
Az Elsőfokú Bíróság 2007. május 23-i ítélete – az Európai
Parlament kontra Ole Eistrup

(T-223/06. P. sz. ügy) (1)

(„Fellebbezés – Ügyvéd által bélyegzőlenyomattal aláírt kere-
setlevél – A kereset elfogadhatatlansága”)

(2007/C 155/47)

Az eljárás nyelve: dán

Felek

Felperes: az Európai Parlament (képviselők: H. von Hertzen és
L. Knudsen, meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Ole Eistrup (képviselők: S. Hjelmborg és
M. Honoré ügyvédek)

Tárgy

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (második
tanács) az F-102/05. sz., Eistrup kontra Parlament ügyben
2006. július 13-án hozott végzése (az EBHT-ban még nem
tették közzé) ellen benyújtott, annak megsemmisítése iránti
fellebbezés.

Rendelkező része

1) Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének az F-102/05. sz.,
Eistrup kontra Parlament ügyben 2006. július 13-án hozott
végzését (az EBHT-ban még nem tették közzé) hatályon kívül
helyezi.

2) Az O. Eistrup által az F-102/05. sz. ügyben a Közszolgálati
Törvényszékhez benyújtott keresetet, mint elfogadhatatlant, eluta-
sítja.

3) A felek maguk viselik mind az elsőfokú, mind a fellebbezési eljárás
során felmerült saját költségeiket.

(1) HL C 249., 2006.10.14.

Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2007. május 21-i végzése –

Kronberger kontra Európai Parlament

(T-18/07. R. sz. ügy)

(Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Az Európai Parlament
képviselőinek választásáról szóló okmány – Ideiglenes intézke-

dések – Elfogadhatatlanság)

(2007/C 155/48)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Hans Kronberger (Bécs, Ausztria) (képviselő: W. Weh
ügyvéd)

Alperes: az Európai Parlament (képviselők: H. Krück, N. Lorenz
és M. Windisch meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem, amely egyrészt az Európai
Parlament egy képviselői helyének a jelenlegi jogosult általi
betöltésének érvénytelenségéről szóló ideiglenes nyilatkozat
kibocsátására irányul, másrészt a felperes ugyanezen képviselői
helyre történő ideiglenes beiktatása.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet
elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.

2007. április 16-án benyújtott kereset – P.P.TV kontra
OHIM – Rentrak (PPT)

(T-118/07. sz. ügy)

(2007/C 155/49)

A keresetlevél nyelve: portugál

Felek

Felperes: P.P.TV – Publicidade de Portugal e Televisão, SA
(Lisszabon, Portugália) (képviselők: I. de Carvalho Simões és J.
Conceição Pimenta, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: RENTRAK Corp.

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
(OHIM) első fellebbezési tanácsának az R 1040/2005-1. sz.
ügyben 2007. február 7-én hozott határozatát (kapcsolódó
ügy: a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) felszólalási osztályának 2254/2005
sz. 2005. június 28-i határozata);

– az előbbiből következően, rendelje el, hogy a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal utasítsa el az 1.758.382 sz. közösségi
védjegybejelentést a felsorolt összes szolgáltatás tekintetében;

– a beavatkozót kötelezze a költségek viselésére.

2007.7.7.C 155/24 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


