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Официален вестник на Европейския съюз

Жалба, подадена на 29 октомври 2012 г. — ZZ/Парламент
(Дело F-128/12)
(2013/C 26/150)

C 26/73

Предмет на производството
Отмяна на решението за уволнение на жалбоподателя и на
решението за отхвърляне на неговото искане за съдействие с
цел признаване на психически тормоз, и искане за обезщетение
на вреди.

Език на производството: френски
Страни

Искания на жалбоподателя

Жалбоподател: ZZ (представители: A. Salerno и B. Cortese,
avocats)

— да се обяви настоящата жалба за допустима и основателна,

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството
Отмяна на решението, с което на основание член 85, параграф 2
от Правилника от жалбоподателя е изискано да върне всички
недължимо получени надбавки за дете на издръжка, а не само
надбавките, недължимо получени през последните пет години

Искания на жалбоподателя
— да се отмени решението на органа по назначаването от 9
декември 2011 г., с което на основание член 85, параграф
2 от Правилника от жалбоподателя е изискано да върне
всички недължимо получени надбавки за дете на издръжка,
считано от септември 1999 г., а не само надбавките,
недължимо получени през последните пет години —
решение, взето въз основа на констатацията на органа по
назначаването, че жалбоподателят умишлено е заблудил
администрацията,

— доколкото е необходимо, да се отмени решението за
отхвърляне на подадената по административен ред жалба,

— Парламентът да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

— да се отмени решението за уволнение на жалбоподателя от
19 януари 2012 г.,
— да се отмени решението от 20 март 2012 г., с което се
отхвърля искането за съдействие на жалбоподателя от 22
декември 2011 г.,
— доколкото е необходимо, да се отмени решението на гене
ралния секретар на Европейския парламент от 20 юли 2012
г., получено на 24 юли 2012 г., с което се отхвърля адми
нистративната жалба на жалбоподателя от 30 март 2012 г.
срещу решението за уволнението му,
— доколкото е необходимо, да се отмени решението на гене
ралния секретар на Европейския парламент от 8 октомври
2012 г., получено на 11 октомври 2012 г., с което се
отхвърля административната жалба на жалбоподателя от
22 юни 2012 г. срещу решението за отхвърляне на
искането му за съдействие,
— да се осъди ответника да заплати сумата от 120 000 EUR
като обезщетение за вреди,
— да се осъди Парламента да заплати всички съдебни разноски.

Жалба, подадена на 7 ноември 2012 г. — ZZ и др./
Комисия
(Дело F-132/12)
(2013/C 26/152)

Жалба, подадена на 31 октомври 2012 г. — CH/Парламент
(Дело F-129/12)
(2013/C 26/151)
Език на производството: френски

Език на производството: италиански
Страни
Жалбоподатели: ZZ и др. (представители: F. Di Gianni, G.
Coppo, avvocati)
Ответник: Европейска комисия

Страни
Жалбоподател: CH (представители: адв. L. Levi, адв. C. BernardGlanz, адв. A. Tymen)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството
Отмяна на решението за отхвърляне на искането за обезщетение
на неимуществените вреди, претърпени от жалбоподателите в
резултат на убийството на член на семейството им — длъж
ностно лице на Комисията, и на съпругата му.

