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Talan väckt den 29 oktober 2012 — ZZ mot parlamentet
(Mål F-128/12)
(2013/C 26/150)

C 26/73

Saken och beskrivning av tvisten
Talan om ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökanden
och beslutet att avslå dennes ansökan om assistans i syfte att
fastställa förekomsten av mobbning samt en talan om skades
tånd.

Rättegångsspråk: franska
Parter

Sökandens yrkanden

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna A. Salerno och B. Cortese)

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

Svarande: Europaparlamentet

— fastställa att talan kan upptas till sakprövning och är väl
grundad,

Saken och beskrivning av tvisten

— ogiltigförklara beslutet att säga upp sökanden av den 19
januari 2012,

Ogiltigförklaring av beslutet att, enligt artikel 85 andra stycket i
tjänsteföreskrifterna, återkräva varje belopp avseende barntillägg
som betalats ut felaktigt till sökanden och inte bara de belopp
som han felaktigt erhållit under de fem senaste åren.

Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

— ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 9 de
cember 2011, eftersom beslutet, som enligt artikel 85 andra
stycket i tjänsteföreskrifterna innebär återkrav varje belopp
som betalats ut felaktigt sedan september 1999 och inte
bara de belopp som felaktigt erhållits under de fem senaste
åren, grundas på tillsättningsmyndighetens bedömning att
sökanden uppsåtligen vilselett administrationen,

— om det behövs, ogiltigförklara beslutet att avslå klagomålet,
och

— förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

— ogiltigförklara beslutet av den 20 mars 2012 att avslå sö
kandens ansökan av den 22 december 2011 om assistans,
— vid behov, ogiltigförklara det beslut som fattades av Euro
paparlamentets generalsekreterare av den 20 juli 2012, vil
ket delgavs sökanden den 24 juli 2012, att avslå sökandens
klagomål av den 30 mars 2012 mot uppsägningsbeslutet,
— vid behov, ogiltigförklara det beslut som fattades av Euro
paparlamentets generalsekreterare av den 8 oktober 2012,
vilket delgavs sökanden den 11 oktober 2012, att avslå
sökandens klagomål av den 22 juni 2012 mot beslutet att
avslå dennes ansökan om assistans,
— förplikta svaranden att betala skadestånd på 120 000 euro,
— förplikta parlamentet att ersätta samtliga rättegångskost
nader.

Talan väckt den 7 november 2012 — ZZ m.fl. mot
kommissionen
(Mål F-132/12)
(2013/C 26/152)

Talan väckt den 31 oktober 2012 — CH mot parlamentet
(Mål F-129/12)
(2013/C 26/151)
Rättegångsspråk: franska

Rättegångsspråk: italienska
Parter
Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaterna F. Di Gianni och G.
Coppo)
Svarande: Europeiska kommissionen

Parter
Sökande: CH (ombud: advokaterna L. Levi, C. Bernard-Glanz och
A. Tymen)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten
Ogiltigförklaring av beslutet att avslå ansökan om ersättning för
den ideella skada som sökandena lidit med anledning av mordet
på en av deras familjemedlemmar, som var tjänsteman vid kom
missionen, och hans hustru.

