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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Bohr i L. Radu Bouyon, pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 270 TFUE wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Administracji i Wypłacania Należności 
Indywidualnych (PMO) Komisji z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie windykacji nienależnie wypłaconych skarżącemu kwot dodatku 
zagranicznego oraz kosztów corocznej podróży za okres zatrudnienia w Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(EASME) od 16 maja 2014 r. do 15 lipca 2016 r., a w razie potrzeby rozliczeń wynagrodzenia skorygowanych w następstwie tej decy-
zji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Alessandro Quadri di Cardano zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 63 z 19.2.2018.

Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2019 r. — Alfamicro/Komisja

(Sprawa T-64/18) (1)

(Program ramowy dla innowacji i konkurencyjności — Siódmy program ramowy w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 — 2013) — Decyzja stanowiąca tytuł egzekucyjny — Odzyskanie 

wierzytelności wynikającej z umowy subwencyjnej — Artykuł 299 TFUE — Rozporządzenie (UE, Euratom) 
nr 966/2012 — Artykuł 135 rozporządzenia nr 966/2012 — Ekstrapolacja wniosków z audytu —

 Obowiązek uzasadnienia)

(2019/C 295/32)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (Cascais, Portugalia) (przedstawiciele: G. Gentil 
Anastácio i D. Pirra Xarepe, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 263 TFUE zmierzająca do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2017) 8839 final z dnia 13 grudnia 
2017 r. w sprawie odzyskania długu od skarżącej.
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Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 142 z 23.4.2018.

Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 27 czerwca 2019 r. — Szegedi/Parlament

(Sprawa T-135/18) (1)

(Prawo instytucjonalne — Przepisy dotyczące zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego —
 Koszty podróży — Koszty zatrudnienia asystentów parlamentarnych — Windykacja nienależnie wypłaconych 

kwot — Prawo do obrony — Przedstawienie dowodów — Obowiązek uzasadnienia — Błąd dotyczący okoliczności 
faktycznych — Proporcjonalność)

(2019/C 295/33)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Csanád Szegedi (Budapeszt, Węgry) (przedstawiciel: adwokat K. Bodó)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. Görlitz, S. Seyr i B. Simon, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji sekretarza generalnego Parlamentu z dnia 30 listopada 2017 r.
dotyczącej odzyskania od skarżącego kwoty 264 196,11 EUR nienależnie wypłaconej z tytułu kosztów podróży oraz zatrudnienia 
asystentów parlamentarnych oraz stwierdzenia nieważności związanej z tą decyzją noty obciążeniowej z dnia 19 grudnia 2017 r.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji sekretarza generalnego Parlamentu z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczącej odzyskania od Csanáda Szege-
diego kwoty 264 196,11 EUR oraz związanej z tą decyzją noty obciążeniowej z dnia 19 grudnia 2017 r. w zakresie, w jakim dotyczą one 
kwot wypłaconych z tytułu kosztów podróży, w wysokości 8 273,83 EUR.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Csanád Szegedi i Parlament Europejski pokrywają swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 182 z 28.5.2018.
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