
Sentencja 

1) Postanowienie Prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie F-92/09 R, 
U przeciwko Parlamentowi (dotychczas nieopublikowane w 
Zbiorze), zostaje uchylone. 

2) Wniosek o zarządzenie środka tymczasowego złożony przez U 
zostaje oddalony. 

3) Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów nastąpi w orzeczeniu 
kończącym postępowanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U C 113 z 1.5.2010. 

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

(Sprawa T-429/09) 

(2010/C 161/66) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Massimo Campailla (Boulogne-sur-Mer, Francja) 
(przedstawiciel: adwokat P. Goergen) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— nakazanie Komisji naprawienia szkody poniesionej przez 
skarżącego ze względu na odmowę Komisji podjęcia 
środków w następstwie jego skargi dotyczącej naruszenia 
jego praw podstawowych przez władze Kamerunu. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszej skardze skarżący wnosi o nakazanie naprawienia 
szkody poniesionej według jego twierdzeń w wyniku decyzji 
Komisji zawartych w piśmie D3 *3/2004/D/4809 z dnia 30 
lipca 2004 r. oraz w piśmie D3 D*3/2004/D/5438 z dnia 9 
września 2004 r., zaadresowanych do skarżącego, w których 
Komisja odmówiła podjęcia środków w następstwie skargi doty
czącej zarzucanych naruszeń jego praw podstawowych przez 
władze Kamerunu. 

Na poparcie skargi skarżący powołuje zarzuty dotyczące 
niezgodności z prawem decyzji ze względu na przeinaczenie 
okoliczności i nadużycie władzy oraz naruszenia postanowień 
i zasad traktatu WE i traktatu UE, a także praw podstawowych 
gwarantowanych przez europejską konwencję o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz przez kartę praw 

podstawowych Unii Europejskiej (m.in.: zasad pewności prawa, 
uzasadnionych oczekiwań, dobrej administracji, obowiązku 
niedyskryminacji, dobrego zarządzania, zachowania istotnych 
wymogów proceduralnych, zakazu nieludzkiego i poniżającego 
traktowania). 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej 
wydanego w dniu 21 października 2009 r. w sprawie 
F-33/08 V przeciwko Komisji, wniesione w dniu 12 

kwietnia 2010 r. przez V 

(Sprawa T-510/09 P) 

(2010/C 161/67) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: V (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat E. Boigelot,) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— stwierdzenie dopuszczalności i zasadności odwołania, a w 
rezultacie 

— uchylenie wyroku wydanego w dniu 21 października 2009 
r. przez pierwszą izbę Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej w sprawie F-33/08 i doręczonego wnoszącej 
odwołanie w dniu 26 października 2009 r., w którym odda
lono jako bezzasadną skargę skarżącej o stwierdzenie 
nieważności decyzji z dnia 15 maja 2007 r., w której 
Komisja poinformowała ją, iż nie spełniła ona wymogów 
zdatności fizycznej wymaganej do wykonywania 
obowiązków służbowych oraz o zasądzenie od Komisji na 
jej rzecz odszkodowania za poniesioną według niej szkodę; 

— uwzględnienie żądań wnoszącej odwołanie przedstawionych 
przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania w obu 
instancjach. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszym odwołaniu wnosząca je żąda uchylenia wyroku 
Sądu do spraw Służby Publicznej (SSP) wydanego w dniu 21 
października 2009 r. w sprawie F-33/08, w którym oddalono 
skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niezatrud
nieniu skarżącej ze względu na niespełnianie wymogów zdat
ności fizycznej wymaganej do wykonywania obowiązków służ
bowych oraz o zasądzenie odszkodowania.
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