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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0975/2007, którą złożył Georgios Deskoulidis (Grecja) w sprawie 
wykluczenia z unijnych programów społecznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel Grecji, który powrócił do ojczystego kraju z Rosji w 1991 r., 
twierdzi, że nie mógł skorzystać z unijnych programów na rzecz ponownej integracji 
emigrantów. Podkreśla zwłaszcza fakt, że jego rodzina nie została uwzględniona 
w oficjalnych elektronicznych spisach i nie mogła skorzystać z żadnego z tego rodzaju 
programów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Składający petycję informuje, że nie otrzymał statusu obywatela i w związku z tym nie 
otrzymał także świadczeń należnych mu, jego zdaniem, od państwa greckiego, a ponadto 
twierdzi, że jest to spowodowane świadomym wstrzymywaniem środków finansowych, 
równoznacznym z ich sprzeniewierzeniem. Wyraża rozczarowanie, że podczas rozpatrywania 
tego zarzutu Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) uznał, że nie 
ma powodów, aby dalej zajmować się tą sprawą.

W przypadku bardzo wielu innych petycji Komisja wskazała, że poziom świadczeń 
osobistych i kryteria uprawniające do ich utrzymania leżą w gestii krajowej. Wspólnota może 
podjąć działania tylko wtedy, gdy obywatel UE skorzystał z prawa do swobody 
przemieszczania się i zamieszkuje w innym państwie członkowskim niż państwo 
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odpowiedzialne za jego świadczenia. Nie jest tak w przypadku przedmiotowej petycji. 
Komisja wskazywała także w przypadku wielu innych petycji, że przyznanie obywatelstwa 
danego kraju również leży w kompetencjach krajowych. Dlatego też decyzję Europejskiego 
Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, zgodnie z którą nie może on dalej zajmować 
się przedmiotową sprawą, należy traktować jako ostateczną. Komisja może to tylko 
potwierdzić.

Wniosek

Komisja nie może udzielić Parlamentowi dalszej pomocy w tej sprawie.
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