
Rendelkező rész

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felpereseket kötelezi a költségek viselésére, ideértve az ideiglenes
intézkedés iránti eljárás során felmerült költségeket is.

(1) HL C 249., 2006.10.14.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 14-i végzése – Icuna.Com
kontra Parlament

(T-383/06 és T-71/07. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – Kártérítési kereset – Szolgál-
tatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – Közösségi
közbeszerzési eljárás – Ajánlat elutasítása – A közbeszerzési
eljárás megszüntetéséről szóló határozat – Nyilvánvalóan

minden jogi alapot nélkülöző kereset – Okafogyottság”)

(2008/C 197/42)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Icuna.Com SCRL (Braine-le-Château, Belgium) (képvi-
selők: J. Windey és P. De Bandt ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: O. Caisou-Rousseau és
M. Ecker meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A T-383/06. sz. ügyben egyrészt az Európai Parlament 2006.
december 1-jei határozatának megsemmisítse iránti kérelem,
amelyben elutasította az Európai Parlament webtelevíziós csator-
nájának létrehozására irányuló EP/DGINFO/WEBTV/2006/2003
közbeszerzési eljárás 2. sz. része (az adások tartalma) tekinte-
tében a felperes által benyújtott ajánlatot, másrészt a 2006.
december 1-jei határozat elfogadása folytán a felperes által állító-
lagosan elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem, valamint a
T-71/07. sz. ügyben egyrészt az Európai Parlament 2007.
január 31-i határozatának megsemmisítése iránti kérelem,
amelyben megszüntette az Európai Parlament webtelevíziós
csatornájának létrehozására irányuló EP/DGINFO/WEBTV/2006/
0003. közbeszerzési eljárást annak 2. sz. része („az adások
tartalma”) tekintetében, másrészt a 2007. január 31-i határozat
elfogadása folytán a felperes által állítólagosan elszenvedett kár
megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a T-383/06. sz. és a T-71/07. sz. ügyeket a
végzés meghozatala céljából egyesíti.

2) A T-71/07. sz. ügyben az elfogadhatatlansági kifogásról az érdemi
határozatban dönt.

3) A T-71/07. sz. ügyben a keresetet mint nyilvánvalóan minden jogi
alapot nélkülözőt elutasítja.

4) A T-383/06. sz. ügyben a megsemmisítés iránti kérelemről már
nem szükséges határozni.

5) Az Elsőfokú Bíróság a T-383/06. sz. ügyben a kártérítés iránti
kérelmet mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt eluta-
sítja.

6) A T-383/06. sz. ügyben a Parlament viseli saját költségeit, vala-
mint az Icuna.Com SCRL költségeinek – ideértve az ideiglenes
intézkedés iránti eljárással kapcsolatban felmerült költségeket –

felét. Az Icuna.Com viseli saját költségei felét.

7) A T-71/07. sz. ügyben az Icuna.Com viseli saját költségeit, vala-
mint a Parlament költségeit, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti
eljárással és az elfogadhatatlansági kifogással kapcsolatban felme-
rült költségeket.

(1) HL C 20., 2007.1.27.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 10-i végzése – Bligny
kontra Bizottság

(T-127/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – Részvételi
feltételek – Az írásbeli vizsga kijavításának megtagadása –

Versenyvizsga-kiírás – Hiányos pályázat – Az állampolgárság
igazolása – Nyilvánvalóan alaptalan fellebbezés)

(2008/C 197/43)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Franciaország)
(képviselő: P. Lebel-Nourissat ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: J. Currall és K. Herrmann meghatalmazottak)

Tárgy

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (második
tanács) F-142/06. és F-142/06. AJ. sz., Bligny kontra Bizottság
ügyben 2007. február 15-én hozott végzése ellen benyújtott, és
e végzés hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

Rendelkező rész

1) Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) Francesco Bligny viseli a saját költségeit, valamint köteles viselni a
Bizottságnál felmerült költségeket.

(1) HL C 140., 2007.6.23.
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