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Conclusies
De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:
— nietig te verklaren het besluit van [vertrouwelijk] (1) van 27 november 2017 met referentie „eeas.ba.hr.3(2017)6459331”
om gedurende 72 kalenderdagen een inhouding op haar salaris te verrichten;
— voor zover nodig, nietig te verklaren het uitdrukkelijke besluit van 2 mei 2018 („eeas.ba.hr.3/ED/ld(2018)2309062”) tot
afwijzing van de door haar op 3 januari 2018 ingediende klacht;
— te beslissen dat de bedragen die na die nietigverklaring aan haar moeten worden terugbetaald worden vermeerderd met
een vertragingsrente van 5 % per jaar of met elke andere rentevoet die het Gerecht zal vaststellen, berekend op de dag
van de daadwerkelijke terugbetaling en op basis van de datum van de verschillende inhoudingen;
— de verwerende partij overeenkomstig artikel 134 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van de
Europese Unie te verwijzen in alle kosten.

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij een middel aan, ontleend aan schending van de artikelen 1
sexies, lid 2, 12, 12 bis, 21, 25, 26, 55 en 60 van het Ambtenarenstatuut, niet-nakoming van de zorgplicht, schending van
het beginsel van behoorlijk bestuur alsmede schending van de artikelen 1 en 2 van bijlage IX bij het Statuut en van
verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en
organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB 2001, L 8, blz. 1). Zij beroept zich voorts op schending van
met name de artikelen 41, 47 en 52 van het Handvest van de grondrechten, van het Europees Verdrag voor de Rechten van
de Mens en van de rechten van verdediging, schending van artikel 296 VWEU, misbruik van recht en van procedure,
kennelijke schending van het beginsel van het gewettigd vertrouwen en van een eerlijk proces. Ten slotte beroept zij zich op
schending van het beginsel dat de administratie alleen een besluit mag vaststellen op basis van wettelijk toegestane gronden,
dat wil zeggen relevante gronden die feitelijk of juridisch gezien geen kennelijke beoordelingsfouten bevatten, schending van
de beginselen van evenredigheid, hoor en wederhoor en rechtszekerheid alsmede schending van het beginsel van
verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het
publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB 2001, L 145, blz. 43).
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Vertrouwelijke gegevens weggelaten.
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Conclusies
De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:
— nietig te verklaren het besluit van 2 oktober 2017 om haar bij haar verhuizing en indiensttreding bij het hoofdkantoor
van EDEO de inrichtingsvergoeding te weigeren;
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— de Commissie te verwijzen in de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij een middel aan, namelijk schending van artikel 20 van het
Ambtenarenstatuut en van artikel 5 van bijlage VII erbij.

Beroep ingesteld op 22 augustus 2018 — Currency One/EUIPO — Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)
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Partijen
Verzoekende partij: Currency One S.A. (Poznań, Polen) (vertegenwoordiger: P. Szmidt, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polen)
Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Houder van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Betrokken merk: Uniewoordmerk CINKCIARZ — Uniemerk nr. 13 678 991
Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 18 juni 2018 in zaak R 2598/2017-5
Conclusies
De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:
— de bestreden beslissing te vernietigen;
— het EUIPO te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen die van de beroepsprocedure.
Aangevoerd middel
— schending van artikel 59, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001 van het
Europees Parlement en de Raad.

