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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— stwierdzenie nieważności decyzji o awansach z dnia
29.04.2008 r. ze względu na to, że nie uwzględniono w
niej skarżącego, jak również innych aktów z nią związa
nych, wydanych w jej następstwie lub ją przygotowujących,
wśród nich oceny za 2007 r., a w razie potrzeby, uprzednie
stwierdzenie niezgodności z prawem pułapów ilościowych
ustalonych na podstawie instrukcji wydanych przez dyrekcję
ds. zasobów ludzkich;

29.8.2009

— zasądzenie od Komisji zapłaty na rzecz skarżącego niewy
płaconych kwot począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.,
zrewaloryzowanych i podwyższonych o odsetki podlegające
naliczeniu do momentu rzeczywistej zapłaty;
— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

— stwierdzenie mobbingu stosowanego względem skarżącego,
a w efekcie
— nakazanie EBI zaprzestania działań polegających na
mobbingu i zasądzenie odszkodowania za poniesioną
szkodę, zadośćuczynienia za krzywdę i uszczerbek na
zdrowiu doznane przez skarżącego oraz obciążenie EBI
zapłatą kosztów postępowania, odsetkami oraz oceną
szacunków kosztowych przyznanych kwot.

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2009 r. — Donati
przeciwko EBC
(Sprawa F-63/09)
(2009/C 205/93)
Język postępowania: francuski
Strony
Strona skarżąca: Paola Donati (Frankfurt nad Menem, Niemcy)
(przedstawiciele: L. Levi i M. Vandenbussche, adwokaci)

Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2009 r. — Birkhoff
przeciwko Komisji

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

(Sprawa F-60/09)

Przedmiot i opis sporu

(2009/C 205/92)

Stwierdzenie nieważności decyzji EBC o nie podejmowaniu
działań w związku z zarzutami dotyczącymi mobbingu na
szkodę skarżącej oraz naprawienie odniesionej przez nią
krzywdy.

Język postępowania: włoski
Strony
Strona skarżąca: Gerhard Birkhoff (Weitenau, Niemcy) (przedsta
wiciel: C. Inzillo, adwokat)
Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu
Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżą
cego o przedłużenie stosowania art. 2 ust. 5 załącznika VII
do regulaminu pracowniczego względem jego córki począwszy
od dnia 1 stycznia 2009 r. i zasądzenie od Komisji zapłaty na
rzecz skarżącego kwot należnych z tego tytułu począwszy od
dnia 1 stycznia 2009 r.

Żądania strony skarżącej
— Stwierdzenie nieważności i w konsekwencji uchylenie
decyzji organu powołującego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w
zakresie, w jakim jest ona niezgodna z prawem i oczywiście
bezzasadna tak w odniesieniu do ram faktycznych jak i
prawnych, jak również wszelkich aktów późniejszych lub
wcześniejszych, z nią związanych lub z niej wynikających,
w szczególności decyzji PMO4 z dnia 14 listopada 2008 r.;

Żądania strony skarżącej
— stwierdzenie nieważności decyzji Zarządu z dnia 16 grudnia
2008 r., ponieważ nie zawiera ona rozstrzygnięcia w przed
miocie dochodzenia administracyjnego i części poświeconej
zarzutom skarżącej, ewentualnie stwierdzenie nieważności
decyzji Zarządu z dnia 16 grudnia 2008 r. ponieważ
zawiera ona dorozumiane rozstrzygnięcie o umorzeniu i
nie podejmowaniu dalszych działań w związku z zarzutami
skarżącej a w szczególności o nie wszczynaniu postępo
wania dyscyplinarnego;
— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia
16 kwietnia 2008 r. oddalającej szczególną skargę wnie
sioną przez skarżącą;
— zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za odnie
sioną przez skarżącą krzywdę w wysokości ustalonej ex
aequo et bono na 10 000 EUR;
— obciążenie Europejskiego Banku Centralnego kosztami
postępowania.

