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— да се отмени решението за повишаване в длъжност от 29
април 2008 г., тъй като то не отчита положението на жалбо
подателя, както и всички свързани с това последващи или
предходни актове, между които и оценяването за 2007
година, и ако е необходимо, предварително да се обявят за
незаконосъобразни количествените ограничения, предвидени
в инструкциите на ръководството на отдела по човешките
ресурси;

— да се установи упражняваният по отношение на жалбо
подателя психически тормоз, и вследствие на това

29.8.2009 г.

— Да се осъди Комисията да заплати неизплатените на жалбо
подателя суми, считано от 1 януари 2009 г., ведно с преиз
численията и лихвите до действителното плащане,
— Да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Жалба, подадена на 26 юни 2009 г. — Donati/ЕЦБ
(Дело F-63/09)

— да се осъди ЕИБ да преустанови този тормоз и да обезщети
жалбоподателя за претърпените от него физически, неиму
ществени и имуществени вреди, както и да заплати
съдебните разноски, лихвите и компенсацията за обезценя
ването на признатите суми.

(2009/C 205/93)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Paola Donati (Франкфурт на Майн, Германия)
(представители: L. Levi, M. Vandenbussche, avocats)
Ответник: Европейска централна банка

Жалба, подадена на 24 юни 2009 г. — Birkhoff/Комисия
(Дело F-60/09)
(2009/C 205/92)
Език на производството: италиански
Страни
Жалбоподател: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Германия) (пред
ставител: C. Inzillo, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството
Отмяна на отхвърлянето на искането на жалбоподателя за
продължаване на прилагането на член 2, параграф 5 от
Приложение VII към Правилника в полза на дъщеря му,
считано от 1 януари 2009 година и за осъждане на
Комисията да му изплати дължимите на това основание суми
от 1 януари 2009 година.

Искания на жалбоподателя
— Да се обяви за незаконосъобразно и в резултат да се отмени
решението на Органа по назначаване от 2 април 2009 г.,
доколкото същото е незаконосъобразно и явно неоснователно
от фактическа и от правна страна, както и всеки последвал го
акт и/или предходно спрямо него решение, които са свързани
или произтичат от него и по-специално решението, взето от
PMO4 на 14 ноември 2008 г.,

Предмет и описание на спора
Отмяна на решението на ЕЦБ да остави без последствие твър
денията за претърпян от жалбоподателката психически тормоз,
както и обезщетение за претърпени неимуществени вреди.
Искания на жалбоподателя
— Да се отмени решението на Изпълнителния съвет от 16
декември 2008 г., доколкото то съдържа заплаха и опит за
сплашване на жалбоподателката,
— да се отмени решението на Изпълнителния съвет от 16
декември 2008 г., доколкото то не съдържа решение
относно изхода от административното разследване и не
дава отговор на оплакването на жалбоподателката; при
условията на евентуалност да се отмени решението от 16
декември 2008 г., доколкото съдържа „имплицитно“
решение да остави без последствие оплакването на жалбо
подателката и да не приема последващи мерки и поспециално да не започва дисциплинарно производство,
— да се отмени, доколкото е необходимо, решението от 16
декември 2008 г., с което се отхвърля специалната жалба
на жалбоподателката,
— да се осъди ответника да заплати обезщетение за претър
пените неимуществени вреди, оценени ex aequo et bono на
10 000 евро.
— да се осъди Европейска централна банка да заплати
съдебните разноски.

