23.4.2018 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 142/53

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— Да обяви за недействително Решение (2017) 8839 окончателен на Комисията от 13 декември 2017 г. относно събиране
на вземане в частта относно дебитно известие № 3241507078, от една страна, и да отмени посоченото решение м
останалата му част, от друга страна;
— Да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага следните основания:
1. Що се отнася до искането за обявяване на недействителност, жалбоподателят изтъква изземане на съдебни правомощия от
страна на Комисията, тъй като тя е заместила постановеното от Общия съд решение от 14 ноември 2017 г. по дело T831/14, доколкото този съд определя вземането на Съюза във връзка с определено задължение с решение с различно
съдържание, което решени представлява изпълнително основание относно това задължение в нарушение на член 19 ДЕС
и на член 272 ДФЕС;
2. Що се отнася до искането за отмяна, жалбоподателят изтъква:
— липса на мотиви, доколкото Комисията само е посочила, че са констатирани определени систематични пропуски при
проверките на финансовия одит във връзка със споразумението предмет на обжалваното решение, без обаче да обясни
в какво се състоят посочените пропуски;
— нарушение на закона, тъй като при автоматичното пренасяне на изводите от финансовия одит, осъществен в рамките
на договорно правоотношение към други договорни отношения, Комисията е нарушила член 135, параграф 5, втора
алинея от Регламент № 966/2012 (1), както и основен принцип на административните договори в най-общ смисъл и
на обществените поръчки, в тесен смисъл, а именно за неприкосновеността на клаузата относно възнаграждението.

(1)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г., относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, стр. 1).

Жалба, подадена на 9 февруари 2018 г. — Barata/Парламент
(Дело T-81/18)
(2018/C 142/71)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: Joao Miguel Barata (Евере, Белгия) (представители: G. Pandey, D. Rovetta и V. Villante, lawyers)
Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— най-напред, в настоящото производство по член 277 от Договора за функционирането на Европейския съюз да обяви при
необходимост член 90 от Правилника за длъжностни лица за невалиден и неприложим,
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— да отмени, първо, решението на Европейския парламент от 30 октомври 2017 г., с което се отхвърля жалбата от 19 юни
2017 г. на жалбоподателя по член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз,
— да отмени, второ, решенията от 20 март 2017 г. на директора по развитие на човешките ресурси за отхвърляне на
искането на жалбоподателя за включване в проект на списък на длъжностни лица, избрани за целите на програма за
обучение по процедурата за сертифициране за 2016 г., както и за отхвърляне на искането му по член 90, параграф 1 от
Правилника за длъжностните лица,
— да отмени, трето, решението на Европейския парламент от 14 февруари 2016 г., с което жалбоподателят е уведомен за
постигнатите от него резултати и за невключването му в списъка на избраните длъжностни лица за процедурата за
сертифициране за 2016 г.,
— да отмени, четвърто, решението на Европейския парламент от 8 декември 2017 г., с което жалбоподателят е уведомен, че
е класиран на 36-то място от общо 87 заявления за процедурата за сертифициране за 2016 г. и че поради това името му
не е включено в съответния проект на списък,
— да отмени, пето, решението на Европейския парламент от 21 декември 2016 г., с което се отказва преразглеждане на
оценката на жалбоподателя и същият се изключва от посочения процес на сертифициране,
— да отмени, шесто, обявление 2016/014 от 7 октомври 2016 г. на Европейския парламент за провеждане на вътрешен
конкурс,
— да отмени, накрая, целия проект на Европейския парламент за списък на длъжностни лица, избрани да участват в
горепосочената програма за обучение,
— да присъди обезщетение на жалбоподателя в размер на 50 000 EUR,
— да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.
1. Първо основание е твърдение за явна грешка в преценката, нарушение на задължението за мотивиране, нарушение на
член 25 от Правилника за длъжностните лица, явна грешка в преценката на релевантните факти и документи и
нарушение на член 296 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
2. Второто основание е твърдение за нарушение на принципа на ефективна съдебна защита, нарушение на член 41 от
Хартата на основните права на Европейския съюз, незаконосъобразност и неприложимост на член 90 от Правилника за
длъжностните лица.
3. Третото основание е твърдение за липса на компетентност, нарушение на обявлението за конкурс, на член 30 от
Правилника за длъжностните във връзка с приложение III към този правилник и на задължението за добра
администрация.
4. Четвърто основание е твърдение за нарушение на задължението за добра администрация по член 41 от Хартата, явна
грешка в преценката и нарушение на принципите на равенство.
5. Петото основание е твърдение за нарушение на членове 1, 2, 3 и 4 от Регламент № 1/58 (1), членове 1г и 28 от
Правилника за длъжностните лица и член 1, параграф 1, буква е) от приложение III към този правилник, както и на
принципите на равно третиране и на недопускане на дискриминация.

(1)

Регламент № 1 относно определянето на езиковия режим на Европейската общност за атомна енергия (ОВ 17 1958 г., стр. 401;
Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 1, стр. 5).

