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Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2010 r. — AF przeciwko 
Komisji 

(Sprawa F-61/10) 

(2010/C 301/100) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: AF (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: 
adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o oddaleniu 
wniosku o udzielenie pomocy w związku z mobbingiem, 
którego ofiarą miała być skarżąca a także żądanie zadośćuczy
nienia za krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji nr 24938 wydanej w dniu 
28 września 2009 r., na mocy której organ powołujący 
Komisji oddalił wniosek o udzielenie pomocy D/300/09 
złożony przez skarżącą na podstawie art. 24 regulaminu 
pracowniczego, który dotyczył mobbingu stosowanego 
wobec niej w pracy w okresie od kwietnia 2004 r. do 
kwietnia 2009 r.; 

— przyznanie skarżącej kwoty 600 000 EUR tytułem zadośću
czynienia za krzywdę wynikającą z mobbingu i za wynikłe z 
niego ujemne konsekwencje dla zdrowia skarżącej; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 3 września 2010 r. — Coedo 
Suárez przeciwko Radzie 

(Sprawa F-73/10) 

(2010/C 301/101) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Ángel Coedo Suárez (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o oddaleniu 
wniosku o wyrównanie strat poniesionych przez skarżącego 
oraz żądanie naprawienia szkody i zadośćuczynienia za 
krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
oddaleniu wniosku o wyrównanie strat poniesionych przez 
skarżącego i w razie potrzeby decyzji organu powołującego 
o oddaleniu zażalenia; 

— w odniesieniu do naprawienia szkody zasądzenie od strony 
pozwanej zapłaty kwoty ustalonej tymczasowo ex aequo et 
bono na 450 000 EUR wraz z ustalonymi w przepisach 
odsetkami za zwłokę naliczanymi od dnia wydania wyroku; 

— w odniesieniu do zadośćuczynienia za krzywdę zasądzenie 
od strony pozwanej przede wszystkim przeprosin skarżą
cego w odpowiedniej formie wraz z zapłatą symbolicznego 
euro oraz posiłkowo zapłaty kwoty ustalonej tymczasowo 
ex aequo et bono na 300 000 EUR wraz z ustalonymi w 
przepisach odsetkami za zwłokę naliczanymi od dnia 
wydania wyroku; 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 września 2010 r. — Kimman 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-74/10) 

(2010/C 301/102) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Eugène Emile Kimman (Overijse, Belgia) (przed
stawiciel: adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za 
rok 2008.
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