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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Otrs lietas dalībnieks: BO (Amāna, Jordānija) (pārstāvji — L. Levi,
M. Vandenbussche un C. Bernard-Glanz, advokāti)

C 71/21

2) Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA sedz
savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp
ar pagaidu noregulējuma tiesvedību saistītos.

Priekšmets
Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas
(pirmā palāta) 2013. gada 15. janvāra spriedumu lietā F-27/11
BO/Komisija (Krājumā vēl nav publicēts), ar kuru tiek lūgts
atcelt minēto spriedumu

(1) OV C 157, 2.6.2012.

Vispārējās tiesas 2014. gada 13. janvāra rīkojums —
Lebedef/Komisija

Rezolutīvā daļa:
1) apelācijas sūdzību noraidīt;
2) Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina BO šajā tiesvedībā
radušos tiesāšanās izdevumus.

(1) OV C 164, 8.6.2013.

(Apvienotās lietas T-116/13 P un T-117/13 P) (1)
(Apelācijas sūdzība — Civildienests — Ierēdņi — Novērtē
jums — Karjeras attīstības ziņojums — 2008. un 2009.
gada novērtējums — Atbrīvojums uz nepilnu darba laiku,
lai pārstāvētu arodbiedrību — Novērtējuma ziņojumi, kas
attiecas uz funkcijām, kas veiktas, īstenojot pārstāvību —
Arodbiedrības veikta iecelšana — Prasību noraidīšana
pirmajā instancē kā acīmredzami nepamatotas — Daļēji acīm
redzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota
apelācijas sūdzība)

Vispārējās tiesas 2014. gada 13. janvāra rīkojums —
Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios
IT/Komisija

(2014/C 71/39)
Tiesvedības valoda — franču

(Lieta T-134/12) (1)
Lietas dalībnieki
(Prasība atcelt tiesību aktu un prasība sakarā ar atbildību —
Līgumi par Savienības finanšu atbalstu projektiem pētniecības
un attīstības jomā — Iebilde par nepieņemamību —
Prasījumu pārkvalificēšanas neesamība — Nepieņemamība)
(2014/C 71/38)

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Giorgio Lebedef (Senningerberg,
Luksemburga) (pārstāvis — F. Frabetti, avocat)
Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji — C. BerardisKayser un G. Berscheid, piedaloties B. Wägenbaur, avocat)

Tiesvedības valoda — spāņu
Lietas dalībnieki
Prasītāja: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA
(Alikante, Spānija) (pārstāvis — M. Jiménez Perona, advokāts)
Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — R. Lyal un B. Conte,
pārstāvji, kuriem palīdz J. Rivas Andrés un X. García García,
advokāti)

Priekšmets
Divas apelācijas sūdzības, kas celtas par Eiropas Savienības Civil
dienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 12. decembra rīkoju
miem apvienotajās lietās F-70/11 un F-109/11 Lebedef/Komisija
(Krājumā vēl nav publicētas) un kurās prasīts atcelt šos rīko
jumus

Rezolutīvā daļa:
Priekšmets
Pirmkārt, prasība atcelt Komisijas 2012. gada 13. janvāra vēstulē
ietverto lēmumu par prasītājas finanšu auditam atbilstošajās
parādzīmēs minēto summu atmaksu un, otrkārt, prasība sakarā
ar atbildību, kas vērsta uz to, lai Komisija atlīdzinātu zaudē
jumus EUR 732 768 apmērā

Rezolutīvā daļa:
1) prasību noraidīt;

1) apelācijas sūdzības noraidīt;
2) Giorgio Lebedef sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina
Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, kas tai radušies šajā
instancē.

(1) OV C 147, 25.5.2013.

