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Petycja 0375/2006 złożona przez Efthimię Dilpizoglou (Holandia), w sprawie odmowy 
odbycia stażu we Francji

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję ukończyła studia humanistyczne, ale obecnie jest bezrobotna. W ramach 
programu poszukiwania zatrudnienia, w którym bierze udział, od dwóch lat bezskutecznie 
poszukuje możliwości odbycia stażu w Holandii. W ostatnim czasie składającej petycję 
zaproponowano odbycie stażu we Francji, jednak holenderskie władze odpowiedzialne za 
program poszukiwania zatrudnienia odmawiają uznania tego stażu, ponieważ traktują pobyty 
za granicą jako wyjazd wakacyjny. Składająca petycję nawiązuje do zasad swobodnego 
przepływu pracowników oraz uczniów i studentów i wzywa Parlament Europejski, aby 
zbadał, w jakim stopniu fakt odrzucenia jej wniosku o odbycie stażu we Francji jest zgodny 
z odpowiednim prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 22 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Tło/Podsumowanie faktów/Historia
Składająca petycję jest obywatelką Holandii. Ukończyła studia humanistyczne i jest obecnie 
bezrobotna. Uczestniczy w programie reintegracji zawodowej, zorganizowanym przez Urząd 
Pracy i Spraw Socjalnych miasta Amsterdam (Dienst Werk en Inkomen, DWI). W ramach 
tego programu składająca petycję powinna odbyć trzymiesięczny staż, regulowany – jak się 
zdaje – postanowieniami umowy zawartej pomiędzy stażystą, agencją reintegracji zawodowej 
a DWI. Po bezskutecznym poszukiwaniu możliwości odbycia takiego stażu w Holandii 
składająca petycję znalazła ostatnio odpowiedni staż we Francji, w prywatnej szkole. Władze 
holenderskie odmówiły jednak uznania stażu odbytego we Francji w ramach programu 
reintegracji zawodowej i uznały, że spędzony za granicą trzymiesięczny okres przekracza 
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maksymalny czas trwania wyjazdu wakacyjnego, do którego składająca petycję byłaby 
uprawniona.

Skarga
Składająca petycję uważa, że odmowa władz holenderskich, w wyniku której uniemożliwiono
jej wyjazd do Francji, nie jest zgodna z zasadami swobodnego przepływu osób 
i pracowników, jak również nie uwzględnia praw przysługujących jej jako obywatelce UE.

Uwagi Komisji do argumentów przedstawionych w petycji
Zgodnie z art. 39 Traktatu WE oraz rozporządzeniem (EWG) 1612/68, które przewidują
swobodny przepływ pracowników, obywatele UE mają prawo do podjęcia zatrudnienia 
w innym państwie członkowskim UE. Podstawową cechą stosunku pracy, w rozumieniu 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jest fakt, że osoba wykonuje 
rzeczywiste i skuteczne działania na korzyść i pod kierownictwem innej osoby, w zamian za 
co otrzymuje wynagrodzenie.
Z dostarczonych informacji nie wynika jednoznacznie, jakie dokładnie są warunki programu 
reintegracji zawodowej ani czy staż odbyty w ramach owego programu mógłby być uznany za 
działalność wykonywaną w ramach zatrudnienia zgodnie z art. 39 Traktatu WE.
W związku z powyższym Komisja, w celu stwierdzenia, czy zasady określające program 
reintegracji zawodowej są zgodne z prawem wspólnotowym, potrzebuje większej ilości 
szczegółowych informacji dotyczących tego przypadku oraz, w szczególności, dotyczących 
przyczyny, dla której władze holenderskie traktują – jak się zdaje – staż we Francji jako 
wyjazd wakacyjny. Składająca petycję powinna jednak wiedzieć, że ustanowienie 
maksymalnego czasu trwania wyjazdu wakacyjnego w ramach programu reintegracji 
zawodowej nie może być samo w sobie uznane za naruszenie prawa WE.

Wnioski
W świetle powyższego Komisja nie może na tym etapie zająć ostatecznego stanowiska w tej 
sprawie. Komisja skontaktuje się ze składającą petycję w celu otrzymania bardziej 
szczegółowych informacji.


