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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0957/2007, adresată de Georgios Deskoulidis, de naţionalitate greacă, 
privind excluderea din programele sociale europene

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, cetăţean grec revenit în 1991 în Grecia din Rusia, susţine că nu a putut să profite 
de programele europene de reintegrare a expatriaţilor. În particular, arată că familia sa nu a 
fost inclusă în listele electronice oficiale şi că nu a putut să beneficieze de niciunul dintre 
programe.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţionarul se plânge de faptul că nu i s-a conferit cetăţenia greacă şi nici alocaţiile aferente 
la care ar avea dreptul din partea statului grec, considerând că este vorba de un refuz 
intenţionat de acordare a fondurilor, echivalent unei deturnări frauduloase a acestora. Se arată 
dezamăgit de faptul că, în urma examinării de către OLAF, s-a considerat că nu există motive 
pentru cercetarea în continuare a cazului.

Astfel cum Comisia a arătat în cazul multor altor petiţii, stabilirea cuantumului alocaţiilor şi 
condiţiile de eligibilitate pentru a beneficia de acestea sunt de competenţa statelor membre. 
Competenţa Comunităţii intervine doar atunci când un cetăţean al UE şi-a exercitat dreptul de 
liberă circulaţie şi este rezident al unui stat membru, altul decât cel care ar trebui să îi acorde 
alocaţiile aferente. Nu este cazul prezentei petiţii. De asemenea, Comisia a arătat în repetate 
rânduri, în cazul multor altor petiţii, că şi acordarea cetăţeniei naţionale este de competenţa 
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statelor membre. Prin urmare, decizia Oficiului European de Luptă Antifraudă conform căreia 
nu poate da curs cazului petiţionarului, deoarece acesta nu reprezintă o chestiune care ţine de 
competenţa Comunităţii Europene, poate fi considerată ca definitivă. Comisia nu poate decât 
să reconfirme acest lucru.

Concluzii

Comisia nu este în măsură să ofere în continuare sprijin Parlamentului în acest caz. 


	770907ro.doc

