
Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2010 r. — Verheyden 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-54/10) 

(2010/C 246/75) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Luc Verheyden (Angera, Włochy) (przedstawiciel: 
adwokat E. Boigelot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżą
cego o objęcie traktowaniem równym traktowaniu zastrzeżo
nemu dla skarżących w sprawach F-5/05 i F-7/05. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji oddalającej 
wniosek złożony przez skarżącego w dniu 16 lipca 2009 r.; 

— stwierdzenie nieważności w razie potrzeby wyraźnej decyzji 
z dnia 29 marca 2010 r. oddalającej zażalenie wniesione 
przez skarżącego w dniu 28 grudnia 2009 r.; 

— zasądzenie od Komisji kwoty 3000 EUR tytułem odszkodo
wania; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2010 r. — Moschonaki 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-55/10) 

(2010/C 246/76) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Chrysanthe Moschonaki (Bruksela, Belgia) 
(przedstawiciel: N. Lhoëst) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie uwzględnienia 
kandydatury skarżącej na stanowisko asystentki bibliotecznej i 
nakazanie Komisji zapłaty kwoty pieniężnej tytułem napra
wienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 30 września 2009 r., w której organ ten odmówił 
uwzględnienia kandydatury skarżącej na stanowisko asys
tentki bibliotecznej w DGT.D.3, którą skarżąca wysłała w 
następstwie opublikowania ogłoszenia o wakacie 
COM/2009/1379; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji organu 
powołującego z dnia 31 marca 2010 r. oddalającej zażalenie 
wniesione przez skarżącą w dniu 28 grudnia 2009 r. na 
podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego; 

— zasądzenie na rzecz skarżącej odszkodowania w wysokości 
30000 EUR za poniesione szkodę i krzywdę; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2010 r. — Hecq 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-56/10) 

(2010/C 246/77) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (przed
stawiciel: adwokat L. Vogel) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odmowie całkowi
tego zwrotu określonych kosztów medycznych.
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Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej w dniu 20 
października 2009 r. przez biuro ds. rozliczeń Kasy 
Chorych w Brukseli w formie rozliczenia nr 171, w którym 
odmówiono skarżącemu całkowitego zwrotu kosztów czte
rech wizyt u lekarza ogólnego, odbytych w dniach 17 
lutego, 2 kwietnia, 23 kwietnia i 11 maja 2009 r., dwóch 
wizyt u lekarza specjalisty, odbytych w dniach 6 kwietnia i 
15 czerwca 2009 r. a także dwóch zakupów lekarstw, w 
dniach 22 czerwca i 22 września 2009 r., które przepisane 
zostały przez psychiatrę Vandenborre; 

— w zakresie w jakim to potrzebne stwierdzenie nieważności 
decyzji przyjętej przez organ powołujący w dniu 13 
kwietnia 2010 r. w zakresie w jakim na mocy tej decyzji 
zażalenie skarżącego z dnia 20 stycznia 2010 r. na wspom
nianą decyzje z dnia 20 października 2009 r. zostało odda
lone; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.
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