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C 152/43

2018 m. vasario 22 d. pareikštas ieškinys byloje Miles-Bramwell Executive Services / EUIPO (FREE)
(Byla T-113/18)
(2018/C 152/52)
Proceso kalba: anglų
Šalys
Ieškovė: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Olfretonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama QC J. Mellor
Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija
Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas FREE – Registracijos paraiška Nr. 15 083 091
Ginčijamas sprendimas: 2017 m. lapkričio 27 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2164/2016-1

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti ginčijamą sprendimą,
— priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi
— Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas,
— Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas.

2018 m. vasario 22 d. pareikštas ieškinys byloje Miles-Bramwell Executive Services / EUIPO (FREE)
(Byla T-114/18)
(2018/C 152/53)
Proceso kalba: anglų
Šalys
Ieškovė: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Olfretonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama QC J. Mellor
Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija
Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis ES prekių ženklas FREE – Registracijos paraiška Nr. 15 081 508
Ginčijamas sprendimas: 2017 m. lapkričio 27 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2166/2016-1

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti ginčijamą sprendimą,
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— priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi
— Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas,
— Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas.

2018 m. vasario 27 d. pareikštas ieškinys byloje Darmanin / EASO
(Byla T-116/18)
(2018/C 152/54)
Proceso kalba: prancūzų
Šalys
Ieškovė: Joanna Darmanin (Slima, Malta), atstovaujama advokato N. De Montigny
Atsakovas: Europos prieglobsčio paramos biuras

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti 2017 m. birželio 27 d. AHCC (vykdomojo direktoriaus) sprendimą, kuriuo ieškovė nuo 2017 m. liepos 15 d.
atleista iš pareigų pasibaigus stažuotei,
— prireikus, panaikinti 2018 m. sausio 29 d. aiškų sprendimą atmesti skundą,
— priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi septyniais pagrindais.
1. Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KTĮS) 14 straipsnio ir Europos prieglobsčio
paramos biuro (EASO) stažuotojų darbui taikomų vidinių gairių pažeidimu.
2. Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatai)
43 straipsnio ir 2016 m. sausio 18 d. EASO valdybos sprendimo, kuriuo įgyvendinami Tarnybos nuostatų 43 ir
44 straipsniai dėl laikinųjų tarnautojų, pažeidimu.
3. Trečiasis ieškinio pagrindas siejamas su 2012 m. liepos 4 d. EASO valdybos sprendimo Nr. 11, susijusio su vidutiniosios
grandies personalu, pažeidimu.
4. Ketvirtasis ieškinio pagrindas siejamas su gero administravimo ir teisinio saugumo principų pažeidimu.
5. Penktasis subsidiariai pateiktas ieškinio pagrindas siejamas su neteisėtumu grindžiamu prieštaravimu dėl to, kad buvo
pažeistas vienodo požiūrio principas ir teisė būti išklausytam.

