
Ezután a felperes a munkaviszony létesítésének azonnali beje-
lentéséről szóló, 2002. november 5-i belga királyi rendelet (3)
4. és 8. §-ának sérelmére hivatkozik.

Végül, a felperes a gondoskodási kötelezettség megsértésére
hivatkozik.

(1) Moniteur belge, 1991. december 31., 29888. o.
(2) Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén

történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint
az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a
75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 158., 77. o.; magyar
nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.).

(3) Moniteur belge, 2002. november 20., 51778. o.

2006. augusztus 16-án benyújtott kereset – Dethomas
kontra Bizottság

(F-93/06. sz. ügy)

(2006/C 237/38)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bruno Dethomas (Rabat, Marokkó) (képviselők:
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg felperest az
Európai Közösségek próbaidős tisztviselőjévé a Bizottság
marokkói külképviselet-vezetőjeként a Külkapcsolati Főigaz-
gatóságra kinevező bizottsági határozatot annyiban, ameny-
nyiben e határozat a felperest az A*14-es besorolási fokozat
2. fizetési fokozatába sorolja be;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, miközben az A*14-es besorolási fokozat 8. fizetési
fokozatába sorolt ideiglenes alkalmazott volt, benyújtotta jelent-
kezését a Bizottság marokkói külképviselete vezetői tisztsé-

gének betöltésére közzétett COM/229/04. sz. felhívásban (1)
szereplő állásra. Mivel jelentkezését elfogadták, próbaidős tiszt-
viselővé nevezték ki, és az A*14-es besorolási fokozat 2. fizetési
fokozatába sorolták be.

Keresetében a felperes előadja, hogy mivel tisztviselővé ugyan-
abba a besorolási fokozatba és közvetlenül az ideiglenes alkal-
mazotti szolgálati idejét követően nevezték ki, a Bizottságnak
őt – a személyzeti szabályzat 32. cikkének (3) bekezdése alkal-
mazásával – az A*14-es besorolási fokozat 8. fizetési fokoza-
tába kellett volna kineveznie. A felperes szerint a Bizottság
azzal, hogy az említett rendelkezésben foglalt kedvezményt tőle
megtagadta, nyilvánvalóan téves jogalkalmazást követett el.

(1) HL C 246. A., 2004.10.5., 1. o.

2006. augusztus 11-én benyújtott kereset – F kontra
Bizottság

(F-94/06. sz. ügy)

(2006/C 237/39)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: F (Brüsszel, Belgium) (képviselők: J. Van Rossum,
S. Orlandi és J.-N. Louis ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a DG ADMIN/C
„szociálpolitika, luxemburgi személyzet, egészségügy,
higiénia” igazgatónőjének a felperest nyugdíjazó és őt a
személyzeti szabályzat 78. cikkének (2) bekezdése alapján,
2002. február 1-jére visszaható hatállyal megállapított
rokkantsági nyugdíjba helyező, 2006. február 23-i határo-
zatát;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest
15 000 euró méltányosan meghatározott összegnek a
felperes részére történő megfizetésére;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek
viselésére.
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