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Konklusion
1) Det er ufornødent at træffe afgørelse i det af Stefan Meierhofer
anlagte søgsmål, for så vidt som sagsøger har anfægtet, at afgø
relsen af 19. juni 2007 er tilstrækkeligt begrundet.
2) I øvrigt frifindes Kommissionen, da søgsmålet delvis er ugrundet,
delvis ikke kan antages til realitetsbehandling.
3) Europa-Kommissionen betaler to tredjedele af sagsøgerens omkost
ninger i forbindelse med den første sag for Personaleretten samt
bærer sine egne omkostninger i forbindelse med den første sag for
Personaleretten, i forbindelse med sagen for Den Europæiske
Unions Ret og i forbindelse med denne sag.
4) Sagsøgeren bærer en tredjedel af sine egne omkostninger i forbin
delse med den første sag for Personaleretten og bærer sine egne
omkostninger i forbindelse med sagen for Den Europæiske Unions
Ret og i forbindelse med denne sag.
(1) EUT C 223 af 22.9.2007, s. 21.

6.8.2011

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 30. juni 2011
— Van Asbroeck mod Kommissionen
(Sag F-88/10) (1)
(Personalesag — tjenestemænd — afgørelse om indplacering i
en midlertidig lønklasse — ansøgning om en fornyet gennem
gang — væsentlig ny omstændighed — foreligger ikke —
søgsmål, der åbenbart ikke kan antages til realitetsbehand
ling)
(2011/C 232/76)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgien) (ved advoka
terne S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved G. Berscheid og D.
Martin, som befuldmægtigede, dernæst ved J. Currall og G. Bers
cheid, som befuldmægtigede)
Sagens genstand

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 22. juni 2011
— Lebedef mod Kommissionen
(Sag F-33/10) (1)
(Personalesag — tjenestemænd — bedømmelsesåret 2005 —
karriereudviklingsrapport — de almindelige gennemførelses
bestemmelser til vedtægtens artikel 43 — rapport udfærdiget
efter afsigelse af dommen i sag F-36/07 — åbenbart
afvisningsgrundlag)
(2011/C 232/75)
Processprog: fransk

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om afslag
på sagsøgerens ansøgning om, at der bortses delvist fra
Kommissionens afgørelse af 22. oktober 2008 om indførelsen
af en godtgørelse til fordel for de tjenestemænd, som skiftede
kategori før den 1. maj 2004, om at han omplaceres med
tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2004 til lønklasse D*4/8
og om at hans karriere genoprettes i overensstemmelse med de
forfremmelser, årlige tilpasninger og løntrinsstigninger, der har
været siden dette tidspunkt
Konklusion
1) Sagen afvises.
2) Marc Van Asbroeck betaler sagens omkostninger.

Parter
Sagsøger: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved
advokat F. Frabetti)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Berscheid,
som befuldmægtigede)

(1) EUT C 317 af 20.11.2010, s. 50.

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 29. juni 2011
— Schuerewegen mod Parlamentet

Sagens genstand
Påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport
for perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2005,
således om den blev udfærdiget efter at Personaleretten annul
lerede den i sag F-36/07.
Konklusion

(Sag F-125/10) (1)
(Personalesag — tjenestemænd — foranstaltninger til fjer
nelse fra tjenesten — inddragelse af tjenestekort — inddra
gelse af retten til adgang til edb-systemet — forudgående
administrativ klage — elektronisk fremsendelse — admini
strationens kendskab — forsinkelse — åbenbart afvisnings
grundlag)

1) Sagen afvises.

(2011/C 232/77)

2) Giorgio Lebedef betaler sagens omkostninger.

Processprog: fransk

(1) EUT C 209 af 31.7.2010, s. 53.

Parter
Sagsøger: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxembourg) (ved
advokaterne P. Nelissen Grade og G. Leblanc)

6.8.2011
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Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved O. Caisou-Rousseau og E.
Despotopoulou, som befuldmægtigede)
Sagens genstand

C 232/43

Kendelse afsagt af Personaleretten den 25. maj 2011 — AL
mod Parlamentet
(Sag F-93/10) (1)

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse,
hvorved sagsøgeren blev fjernet fra sit tjenestested, og hvorved
han blev frataget sit tjenestekort, samt af de retsakter, der
efterfulgte denne afgørelse, og påstand om erstatning

(2011/C 232/79)
Processprog: fransk
Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes
af registeret, efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

Konklusion
1) Sagen afvises.
2) Daniel Schuerewegen betaler sagens omkostninger.

(1) EUT C 328 af 4.12.2010, s. 61.

(1) EUT C 30 af 29.1.11, s. 68.

Kendelse afsagt af Personaleretten den 20. maj 2011 —
Florentiny mod Parlamentet
(Sag F-90/10)

(1)

(2011/C 232/78)
Processprog: fransk
Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes
af registeret efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

Kendelse afsagt af Personaleretten den 27. april 2011 AR
mod Kommissionen
(Sag F-120/10) (1)
(2011/C 232/80)
Processprog: fransk
Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes
af registeret.

(1) EUT C 55 af 19.2.2011, s. 36.
(1) EUT C 72 af 5.3.2011, s. 35.

