
2) Radek Časta pokrywa całość kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 153 z 4.7.2009, s. 51. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 4 maja 2010 r. — Fries Guggenheim przeciwko 

Cedefop 

(Sprawa F-47/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — 
Nieprzedłużenie umowy o pracę — Artykuł 11a regulaminu 
pracowniczego — Artykuł 1 akapit szósty załącznika II do 
regulaminu pracowniczego — Funkcja w zakresie reprezen
tacji pracowniczej — Obowiązek bezstronności i niezależności) 

(2010/C 274/50) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Éric Mathias Fries Guggenheim (Strasburg, 
Francja) (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas) 

Strona pozwana: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego (przedstawiciele: M. Fuchs, pełnomocnik, wspie
rana przez adwokata B. Wägenbaura) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Cedefop o nieprzedłużeniu ze 
skarżącym umowy o pracę w charakterze członka personelu 
tymczasowego, a w razie nieprzywrócenia do pracy zasądzenie 
od pozwanej zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Éric Mathias Fries Guggenheim zostaje obciążony kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 153 z 4.7.2009, s. 52. 

Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2010 r. — 
Mantzouratos przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-64/10) 

(2010/C 274/51) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Andreas Mantzouratos (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, E. 
Marchal) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego o 
nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 13 
w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r. oraz 
decyzji o awansowaniu do tej grupy urzędników posiadających 
mniejszą od skarżącego liczbę punktów za osiągnięcia. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego 
o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 
13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r. 
oraz decyzji o awansowaniu do tej grupy urzędników posia
dających mniej punktów za osiągnięcia od skarżącego; 

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo
wania.
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