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Petiţia 0375/2006, prezentată de Efthimia Dilpizoglou (de naţionalitate olandeză), 
privind refuzul permisiunii de a face un stagiu în Franţa

1. Rezumatul petiţiei

Petenta are o diplomă în ştiinţe umane, dar este în prezent şomeră. Ca parte a programului de 
căutare a unui loc de muncă în care s-a înscris, în ultimii doi ani aceasta a căutat fără succes 
un stagiu în Olanda. Recent, i s-a oferit un stagiu în Franţa, dar autorităţile olandeze 
responsabile cu programul de căutare a unui loc de muncă refuză să-l accepte, considerând 
şederile în străinătate drept concedii. Făcând trimitere la principiile UE privind libertatea de 
circulaţie pentru studenţi şi lucrători, petenta face apel la Parlamentul European să analizeze 
în ce măsură refuzarea de către autorităţile olandeze a cererii sale de a face un stagiu în Franţa 
este compatibilă cu legislaţia UE relevantă. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 22 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Context/Rezumat al faptelor/Istoric
Petenta este un resortisant olandez care are o diplomă în ştiinţe umane, dar în prezent este 
şomeră. Aceasta urmează un program de reinserţie profesională organizat de Serviciul de 
Ocupare şi Venituri (Dienst Werk en Inkomen: „DWI”) al oraşului Amsterdam. În cadrul 
acestui program, petenta trebuie să efectueze un stagiu de trei luni care pare a fi reglementat 
de un acord contractual între stagiar, agenţia de reinserţie şi DWI. Căutând fără succes un 
asemenea stagiu în Olanda, aceasta a găsit recent un stagiu în Franţa la o şcoală privată. Cu 
toate acestea, autorităţile olandeze au refuzat să accepte un stagiu în Franţa în sensul 
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programului de reinserţie profesională şi au considerat perioada de trei luni în străinătate ca 
depăşind lungimea maximă a concediilor la care petenta ar avea dreptul. 

Reclamaţia
Petenta consideră că refuzul autorităţilor olandeze, care o împiedică să călătorească în Franţa, 
nu este compatibil cu principiile liberei circulaţii a persoanelor şi lucrătorilor şi nu ţine seama 
de drepturile sale ca cetăţean al UE. 

Comentariile Comisiei privind argumentele petiţiei
În conformitate cu articolul 39 din Tratatul CE şi cu Regulamentul (CEE) 1612/68, care 
prevăd libera circulaţie a lucrătorilor, resortisanţii UE au dreptul de a se angaja în alt stat 
membru UE. Caracteristica esenţială a relaţiei de muncă, astfel cum a fost definită de 
jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, este faptul că o persoană efectuează activităţi reale 
şi efective în beneficiul şi sub coordonarea altei persoane, în schimbul cărora aceasta primeşte 
o remunerare. 
Din informaţiile furnizate, nu este clar care sunt cu exactitate condiţiile programului de 
reinserţie profesională şi dacă stagiul în cadrul acestui program ar putea fi considerat o 
încadrare în muncă în conformitate cu articolul 39 din Tratatul CE.  
De aceea, pentru a analiza dacă normele care reglementează programul de reinserţie 
profesională sunt compatibile cu dreptul comunitar, Comisia are nevoie de informaţii mai 
detaliate despre caz, în special cu privire la motivul pentru care autorităţile olandeze par să 
considere stagiul în Franţa ca un concediu. Totuşi petenta ar trebui să ştie că stabilirea unei 
lungimi maxime a concediului în cadrul unui program de reinserţie profesională nu poate fi 
considerată ca atare o încălcare a dreptului CE. 

Concluzii
Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu poate în acest moment să adopte o poziţie 
definitivă asupra cazului. Comisia o va contacta pe petentă pentru a obţine informaţii mai 
detaliate.


