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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A másik fél az eljárásban: BO (Ammán, Jordánia) (képviselők: L.
Levi, M. Vandenbussche és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

C 71/21

2. Az Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA
viseli, saját költségein felül, a Bizottság költségeit, ideértve a eljá
rással kapcsolatban felmerült költségeket is.

Az ügy tárgya
Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (első tanács)
F-27/11. sz., BO kontra Bizottság ügyben 2013. január 15-én
hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen annak
hatályon kívül helyezése iránt benyújtott fellebbezés.

(1) HL C 157., 2012.06.02.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék 2014. január 13-i végzése — Lebedef
kontra Bizottság

1. A Törvényszék a fellebbezést elutasítja.
2. Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles
viselni a BO részéről a jelen eljárás során felmerült költségeket.

(1) HL C 164., 2013.6.8.

A Törvényszék 2014. január 13-i végzése — Investigación
y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT kontra Bizottság

(T-116/13. P. és T-117/13. P. sz. egyesített ügyek) (1)
(„Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés —
Előmeneteli jelentés — 2008. és 2009. évi értékelési időszakok
— A munkaidő felére kiterjedő mentesítés szakszervezeti
képviselet ellátása céljából — A beosztás szerinti szervezeti
egységnél ellátott feladatokra kiterjedő értékelő jelentések —
Szakszervezet általi kijelölés — A az elsőfokú eljárásbeli
kereset nyilvánvaló megalapozatlanság miatti elutasítása
— Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben
nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)
(2014/C 71/39)

(T-134/12. sz. ügy) (1)
(„Hatályon kívül helyezés iránti és felelősségmegállapítási
kereset — Kutatásfejlesztési projektekre vonatkozó uniós
pénzügyi támogatásról szóló szerződések — Elfogadhatatlan
sági kifogás — A kereseti kérelmek átminősítésének hiánya
— Elfogadhatatlanság”)
(2014/C 71/38)
Az eljárás nyelve: spanyol

Az eljárás nyelve: francia
Felek
Fellebbező: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (képvi
selő: F. Frabetti ügyvéd)
A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: C. Berar
dis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak, segítőjük: B.
Wägenbaur ügyvéd)

Felek
Felperes: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT,
SA (Alicante, Spanyolország) (képviselő: M. Jiménez Perona
ügyvéd)
Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal és B. Conte
meghatalmazottak, segítőik: J. Rivas Andrés és X. García García
ügyvédek)

Az ügy tárgya
Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (harmadik tanács)
F-70/11. sz. és F-109/11. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben
2012. december 12-én hozott végzése (az EBHT-ban még nem
tették közzé) ellen annak hatályon kívül helyezése iránt benyúj
tott két fellebbezés.

Az ügy tárgya

A végzés rendelkező része

Egyrészt a Bizottság 2012. január 13-i levelében foglalt, a felpe
ressel szemben elrendelt könyvvizsgálat nyomán kibocsátott
terhelési értesítésekben említett összegek beszedéséről rendel
kező határozat hatályon kívül helyezése, másrészt a Bizottság
732 768 EUR összegű kártérítés és kamatok megfizetésére való
kötelezésére irányuló, szerződésen kívüli felelősség megállapítása
iránti kereseti kérelem.

1. A Törvényszék a fellebbezéseket elutasítja.

A végzés rendelkező része
1. A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2. Giorgio Lebedef maga viseli saját költségeit, valamint köteles
viselni az Európai Bizottság részéről a jelen eljárás során felmerült
költségeket.

(1) HL C 147., 2013.5.25.

