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Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2010 r. — Costa 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-26/10) 

(2010/C 179/100) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Antonino Costa (Thionville, Francja) (przedsta
wiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieuwzględnieniu skarżą
cego w ramach postępowania w sprawie awansów za 2009 r. 
i obciążenie strony pozwanej obowiązkiem zapłaty na rzecz 
skarżącego kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za 
krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieuwzględnieniu skarżącego w ramach postępowania w 
sprawie awansów za 2009 r., o której powziął on wiado
mość w dniu 22 listopada 2009 r.; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 27 
stycznia 2010 r., oddalającej zażalenie; 

— w konsekwencji nakazanie stronie pozwanej ponownego 
przeprowadzenia postępowania w sprawie awansów za 
2009 r. wraz z uwzględnieniem skarżącego; 

— obciążenie strony pozwanej obowiązkiem zapłaty kwoty 
25 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2010 r. — Begue i in. 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-27/10) 

(2010/C 179/101) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Christian Begue (Marcy, Francja) i inni (przed
stawiciel: adwokat A. Woimant) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej skarżącym 
wypłaty ze skutkiem wstecznym dodatku za pozostawanie w 
gotowości do pracy na podstawie art. 56b regulaminu pracow
niczego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji (nr R/467/09) organu 
uprawnionego do zawierania umów o pracę oddalającej 
„zażalenia” skarżących na decyzję oddalająca z dnia 3 
września 2009 r. wnioski o wypłatę ze skutkiem wstecznym 
dodatku za pozostawanie w gotowości do pracy na 
podstawie art. 56b regulaminu pracowniczego; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2010 r. — Mioni 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-28/10) 

(2010/C 179/102) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bruksela, 
Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Vogel) 

Strona pozwana: Komisja Europejska
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