
Następnie skarżąca podnosi naruszenie art. 4 i 8 belgijskiego
arrêté royal z dnia 5 listopada 2002 r. wprowadzającego
natychmiastową deklarację zatrudnienia. (3)

Skarżąca podnosi wreszcie naruszenie obowiązku starannego
działania.

(1) Moniteur belge z dnia 31 grudnia 1991 r., str. 29888.
(2) Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29

kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich
rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium
Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG)
nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG,
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG,
90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG

(3) Moniteur belge z dnia 20 listopada 2002 r., str. 51778.
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Strony

Strona skarżąca: Bruno Dethomas (Rabat, Maroko) (Przedstawi-
ciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji Komisji z dnia 11 stycznia 2006 r.
powołującej skarżącego na urzędnika Komisji Wspólnot
Europejskich na okres próbny na stanowisku szefa delegacji
Komisji w Maroku w Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków
Zewnętrznych w grupie zaszeregowania A*14, stopień 2;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Będąc pracownikiem tymczasowym w grupie zaszeregowania
A*14 stopień 8 skarżący złożył swoją kandydaturę na objęte

ogłoszeniem COM/229/04 stanowisko szefa delegacji Komisji
w Maroku (1). Jego kandydatura została wybrana i skarżący
został powołany na urzędnika na okres próbny w grupie zasze-
regowania A*14 stopień 2.

W uzasadnieniu niniejszej skargi skarżący podnosi, że ze
względu na okoliczność, iż został powołany na urzędnika do
tej samej grupy zaszeregowania i niezwłocznie po zakończeniu
tymczasowej służby, zgodnie z art. 32 ust. 3 regulaminu
pracowniczego Komisja powinna była zaklasyfikować go do
grupy A*14 stopień 8. Skarżący uważa, że pozbawiając go
prawa przyznanego przez ten przepis Komisja dopuściła się
oczywistego naruszenia prawa.

(1) Dz.U. C 246 A z 5.10.2004, str. 1

Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2006 r. — F prze-
ciwko Komisji

(Sprawa F-94/06)

(2006/C 237/39)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: F (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciele: J. Van
Rossum, S. Orlandi i J.-N. Louis, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji dyrektora DG ADMIN/C „polityka
społeczna, personel w Luksemburgu, zdrowie, higiena” z
dnia 23 lutego 2006 r. o przeniesieniu skarżącego w stan
spoczynku i przyznającej mu rentę inwalidzką ustaloną
zgodnie z art. 78 akapit drugi regulaminu pracowniczego,
ze skutkiem wstecznym od dnia 1 lutego 2002 r.;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty
oszacowanej ex aequo et bono na 15 000 EUR;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

30.9.2006C 237/22 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


