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Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2010 r. — AB 
przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa F-3/10) 

(2010/C 100/100) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: AB (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: S. Pappas) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji przedstawicielstwa KE w 
Laosie z dnia 4 lutego 2009 r., na której podstawie skarżący 
został poinformowany, że jego umowa o pracę w charakterze 
pracownika kontraktowego nie zostanie przedłużona oraz 
decyzji organu uprawnionego do zawierania umów o pracę 
wydanej w odpowiedzi na zażalenie. 

Żądania strony skarżącej 

Skarżący wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności kwestionowanych decyzji i w 
rezultacie przywrócenie skarżącego do pracy w dyrekcji 
generalnej RELEX lub w Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych, która zostanie utworzona z dniem 1 
kwietnia 2010 r.; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2010 r. — Garcia 
Lledo przeciwko OHIM 

(Sprawa F-7/10) 

(2010/C 100/101) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Inès Garcia Lledo (Alicante, Hiszpania) (przed
stawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis i 
E. Marchal) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa OHIM o zakończeniu 
zatrudnienia skarżących jako pracowników personelu tymczaso
wego z uwagi na to, że nie zdali oni ogólnego konkursu. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa OHIM z dnia 
12 marca 2009 r. o zakończeniu zatrudnienia skarżących 
jako członków personelu tymczasowego; 

— obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) kosztami postę
powania. 

Skarga wniesiona w dniu 25 stycznia 2010 r. — Gheysens 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-8/10) 

(2010/C 100/102) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Johan Gheysens (Mechelen, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, E. Marchal) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady o nieprzedłużeniu 
umowy ze skarżącym i w rezultacie o zakończeniu jego 
stosunku pracy z Radą.
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