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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0957/2007, ingiven av Georgios Deskoulidis (grekisk medborgare),
om uteslutning från EU:s sociala program

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren som är grekisk medborgare och återvände till Grekland från Ryssland 1991 
uppger att han inte kunnat utnyttja EU:s program för återintegrering av utvandrade personer. 
Han påpekar framför allt att hans familj inte finns med i offentliga elektroniska register och 
därför inte kunnat utnyttja något av programmen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 22 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställaren klagar på att han inte beviljats medborgarskapsstatus och därmed förenliga 
bidrag som han anser sig har rätt till från den grekiska staten, och han gör dessutom gällande 
att detta är ett uppsåtligt undanhållande av medel som är liktydigt med förskingring. Han är 
besviken över att OLAF när byrån undersökte hans påstående slog fast att det inte fanns några 
grunder för att fortsätta att driva fallet.

Såsom kommissionen har påpekat i samband med ett mycket stort antal andra framställningar 
är nivåerna på personliga bidrag och villkoren för beviljande av dem frågor som avgörs på 
nationell nivå. Gemenskapen har endast behörighet om en EU-medborgare har utövat sin rätt 
till fri rörlighet och är bosatt i en annan medlemsstat än den som är ansvarig för bidragen. Det 
är inte fallet med denna framställning. Kommissionen har även vid upprepade tillfällen i 
samband med en mycket stor mängd andra framställningar påpekat att fastställande av 
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medborgarskap också är en fråga där nationerna är behöriga. Beslutet från byrån för 
bedrägeribekämpning, att man inte kan fortsätta att undersöka framställarens anklagelser 
eftersom detta inte är en fråga för Europeiska gemenskapen, kan därför betraktas som 
definitivt. Kommissionen kan endast bekräfta detta.

Slutsats

Kommissionen har inte möjlighet att hjälpa parlamentet mer i frågan.
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