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Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας
Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας
Διοίκησης:

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

— να κηρύξει την παρούσα προσφυγή-αγωγή παραδεκτή και βάσι
μη·

Προσφεύγων: ΖΖ (εκπρόσωποι: A. Salerno και B. Cortese, avocats)

— να ακυρώσει την απόφαση με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 2012
περί απολύσεως της προσφεύγουσας-ενάγουσας·

Διάδικοι

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς
Ακύρωση της αποφάσεως περί ανακτήσεως, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 85, pπαράγραφος 2, του ΚΥΚ, του συνόλου των αχρεω
στήτως εισπραχθέντων επιδομάτων για εξαρτώμενα τέκνα και όχι
μόνον τον επιδομάτων που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως κατά τα
πέντε τελευταία έτη
Αιτήματα του προσφεύγοντος
Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:
— να ακυρώσει την από 9 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση της ΑΔΑ,
στον βαθμό που με αυτήν ζητείται η ανάκτηση, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 85, δεύτερη παράγραφος του ΚΥΚ, του συνόλου
των αχρεωστήτως εισπραχθέντων επιδομάτων από τον Σεπτέμ
βριο του 1999 και όχι μόνον τον επιδομάτων που εισπράχθη
καν αχρεωστήτως κατά τα πέντε τελευταία έτη, λόγω του ότι η
ΑΔΑ θεωρεί ότι ο προσφεύγων παραπλάνησε εσκεμμένως τη
διοίκηση,
— εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσει την απόφαση με την
οποία απορρίφθηκε η ένσταση,

— να ακυρώσει την απόφαση με ημερομηνία 20 Μαρτίου 2012
περί απορρίψεως της από 22 Δεκεμβρίου 2011 αιτήσεως της
προσφεύγουσας-ενάγουσας για την παροχή συνδρομής·
— εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να ακυρώσει την απόφαση του Γενι
κού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία
20 Ιουλίου 2012, η οποία παρελήφθη στις 24 Ιουλίου 2012
και με την οποία απορρίφθηκε η από 30 Μαρτίου 2012 διοι
κητική ένσταση της προσφεύγουσας κατά της αποφάσεως περί
απολύσεώς της·
— εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να ακυρώσει την απόφαση του Γενι
κού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία
8 Οκτωβρίου 2012, η οποία παρελήφθη στις 11 Οκτωβρίου
2012 και με την οποία απορρίφθηκε η από 22 Ιουνίου 2012
διοικητική ένσταση της προσφεύγουσας-ενάγουσας κατά της
αποφάσεως περί απορρίψεως της αιτήσεώς της παροχής συν
δρομής·
— να υποχρεώσει το καθού-εναγόμενο να καταβάλει στην προ
σφεύγουσα-ενάγουσα ποσό 120 000 ευρώ ως αποζημίωση·
— να καταδικάσει το Κοινοβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

— να καταδικάσει το Κοινοβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

Προσφυγή-αγωγή της 31ης Οκτωβρίου 2012 — CH κατά
Κοινοβουλίου

Προσφυγή της 7ης Νοεμβρίου 2012 — ΖΖ κ.λπ. κατά
Επιτροπής
(Υπόθεση F-132/12)

(Υπόθεση F-129/12)

(2013/C 26/152)

(2013/C 26/151)
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα-ενάγουσα: CH (εκπρόσωποι: L. Levi, C. BernardGlanz, A. Tymen, δικηγόροι)
Καθού-εναγόμενο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική
Διάδικοι
Προσφεύγοντες: ΖΖ και λοιποί (εκπρόσωποι: F. Di Gianni, G.
Coppo, δικηγόροι)
Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως περί απολύσεως της προσφεύ
γουσας-ενάγουσας και της αποφάσεως περί απορρίψεως της αιτή
σεώς της παροχής συνδρομής για την αναγνώριση της ηθικής παρε
νοχλήσεως καθώς και αίτημα αποζημιώσεως.

Ακύρωση της αποφάσεως σχετικά με την απόρριψη του αιτήματος
για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν οι προ
σφεύγοντες, λόγω της δολοφονίας μέλους της οικογένειάς τους,
υπαλλήλου της Επιτροπής, και της συζύγου του.

