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Kanne 29.10.2012 — ZZ v. Parlamentti
(Asia F-128/12)
(2013/C 26/150)

C 26/73

Oikeusriidan kohde ja kuvaus
Vaatimus kumota kantajan irtisanomisesta tehty päätös ja pää
tös, jolla hylättiin hänen avustuspyyntönsä, jolla vaadittiin työ
paikkakiusaamisen tunnustamista, sekä vahingonkorvausvaa
timus.

Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset

Vaatimukset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat A. Salerno ja B. Cortese)

— käsiteltävä kanne on otettava tutkittavaksi ja hyväksyttävä

Vastaaja: Euroopan parlamentti

— 19.1.2012 tehty päätös kantajan irtisanomisesta on kumot
tava

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

— kantajan 22.12.2011 päivätyn avustuspyynnön hylkää
misestä 20.3.2012 tehty päätös on kumottava

Päätös periä henkilöstösääntöjen 85 artiklan toisen kohdan no
jalla takaisin kantajalle perusteettomasti suoritetut kaikki huol
lettavana olevaa lasta koskevat lisät eikä ainoastaan tälle viimeis
ten viiden vuoden aikana perusteettomasti suoritettuja lisiä, on
kumottava.

Vaatimukset
— Nimittävän viranomaisen 9.12.2011 tekemä päätös on ku
mottava siltä osin kuin siinä vaaditaan henkilöstösääntöjen
85 artiklan toisen kohdan toisen virkkeen nojalla perittä
väksi takaisin perusteettomasti vuodesta 1999 lukien suori
tetut kaikki huollettavana olevaa lasta koskevat lisät eikä
ainoastaan viimeisten viiden vuoden aikana perusteettomasti
suoritettuja lisiä, sillä perusteella, että nimittävä viranomai
nen on katsonut, että kantaja on tarkoituksellisesti johtanut
hallintoa harhaan

— Euroopan parlamentin pääsihteerin 20.7.2012 tekemä pää
tös, jonka kantaja sai 24.7.2012 ja jolla hylättiin kantajan
30.3.2012 tekemä oikaisuvaatimus hänen irtisanomistaan
koskevasta päätöksestä, on kumottava tarpeellisilta osin
— Euroopan parlamentin pääsihteerin 8.10.2012 tekemä pää
tös, jonka kantaja sai 11.10.2012 ja jolla hylättiin kantajan
22.6.2012 tekemä oikaisuvaatimus päätöksestä, jolla hänen
avustuspyyntönsä hylättiin, on kumottava tarpeellisilta osin
— vastaaja on velvoitettava maksamaan 120 000 euron vahin
gonkorvaus
— parlamentti on velvoitettava vastaamaan kaikista oikeuden
käyntikuluista.

— tarvittaessa valituksen hylkäävä päätös on kumottava

— parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntiku
lut.

Kanne 7.11.2012 — ZZ ym. v. komissio
(Asia F-132/12)
(2013/C 26/152)
Oikeudenkäyntikieli: italia

Kanne 31.10.2012 — CH v. parlamentti
(Asia F-129/12)
(2013/C 26/151)
Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset
Kantajat: ZZ ynnä muut (edustajat: asianajajat F. Di Gianni ja G.
Coppo)
Vastaaja: Euroopan komissio

Asianosaiset
Kantaja: CH (edustajat: asianajajat L. Levi, C. Bernard-Glanz ja A.
Tymen)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus
Kantajien perheenjäsenen, joka oli komission virkamies, ja tä
män puolison surmaamisella kantajille aiheutetun henkisen kär
simyksen korvaamisesta esitetyn vaatimuksen hylkäävän päätök
sen kumoaminen.

