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Määräysosa
1) Ei ole tarpeen lausua Meierhoferin kanteesta siltä osin, kuin hän
riitauttaa 19.6.2007 tehdyn päätöksen perustelujen riittävyyden.
2) Muilta osin Meierhoferin kanne on hylättävä osittain selvästi pe
rusteettomana ja osittain sen vuoksi, että sen tutkittavaksi ottami
sen edellytykset selvästi puuttuvat.
3) Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa
kantajan oikeudenkäyntikuluista virkamiestuomioistuimen ensim
mäisessä menettelyssä ja vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluis
taan virkamiestuomioistuimen ensimmäisessä menettelyssä ja Eu
roopan unionin yleisen tuomioistuimen menettelyssä sekä tässä
menettelyssä.
4) Kantaja vastaa kolmasosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan vir
kamiestuomioistuimen ensimmäisessä menettelyssä sekä kaikista
omista oikeudenkäyntikuluistaan Euroopan unionin yleisen tuomi
oistuimen menettelyssä ja tässä menettelyssä.
(1) EUVL C 223, 22.9.2007, s. 21.
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Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto)
30.6.2011
Van Asbroeck v. komissio
(Asia F-88/10) (1)
(Henkilöstö — Virkamiehet — Päätös keskijohtoon luokitte
lemisesta — Uudelleen tutkimista koskeva vaatimus — Uutta
olennaista seikkaa ei ole — Kanne, jonka tutkittavaksi otta
misen edellytykset selvästi puuttuvat)
(2011/C 232/76)
Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset
Kantaja: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgia) (edustajat: asian
ajajat S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)
Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi G. Berscheid ja
D. Martin, sittemmin J. Currall ja G. Berscheid)
Oikeudenkäynnin kohde

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto)
22.6.2011
Lebedef v. komissio
(Asia F-33/10) (1)
(Henkilöstö — Virkamiehet — Vuoden 2005 arviointikierros
— Urakehitystä koskeva kertomus — Henkilöstösääntöjen 43
artiklan yleiset soveltamisohjeet — Asiassa F-36/07 annetun
tuomion jälkeen laadittu kertomus — Tutkittavaksi ottamisen
edellytysten selvä puuttuminen)
(2011/C 232/75)
Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset

Henkilöstö — Komission sen päätöksen kumoaminen, jolla hy
lättiin kantajan vaatimukset, joiden mukaan 22.10.2008 tehty
komission päätös, joka koskee ennen 1.5.2004 palkkaluokkaa
vaihtaneille virkamiehille maksettavan tasoituskorvauksen käyt
töönottoa, on jätettävä osittain soveltamatta, kantaja on luoki
teltava uudelleen taannehtivin vaikutuksin 1.5.2004 lähtien
palkkaluokkaan D*4/8 ja hänen uransa on määriteltävä uudel
leen hänelle tuosta lähtien kuuluvien ylennysten, vuosikorotus
ten ja ikälisien mukaisesti.
Määräysosa
1) Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edelly
tykset selvästi puuttuvat.
2) Marc Van Asbroeck vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.
(1) EUVL C 317, 20.11.2010, s. 50.

Kantaja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja:
asianajaja F. Frabetti)
Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Bersc
heid)

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto)
29.6.2011
Schuerewegen v. parlamentti
(Asia F-125/10) (1)

Oikeudenkäynnin kohde
Vaatimus kumota kantajan urakehitystä koskeva kertomus ajalta
1.1.2005–31.12.2005, sellaisena kuin se laadittiin virkamiestuo
mioistuimen kumottua kyseisen kertomuksen asiassa F-36/07
antamallaan tuomiolla
Määräysosa

(Henkilöstö — Virkamiehet — Työpaikalta karkottaminen —
Henkilöstökortin poisottaminen — Tietoverkkoon pääsyä kos
kevien oikeuksien poisottaminen — Kannetta edeltävä hallin
nollinen valitus — Lähettäminen sähköisesti — Todellinen
tiedonsaanti hallinnossa — Myöhästyminen — Tutkittavaksi
ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

1) Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edelly
tykset selvästi puuttuvat.

(2011/C 232/77)
Oikeudenkäyntikieli: ranska

2) Giorgio Lebedef vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.
Asianosaiset
(1) EUVL C 209, 31.7.2010, s. 53.

Kantaja: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxemburg) (edusta
jat: asianajajat P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)
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Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: O. Caisou-Rousseau
ja E. Despotopoulou)
Oikeudenkäynnin kohde
Nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla kantaja karkotettiin
työpaikaltaan ja jolla häneltä otettiin pois henkilöstökortti, ja
tämän päätöksen seurauksena olleiden toimenpiteiden kumoa
minen sekä vahingonkorvausvaatimus
Määräysosa
1) Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edelly
tykset selvästi puuttuvat.
2) Daniel Schuerewegen vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

C 232/43

Virkamiestuomioistuimen määräys 25.5.2011
AL v. parlamentti
(Asia F-93/10) (1)
(2011/C 232/79)
Oikeudenkäyntikieli: ranska
Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on pois
tettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jäl
keen.
(1) EUVL C 328, 4.12.2010, s. 61.

(1) EUVL C 30, 29.1.2011, s. 68.

Virkamiestuomioistuimen määräys 20.5.2011
Florentiny v. parlamentti
(Asia F-90/10) (1)

Virkamiestuomioistuimen määräys 27.4.2011
AR v. komissio

(2011/C 232/78)

(Asia F-120/10) (1)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

(2011/C 232/80)

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on pois
tettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jäl
keen.

Oikeudenkäyntikieli: ranska
Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on pois
tettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

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

