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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0957/2007 af Georgios Deskoulidis, græsk statsborger, om 
udelukkelse fra EU's sociale programmer

1. Sammendrag

Andrageren, græsk statsborger, der i 1991 vendte tilbage til Grækenland fra Rusland, anfører, 
at han ikke fik mulighed for at drage fordel af støtte under EU's reintegrationsprogrammer for 
statsborgere, der har opholdt sig i udlandet. Han anfører navnlig, at hans familie ikke blev 
registreret i officielle elektroniske fortegnelser og ikke kunne drage fordel af støtte under 
nogen af programmerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andrageren klager over, at han ikke er blevet tildelt statsborgerskab og den efterfølgende 
støtte, som han mener, den græske stat skylder ham, og anfører desuden, at dette er en 
forsætlig tilbageholdelse af midler, hvilket svarer til et misbrug. Han er skuffet over, at 
OLAF, da det undersøgte denne påstand, ikke fandt det berettiget at undersøge sagen 
nærmere.

Som Kommissionen har understreget med hensyn til mange andre andragender, henhører 
niveauerne for personlige godtgørelser og disses berettigelsesvilkår under de nationale 
myndigheders kompetence. Det angår kun fællesskabskompetencen, hvis en EU-borger har 
anvendt hans eller hendes ret til fri bevægelighed og bor i en anden medlemsstat, end den der 
er ansvarlig for hans eller hendes støtte. Dette er ikke tilfældet i dette andragende. Ligeledes 
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har Kommissionen gentagne gange understreget med hensyn til mange andre andragender, at 
afgørelser om statsborgerskab også henhører under de nationale myndigheders kompetence.
Derfor kan OLAF's beslutning om, at det ikke kunne forfølge andragerens påstande, da det 
ikke handlede om et fællesskabsanliggende, anses for at være endegyldig. Kommissionen kan 
kun bekræfte dette igen.

Konklusion

Kommissionen kan således ikke hjælpe Parlamentet yderligere i denne sag."
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