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Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2011 r. — Mariën 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-5/11) 

(2011/C 139/55) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Peter Mariën (Elsene, Belgia) (przedstawiciele: 
adwokaci B. Theeuwes i F. Pons, attorneys) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji szefa delegacji UE w Afganis
tanie nakazującej członkom delegacji opuszczenie hotelu i prze
prowadzenie się do mieszkania udostępnionego personelowi 
delegacji. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Specjalnego Przedstawi
ciela UE i szefa delegacji w Afganistanie, zawartej w wiado
mości e-mailowej z dnia 11 stycznia 2011 r., nakazującej 
skarżącemu przeprowadzkę w dniu 14 stycznia 2011 r. do 
kwatery w Kabulu, Afganistan; 

— obciążenie Komisji wszystkimi kosztami związanymi z 
tymczasowymi środkami mieszkaniowymi; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego zadośćuczynienia 
w wysokości 10 000 EUR za stres i wyrządzoną krzywdę; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2011 r. — Bouillez i in. 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-11/11) 

(2011/C 139/56) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Vincent Bouillez (Overijse, Belgia) i inni (przed
stawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. 
Marchal) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieawansowaniu skarżących do wyższej grupy zaszeregowania 
w ramach postępowania w sprawie awansów za 2010 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 3 listopada 
2010 r. o oddaleniu zażaleń skarżących; 

— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji o 
nieawansowaniu skarżących do wyższej grupy zaszerego
wania w ramach postępowania w sprawie awansów za 
2010 r. 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2011 r. — Mariën 
przeciwko ESDZ 

(Sprawa F-15/11) 

(2011/C 139/57) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Peter Mariën (Elsene, Belgia) (przedstawiciele: 
adwokaci B. Theeuwes i F. Pons) 

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji szefa delegacji UE w Afganis
tanie nakazującej członkom delegacji opuszczenie hotelu i prze
prowadzenie się do kwatery UE. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Specjalnego Przedstawi
ciela UE i szefa delegacji w Afganistanie, zawartej w wiado
mości e-mailowej z dnia 11 stycznia 2011 r., nakazującej 
skarżącemu przeprowadzkę w dniu 14 stycznia 2011 r. do 
kwatery w Kabulu, Afganistan; 

— obciążenie ESDZ wszystkimi kosztami związanymi z 
tymczasowymi środkami mieszkaniowymi; 

— zasądzenie od ESDZ na rzecz skarżącego zadośćuczynienia 
w wysokości 10 000 EUR za stres i wyrządzoną krzywdę;
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— obciążenie ESDZ kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2011 r. — Conticchio 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-22/11) 

(2011/C 139/58) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Rosella Conticchio (Rzym, Włochy) (przedstawi
ciele: adwokaci R. Giuffridda i A. Tortora) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej ustalenia upraw
nień emerytalnych skarżącej w zakresie, w jakim przyznano 
jej prawo do emerytury w grupie zaszeregowania AST7/1 
zamiast AST7/2. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji nr R/489/10, wydanej w 
dniu 18 listopada 2010 r. i doręczonej w dniu 24 listopada 
2010 r., na mocy której organ powołujący oddalił zażalenie; 

— zaszeregowanie skarżącej z mocą wsteczną do grupy AST/2 
zamiast do grupy AST/1; 

— ponowne określenie wysokości emerytury skarżącej i jej 
powiększenie o około 170 EUR miesięcznie; 

— nakazanie organowi odpowiedzialnemu za wypłatę emery
tury R. Conticchii zwrotu należnej kwoty, obliczonej 
począwszy od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia faktycznej 
pełnej zapłaty, wraz z odsetkami, waloryzacją i dodatkami 
przewidzianymi regulaminie pracowniczym; 

— zobowiązanie Komisji Europejskiej do zwrotu kwot, które 
skarżąca zapłaci do czasu rozstrzygnięcia sporu w niniejszej 
sprawie w związku z wykupem uprawnień emerytalnych; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.
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