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Suġġett: Petizzjoni 0957/2007, imressqa minn Georgios Deskoulidis, ta’ nazzjonalità 
Griega, dwar l-esklużjoni minn programmi soċjali tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Grieg li rritorna l-Greċja mir-Russja fl-1991, jindika li huwa ma setax 
jieħu vantaġġ mill-programmi tal-UE għar-riintegrazzjoni ta’ dawk li kienu jgħixu barra minn 
pajjiżhom. B’mod partikolari, huwa jindika li l-familja tiegħu ma kinitx inkluża fuq direttorji 
elettroniċi uffiċjali u ma setgħet tibbenifika mill-ebda programm.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-20 ta’ Frar 2009.

Il-petizzjonant jilmenta li huwa ma ngħatax l-istejtus ta’ ċittadinanza u l-benefiċċji 
konsegwenti li huwa jikkunsidra li kienu dovuti lilu mill-Istat Grieg, u barra minn hekk 
jallega li din hija żamma intenzjonata ta' fondi li hija ekwivalenti għan-nuqqas ta’ 
appropjazzjoni tagħhom. Huwa jesprimi d-diżappunt tiegħu minħabba l-fatt li meta l-OLAF 
eżamina din l-allegazzjoni, iddetermina li ma kien hemm l-ebda bażi biex jiġi segwit il-każ.

Kif indikat il-Kummissjoni fil-każ ta’ ħafna aktar petizzjonijiet, il-livell ta’ benefiċċji 
personali u tal-kundizzjonijiet ta’ eliġibilità għalihom hija kwistjoni ta’ kompetenza 
nazzjonali.  Il-kompetenza tal-Komunità hija kkonċernata biss fejn ċittadin tal-UE jeżerċita d-
dritt tiegħu  għal-libertà ta' moviment, u jkollu residenza fi Stat Membru ieħor li mhuwiex dak 
responsabbli għall-benefiċċji tiegħu.  Dan mhuwiex il-każ f’din il-petizzjoni. Kif indikat, il-
Kummissjoni ripetittivament fil-każ ta’ ħafna petizzjonijiet oħra, id-determinazzjoni ta’ 
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ċittadinanza nazzjonali hija ukoll kwistjoni ta’ kompetenza nazzjonali. Għaldaqstant, id-
deċiżjoni tal-Uffiċċju ta’ Kontra l-Frodi li ma setax isegwi l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant 
minħabba li ma kinux konnessi ma’ xi kwistjoni tal-Komunità Ewropea, hija waħda 
definittiva.  Il-Kummissjoni tista’ biss tikkonferma dan mill-ġdid.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tgħin lill-Parlament aktar f’din il-kwistjoni. 
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