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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0957/2007, внесена от Georgios Deskoulidis, с гръцко 
гражданство, относно изключване от социални програми на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, гръцки гражданин, който през 1991 г. се е завърнал в Гърция 
от Русия, посочва, че не е могъл да се възползва от програмите за реинтегриране на 
експатрирани граждани на ЕС. По-специално той-посочва, че неговото семейство не е 
било включено в официални електронни указатели и не е успяло да се възползва от 
никоя от програмите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Вносителят изразява възмущението си, че не е получил от гръцката държава статут на 
гражданин и съответните надбавки, които счита, че му се полагат и твърди, че това е 
умишлен отказ за отпускане на средства, който е равносилен на злоупотреба. Той 
изразява разочарованието си от факта, че когато ОЛАФ е разгледал твърденията му, е 
определил, че няма основание за разследване на случая.

Както Комисията е посочвала във връзка с много други петиции, личните надбавки и 
условията, при които те се отпускат, са въпроси от национална компетентност. 
Общността има компетенциите да се намесва единствено във връзка с граждани на ЕС, 
които упражняват правото си на свободно движение и пребивават в държава-членка, 
различна от тази, която отговаря за надбавките им. В настоящата петиция случаят е 
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друг. Също така, Комисията неведнъж е заявявала във връзка с много други петиции, че 
определянето на национално гражданство също е въпрос от национална компетентност. 
Поради това, решението на Службата за борба с измамите, че няма основания 
твърденията на вносителя да се разследват допълнително, тъй като въпросът не засяга 
правото на Европейската общност, може да се счита за окончателно. Комисията може 
единствено да потвърди това.

Заключение

Комисията не може да съдейства допълнително на Парламента във връзка с този 
въпрос.
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