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2012 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš
Parlamentą
(Byla F-128/12)

C 26/73

Ginčo dalykas bei aprašymas
Sprendimo atleisti ieškovę ir sprendimo atmesti jos pagalbos
prašymą dėl psichologinio priekabiavimo pripažinimo bei
prašymą dėl žalos atlyginimo panaikinimas.

(2013/C 26/150)
Proceso kalba: prancūzų
Šalys

Ieškovės reikalavimai
— Pripažinti šį ieškinį priimtinu ir pagrįstu.

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų A. Salerno ir B. Cortese
— Panaikinti 2012 m. sausio 19 d. sprendimą atleisti ieškovę.
Atsakovas: Europos Parlamentas
— Panaikinti 2012 m. kovo 20 d. sprendimą atmesti 2011 m.
gruodžio 22 d. ieškovės pagalbos prašymą.
Ginčo dalykas bei aprašymas
Sprendimo išieškoti, remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatų 85
straipsnio 2 dalimi, visas ieškovo neteisėtai gautas išmokas
vaikui, o ne tik tas, kurias jis gavo per paskutinius penkerius
metus, panaikinimas

Ieškovo reikalavimai
— Panaikinti 2011 m. gruodžio 9 d. Paskyrimų tarnybos
sprendimą tiek, kiek juo, taikant Pareigūnų tarnybos
nuostatų 85 straipsnio 2 dalies antrą sakinį, prašoma sugrą
žinti visas neteisėtai gautas sumas nuo 1999 m., o ne tik tas,
kurios buvo gautos neteisėtai per paskutinius penkerius
metus, remiantis tuo, kad Paskyrimų tarnyba mano, jog
ieškovas tyčia suklaidino administraciją.

— Prireikus panaikinti 2012 m. liepos 20 d. Europos
Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą, gautą 2012
m. liepos 24 d., atmesti 2012 m. kovo 30 d. ieškovės
skundą dėl sprendimo ją atleisti.

— Prireikus panaikinti 2012 m. spalio 8 d. Europos Parlamento
generalinio sekretoriaus sprendimą, gautą 2012 m. spalio 11
d., atmesti 2012 m. birželio 22 d. ieškovės skundą dėl
sprendimo atmesti jos pagalbos prašymą.

— Priteisti iš atsakovo 120 000 EUR žalai atlyginti.

— Priteisti iš Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas.
— Prireikus, panaikinti sprendimą atmesti skundą.

— Priteisti iš Parlamento bylinėjimosi išlaidas.
2012 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt.
prieš Komisiją
(Byla F-132/12)
(2013/C 26/152)
2012 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje CH prieš
Parlamentą
(Byla F-129/12)
(2013/C 26/151)
Proceso kalba: prancūzų
Šalys

Proceso kalba: italų
Šalys
Ieškovas: ZZ ir kt., atstovaujami advokatų F. Di Gianni, G. Coppo

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovė: CH, atstovaujama advokatų L. Levi, C. Bernard-Glanz, A.
Tymen

Ginčo dalykas bei aprašymas

Atsakovas: Europos Parlamentas

Sprendimo atmesti prašymą atlyginti neturtinę žalą, kurią
ieškovai patyrė dėl jų šeimos nario, Komisijos pareigūno, ir jo
sutuoktinės nužudymo, panaikinimas

