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Andere partij in de procedure: BO (Amman, Jordanië) (vertegen
woordigers: L. Levi, M. Vandenbussche en C. Bernard-Glanz,
advocaten)

Voorwerp
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht voor amb
tenarenzaken van de Europese Unie (Eerste kamer) van 15 ja
nuari 2013, BO/Commissie (F-27/11, nog niet gepubliceerd in
de Jurisprudentie), en strekkende tot vernietiging van dat arrest

C 71/21

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA draagt
haar eigen kosten en die van de Europese Commissie, met inbegrip
van de kosten van het kort geding.

(1) PB C 157 van 2.6.2012.

Dictum
1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
2) De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen en wordt
verwezen in de kosten die BO in het kader van deze procedure
heeft gemaakt.

(1) PB C 164 van 8.6.2013.

Beschikking van het Gerecht van 13 januari 2014 —
Lebedef/Commissie
(Gevoegde zaken T-116/13 P en T-117/13 P) (1)
(„Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren —
Beoordeling — Loopbaanontwikkelingsrapport — Beoor
delingsjaren 2008 en 2009 — Halftijdse vrijstelling voor vak
bondsvertegenwoordiging — Beoordelingsrapporten die in
dienst van tewerkstelling uitgeoefende werkzaamheden dekken
— Aanwijzing door vakbond — Beroep in eerste aanleg
kennelijk ongegrond verklaard — Hogere voorziening deels
kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

Beschikking van het Gerecht van 13 januari 2014 —
Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/
Commissie

(2014/C 71/39)
Procestaal: Frans

(Zaak T-134/12) (1)
(„Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding —
Overeenkomsten betreffende financiële bijstand van Unie
aan projecten op gebied van onderzoek en ontwikkeling —
Exceptie van niet-ontvankelijkheid — Geen herkwalificatie
van conclusies — Niet-ontvankelijkheid”)
(2014/C 71/38)

Partijen
Rekwirant: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ver
tegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)
Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoor
digers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden, bij
gestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Procestaal: Spaans
Partijen
Verzoekende partij: Investigación y Desarrollo en Soluciones y
Servicios IT (Alicante, Spanje) (vertegenwoordiger: M. Jiménez
Perona, advocaat)
Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: R.
Lyal en B. Conte, gemachtigden, bijgestaan door J. Rivas Andrés
en X. García García, advocaten)

Voorwerp
Twee hogere voorzieningen tegen de beschikkingen van het
Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Derde
kamer) van 12 december 2012, Lebedef/Commissie (F-70/11 en
F-109/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), en strek
kende tot vernietiging van die beschikkingen

Dictum
1) De hogere voorzieningen worden afgewezen.

Voorwerp
Verzoek om nietigverklaring van het besluit dat is opgenomen
in de brief van de Commissie van 13 januari 2012 houdende
inning van de in de debetnota’s vermelde bedragen overeen
komstig de financiële audit waaraan verzoekster was onderwor
pen, alsook verzoek wegens niet-contractuele aansprakelijkheid,
waarmee het Gerecht verzocht wordt de Commissie te veroor
delen tot betaling van een schadevergoeding van 732 768 EUR

2) Lebedef zal zijn eigen kosten dragen en de kosten die de Europese
Commissie in het kader van deze procedure heeft gemaakt.

(1) PB C 147 van 25.5.2013.

