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Europeiska unionens officiella tidning

Övrig part i målet: BO (Amman, Jordanien) (ombud: advokaterna
L. Levi, M. Vandenbussche och C. Bernard-Glanz)

C 71/21

2. Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA ska
bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kom
missionens rättegångskostnader, inbegripet kostnaderna för det in
terimistiska förfarandet.

Saken
Överklagande av den dom som Europeiska unionens personal
domstol (första avdelningen) meddelade den 15 januari 2013 i
mål F-27/11, BO mot kommissionen och med yrkande att
denna dom ska upphävas.

Domslut
1. Överklagandet ogillas.

(1) EUT C 157, 2.6.2012.

Tribunalens beslut av den 13 januari 2014 — Lebedef mot
kommissionen
(Förenade målen T-116/13 P och T-117/13 P) (1)

2. Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och
ersätta de rättegångskostnadser som åsamkats BO i tribunalen.

(1) EUT C 164, 8.6.2013.

Tribunalens beslut av den 13 januari 2014 — Investigación
y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT mot
kommissionen

(Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Betygsätt
ning — Rapport om karriärutveckling — Bedömningsför
farandet för åren 2008 och 2009 — Befrielse från tjänsteut
övning för fackliga ändamål under hälften av arbetstiden —
Utvecklingsrapport som omfattar de uppgifter som utövats
inom tjänsteenheten — Utsedd för facklig verksamhet —
Talan i första instans avvisad, eftersom det var uppenbart
att den inte kunde prövas i sak — Överklagandet ogillat,
eftersom det var uppenbart att det i vissa delar inte kunde
tas upp till sakprövning och i övriga delar var ogrundat)
(2014/C 71/39)

(Mål T-134/12) (1)
(Talan om ogiltigförklaring och om skadestånd — Avtal om
unionens finansiering av forskning och utveckling — Invänd
ning om rättegångshinder — Yrkandena har inte ändrats —
Avvisning)
(2014/C 71/38)
Rättegångsspråk: spanska

Rättegångsspråk: franska
Parter
Klagande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud:
advokaten F. Frabetti)
Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berar
dis-Kayser och G. Berscheid, biträdda av advokaten B. Wägen
baur)

Parter
Sökande: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT,
SA (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten M. Jiménez Perona)
Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal och B.
Conte biträdda av advokaterna J. Rivas Andrés och X. García
García)

Saken
Talan med yrkande dels om ogiltigförklaring av beslutet i kom
missionens skrivelse av den 13 januari 2012 angående indriv
ning av de belopp som angavs i debetnotorna från den revision
som sökanden var föremål för, dels om utomobligatoriskt ska
destånd avseende förpliktande för kommissionen att utge
732 768 euro i skadestånd.

Avgörande
1. Talan ogillas.

Saken
Två överklaganden av de beslut de meddelades av Europeiska
unionens personaldomstol (tredje avdelningen) den 12 decem
ber 2012 i målen F-70/11 och F-109/11, Lebedef mot kom
missionen (REU 2012, s. II-0000), varvid överklagandena avsåg
upphävande av dessa beslut.

Avgörande
1. Överklagandena ogillas.
2. Giorgio Lebedef ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de
rättegångskostnader som Europeiska kommissionen har förorsakats
i denna instans.

(1) EUT C 147, 25.5.2013.

