2013.1.26.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2012. október 29-én benyújtott kereset — ZZ kontra
Parlament
(F-128/12. sz. ügy)
(2013/C 26/150)
Az eljárás nyelve: francia
Felek

C 26/73

A jogvita tárgya és leírása
A felperest elbocsátó határozat, és azon határozat megsemmisí
tése, amely elutasította a lelki zaklatás elismerése érdekében
benyújtott segítségnyújtás iránti kérelmét, valamint kártérítési
kérelem.
Kereseti kérelmek

Felperes: ZZ (képviselők: A. Salerno és B. Cortese ügyvédek)

— A Közszolgálati Törvényszék a jelen keresetet nyilvánítsa
elfogadhatónak és megalapozottnak;

Alperes: Európai Parlament

— semmisítse meg a felperest elbocsátó, 2012. január 19-i
határozatot;

A jogvita tárgya és leírása

— semmisítse meg a felperes segítségnyújtás iránti, 2011.
december 22-i kérelmét elutasító, 2012. március 20-i
határozatot;

Nem csupán a felperes által az utóbbi öt évben jogalap nélkül
kapott, eltartott gyermek után járó támogatások, hanem a
jogalap nélkül kapott összes ilyen támogatás visszatéríttetését
a személyzeti szabályzat 85. cikkének (2) bekezdése alapján
elrendelő határozat megsemmisítése.

— amennyiben szükséges, semmisítse meg az Európai Parla
ment főtitkárának 2012. július 20-i, 2012. július 24-én
közölt határozatát, amely elutasította a felperesnek az őt
elbocsátó határozat elleni 2012. március 30-i panaszát;

Kereseti kérelmek
— A Közszolgálati Törvényszék semmisítése meg a kinevezésre
jogosult hatóság 2011. december 9-i határozatát annyiban,
amennyiben az a személyzeti szabályzat 85. cikke (2) bekez
désének második mondata alapján elrendeli nem csupán a
felperes által az utóbbi öt évben jogalap nélkül kapott össze
gek, hanem az 1999 szeptembere óta jogalap nélkül kapott
valamennyi összeg visszatéríttetését, mivel a kinevezésre
jogosult hatóság szerint a felperes szándékosan tévedésbe
ejtette a közigazgatást;

— amennyiben szükséges, semmisítse meg az Európai Parla
ment főtitkárának 2012. október 8-i, 2012. október 11-én
közölt határozatát, amely elutasította a felperesnek a segít
ségnyújtás iránti kérelmét elutasító határozat elleni 2012.
június 22-i panaszát;
— kötelezze az alperest kártérítés címén 120 000 euró
megfizetésére;
— a Parlamentet kötelezze valamennyi költség megtérítésére.

— a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben szükséges, semmi
sítse meg a panaszt elutasító határozatot;

— a Közszolgálati Törvényszék a Parlamentet kötelezze a költ
ségek viselésére.

2012. november 7-én benyújtott kereset — ZZ és társai
kontra Bizottság
(F-132/12. sz. ügy)
(2013/C 26/152)

2012. október 31-én benyújtott kereset — ZZ kontra
Parlament
(F-129/12. sz. ügy)
(2013/C 26/151)
Az eljárás nyelve: francia

Az eljárás nyelve: olasz
Felek
Felperesek: ZZ és társai (képviselők: F. Di Gianni, G. Coppo
ügyvédek)
Alperes: Európai Bizottság

Felek
Felperes: ZZ (képviselők: L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen
ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása
A felperesek családtagja — a Bizottság egy tisztviselője —, vala
mint házastársa meggyilkolásából eredő, a felperesek által
elszenvedett nem vagyoni kár megtérítésére irányuló kérelem
elutasításáról szóló határozat megsemmisítése

