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Beroep ingesteld op 29 oktober 2012 — ZZ/Parlement
(Zaak F-128/12)
(2013/C 26/150)

C 26/73

Voorwerp en beschrijving van het geding
Nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij te
ontslaan en van het besluit tot afwijzing van haar verzoek
om bijstand strekkende tot erkenning van het bestaan van psy
chisch geweld alsmede verzoek om schadevergoeding

Procestaal: Frans
Partijen

Conclusies van de verzoekende partij

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: A. Salerno en B.
Cortese, advocaten)

— het onderhavige beroep ontvankelijk en gegrond verklaren;
— het besluit van 19 januari 2012 om de verzoekende partij te
ontslaan nietig verklaren;

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding
Nietigverklaring van het besluit om krachtens artikel 85, tweede
alinea, van het Statuut over te gaan tot terugvordering van alle
toelagen voor een kind ten laste die verzoeker ten onrechte
heeft ontvangen en niet alleen van die welke hij gedurende de
laatste vijf jaren ten onrechte heeft ontvangen

Conclusies van de verzoekende partij
— nietigverklaring van het besluit van het TABG van 9 decem
ber 2011 voor zover daarbij krachtens artikel 85, tweede
alinea, van het Statuut terugvordering wordt verlangd van
alle bedragen die sinds september 1999 ten onrechte zijn
ontvangen en niet alleen van die welke gedurende de laatste
vijf jaren zijn ontvangen, op grond dat het TABG van me
ning is dat de verzoekende partij de administratie bewust
heeft misleid;

— het besluit van 20 maart 2012 tot afwijzing van het verzoek
om bijstand van de verzoekende partij van 22 december
2011 nietig verklaren;
— voor zover nodig, het op 24 juli 2012 ontvangen besluit
van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van
20 juli 2012 tot afwijzing van de klacht die de verzoekende
partij op 30 maart 2012 heeft ingediend tegen het besluit
om haar te ontslaan, nietig verklaren;
— voor zover nodig, het op 11 oktober 2012 ontvangen be
sluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement
van 8 oktober 2012 tot afwijzing van de klacht die de
verzoekende partij op 22 juni 2012 heeft ingediend tegen
het besluit tot afwijzing van haar verzoek om bijstand, nietig
verklaren;
— de verwerende partij veroordelen tot betaling van een scha
devergoeding van 120 000 EUR;
— het Parlement verwijzen in alle kosten.

— voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwij
zing van de klacht;
Beroep ingesteld op 7 november 2012 — ZZ e.a./
Commissie
— verwijzing van het Parlement in de kosten.

(Zaak F-132/12)
(2013/C 26/152)
Procestaal: Italiaans

Beroep ingesteld op 31 oktober 2012 — CH/Parlement
(Zaak F-129/12)
(2013/C 26/151)

Partijen
Verzoekende partijen: ZZ e.a. (vertegenwoordigers: F. Di Gianni, G.
Coppo, advocaten)
Verwerende partij: Europese Commissie

Procestaal: Frans
Partijen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoekende partij: CH (vertegenwoordigers: L. Levi, C. BernardGlanz, A. Tymen, advocaten)

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van het krachtens
artikel 90, lid 1, van het Ambtenarenstatuut ingediende verzoek
om verkrijging van een vergoeding voor de immateriële schade
die verzoekers hebben geleden als gevolg van de moord op een
lid van hun familie, een ambtenaar van de Commissie, en zijn
echtgenote

Verwerende partij: Europees Parlement

