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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0375/2006, ko iesniegusi Nīderlandes valstspiederīgā Efthimia 
Dilpizoglou, par atteikumu ļaut stažēties Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Sūdzības iesniedzējai ir zinātniskais grāds humanitārajās zinātnēs, bet pašlaik viņa ir 
bezdarbniece. Piedaloties darba meklēšanas programmā, sūdzības iesniedzēja pēdējos divus 
gadus nesekmīgi ir meklējusi stažēšanās iespējas Nīderlandē. Nesen sūdzības iesniedzēja 
saņēma piedāvājumu stažēties Francijā, bet Nīderlandes iestādes, kas ir atbildīgas par darba 
meklēšanas programmu, atteicās šo piedāvājumu akceptēt, jo tās uzskata, ka uzturēšanās 
ārvalstīs ir atrašanās brīvdienās. Atsaucoties uz ES principiem par studentu un darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvību, sūdzības iesniedzēja vēršas Eiropas Parlamentā, lai noskaidrotu, cik 
lielā mērā Nīderlandes iestāžu atteikums akceptēt sūdzības iesniedzējas stažēšanos Francijā ir 
savienojams ar attiecīgiem ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 22. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 25. janvārī

Pamats/faktu kopsavilkums/vēsture
Sūdzības iesniedzēja ir Nīderlandes pilsone, kura ieguvusi zinātnisko grādu humanitārajās 
zinātnēs un pašlaik ir bezdarbniece. Sūdzības iesniedzēja piedalās Amsterdamas pilsētas 
Nodarbinātības un ieņēmumu dienesta (Dienst Werk en Inkomen: "DWI") rīkotajā 
programmā, kas veicina atgriešanos darba tirgū. Šīs programmas laikā sūdzības iesniedzēja 
trīs mēnešus var stažēties saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp stažieri, darbā atgriešanās
veicināšanas aģentūru un DWI. Pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem atrast stažēšanās iespēju 
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Nīderlandē, sūdzības iesniedzēja nesen sameklēja stažēšanās vietu kādā privātskolā Francijā. 
Tomēr Nīderlandes iestādes atteicās akceptēt stažēšanos Francijā programmas ietvaros, kas 
veicina atgriešanos darba tirgū, uzskatot, ka trīs ārvalstīs pavadītie mēneši pārsniedz 
maksimāli pieļaujamo brīvdienu skaitu, kas sūdzības iesniedzējai pienākas.

Sūdzība
Sūdzības iesniedzēja uzskata, ka Nīderlandes iestāžu atteikums, kas neļauj viņai doties uz 
Franciju, nav savienojams ar principiem par personu un darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, 
un ka tiek ierobežotas viņas kā ES pilsones tiesības.

Komisijas komentāri par lūgumraksta argumentiem
Saskaņā ar EK dibināšanas līguma 39. pantu un Regulu (EEK) Nr. 1612/68, kas paredz darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvību, ES dalībvalstu pilsoņiem ir tiesības pieņemt darba piedāvājumu 
citā ES dalībvalstī. Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi svarīga darba attiecību pazīme 
ir fakts, ka persona labprātīgi un efektīvi veic kādu darbu citas personas labā vai vadībā, par 
kuru viņš vai viņa saņem atlīdzību.
No sniegtās informācijas nav skaidrs, kādi nosacījumi ir programmai, kas veicina atgriešanos 
darbā, un vai stažēšanās šīs programmas ietvaros var tikt uzskatīta par nodarbinātību saskaņā 
ar EK dibināšanas līguma 39. pantu. 
Tādēļ, lai pārliecinātos, vai programmas, kas veicina atgriešanos darbā, nosacījumi ir 
savienojami ar Kopienas tiesību aktiem, Komisijai ir nepieciešama plašāka informācija par šo 
lietu, it īpaši par iemeslu, kādēļ Nīderlandes iestādes uzskata stažēšanos Francijā par atrašanos 
brīvdienās. Sūdzības iesniedzējai tomēr vajadzētu ņemt vērā, ka maksimālā brīvdienu skaita 
noteikšana programmas, kas veicina atgriešanos darbā, laikā nevar tikt uzskatīta par EK 
tiesību aktu pārkāpumu.

Secinājumi
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija pašlaik nevar pieņemt galējo lēmumu šajā lietā. 
Komisija sazināsies ar sūdzības iesniedzēju, lai iegūtu plašāku informāciju.


