
Skarżąca podnosi ponadto naruszenie art. 110 ust. 4 regula-
minu pracowniczego oraz art. 126 warunków zatrudnienia
innych pracowników. Z przepisów tych wynika, że komórki
administracyjne instytucji oraz agencji powinny regularnie
konsultować się z komitetem pracowniczym celem zapewnienia
jednolitego stosowania regulaminu pracowniczego.

Zaskarżona decyzja naruszyła również zasadę dobrego zarzą-
dzania i dobrej administracji.

Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2007 r. — Skoulidi
przeciwko Komisji

(Sprawa F-4/07)

(2007/C 56/83)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Bruksela, Belgia) (przed-
stawiciel: G. Vandersanden)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— zasądzenie zadośćuczynienia na rzecz skarżącej za krzywdę
doznaną w związku z decyzją organu powołującego z dnia
28 marca 2006 r. odmawiającą zgody na skorzystanie
z umowy o wymianie personelu zawartej pomiędzy Komisją
a rządem greckim;

— oszacowanie krzywdy ex aequo et bono na 200 000 EUR;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, po zakończeniu jej ośmiomiesięcznego okresu oddele-
gowania do greckiego ministerstwa edukacji narodowej i spraw
wyznaniowych, zwróciła się z wnioskiem o umożliwienie jej
skorzystania z systemu wymiany urzędników pomiędzy Komisją
a państwami członkowskimi celem zakończenia zadań przydzie-
lonych jej podczas okresu oddelegowania. Po tym jak skarżąca
otrzymała zgodę wielu służb Komisji oraz rządu greckiego, jej
własna instytucja odmówiła jej takiej zgody, uzasadniając to
tym, że wymiana byłaby sprzeczna z uregulowaniami dotyczą-
cymi oddelegowania.

W swojej skardze skarżąca podnosi, że Komisja dopuściła się
kilku błędów, a konkretnie:

— uchybiła obowiązkowi dochowania staranności, spoczywają-
cego na każdej administracji;

— nie przestrzegała zobowiązań wynikających z umowy
o wymianie, którą sama zawarła z rządem greckim; naru-
szyła w ten sposób uzasadnione oczekiwania skarżącej oraz
ogólny interes wspólnotowy;

— była winna formułowaniu niewłaściwych uwag pod adresem
skarżącej;

— potraktowała skarżącą w sposób dyskryminujący w porów-
naniu z innymi urzędnikami, którzy byli oddelegowani do
administracji krajowych na dłuższy okres.

Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2007 r. — Nijs prze-
ciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-5/07)

(2007/C 56/84)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Belgia) (przedstawiciel: F.
Rollinger, avocat)

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji organu powołującego o powołaniu przeło-
żonego skarżącego na jego obecne stanowisko;

— stwierdzenie w odniesieniu do skarżącego nieważności
wyniku konkursu CC/LA/1/99 i uchylenie decyzji z nim
związanych lub wydanych w następstwie jego przeprowa-
dzenia;

— uchylenie decyzji komisji wyborczej Trybunału Obrachunko-
wego oddalającej zażalenie skarżącego na wyniki wyborów z
dnia 2, 3 i 4 maja 2006 r.;

— stwierdzenie nieważności wyniku wyborów do komitetu
pracowniczego Trybunału Obrachunkowego, które zostały
przeprowadzone w dniach 2, 3 i 4 maja 2006 r. i uchylenie
decyzji z nimi związanych lub wydanych w następstwie ich
przeprowadzenia;

— uchylenie decyzji o nieawansowaniu skarżącego i awanso-
waniu pana X w roku 2006;

— zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu
szkód i krzywd poniesionych i doznanych przez skarżącego;

— obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępo-
wania.
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