
2009. február 27-én benyújtott kereset — Meister kontra 
OHIM 

(F-17/09. sz. ügy) 

(2009/C 113/95) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Herbert E. Meister (Alicante, Spanyolország) (képviselő: 
H.-J. Zimmermann ügyvéd) 

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

A jogvita tárgya és leírása 

A felperes 2008. évi előmeneteli pontjainak elszámolásával 
szembeni panaszát elutasító határozat megsemmisítése és kárté
rítés iránti kérelem az alkalmazottak helyes igazgatása elveinek 
megsértése miatt. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az elnök 
2008. december 20-i közbenső határozatát, amely elutasí
totta a felperesnek a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) 
bekezdése alapján 2008. augusztus 20-án benyújtott pana
szát; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy 
kártérítésként fizesse meg a felperesnek a Közszolgálati 
Törvényszék által meghatározandó összeget; 

— a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze az összes 
költség viselésére. 

2009. március 2-án benyújtott kereset — Merhzaoui kontra 
Tanács 

(F-18/09. sz. ügy) 

(2009/C 113/96) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Mohamed Merhzaoui (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. 
Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

A jogvita tárgya és leírása 

Egyrészt a felperest a szakmai előmenetel AST 1–7 beosztástí
pusába beosztó határozat megsemmisítése. Másrészt a felperest 
a 2008. évi előléptetési időszakban AST 2 besorolási fokozatba 
elő nem léptető határozat, valamint az e besorolási fokozatba 
kevésbé érdemes tisztviselőket előléptető határozatok megsem
misítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest 
2006. május 1-jei hatállyal a szakmai előmenetel AST 1–7 
beosztástípusába besoroló határozatot; 

— a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóságnak a felperest a 2008. évi előléptetési 
időszakban AST 2 besorolási fokozatba elő nem léptető 
határozatát, valamint amennyiben szükséges, az e besorolási 
fokozatba kevésbé érdemes tisztviselőket előléptető határo
zatokat; 

— a Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát köte
lezze a költségek viselésére. 

2009. március 6-án benyújtott kereset — Lopez Sanchez 
kontra Tanács 

(F-19/09. sz. ügy) 

(2009/C 113/97) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Carolina Lopez Sanchez (Brüsszel, Belgium) (képviselők: 
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperest a 2008. évi előléptetési időszakban AST 3 besorolási 
fokozatba elő nem léptető határozat, valamint, amennyiben 
szükséges, az e besorolási fokozatba kevésbé érdemes tisztvise
lőket előléptető határozatok megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóságnak a felperest a 2008. évi előléptetési 
időszakban AST 3 besorolási fokozatba elő nem léptető 
határozatát, valamint, amennyiben szükséges, az e besorolási 
fokozatba kevésbé érdemes tisztviselőket előléptető határo
zatokat; 

— a Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát köte
lezze a költségek viselésére. 

2009. március 9-én benyújtott kereset — Juvyns kontra 
Tanács 

(F-20/09. sz. ügy) 

(2009/C 113/98) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Marc Juvyns (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, 
A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa
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A jogvita tárgya és leírása 

A felperest a 2008. évi előléptetési időszakban AST 7 besorolási 
fokozatba elő nem léptető határozat, valamint, amennyiben 
szükséges, az e besorolási fokozatba kevésbé érdemes tisztvise
lőket előléptető határozatok megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóságnak a felperest a 2008. évi előléptetési 
időszakban AST 7 besorolási fokozatba elő nem léptető 
határozatát, valamint, amennyiben szükséges, az e besorolási 
fokozatba kevésbé érdemes tisztviselőket előléptető határo
zatokat; 

— a Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát köte
lezze a költségek viselésére. 

2009. március 9-én benyújtott kereset — De Benedetti- 
Dagnoni kontra Tanács 

(F-21/09. sz. ügy) 

(2009/C 113/99) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Rosangela De Benedetti-Dagnoni (Brüsszel, Belgium) 
(képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal 
ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperest a 2008. évi előléptetési időszakban AST 7 besorolási 
fokozatba elő nem léptető határozat, valamint, amennyiben 
szükséges, az e besorolási fokozatba kevésbé érdemes tisztvise
lőket előléptető határozatok megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóságnak a felperest a 2008. évi előléptetési 
időszakban AST 7 besorolási fokozatba elő nem léptető 
határozatát, valamint, amennyiben szükséges, az e besorolási 
fokozatba kevésbé érdemes tisztviselőket előléptető határo
zatokat; 

— a Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát köte
lezze a költségek viselésére. 

2009. március 9-én benyújtott kereset — Marie-Hélène 
Willigens kontra Tanács 

(F-22/09. sz. ügy) 

(2009/C 113/100) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Marie-Hélène Willigens (Glabais, Belgium) (képviselők: 
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperest a 2008. évi előléptetési időszakban AST 7 besorolási 
fokozatba elő nem léptető határozat, valamint, amennyiben 
szükséges, az e besorolási fokozatba kevésbé érdemes tisztvise
lőket előléptető határozatok megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóságnak a felperest a 2008. évi előléptetési 
időszakban AST 7 besorolási fokozatba elő nem léptető 
határozatát, valamint, amennyiben szükséges, az e besorolási 
fokozatba kevésbé érdemes tisztviselőket előléptető határo
zatokat; 

— a Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát köte
lezze a költségek viselésére. 

2009. március 16-án benyújtott kereset — Wagner-Leclercq 
kontra Tanács 

(F-24/09. sz. ügy) 

(2009/C 113/101) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, Belgium) (képviselők: S. 
Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

A jogvita tárgya és leírása 

A kinevezésre jogosult hatóság által hozott, a 2008. május 24-i 
75/08. sz. személyügyi közleményben közzétett határozat 
megsemmisítése, amellyel megállapította azon AST besorolási 
fokozatú tisztviselők (I-11. sz. előmeneteli csoport) listáját, 
akiket a 2008. évi előmeneteli időszakban előléptetésre java
solnak.
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