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Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: MU (przedstawiciel: A. Bruno, avvocato)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

—  uznanie i stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. odmawiającego dodat-
kowych środków dla niepełnosprawnych stażystów wskazanych w art. 24 ust. 9 przepisów wewnętrznych regulujących staże i 
wizyty studyjne w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego;

—  w konsekwencji stwierdzenie, że skarżący ma prawo, jako osoba niepełnosprawna w 70 %, do dodatkowych środków przewidzia-
nych w art. 29 ust. 9 przepisów wewnętrznych regulujących staże w Parlamencie Europejskim;

—  zasądzenie od Parlamentu Europejskiego na rzecz skarżącego dodatkowych środków przewidzianych w obowiązujących przepi-
sach, odsetek i rewaloryzacji wartości pieniężnej od dnia złożenia wniosku administracyjnego do dnia rzeczywistej zapłaty i 
obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi, co następuje:

1. uznanie dodatkowych środków na rzecz osób niepełnosprawnych, przewidzianych w art. 24 ust. 9 przepisów wewnętrznych 
regulujących staże i wizyty studyjne w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego nie wchodzi w zakres swobodnego 
uznania Parlamentu;

2. stopień niepełnosprawności jest zatwierdzany lub ustalany przez lekarza urzędowego Parlamentu Europejskiego w oparciu o 
zaświadczenie krajowe albo o szczegółową opinię lekarza stażysty i przy odwołaniu do „europejskiej skali oceny zagrożeń 
integralności fizycznej i psychicznej do celów medycznych”;

3. przyjmując nawet, że Parlament Europejski dysponuje w niniejszym przypadku uprawnieniami dyskrecjonalnymi, wykroczył 
on w sposób nieuzasadniony poza ich zakres. Podniesiono w tym względzie, że właściwy przepis wprowadza rozróżnienie 
między przypadkiem, w którym, niepełnosprawność opiera się na zaświadczeniu wydanym przez organ krajowy i jest wów-
czas zatwierdzana przez lekarza urzędowego Parlamentu Europejskiego, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, a innym przy-
padkiem, w którym niepełnosprawność opiera się na sprawozdaniu lekarza stażysty. Tylko w tym ostatnim przypadku stopień 
niepełnosprawności jest ustalany przez lekarza urzędowego Parlamentu Europejskiego.
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