
KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK 

2010. január 15-én benyújtott kereset — AB kontra 
Európai Bizottság 

(F-3/10. sz. ügy) 

(2010/C 100/100) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: AB (Brüsszel, Belgium) (képviselő: S. Pappas) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

Az Európai Bizottság laoszi képviselete 2009. február 4-i hatá
rozatának megsemmisítése, amelyben tájékoztatták a felperest, 
hogy szerződéses alkalmazotti szerződésének meghosszabbítá
sára nem kerül sor, valamint a munkaszerződés megkötésre 
jogosult hatóság által a felperes panaszára adott válasz megsem
misítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a vitatott hatá
rozatokat, és a felperest helyeztesse vissza a RELEX főigaz
gatóságához vagy az európai külügyi szolgálathoz; amelynek 
létrehozására 2010. április 1-jével kerül sor; 

— a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot köte
lezze a költségek viselésére. 

2010. január 19-én benyújtott kereset — Garcia Lledo és 
társai kontra OHIM 

(F-7/10. sz. ügy) 

(2010/C 100/101) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperesek: Inès Garcia Lledo (Alicante, Spanyolország) és társai 
(képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal 
ügyvédek) 

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

A jogvita tárgya és leírása 

Az OHIM elnöke által hozott azon határozatok megsemmisí
tése, amelyekben a felperesek ideiglenes alkalmazottként történő 
foglalkoztatását azért szüntették meg, mert nem szerepelnek 
valamely nyílt versenyvizsga sikeres pályázói között. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az OHIM 
elnökének 2009. március 12-i, a felperesek ideiglenes alkal
mazottként történő foglalkoztatását megszüntető határoza
tait; 

— a Közszolgálati Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatalt (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) köte
lezze a költségek viselésére. 

2010. január 25-én benyújtott kereset — Gheysens kontra 
Tanács 

(F-8/10. sz. ügy) 

(2010/C 100/102) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Johan Gheysens (Mechelen, Belgium) (képviselők: 
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperes szerződésének meg nem hosszabbításáról, és ennek 
következtében a felperes Tanácsnál fennálló munkaviszonyának 
megszüntetéséről szóló tanácsi határozat megsemmisítése.

HU 2010.4.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 100/69


