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— anularea promovărilor din 29 aprilie 2008 întrucât au fost
decise fără a ține seama de situația reclamantului, precum și
a tuturor actelor conexe, consecutive și prealabile acestora,
printre care evaluarea pentru anul 2007, dacă este cazul,
după declararea nelegalității limitelor impuse de instruc
țiunile transmise de Direcția Resurse Umane;
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— obligarea Comisiei la plata sumelor neachitate reclamantului
începând din 1 ianuarie 2009, majorate ca urmare a reeva
luărilor și a dobânzilor până la plata efectivă;
— obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

— constatarea actelor de hărțuire morală săvârșite împotriva
reclamantului și, în consecință
Acțiune introdusă la 26 iunie 2009 — Donati/BCE
(Cauza F-63/09)

— obligarea BEI la încetarea actelor de hărțuire morală și la
repararea prejudiciului fizic, moral și patrimonial cauzat
reclamantului, pe lângă plata cheltuielilor de judecată, a
dobânzilor și a reevaluării monetare pentru sumele acordate.

(2009/C 205/93)
Limba de procedură: franceza
Părțile
Reclamantă: Paola Donati (Frankfurt am Main, Germania) (repre
zentanți: L. Levi, M. Vandenbussche, avocați)
Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Acțiune introdusă la 24 iunie 2009 — Birkhoff/Comisia
(Cauza F-60/09)
(2009/C 205/92)

Obiectul și descrierea litigiului
Anularea deciziei BCE de a nu investiga susținerile privind o
pretinsă hărțuire morală suferită de reclamantă, precum și
repararea prejudiciului moral suferit.

Limba de procedură: italiana
Concluziile reclamantei
Părțile
Reclamant: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (reprezentant:
C. Inzillo, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului
Anularea respingerii cererii reclamantului privind obținerea
prelungirii aplicării articolului 2 alineatul (5) din anexa VII la
Statutul funcționarilor în favoarea fiicei sale începând cu 1
ianuarie 2009 și obligarea Comisiei la plata sumelor datorate
cu acest titlu începând cu 1 ianuarie 2009

Concluziile reclamantului
— Declararea ilegalității și, prin urmare, anularea Deciziei Auto
rității împuternicite să facă numiri din 2 aprilie 2009, în
măsura în care este ilegală și vădit neîntemeiată în fapt și în
drept, precum și a oricărui act ulterior și/sau decizie ante
rioară acesteia, conexe și care rezultă din aceasta și, în
special, a Deciziei din 14 noiembrie 2008 emise de PMO4;

— Anularea Deciziei Comitetului Executiv din 16 decembrie
2008 în măsura în care include o amenințare și o
tentativă de intimidare a reclamantei;
— anularea Deciziei Comitetului Executiv din 16 decembrie
2008 în măsura în care nu se pronunță cu privire la
rezultatul anchetei administrative și cu privire la modul de
soluționare al plângerii reclamantei; cu titlu subsidiar,
anularea Deciziei Comitetului Executiv din 16 decembrie
2008 în măsura în care include o decizie „implicită” de
clasare a plângerii fără investigații ulterioare și de nedis
punere a unor măsuri subsecvente, în special de neinițiere
a procedurii disciplinare;
— anularea, în măsura în care se dovedește necesar, a Deciziei
din 16 aprilie 2008 de respingere a acțiunii speciale
formulate de reclamantă;
— obligarea pârâtei la plate unei compensații pentru prejudiciul
moral suferit, evaluat ex aequo et bono la 10 000 euro;
— obligarea Băncii Centrale Europene la plata cheltuielilor de
judecată.

