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Acțiune introdusă la 29 octombrie 2012 — ZZ/Parlamentul
European
(Cauza F-128/12)
(2013/C 26/150)
Limba de procedură: franceza
Părțile
Reclamant: ZZ (reprezentanți: A. Salerno și B. Cortese, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului
Anularea deciziei de a recupera, în temeiul articolului 85 al
doilea paragraf din Statut, ansamblul alocațiilor pentru
creșterea copilului percepute fără a fi datorate, iar nu numai
pe cele pe care reclamantul le-a primit fără drept în ultimii
cinci ani.

Concluziile reclamantului
— Anularea deciziei AIPN din 9 decembrie 2011 în măsura în
care aceasta, în temeiul celei de a doua fraze a articolului 85
al doilea paragraf din Statut, cere recuperarea tuturor
sumelor percepute fără drept începând din septembrie
1999, iar nu numai a celor percepute fără drept în ultimii
cinci ani, în temeiul faptului că AIPN consideră că recla
mantul a indus în mod deliberat în eroare administrația;

— dacă este cazul, anularea deciziei de respingere a reclamației;

— obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de
judecată.

C 26/73

Obiectul și descrierea litigiului
Anularea deciziei de concediere a reclamantei și a deciziei de
respingere a cererii de asistență prin care reclamanta solicită
recunoașterea unei hărțuiri morale, precum și a cererii de
despăgubire
Concluziile reclamantei
— Declararea prezentei acțiuni ca fiind admisibilă și fondată;
— anularea deciziei din 19 ianuarie 2012 de concediere a
reclamantei;
— anularea deciziei din 20 martie de respingere a cererii de
asistență a reclamantei din 22 decembrie 2011;
— în măsura necesară, anularea deciziei Secretarului General al
Parlamentului European din 20 iulie 2012, primită la 24
iulie 2012, de respingere a reclamației din 30 martie
2012 formulată de reclamantă împotriva deciziei de
concediere a acesteia;
— în măsura necesară, anularea deciziei Secretarului General al
Parlamentului European din 8 octombrie 2012, primită la
11 octombrie 2012, de respingere a reclamației din 22 iunie
2012 formulată de reclamantă împotriva deciziei de
respingere a cererii sale de asistență;
— obligarea Parlamentului European la plata sumei de 120 000
de euro cu titlu de daune interese;
— obligarea Parlamentului European la plata tuturor cheltu
ielilor de judecată.

Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2012 — ZZ și alții/
Comisia Europeană
(Cauza F-132/12)
(2013/C 26/152)

Acțiune introdusă la 31 octombrie 2012 — CH/Parlamentul
European
(Cauza F-129/12)
(2013/C 26/151)
Limba de procedură: franceza

Limba de procedură: italiana
Părțile
Reclamanți: ZZ și alții (reprezentanți: F. di Gianni, G. Coppo,
avvocati)
Pârâtă: Comisia Europeană

Părțile
Reclamantă: CH (reprezentanți: L. Levi, C. Bernard-Glanz, A.
Tymen, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului
Anularea deciziei de respingere a cererii de despăgubire a preju
diciului nepatrimonial suferit de reclamanți, rezultat din
omorârea unui membru al familiei lor, funcționar al Comisiei,
și a soției acestuia.

