
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 31 maja 2006 r. — Frankin i in. przeciwko

Komisji

(Sprawa F-91/05) (1)

(Emerytura — Przeniesienie uprawnień emerytalnych naby-
tych w Belgii — Oddalenie wniosków skarżących o wsparcie)

(2006/C 165/67)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jacques Frankin (Sorée, Belgia) i inni [Przedsta-
wiciel: F. Frabetti, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: D. Martin i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie dorozumianego rozstrzygnięcia odmow-
nego Komisji w przedmiocie przyznania skarżącym wsparcia
na podstawie art. 24 regulaminu pracowniczego urzędników
Wspólnot Europejskich oraz wniosek o naprawienie szkód,
jakie skarżący rzekomo ponieśli w związku z tą odmową

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 315 z 10.12.2005 r. (sprawa zarejestrowana początkowo
w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod nr T-359/
05 i następnie przeniesiona do Sądu do spraw Służby Publicznej
Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)

Postanowienie Prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z
dnia 31 maja 2006 r. — Bianchi przeciwko Europejskiej

Fundacji Kształcenia

(Sprawa F-38/06 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego —
Wniosek o zawieszenie wykonania i o zastosowanie środków

tymczasowych)

(2006/C 165/68)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Irène Bianchi (Turyn, Włochy) (Przedstawiciel:
M.-A. Lucas, avocat)

Strona pozwana: Europejska Fundacja Kształcenia (Przedsta-
wiciel: M. Dunbar, dyrektor, G. Vandersanden, avocat)

Przedmiot sprawy

Zawieszenie wykonania decyzji z dnia 24 października 2005 r.
w której Europejska Fundacja Kształcenia odmówiła przedł-
użenia skarżącej umowy członka personelu tymczasowego oraz
zarządzenie środków tymczasowych.

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2) Rozstrzygniecie w przedmiocie kosztów nastąpi w orzeczeniu
kończącym postępowanie.

Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2006 r. — Kerstens prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-59/06)

(2006/C 165/69)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgia) [Przedsta-
wiciel: C. Mourato, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 11 lipca
2005 r. przyjmującej sprawozdanie z przebiegu kariery
zawodowej (REC) skarżącego za rok 2004;

— uchylenie wyraźnej decyzji organu powołującego z dnia 6
lutego 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącego nr R/769/
05

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, będący urzędnikiem Komisji, kwestionuje oceny oraz
punkty zasługi przyznane mu w ramach sprawozdania z prze-
biegu kariery za rok 2004. Skarżący podnosi naruszenie prze-
pisów proceduralnych dotyczących dokonywania oceny i ogól-
nych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracow-
niczego oraz oczywisty błąd w ocenie i naruszenie art. 43 regu-
laminu pracowniczego. W końcu skarżący zastrzega sobie
prawo sformułowania trzeciego zarzutu dotyczącego nadużycia
władzy.
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