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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki görög állampolgár, és 1991-ben tért vissza Oroszországból 
Görögországba – rámutat, hogy nem áll módjában részt venni a külföldről hazatérők 
társadalmi beilleszkedését elősegítő programokban. Különösképpen arra hívja fel a figyelmet, 
hogy családját nem vették fel az e célra szolgáló hivatalos elektronikus nyilvántartásba, így a 
programok egyikébe sem kapcsolódhat be.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy nem kapta meg az állampolgárságot és azokat a 
juttatásokat, amelyek őt megítélése szerint a görög államtól ennek okán megilletik, továbbá 
azt állítja, hogy a kifizetések szándékos visszatartásáról van szó, ami egyenértékű azok 
jogellenes felhasználásával. Csalódva tapasztalta, hogy amikor az OLAF megvizsgálta szóban 
forgó állítását, megállapította, hogy nem rendelkezik kellő alappal az ügy kivizsgálásához.

Amint erre a Bizottság már számos más petíció esetében is felhívta a figyelmet, a személyes 
juttatások mértékének és az ezekre való jogosultság feltételeinek meghatározása nemzeti 
hatáskörbe tartozik. Közösségi hatáskörbe kizárólag az tartozik, ha egy uniós polgár élt a 
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szabad mozgáshoz való jogával, és egy, a személyes juttatásainak folyósításáért felelős
tagállamtól eltérő tagállamban lakik. A szóban forgó petíció esetében azonban nem ez a 
helyzet áll fenn. A Bizottság arra is ismételten felhívta már a figyelmet számos egyéb petíció 
esetében, hogy a nemzeti állampolgárság meghatározása szintén nemzeti hatáskörbe tartozik.  
Ezért véglegesnek tekinthető az Európai Csaláselleni Hivatal határozata, miszerint – mivel 
nem az Európai Közösséget érintő kérdésről van szó – a petíció benyújtójának állítását nem 
áll módjában kivizsgálni. Ezt a Bizottság csak megerősíteni tudja.

Következtetés

A Bizottságnak nem áll módjában további segítséget nyújtani a Parlamentnek az üggyel 
kapcsolatban.
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