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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 0375/2006, adresată de Efthimia Dilpizoglou, de cetățenie olandeză, 
privind refuzul permisiunii de a face un stagiu în Franța.

1. Rezumatul petiției

Petiționara are o diplomă în științe umane, dar este în prezent șomeră. Ca parte a programului 
de căutare a unui loc de muncă în care s-a înscris, în ultimii doi ani aceasta a căutat fără 
succes un stagiu în Olanda. Recent, i s-a oferit un stagiu în Franța, dar autoritățile olandeze 
responsabile cu programul de căutare a unui loc de muncă refuză să-l accepte, considerând 
șederile în străinătate drept concedii. Făcând trimitere la principiile UE privind libertatea de 
circulație pentru studenți și lucrători, petiționara face apel la Parlamentul European să 
analizeze în ce măsură refuzarea de către autoritățile olandeze a cererii sale de a face un stagiu 
în Franța este compatibilă cu legislația UE relevantă. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007

Context/Rezumat al faptelor/Istoric
Petiționara este un resortisant olandez care are o diplomă în științe umane, dar în prezent este 
șomeră. Aceasta urmează un program de reinserție profesională organizat de Serviciul de 
Ocupare și Venituri (Dienst Werk en Inkomen: „DWI”) al orașului Amsterdam. În cadrul 
acestui program, petiționara trebuie să efectueze un stagiu de trei luni care pare a fi 
reglementat de un acord contractual între stagiar, agenția de reinserție și DWI. Căutând fără 
succes un asemenea stagiu în Olanda, aceasta a găsit recent un stagiu în Franța la o școală 
privată. Cu toate acestea, autoritățile olandeze au refuzat să accepte un stagiu în Franța în 
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sensul programului de reinserție profesională și au considerat perioada de trei luni în 
străinătate ca depășind lungimea maximă a concediilor la care petiționara ar avea dreptul. 

Reclamația
Petiționara consideră că refuzul autorităților olandeze, care o împiedică să călătorească în 
Franța, nu este compatibil cu principiile liberei circulații a persoanelor și lucrătorilor și nu ține 
seama de drepturile sale ca cetățean al UE. 

Comentariile Comisiei privind argumentele petiției
În conformitate cu articolul 39 din Tratatul CE și cu Regulamentul (CEE) 1612/68, care 
prevăd libera circulație a lucrătorilor, resortisanții UE au dreptul de a se angaja în alt stat 
membru UE. Caracteristica esențială a relației de muncă, astfel cum a fost definită de 
jurisprudența Curții Europene de Justiție, este faptul că o persoană efectuează activități reale
și efective în beneficiul și sub coordonarea altei persoane, în schimbul cărora aceasta primește 
o remunerare. 
Din informațiile furnizate, nu este clar care sunt cu exactitate condițiile programului de 
reinserție profesională și dacă stagiul în cadrul acestui program ar putea fi considerat o 
încadrare în muncă în conformitate cu articolul 39 din Tratatul CE.
De aceea, pentru a analiza dacă normele care reglementează programul de reinserție 
profesională sunt compatibile cu dreptul comunitar, Comisia are nevoie de informații mai 
detaliate despre caz, în special cu privire la motivul pentru care autoritățile olandeze par să 
considere stagiul în Franța ca un concediu. Totuși petiționara ar trebui să știe că stabilirea unei 
lungimi maxime a concediului în cadrul unui program de reinserție profesională nu poate fi 
considerată ca atare o încălcare a dreptului CE. 

Concluzii
Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu poate în acest moment să adopte o poziție 
definitivă asupra cazului. Comisia o va contacta pe petiționară pentru a obține informații mai 
detaliate.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Principala problemă care reiese din petiție este dacă cerința privind domiciliul cu posibilități 
limitate de ședere temporară în străinătate, de care depinde primirea unei prestații în cadrul 
WWB, poate fi aplicată unei persoane aflate în situația petiționarei.

Indemnizațiile plătite în cadrul WWB sunt acordate persoanelor care nu dispun de resurse 
financiare suficiente care să le asigure mijloacele necesare de trai și care nu sunt eligibile 
pentru altă indemnizație sau prestație de securitate socială (de exemplu, prestație de 
invaliditate sau prestație de șomaj). Indemnizația este verificată în funcție de mijloace și se 
bazează pe nevoile individuale ale persoanei în cauză, luând în considerare toate informațiile 
relevante. Plata indemnizației este condiționată de o serie de obligații din partea 
beneficiarului, cum ar fi participarea activă într-un program de reabilitare care vizează 
reinserția pe piața muncii.

În primul rând, trebuie văzut dacă prestația socială în cauză este o prestație de securitate 
socială în sensul Regulamentului 1408/71 privind coordonarea sistemelor naționale de 



CM\789306RO.doc 3/4 PE384.392v01-00

RO

securitate socială și dacă prestația poate fi condiționată de cerința ca persoana să aibă 
reședința în statul membru respectiv.

Serviciile Comisiei au contactat autoritățile olandeze pentru mai multe informații referitoare 
la natura acestei prestații. Pe baza informațiilor primite din partea autorităților olandeze și 
ținând cont de jurisprudența Curții de Justiție, serviciile Comisiei opinează că prestația în 
cauză nu poate fi considerată drept prestație de securitate socială care intră în domeniul de 
aplicare al Regulamentului 1408/71 al Consiliului. 

Regulamentul se aplică tuturor tipurilor de prestații de securitate socială enumerate la articolul 
4 alineatul (1) care au drept caracteristică comună faptul că se acordă fără o evaluare 
individuală sau discreționară a nevoilor personale. Regulamentul nu se aplică asistenței 
sociale și medicale.

Însă prestația în cauză se acordă oricărei persoane care locuiește legal în Țările de Jos și care 
nu dispune de mijloace adecvate de subzistență. Pin urmare, legislația națională prevede că 
nevoile personale constituie un criteriu esențial pentru acordarea prestației. În plus, Actul 
olandez privind asistența socială nu face nicio referire la perioadele de muncă, la contribuții 
sau afilieri la vreun program special de securitate socială care acoperă un risc specific, care ar 
putea să indice faptul că prestația în cauză ar putea fi o prestație de securitate socială.

Apare apoi întrebarea dacă acordarea prestației în cauză sub rezerva cerinței ca persoana să își
aibă reședința în statul membru respectiv ar putea sau nu să fie considerată un obstacol în 
calea liberei circulații a lucrătorilor, interzis prin articolul 39 din tratat.

Curtea Europeană de Justiție a susținut în dese rânduri1 că dispozițiile din tratat referitoare la 
libera circulație a lucrătorilor sunt destinate să faciliteze exercitarea de către resortisanții 
comunitari a activităților profesionale de orice natură pe întreg teritoriul Comunității și se 
opun măsurilor care i-ar putea defavoriza pe aceștia atunci când doresc să exercite o activitate 
economică pe teritoriul unui alt stat membru.

În cazul de față însă, petiționara dorea să efectueze un stagiu neplătit în Franța. După cum s-a 
indicat anterior, caracteristica esențială a relației de muncă acoperite de articolul 39 din 
Tratatul CE, astfel cum a fost definită de jurisprudența Curții Europene de Justiție, este faptul 
că o persoană efectuează activități reale și efective în beneficiul și sub coordonarea altei 
persoane, în schimbul cărora aceasta primește o remunerare. Prin urmare, stagiul care nu 
prevede nicio formă de remunerare nu poate fi considerat relație de muncă potrivit acestei 
definiții.

În consecință, serviciile Comisiei consideră că faptul că prestația în cadrul WWB este 
condiționată de cerința ca persoana să aibă reședința în statul membru respectiv nu poate fi 
considerat un obstacol în calea liberei circulații a lucrătorilor, interzis prin articolul 39 din 
tratat.

Este adevărat că potențialul angajator al petiționarei a indicat că, în urma stagiului, aceasta ar 

                                               
1 A se vedea, în special, hotărârile Curții în cauza C-415/93 Bosman [1995] Rec., p. I-4921, cauza C-109/04 
Kranemann [2005] Rec., p. I-2421 și recenta hotărâre a Curții din 11 ianuarie 2007 în cauza C-208/05 ITC.



PE384.392v01-00 4/4 CM\789306RO.doc

RO

putea primi un loc de muncă. Pe de altă parte, legătura dintre obligațiile prevăzute în legislația 
olandeză și această perspectivă pur ipotetică de a obține un loc de muncă în Franța este prea 
indirectă și nesigură (a se vedea hotărârea Curții în cauza C-190/98 Graf) pentru a putea
identifica un eventual obstacol în calea liberei circulații a lucrătorilor.

În ceea ce privește compatibilitatea cu articolul 18 din Tratatul CE privind acordarea unei 
prestații în cadrul WWB sub rezerva cerinței privind reședința, legislația olandeză i-ar putea 
defavoriza pe anumiți beneficiari, precum petiționara, pur și simplu deoarece aceștia și-au 
exercitat dreptul la liberă circulație și ședere și au găsit un stagiu într-un alt stat membru.

După cum confirmă jurisprudența1 Curții, posibilitățile oferite prin tratat în legătură cu libera 
circulație nu ar putea produce efecte depline dacă cetățenii UE ar putea fi descurajați să 
beneficieze de acestea printr-o legislație care sancționează faptul că au făcut uz de
posibilitățile respective.

Cu toate acestea, o restricționare a libertății fundamentale de circulație poate fi justificată (și, 
în consecință, poate fi în conformitate cu dreptul comunitar) în cazul în care s-ar întemeia pe 
considerații obiective de interes public, independent de cetățenia persoanelor vizate, și ar fi 
proporțională cu obiectivul legitim urmărit de dreptul național.

Indemnizația WWB este oferită independent de cetățenia beneficiarilor și le conferă acestora 
acces la un program de reinserție profesională care vizează revenirea acestora pe piața muncii. 
În acest context, este legitim ca legislația olandeză să urmărească garantarea existenței unei 
legături reale între solicitantul indemnizației respective și piața olandeză a muncii.

Concluzie

Având în vedere observațiile de mai sus, Comisia consideră că refuzul autorităților olandeze 
de a acorda petiționarei dreptul de a efectua un stagiu într-un alt stat membru în cadrul 
programului olandez de reinserție profesională pare să nu încalce principiile liberei circulații a 
persoanelor.

                                               
1 A se vedea, inter alia, hotărârile Curții din 11 iulie 2002 în cauza C-224/98 D'Hoop (Rec. 2002, p. I-6191) și 
din 29 aprilie 2004 în cauza C-224/02 Pusa (Rec. 2004, p. I-5763).


