
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.
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Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a hatá
rozatot, amely 2009. szeptember 30-án túlmenően nem 
hosszabbítja meg a felperes szerződését, és amely megta
gadja a hivatali státusz rendezésére irányuló valamennyi 
intézkedést a felperes esetében, aki 16 éve látja el az intéz
mény állandó feladatait; 

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

2010. január 29-én benyújtott kereset — Hecq kontra 
Bizottság 

(F-10/10. sz. ügy) 

(2010/C 100/103) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgium) (képviselő: 
L. Vogel ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A Bizottság különböző orvosi költségek 100 %-os megtérítése 
iránti kérelmet elutasító határozatának megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóságnak a felperes szerint 2009. április 7-i hall
gatólagos határozatát, amelyben elutasította a felperes 2008. 
december 7-i azon kérelmét, hogy a személyzeti szabályzat 
73. cikke alapján teljes egészében térítsenek meg neki három 
orvosi szolgáltatást, nevezetesen egy 2008. október 6-i pszi
chiáteri vizsgálatot, azon gyógyszereket, amelyeket ez a pszi
chiáter írt fel és a felperes 2008. október 21-én kapott meg, 
valamint egy 2008. december 1-jei orvosi vizsgálatot. 

— A Közszolgálati Törvényszék — amennyiben szükséges — 
semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2009. 
október 20-i határozatát, amelyben elutasította a felperes 
2009. június 29-én az említett 2009. április 7-i hallgató
lagos határozattal szemben előterjesztett panaszát. 

— A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizott
ságot a költségek viselésére.
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