
Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie uchylenia decyzji Komisji oddalającej
wnioski skarżących o udzielenie im pomocy w ramach transferu
uprawnień emerytalnych nabytych przez nich w Belgii i po
drugie żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda za stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 74 z 25.3.2006, str. 33.

Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2006 r. — Dragoman
przeciwko Komisji

(Sprawa F-147/06)

(2007/C 42/84)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Adriana Dragoman (Bruksela, Belgia) (przedsta-
wiciele: S. Mihailescu, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji komisji konkursowej ogólnego otwartego
EPSO/AD/44/06-CJ mającego na celu utworzenie rezerwy
prawników-tłumaczy, których głównym językiem jest język
rumuński, przyznającej skarżącej z egzaminu pisemnego b)
ocenę 18/40 i niedopuszczającej skarżącej do udziału w
egzaminie ustnym;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty, z których
pierwszy składa się z dwóch części. Część pierwsza zarzutu
pierwszego dotyczy naruszenia przez komisję przepisów regulu-
jących przebieg prac komisji, ponieważ dokonując oceny egza-
minu pisemnego komisja wzięła pod uwagę przede wszystkim
zrozumienie języka źródłowego, a nie dokładność tłumaczenia
na język rumuński. Część druga zarzutu pierwszego dotyczy
naruszenia przepisów ogłoszenia o konkursie związanych ze
składem komisji egzaminacyjnej i ogłoszeniem nazwisk jej
członków. Nazwiska członków komisji zostały ogłoszone trzy
dni przed egzaminem pisemnym, podczas gdy ogłoszenie o
konkursie przewidywało ich ogłoszenie co najmniej piętnaście
dni przed egzaminem.

Za pomocą zarzutu drugiego skarżąca podnosi naruszenie
obowiązku uzasadnienia, ponieważ ocena dokonana przez
komisję konkursową nie zawiera żadnej informacji o zastosowa-
nych kryteriach oceny.

Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2006 r. — Collée
przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-148/06)

(2007/C 42/85)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Laurent Collée (Luksemburg, Luksemburg)
(przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen i E.
Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

— uznanie za niezgodny z prawem pkt I.3 „Instrukcji dotyczą-
cych procedury przyznawania punktów awansu” Parlamentu
Europejskiego z dnia 13 czerwca 2002 r.;

— uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 9 stycznia
2006 r. o przyznaniu skarżącemu dwóch punktów za
zasługi w ramach postępowania w sprawie awansu za
2004 r.;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik Parlamentu Europejskiego w grupie zaszere-
gowania AST 8, zarzuca organowi powołującemu nieprzeprowa-
dzenie porównawczego badania zasług rozszerzonego na
wszystkich urzędników instytucji przedstawionych do awansu
i zaszeregowanych do jego grupy. Podnosi w szczególności
naruszenie art. 5 i 45 regulaminu pracowniczego, jak również
naruszenie zasady równego traktowania i niedyskryminacji. W
zaskarżonej decyzji popełniono oczywisty błąd w ocenie,
brakuje jej również uzasadnienia.

Skarżący powołuje się wreszcie na niezgodność z prawem
pkt I.3 wspomnianych instrukcji, który dotyczy przyznania
punktów awansu w sytuacjach wyjątkowych przez Sekretarza
Generalnego. W szczególności ograniczenia, jakie przepis ten
nakłada na Sekretarza Generalnego nie przestrzegają postano-
wień art. 45 regulaminu pracowniczego i zasady równego trak-
towania.
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