
Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2010 r. — Allen 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-23/10) 

(2010/C 161/93) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Finola Allen (Armação de Pera, Portugalia) 
(przedstawiciel: adwokaci L. Levi i A. Blot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek o uznanie 
poważnej choroby skarżącej. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 30 czerwca 2009 r. 
oddalającej wniosek o uznanie poważnej choroby skarżącej 
oraz, o ile zajdzie taka potrzeba, stwierdzenie nieważności 
decyzji z dnia 17 lipca 2009 r.; 

— w razie konieczności, stwierdzenie nieważności decyzji z 
dnia 8 stycznia 2010 r. oddalającej zażalenie skarżącej; 

— w rezultacie uznanie poważnej choroby skarżącej stwier
dzonej w jej wniosku z dnia 19 maja, uzupełnionego w 
dniu 2 lipca 2009 r. i pełne objęcie ubezpieczeniem od 
dnia 1 lipca 2009 r.; 

— ewentualnie, pokrycie ubezpieczenia chorobowego do dnia 
10 lipca 2009 r.; 

— zasądzenie odszkodowania oszacowanego ex aequo et bono i 
tymczasowo na 1 EUR; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2010 r. — Kaskarelis 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F–24/10) 

(2010/C 161/94) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Loukas Kaskarelis (Auderghem, Belgia) (przed
stawiciel: adwokat S. Pappas) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej odmawiającej 
przyznania skarżącemu dodatku zagranicznego, dodatku na 
zagospodarowanie i zwrotu kosztów podróży. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji PMO odmawiającej przy
znania skarżącemu dodatku zagranicznego, dodatku na 
zagospodarowanie i zwrotu kosztów podróży oraz decyzji 
organu upoważnionego do zawierania umów o pracę odda
lającej zażalenie skarżącego; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2010 r. — De Aguiar 
Ribeiro da Silva przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-25/10) 

(2010/C 161/95) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Sara De Aguiar Ribeiro da Silva (Bruksela, 
Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodriguez i C. Bernard- 
Glanz) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu skarżącej po 
zakończeniu okresu próbnego a także naprawienie poniesionej 
krzywdy.
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Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 maja 2009 r. o 
zwolnieniu w związku z decyzją z dnia 21 grudnia 2009 r. 
o oddaleniu zażalenia; 

— wskazanie jakie skutki wynikają dla organu powołującego ze 
stwierdzenia nieważności zaskarżonych decyzji a w szcze
gólności możliwości odbycia drugiego okresu próbnego lub 
przedłużenia okresu próbnego, po zakończeniu którego 
zostanie dokonana ponowna ocena jej wyników w pracy; 

— zasądzenie od strony pozwanej naprawienia poniesionej 
przez skarżącą krzywdy, zarówno na płaszczyźnie zawo
dowej i finansowej (w odniesieniu do wynagrodzenia i 
korzyści, które skarżąca powinna otrzymywać w okresie 
od dnia 16 maja 2009 r. do dnia przywrócenia jej do 
pracy w wyniku stwierdzenia nieważności zaskarżonych 
decyzji) jak i osobistej (w odniesieniu do wstępnej i przy
kładowej kwoty 50000 EUR); 

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo
wania.
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