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Жалба, подадена на 22 февруари 2018 г. — Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE)
(Дело T-113/18)
(2018/C 152/52)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Обединено кралство) (представител: J. Mellor, QC)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO
Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „FREE“ — Заявка за регистрация № 15 083 091
Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 27 ноември 2017 г. по преписка R 2164/2016-1

Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение,
— да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания
— Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.
— Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 2017/1001.

Жалба, подадена на 22 февруари 2018 г. — Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE)
(Дело T-114/18)
(2018/C 152/53)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Алфретън, Обединеното кралство) (представител: J. Mellor, QC)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO
Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „FREE“ — заявка за регистрация № 15 081 508
Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 27 ноември 2017 г. по преписка R 2166/2016-1

Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение,
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— да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания
— Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.
— Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 2017/1001.

Жалба, подадена на 27 февруари 2018 г. — Darmanin/EASO
(Дело T-116/18)
(2018/C 152/54)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Joanna Darmanin (Слиема, Малта) (представител: N. De Montigny, адвокат)
Ответник: Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени решението на AHCC (изпълнителен директор) от 27 юни 2017 г., с което жалбоподателят е уволнен в края на
изпитателния срок, считано от 15 юли 2017 г.,
— доколкото е необходимо, да отмени изричното решение, с което се отхвърля жалбата по административен ред от
29 януари 2018 г.,
— да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага седем основания.
1. Първото основание е изведено от нарушение на член 14 от Условията за работа на другите служители (наричани понататък „ЕРДС“) и на Вътрешния правилник относно процедурата за оценяване на длъжностните лица в изпитателен срок
в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO).
2. Второто основание е изведено от нарушение на член 43 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз
(наричан по-нататък „Правилникът“) и на решението на Управителния съвет на EASO от 18 януари 2016 г. за прилагане
на членове 43 и 44 от Правилника спрямо временно наетия персонал.
3. Третото основание е изведено от нарушение на Решение № 11 на Управителния съвет на EASO от 4 юли 2012 г. относно
средния управленски персонал.
4. Четвъртото основание е изведено от нарушение на принципите на добрата администрация и на правна сигурност.
5. Петото основание, изтъкнато при условията на евентуалност, е изведено от възражение за незаконосъобразност поради
нарушение на принципа на равенство и на ефективното право на изслушване.

