26.1.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Sag anlagt den 29. oktober 2012 — ZZ mod EuropaParlamentet
(Sag F-128/12)
(2013/C 26/150)

C 26/73

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten
Påstand om annullation af afgørelse om at afskedige sagsøgeren
og af afgørelsen om afslag på hendes ansøgning om bistand i
forbindelse med anerkendelse af psykisk chikane, samt en
påstand om erstatning.

Processprog: fransk
Sagsøgerens påstande

Parter
Sagsøger: ZZ (ved advokaterne A. Salerno og B. Cortese)

— Sagen antages til realitetsbehandling, og der gives sagsøgeren
medhold.

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

— Afgørelsen om at afskedige sagsøgeren af 19. januar 2012
annulleres.

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

— Afgørelsen af 20. marts 2012 om afslag på sagsøgerens
ansøgning om bistand af 22. december 2011 annulleres.

Påstand om annullation af afgørelsen om, i henhold til vedtæg
tens artikel 85, stk. 2, at iværksætte tilbagesøgning af samtlige
de tilskud til børn, over for hvem der består forsørgerpligt, som
fejlagtigt er udbetalt til sagsøgeren, og ikke blot af de beløb,
som han fejlagtigt har fået udbetalt i de sidste fem år.

Sagsøgerens påstande
— Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 9. december 2011,
for så vidt som denne i medfør af andet punktum i vedtæg
tens artikel 85, stk. 2, har krævet tilbagebetaling af samtlige
de beløb, som fejlagtigt er udbetalt siden september 1999
og ikke blot af de beløb, der fejlagtigt er udbetalt i de sidste
fem år, hvoraf kan udledes, at ansættelsesmyndigheden er af
den opfattelse, at sagsøgeren forsætligt har vildledt admini
strationen, annulleres.

— Om fornødent annulleres den af Europa-Parlamentets gene
ralsekretær trufne afgørelse af 20. juli 2012, modtaget den
24. juli 2012, om afslag på sagsøgerens klage af 30. marts
2012 over afgørelsen om hendes afskedigelse.
— Om fornødent annulleres den af Europa-Parlamentets gene
ralsekretær trufne afgørelse af 8. oktober 2012, modtaget
den 11. oktober 2012, om afslag på sagsøgerens klage af
22. juni 2012 over afgørelsen om afslag på hendes ansøg
ning om bistand.
— Sagsøgte tilpligtes at betale 120 000 EUR i erstatning.
— Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

— Om fornødent annulleres af afgørelsen om afslag på klagen.

— Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Sag anlagt den 7. november 2012 — ZZ m.fl. mod
Kommissionen
(Sag F-132/12)
(2013/C 26/152)
Processprog: italiensk

Sag anlagt den 31. oktober 2012 — CH mod Parlamentet
(Sag F-129/12)
(2013/C 26/151)
Processprog: fransk

Parter
Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokaterne F. Di Gianni og G. Coppo)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Parter
Sagsøger: CH (ved advokaterne L. Levi, C. Bernard-Glanz og A.
Tymen)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten
Påstand om annullation af afvisningen af ansøgningen om
erstatning for den ikke-økonomiske skade, som sagsøgerne
har lidt som følge af drabet på et familiemedlem, der var tjene
stemand i Kommissionen, og dennes ægtefælle

