialnej z 
powodu opóźnienia w zatrudnieniu strony skarżącej; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2010 r. — Marcuccio 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-1/10) 

(2010/C 63/93) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi
ciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalających wnioski skarżą
cego, mające na celu uzyskanie zwrotu pewnych kosztów 
medycznych w wysokości 100 %.
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