
Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2010 r. — Cuallado 
Martorell przeciwko Komisji 

(Sprawa F-96/09) 

(2010/C 148/95) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Eva Cuallado Martorell (Augsburg, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat M. Díez Lorenzo) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

stwierdzenie nieważności decyzji o niedopuszczeniu skarżącej 
do egzaminu ustnego konkursu otwartego EPSO/AD/130/08, 
o odmowie dostępu do sprawdzonych prac z egzaminu pisem
nego, jak również unieważnienie ze skutkiem wstecznym listy 
rezerwowej ogłoszonej dla potrzeb zatrudnienia prawników 
lingwistów języka hiszpańskiego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 września 
2009 r., którą EPSO odmówił przekazania skarżącej odpisu 
jej pracy pisemnej i karty indywidualnej oceny wskazującej 
powody, dla których komisja konkursu przyznała jej elimi
nującą ocenę 18/40 z ostatniej pracy pisemnej oraz pomi
nęła milczeniem wniosek o dopuszczenie do egzaminu 
ustnego konkursu otwartego EPSO/AD/130/08; 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 23 lipca 2009 r., 
którą EPSO poinformował skarżącą o utrzymaniu w mocy 
eliminującej oceny 18/40 z ostatniej pracy pisemnej i 
odmówił dopuszczenia do egzaminu ustnego konkursu 
otwartego EPSO/AD/130/08 mającego na celu utworzenie 
listy rezerwowej dla potrzeb zatrudnienia prawników 
lingwistów języka hiszpańskiego; 

— unieważnienie listy rezerwowej ogłoszonej po konkursie ze 
skutkiem wstecznym od dnia ogłoszenia tej listy; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 1 kwietnia 2010 r. — Bombín 
Bombín przeciwko Komisji 

(Sprawa F-22/10) 

(2010/C 148/96) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Luis María Bombín Bombín (Rzym, Włochy) 
(przedstawiciel: adwokat R. Pardo Pedernera) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji wydanej w następ
stwie zażalenie skarżącego, przyznającej mu ekwiwalent jedynie 
za 12 zamiast 29 dni urlopu, do którego nabył prawo, lecz nie 
wykorzystał w chwili rozpoczęcia urlopu z przyczyn osobis
tych. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z 
dnia 4 stycznia 2010 r., na mocy której uznano mu i 
wypłacono ekwiwalent za jedynie 12 dni. 

— Uznanie na rzecz skarżącego (do celów obliczeń i odnoś
nego ekwiwalentu) wszystkich dni urlopu (łącznie 29), do 
których nabył prawo, lecz nie wykorzystał w chwili rozpo
częcia urlopu z przyczyn osobistych. 

— W przedmiocie kosztów skarżący nie zgłasza żadnych 
żądań, uznając, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy przez 
Sąd jest ważne dla stron, które działają w dobrej wierze i 
żądania dotyczące kosztów nie są w tej sprawie uzasad
nione.
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