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Uradni list Evropske unije

Tožba, vložena 29. oktobra 2012 – ZZ proti Parlamentu
(Zadeva F-128/12)
(2013/C 26/150)

C 26/73

Predmet in opis spora
Razglasitev ničnosti odločbe o prekinitvi delovnega razmerja
tožeče stranke in odločbe o zavrnitvi njegove prošnje za
pomoč v zvezi s priznanjem psihičnega nasilja ter odškodninski
zahtevek

Jezik postopka: francoščina
Stranki

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: A. Salerno in B. Cortese, odvet
nika)

— Ta tožba naj se razglasi za dopustno in utemeljeno;

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora
Razglasitev ničnosti odločbe, da se na podlagi člena 85(2)
Kadrovskih predpisov izterjajo vsi otroški dodatki za vzdrževa
nega otroka, ki jih je tožeča stranka neupravičeno prejela, in ne
samo tisti, ki jih je neupravičeno prejela v zadnjih petih letih.

Predlogi tožeče stranke
— Odločba OPI z dne 9. decembra 2011 naj se razglasi za
nično, ker se z njo na podlagi drugega stavka člena 85(2)
Kadrovskih predpisov zahteva izterjava vseh neupravičeno
prejetih zneskov od septembra 1999 dalje in ne samo tistih,
ki so bili neupravičeno prejeti v zadnjih petih letih, in sicer
na podlagi tega, da OPI meni, da je tožeča stranka
kadrovsko službo namerno zavedla v napako;

— odločba o prekinitvi delovnega razmerja tožeče stranke z
dne 19. januarja 2012 naj se razglasi za nično;
— odločba z dne 20. marca 2012 o zavrnitvi prošnje tožeče
stranke za pomoč z dne 22. decembra 2011 naj se razglasi
za nično;
— če je potrebno, naj se odločba generalnega sekretarja Evrop
skega parlamenta z dne 20. julija 2012, prejeta 24. julija
2012, s katero je bil ugovor tožeče stranke z dne 30. marca
2012 zoper odločbo o prekinitvi njenega delovnega
razmerja zavrnjen, razglasi za nično;
— če je potrebno, naj se odločba generalnega sekretarja Evrop
skega parlamenta z dne 8. oktobra 2012, prejeta 11.
oktobra 2012, s katero je bil ugovor tožeče stranke z dne
22. junija 2012, vložen zoper odločbo o zavrnitvi njene
prošnje za pomoč, zavrnjen, razglasi za nično;
— toženi stranki naj se naloži plačilo 120 000 EUR odškod
nine;

— kolikor je potrebno, naj se razveljavi odločba o zavrnitvi
pritožbe;

— Parlamentu naj se naloži plačilo vseh stroškov.

— Parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

Tožba, vložena 7. novembra 2012 – ZZ in drugi proti
Komisiji
(Zadeva F-132/12)
(2013/C 26/152)

Tožba, vložena 31. oktobra 2012 – CH proti Parlamentu
(Zadeva F-129/12)
(2013/C 26/151)
Jezik postopka: francoščina

Jezik postopka: italijanščina
Stranke
Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnika: F. Di Gianni, G. Coppo,
odvetnika)
Tožena stranka: Evropska komisija

Stranki
Tožeča stranka: CH (zastopniki: L. Levi, C. Bernard-Glanz, A.
Tymen, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora
Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahtevka za plačilo
nepremoženjske škode, ki so jo tožeče stranke utrpele zaradi
umora njihovega družinskega člana, uradnika Komisije, in
njegove žene

