
Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżące zostają obciążone kosztami postępowania, w tym kosztami
postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.

(1) Dz.U. C 249 z 14.10.2006.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja
2008 r. — Icuna.Com przeciwko Parlamentowi

(Sprawy połączone T-383/06 i T-71/07) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodo-
wanie — Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowe
postępowanie przetargowe — Odrzucenie oferty — Decyzja o
unieważnieniu postępowania przetargowego — Skarga oczy-
wiście pozbawiona podstawy prawnej — Umorzenie

postępowania)

(2008/C 197/42)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Icuna.Com SCRL (Braine-le-Château, Belgia)
(przedstawiciele: J. Windey i P. De Bandt, avocats)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: O Caisou-
Rousseau i M. Ecker, pełnomocnicy)

Przedmiot

W sprawie T-383/06, po pierwsze, wniosek o stwierdzenie
nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia
2006 r. odrzucającej ofertę złożoną przez skarżącą w ramach
części 2 (treść programu) procedury przetargowej nr EP/
DGINFO/WEBTV/2006/0003, dotyczącej stworzenia i wdro-
żenia kanału telewizji internetowej Parlamentu Europejskiego
oraz, po drugie, żądanie odszkodowania za szkodę jaką miałaby
ponieść skarżącą w wyniku przyjęcia zaskarżonej decyzji z dnia
1 grudnia 2006 r. oraz w sprawie T-71/07, po pierwsze,
wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europej-
skiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie unieważnienia
postępowania przetargowego EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003
dotyczącego stworzenia i wdrożenia kanału telewizji interne-
towej Parlamentu Europejskiego w zakresie części 2 (treść
programu) oraz, po drugie, żądanie odszkodowania za szkodę
jaką miałaby ponieść skarżąca w następstwie wydania decyzji z
dnia 31 stycznia 2007 r.

Sentencja

1) Sprawy T-383/06 i T-71/07 zostają połączone w celu wydania
postanowienia.

2) W sprawie T-71/07 zarzut niedopuszczalności zostaje rozpoznany
łącznie z rozpoznaniem sprawy co do istoty.

3) Skarga w sprawie T-71/07 zostaje oddalona jako oczywiście
pozbawiona podstawy prawnej.

4) Nie jest konieczne rozpatrywanie wniosku o stwierdzenie nieważ-
ności w sprawie T-383/06.

5) Żądanie odszkodowania w sprawie T-383/06 zostaje oddalone
jako oczywiście pozbawione podstawy prawnej.

6) W sprawie T-383/06 Parlament pokrywa własne koszty oraz
połowę kosztów poniesionych przez Icuna.Com SCRL włączając w
to koszty postępowania w przedmiocie zastosowania środka tymcza-
sowego. Icuna.Com pokrywa połowę własnych kosztów.

7) W sprawie T-71/07 Icuna.Com pokrywa własne koszty oraz koszty
poniesione przez Parlament, włączając w to koszty postępowania w
przedmiocie zastosowania środka tymczasowego i koszty związane z
zarzutem niedopuszczalności.

(1) Dz.U. C 20 z 27.1.2007.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca
2008 r. — Bligny przeciwko Komisji

(Sprawa T-127/07 P) (1)

(Odwołanie — Służba publiczna — Konkurs otwarty —
Warunki dopuszczenia — Odmowa sprawdzenia egzaminu
pisemnego — Ogłoszenie o konkursie — Niepełny formularz
zgłoszenia — Poświadczenie obywatelstwa — Odwołanie oczy-

wiście bezzasadne)

(2008/C 197/43)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune,
Francja) (przedstawiciel: P. Lebel-Nourissat, avocat)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: J. Currall i K. Herrmann, agents)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii
Europejskiej (druga izba) z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie
F-142/06 oraz F-142/06 AJ Bligny przeciwko Komisji
(dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze) i zmierzające do
uchylenia tego wyroku.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone.

2) Francesco Bligny pokryje własne koszty, jak również koszty ponie-
sione przez Komisję.

(1) Dz.U. C 140 z 23.6.2007.
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