
Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2010 r. — De Britto 
Patricio-Dias przeciwko Komisji 

(Sprawa F-66/10) 

(2010/C 288/139) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruksela, Belgia) 
(przedstawiciel: adwokat L. Massaux) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery 
zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2008 r. w zakresie w jakim został on zaklasyfiko
wany w trzeciej (III) grupie wyników w pracy i zostały mu 
przyznane 2 punkty awansu. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego nr 
R/98/10 z dnia 12 maja 2010 r. i w razie potrzeby spra
wozdania z przebiegu kariery zawodowej za okres od dnia 1 
stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.; 

— nakazanie zapłaty przez pozwaną kwoty oszacowanej ex 
aequo et bono na 25000 EUR; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2010 r. — Marcuccio 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-67/10) 

(2010/C 288/140) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niedokonaniu 
zwrotu dwóch trzecich kosztów poniesionych przez skarżącego 
w sprawie F-41/06. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji, na mocy której wniosek z 
dnia 22 września 2009 r. przedłożony przez skarżącego 

organowi powołującemu i poprawiony pismem z dnia 8 
października 2009 r. został przez pozwaną oddalony; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji, na mocy 
której zażalenie z dnia 5 kwietnia 2010 r. na zaskarżoną 
decyzję, które zostało przedłożone przez skarżącego orga
nowi powołującemu zostało oddalone; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma 
HR.D.2/MB/1s Ares(2010)220139 z dnia 27 kwietnia 
2010 r.; 

— tytułem naprawienia szkody, którą skarżący poniósł tudzież 
ponosi w związku z zaskarżoną decyzją, nakazanie zapłaty 
przez pozwaną na rzecz skarżącego kwoty 21 608,75 EUR 
z odsetkami w wysokości 10 % rocznie z coroczną kapita
lizacją za okres od dnia złożenia wniosku z dnia 22 
września 2009 r. do dnia dokonania rzeczywistej zapłaty 
wspomnianej kwoty; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania 

Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2010 r. — Behnke 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-68/10) 

(2010/C 288/141) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Thorsten Behnke (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o zaklasyfikowaniu skarżącego 
do drugiej (II) grupy wyników w pracy i przyznaniu mu 5 
punktów awansu w sprawozdaniu z rozwoju kariery zawodowej 
za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji o zaklasyfikowaniu skarżą
cego do drugiej (II) grupy wyników w pracy i przyznaniu 
mu 5 punktów awansu w sprawozdaniu z rozwoju kariery 
zawodowej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 
2008 r.; 

— ewentualnie, stwierdzenie niezgodności z prawem art. 8 ust. 
4 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regula
minu pracowniczego w zakresie w jakim zezwalają one na 
wyrażenie opinii przez wspólny komitet do spraw oceny i 
awansów poprzez konsensus; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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