
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 9 grudnia 2010 r. — Schuerings przeciwko 

Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) 

(Sprawa F-87/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel Europejskiej Fundacji Kształ
cenia — Członek personelu tymczasowego — Umowa na czas 
nieokreślony — Rozwiązanie stosunku pracy — Wymóg 
podania ważnego powodu — Likwidacja stanowiska pracy 

— Obowiązek staranności — Przywrócenie do pracy) 

(2011/C 30/110) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Gisela Schuerings (Nice, Francja) (przedstawi
ciele: adwokaci N. Lhoest i L. Delhaye) 

Strona pozwana: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (przed
stawiciele: T. Ciccarone, pełnomocnik, wspierany przez adwo
kata L. Levi) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o rozwią
zaniu stosunku pracy ze skarżącą oraz zasądzenie od Europej
skiej Fundacji Kształcenia odszkodowania za poniesioną przez 
skarżącą szkodę i zadośćuczynienia za doznaną przez nią 
krzywdę. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy z 
G. Schuerings z dnia 23 października 2007 r. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) pokrywa koszty postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 327 z 20.12.2008, s. 43. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 9 grudnia 2010 r. — Vandeuren przeciwko 

Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) 

(Sprawa F-88/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel Europejskiej Fundacji Kształ
cenia — Członek personelu tymczasowego — Umowa na czas 
nieokreślony — Rozwiązanie stosunku pracy — Wymóg 
podania ważnego powodu — Likwidacja stanowiska pracy 

— Obowiązek staranności — Przywrócenie do pracy) 

(2011/C 30/111) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Włochy) 
(przedstawiciele: początkowo adwokat N. Lhoest, następnie 
adwokaci N. Lhoest i L. Delhaye) 

Strona pozwana: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (przed
stawiciele: T. Ciccarone, pełnomocnik, wspierany przez adwo
kata L. Levi) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — stwierdzenie nieważności decyzji strony 
pozwanej o rozwiązaniu stosunku pracy ze skarżącą oraz zasą
dzenie od Europejskiej Fundacji Kształcenia odszkodowania za 
poniesioną przez skarżącą szkodę i zadośćuczynienia za 
doznaną przez nią krzywdę. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy z 
M. Vandeuren z dnia 23 października 2007 r. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) pokrywa koszty postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 327 z 20.12.2008, s. 44. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 28 października 2010 r. — Fares przeciwko Komsji 

(Sprawa F-6/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członkowie personelu kontraktowego — 
Zaszeregowanie do grupy — Wzięcie pod uwagę doświad

czenia zawodowego) 

(2011/C 30/112) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Soukaïna Fares (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat L. Vogel) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
G. Berscheid, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o zaszeregowaniu 
skarżącej do grupy funkcyjnej III, grupa zaszeregowania 8. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej, na mocy 
której S. Fares została zaszeregowana do grupy zaszeregowania 
8 w ramach grupy funkcyjnej III dla członków personelu kontrak
towego w zakresie w jakim decyzja ta wynika z umowy o pracę w 
charakterze członka personelu kontraktowego zawartej z S. Fares w 
dniu 28 marca 2008 r. 

2) Komisja zostaje obciążona całością kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009, s. 54.
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