
3) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania. 

4) Interwenienci pokrywają własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 183 z 19.7.2008, s. 35 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 24 lutego 2010 r. — P przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-89/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — 
Parlament Europejski — Rozwiązanie stosunku pracy — 

Utrata zaufania) 

(2010/C 234/103) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: P (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. 
Boigelot) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr, 
A. Lukošiūtė i R. Ignătescu, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu o 
rozwiązaniu stosunku pracy ze stroną skarżącą z trzymie
sięcznym okresem wypowiedzenia i po drugie żądanie odszko
dowania 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 44 z 21.2.2009, s. 74. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 24 lutego 2010 r. — Menghi przeciwko ENISA 

(Sprawa F-2/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — 
Zwolnienie po upływie okresu próbnego — Mobbing) 

(2010/C 234/104) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Riccardo Achille Menghi (Cagliari, Włochy) 
(przedstawiciel: adwokat L. Defalque) 

Strona pozwana: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (przedstawiciele: E. Maurage, pełnomocnik, wspierany 
przez adwokata B. Wägenbaura) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji o niezawarciu umowy o pracę 
ze skarżącym po upływie okresu próbnego oraz żądanie 
odszkodowania za poniesioną szkodę finansową i zadośćuczy
nienia za doznaną krzywdę. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron pokrywa swoje własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 7.3.2009, s. 53. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 11 maja 2010 r. — Maxwell przeciwko Komisji 

(Sprawa F-55/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Oddelegowanie w interesie 
służby — Urlop z przyczyn osobistych — Koszty zakwatero
wania i kształcenia — Skarga o odszkodowanie — Odpowie
dzialność za zawinione działanie — Bezpodstawne wzboga

cenie) 

(2010/C 234/105) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Allan Maxwell (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: 
adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
J. Baquero Cruz, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie naprawienia szkody, polegającej na niezwróceniu 
kosztów zakwaterowania i kształcenia, poniesionej przez 
skarżącego w trakcie urlopu z przyczyn osobistych, z którego 
skarżący skorzystał w celu sprawowania funkcji „EU Senior 
Advisor” w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreań
skiego 

Sentencja wyroku 

1) Skarga A. Maxwella zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 180 z 1.8.2009, s. 64. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 22 czerwca 2010 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-78/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie 
— Zwrot kosztów — Zarzut skargi równoległej — Oczywista 

niedopuszczalność) 

(2010/C 234/106) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 
odrzucającej wniosek skarżącego o uzyskanie zwrotu kosztów 
poniesionych przez niego w sprawie T-18/04, którymi została 
obciążona strona pozwana wyrokiem z dnia 10 czerwca 2008 
r. Po drugie, żądanie naprawienia poniesionej szkody i zadośću
czynienia za doznaną krzywdę. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga L. Marcuccia zostaje odrzucona jako oczywiście niedopusz
czalna. 

2) Każda strona pokrywa swoje koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 312 z 19.12.2009, s. 43. 

Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2010 r. — Arango 
Jaramillo i in. przeciwko EBI 

(Sprawa F-34/10) 

(2010/C 234/107) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Luksemburg, 
Luksemburg) i in. (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese, C. 
Cortese i F. Spitaleri) 

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji EBI o podwyższeniu składek 
skarżących do systemu emerytalnego oraz naprawienie krzywdy 
przez nich doznanej. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, w tym informacji o wynagrodzeniu skarżą
cych za luty 2010 r., które podwyższają składki skarżących 
do systemu emerytalnego poprzez podwyższenie z jednej 
strony podstawy naliczania (wynagrodzenie podlegające 
potrąceniu) tej składki, a z drugiej strony współczynnika 
naliczania, wyrażonego w stosunku procentowym tego 
wynagrodzenia podlegającego potrąceniu; 

— zasądzenie od Banku na rzecz skarżących symbolicznego 1 
EUR tytułem naprawienie krzywdy przez nich doznanej; 

— obciążenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego kosztami 
postępowania.
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