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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Prasība, kas celta 2012. gada 29. oktobrī — ZZ/Parlaments
(Lieta F-128/12)

C 26/73

Prasītājas prasījumi:
— atzīt šo prasību par pieņemamu un pamatotu;

(2013/C 26/150)
Tiesvedības valoda — franču

— atcelt 2012. gada 19. janvāra lēmumu par prasītājas atlai
šanu no darba;

Lietas dalībnieki
Prasītājs: ZZ (pārstāvji — A. Salerno un B. Cortese, avocats)
Atbildētājs: Eiropas Parlaments
Strīda priekšmets un apraksts
Prasība atcelt lēmumu, ar kuru, piemērojot Civildienesta notei
kumu 85. panta 2. punktu, nolemts veikt visu pabalstu par
apgādībā esošu bērnu, kurus prasītājs ir nepamatoti saņēmis,
atgūšanu, ne tikai to pabalstu, kurus viņš nepamatoti saņēma
pēdējo piecu gadu laikā
Prasītāja prasījumi:
— atcelt iecēlējinstitūcijas 2011. gada 9. decembra lēmumu,
ciktāl ar to, piemērojot Civildienesta noteikumu 85. panta
2. punkta otro teikumu, tiek pieprasīts atgūt visu kopš
1999. gada septembra nepamatoti saņemto summu, ne
tikai to summu, kas nepamatoti saņemta pēdējo piecu
gadu laikā, pamatojoties uz to, ka iecēlējinstitūcija uzskata,
ka prasītājs ir apzināti maldinājis administrāciju;
— vajadzības gadījumā atcelt lēmumu par sūdzības noraidī
šanu;

— atcelt 2012. gada 20. marta lēmumu, ar kuru ir noraidīts
prasītājas 2011. gada 22. decembra lūgums sniegt palīdzību;

— vajadzīgajā apmērā atcelt 2012. gada 24. jūlijā saņemto
Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2012. gada 20. jūlija
lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītājas 2012. gada 30.
marta sūdzība par lēmumu par viņas atlaišanu no darba;

— vajadzīgajā apmērā atcelt 2012. gada 11. oktobrī saņemto
Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2012. gada 8. oktobra
lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītājas 2012. gada 22. jūnija
sūdzība par lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņas lūgums
sniegt palīdzību;

— piespriest atbildētājam pienākumu samaksāt zaudējumu atlī
dzību EUR 120 000 apmērā;

— piespriest Parlamentam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevu
mus.

— piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Prasība, kas celta 2012. gada 31. oktobrī — CH/Parlaments

Prasība, kas celta 2012. gada 7. novembrī — ZZ u.c./
Komisija
(Lieta F-132/12)

(Lieta F-129/12)

(2013/C 26/152)

(2013/C 26/151)
Tiesvedības valoda — franču
Lietas dalībnieki
Prasītāja: CH (pārstāvji — L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen,
advokāti)
Atbildētājs: Eiropas Parlaments
Strīda priekšmets un apraksts
Prasība atcelt lēmumu par prasītājas atlaišanu no darba un
lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņas lūgums sniegt palīdzību,
atzīstot psiholoģisku vardarbību, kā arī prasība par kaitējuma
atlīdzinājumu

Tiesvedības valoda — itāļu
Lietas dalībnieki
Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāvji — F. Di Gianni un G. Coppo,
advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts
Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums atlīdzināt prasī
tājiem nodarīto morālo kaitējumu saistībā ar viņu ģimenes
locekļa, Komisijas ierēdņa, un viņa sievas noslepkavošanu

