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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Az Efthimia Dilpizoglou, holland állampolgár által benyújtott, 0375/2006 sz. petíció 
szakmai gyakorlata Franciaországban történő folytatása engedélyezésének 
megtagadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bölcsészdiplomával rendelkezik és jelenleg munkanélküli. Részt vesz 
egy álláskereső programban, amelynek részeként már két éve sikertelenül keres szakmai 
gyakorlati lehetőséget Hollandiában. Nemrégiben felajánlottak neki egy gyakornoki állást 
Franciaországban, de az álláskereső programért felelős holland hatóságok elutasítják ennek
elfogadását, mivel a külföldi tartózkodást szabadságnak tekintik. A petíció benyújtója – utalva 
a tanulók és a munkavállalók szabad mozgásának európai uniós elvére – felkéri az Európai 
Parlamentet annak kivizsgálására, hogy a holland hatóságok azon döntése, hogy elutasítják 
szakmai gyakorlatának Franciaországban történő folytatása iránti kérelmét, milyen mértékben 
egyeztethető össze a vonatkozó európai uniós jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

Háttér/A tények összegzése/Előzmények
A petíció benyújtója holland állampolgár, aki bölcsészdiplomát szerzett és jelenleg 
munkanélküli. Részt vesz az Amszterdami Foglalkoztatási és Jövedelmi Szolgálat (Dienst 
Werk en Inkomen: „DWI”) által szervezett, a munka világába való újbóli beilleszkedést segítő 
programban. E program részeként a petíció benyújtójának három hónapos szakmai 
gyakorlaton kell részt vennie, amelyet a jelek szerint a gyakornok, az újbóli beilleszkedést 
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segítő ügynökség és a DWI közötti szerződéses megállapodás szabályoz. Miután a petíció 
benyújtója Hollandiában sikertelenül keresett ilyen szakmai gyakorlatot, nemrég 
Franciaországban, egy magániskolában talált erre lehetőséget. A holland hatóságok azonban 
elutasították a franciaországi szakmai gyakorlat elfogadását a munkába való újbóli 
beilleszkedést segítő program céljára, és úgy tekintették, hogy a külföldön töltött három 
hónap meghaladja a petíció benyújtóját megillető szabadság maximális időtartamát.

A panasz
A petíció benyújtója úgy véli, hogy a holland hatóságok elutasító döntése – amelynek 
eredményeként nem tud Franciaországba utazni – nem egyeztethető össze a személyek és 
munkavállalók szabad mozgásának elveivel, és nem veszi figyelembe az őt uniós polgárként 
megillető jogokat.

A Bizottság észrevételei a petíció érveivel kapcsolatban
Az EK-Szerződés 29. cikke és az 1612/68/EGK rendelet szerint – amelyek a munkavállalók 
szabad mozgásáról rendelkeznek – az EU állampolgárainak joguk van egy másik EU-
tagállamban munkát vállalni. Az Európai Bíróság joggyakorlata által meghatározottak szerint 
a foglalkoztatási viszony elengedhetetlen feltétele az, hogy a személy valós és tényleges 
tevékenységeket végezzen egy másik személy hasznára és annak irányítása alatt, amelyért 
cserébe díjazást kap.
A benyújtott információk alapján nem egyértelmű, pontosan melyek a munkába való újbóli 
beilleszkedést segítő program feltételei, és az e program keretében folytatott szakmai 
gyakorlat az EK-Szerződés 39. cikke alapján foglalkoztatásnak tekinthető-e.
Ezért annak megállapítása érdekében, hogy a munkába való újbóli beilleszkedést segítő 
programra vonatkozó szabályok összeegyeztethetők-e a közösségi joggal, a Bizottságnak 
részletesebb információra van szüksége az üggyel, és különösen annak okával kapcsolatban, 
hogy miért tekintik szabadságnak a holland hatóságok a franciaországi szakmai gyakorlatot. 
A petíció benyújtójának azonban tudnia kell, hogy a szabadság maximális hosszának 
megállapítása a munkába való újbóli beilleszkedést segítő program keretében önmagában nem 
jelenti az EK-jog megsértését.

Következtetések
A fentieket figyelembe véve a Bizottság ebben a szakaszban nem tud végleges álláspontra 
helyezkedni az ügyben. A Bizottság fel fogja venni a kapcsolatot a petíció benyújtójával, 
hogy részletesebb tájékoztatást kapjon.
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