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Žaloba podaná 29. októbra 2012 — ZZ/Parlament
(Vec F-128/12)
(2013/C 26/150)

C 26/73

Predmet a opis sporu
Zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobkyne a rozhodnutia o
zamietnutí jej žiadosti o pomoc vo veci uznania obťažovania,
ako aj návrh na náhradu škody

Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania

Návrhy žalobkyne

Žalobca: ZZ (v zastúpení: A. Salerno a B. Cortese, avocats)

— vyhlásiť túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

Žalovaný: Európsky parlament

— zrušiť rozhodnutie o prepustení žalobkyne z 19. januára
2012,

Predmet a opis sporu

— v prípade potreby zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka
Európskeho parlamentu z 20. júla 2012, doručené 24. júla
2012, ktorým sa zamieta námietka žalobkyne z 30. marca
2012 proti rozhodnutiu o jej prepustení,

Zrušenie rozhodnutia o vymáhaní všetkých príspevkov na
nezaopatrené dieťa podľa článku 85 ods. 2 služobného
poriadku, ktoré žalobca neoprávnene poberal a nie iba príspev
kov, ktoré neoprávnene poberal počas uplynulých piatich rokov

Návrhy žalobcu
— zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 9. decembra
2011 v rozsahu, v akom uvedený orgán podľa článku 85
ods. 2 druhej vety služobného poriadku žiada o vrátenie
všetkých súm, ktoré žalobca neoprávnene poberal od
septembra 1999, a nie iba sumy, ktoré neoprávnene poberal
počas uplynulých piatich rokov na základe skutočnosti, že
sa menovací orgán domnieval, že žalobca úmyselne uviedol
administratívu do omylu,

— v prípade potreby zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka
Európskeho parlamentu z 8. októbra 2012, doručené 11.
októbra 2012, ktorým sa zamieta námietka žalobkyne z 22.
júna 2012 podaná proti rozhodnutiu o zamietnutí jej
žiadosti o pomoc,

— uložiť žalovanému povinnosť zaplatiť sumu 120 000 eur
ako náhradu škody,

— zaviazať Parlament na náhradu všetkých trov konania.
— v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušiť rozhodnutie o
zamietnutí sťažnosti,

— zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

Žaloba podaná 7. novembra 2012 — ZZ a i./Komisia
(Vec F-132/12)
(2013/C 26/152)
Jazyk konania: taliančina

Žaloba podaná 31. októbra 2012 — CH/Parlament
(Vec F-129/12)
(2013/C 26/151)
Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania
Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: F. Di Gianni, G. Coppo,
advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Účastníci konania
Žalobkyňa: CH (v zastúpení: L. Levi, C. Bernard-Glanz, A.
Tymen, advokáti)

Predmet a opis sporu

Žalovaný: Európsky parlament

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta návrh na náhradu
nemajetkovej ujmy, ktorú utrpeli žalobcovia z dôvodu zavraž
denia člena ich rodiny, úradníka Komisie, a jeho manželky

