
Skarga wniesiona w dniu 23 września 2010 r. — 
Chatzidoukakis przeciwko Komisji 

(Sprawa F-84/10) 

(2011/C 13/76) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luksem
burg) (przedstawiciel: adwokat V. Christianos) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o obniżeniu przyzna
nego skarżącemu dodatku edukacyjnego na tej podstawie, że 
jego syn otrzymuje pomoc finansową przyznaną przez państwo 
członkowskie w postaci stypendium i pożyczki. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji o obniżeniu 
„dodatku edukacyjnego” wypłacanego skarżącemu, wynika
jącej z informacji o wynagrodzeniu za luty 2010 r., a także 
stwierdzenie nieważności samej informacji o wynagrodzeniu 
w części obniżającej „dodatek edukacyjny”; po drugie, 
decyzji Komisji z dnia 26 lutego o obniżeniu „dodatku 
edukacyjnego” wypłaconego skarżącemu i potrąceniu 
kwoty 375 EUR z tego dodatku, które to potrącenie jest 
ujęte w informacji o wynagrodzeniu za marzec 2010 r.; 
po trzecie, informacji o wynagrodzeniu za marzec 2010 
r., obniżającej „dodatek edukacyjny” i obejmującej potrącenie 
kwoty 375 EUR z mocą wsteczną; po czwarte, informacji o 
wynagrodzeniu za miesiąc kwiecień-sierpień 2010 w części 
obejmującej obniżenie „dodatku edukacyjnego”; po piąte, 
decyzji Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. oddalającej wyraźnie 
jego zażalenie; 

— zwrot skarżącemu potrąconych kwot wraz z odsetkami; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2010 r. — 
AI przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości 

(Sprawa F-85/10) 

(2011/C 13/77) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: AI (przedstawiciel: adwokat M. Erniquin) 

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze stwierdzenie nieważności narady komisji konkur
sowej dotyczącej wyników egzaminu z języka francuskiego 
przeprowadzonego w ramach konkursu wewnętrznego 
nr CJ 12/09 i w niezbędnym zakresie stwierdzenie nieważności 
umów i powołań osób, które ten konkurs zdały oraz, po drugie, 
stwierdzenie nieważności decyzji o nieodnowieniu umowy ze 
skarżącym jako członkiem personelu tymczasowego oraz 
żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności narady komisji konkursowej doty
czącej wyników egzaminu z języka francuskiego przeprowa
dzonego w ramach konkursu wewnętrznego nr CJ 12/09; 

— w niezbędnym zakresie stwierdzenie nieważności powołań 
8 kandydatów, którzy ten konkurs zdali; 

— podanie do wiadomości kryteriów oceny zastosowanych w 
ramach przeprowadzonego naboru; 

— zasadniczo przekwalifikowanie umowy na czas określony 
zawartej ze skarżącym w umowę na czas nieokreślony, a 
w związku z tym stwierdzenie nieważności decyzji o nieod
nowieniu umowy zawartej z nim w charakterze członka 
personelu tymczasowego w styczniu 2009 r. i w związku 
z tym przywrócenie skarżącego do służby w charakterze 
członka personelu tymczasowego; ewentualnie stwierdzenie 
nieważności decyzji o nieodnowieniu umowy zawartej z 
nim w charakterze członka personelu tymczasowego w 
styczniu 2009 r. i w związku z tym przywrócenie 
skarżącego do służby w charakterze członka personelu 
tymczasowego; 

— w konsekwencji przyznanie mu prawa do odszkodowania w 
wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem, jakie 
skarżący otrzymałby gdyby ww. umowa obowiązywała 
nadal w dniu 1 stycznia 2010 r. i dochodem, którzy rzeczy
wiście uzyskał począwszy od tego dnia do dnia efektywnego 
przywrócenia do służby; 

— zapłata zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w szczegól
ności w następstwie stanowiącego nadużycie nieodnowienia 
umowy o pracę skarżącego, oszacowanego na 100 000 na 
wypadek nakazania przez sąd przywrócenia skarżącego do 
służby i na 500 000, jeżeliby przywrócenie skarżącego do 
służby okazała się niemożliwe; 

— obciążenie Trybunału kosztami postępowania.
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