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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1831/2008, adresată de Mustafa Irkan, de cetăţenie britanică, 
privind discriminarea indirectă din partea autorităţilor suedeze

Petiţionarul, cetăţean britanic de origine turcă, consideră că ar fi victima discriminării 
indirecte din partea autorităţilor suedeze, întrucât dacă s-ar muta în Suedia, nu ar avea dreptul 
la nicio asigurare socială. Petiţionarul a avut în vedere mutarea în Suedia în conformitate cu 
Directiva 2004/38/CE şi a solicitat informaţii despre beneficiile asigurărilor sociale. Potrivit 
petiţionarului, a fost informat că nu are acces la nicio asigurare socială, cu excepţia cazului în 
care a lucrat în Suedia. Petiţionarul argumentează că un asemenea tratament este discriminator 
şi în contradicţie cu legislaţia CE, întrucât nu li se aplică cetăţenilor suedezi (cetăţenii suedezi 
care nu au lucrat niciodată sau nu au plătit taxe în Suedia, ci în alte state membre, ar beneficia 
de asigurări sociale dacă ar locui în Suedia). Potrivit petiţionarului, nu poate estima cât timp 
va trece până la găsirea unui loc de muncă în Suedia. Prin urmare, petiţionarul consideră că, 
acei cetăţeni UE care urmăresc în mod activ găsirea unui loc de muncă ar trebui să 
beneficieze de aceleaşi drepturi sociale ca şi cetăţenii suedezi. Petiţionarul solicită 
Parlamentului European să examineze chestiunea.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6)].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Petiţionarul, cetăţean britanic de origine turcă, a dorit să se mute în Suedia cu familia sa. El 
reclamă faptul că autorităţile sudeze l-au informat că, spre deosebire de cetăţenii suedezi aflaţi 
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într-o situaţie similară, el nu ar avea dreptul la prestaţii de şomaj şi ar fi nevoit să-şi plătească 
cheltuielile medicale până când şi-ar găsi un loc de muncă. De asemenea, el reclamă faptul că 
este discriminat probabil din motive de origine etnică, deoarece, în vreme ce rata medie a 
şomajului în Suedia este de circa 5%, pentru turcii etnici această cifră se ridică la 45%. El 
pretinde că rata disproporţionat de ridicată a şomajului şi lipsa oricărei forme de asistenţă 
socială l-au determinat să nu mai emigreze în Suedia.

Comisia a primit plângerea şi în mod direct şi a transmis petiţionarului o analiză a cazului său 
având în vedere legislaţia comunitară aplicabilă.

În ceea ce priveşte accesul la prestaţiile de şomaj, acest aspect are legătură cu coordonarea 
securităţii sociale în UE.

Legislaţia europeană în materie de securitate socială prevede coordonarea, nu armonizarea 
sistemelor de securitate socială. Aceasta înseamnă că fiecare stat membru este liber să 
stabilească detaliile propriului său sistem de securitate socială, în particular tipul prestaţiilor 
care vor fi acordare, condiţiile de eligibilitate, modalitatea de calculare a acestor prestaţii şi 
numărul prestaţiilor care ar trebuie acordate. 

Cu toate acestea, dispoziţiile comunitare, în special Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, 
stabilesc normele şi principiile comune care trebuie respectate de toate autorităţile naţionale 
atunci când aplică legislaţia internă. Aceste norme garantează că aplicarea diferitelor legislaţii 
naţionale respectă principiile de bază ale egalităţii de tratament şi al nediscriminării. În acest 
fel, se garantează că aplicarea diferitelor legislaţii naţionale nu afectează în mod negativ 
persoanele care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie în cadrul Uniunii Europene.

Normele de coordonare a prestaţiilor de şomaj sunt prevăzute în capitolul 6 din 
Regulamentul nr. 1408/71. În principiu, un lucrător are dreptul să solicite prestaţii de şomaj 
numai în statul membru în care a lucrat ultima dată. Dacă doreşte să caute un loc de muncă 
într-un alt stat membru, Regulamentul nr. 1408/71 prevede această posibilitate stabilind 
norme privind exportul de prestaţii de şomaj (articolul 69). Acestea prevăd că persoana aflată 
în căutarea unui loc de muncă îşi poate păstra, pentru o perioadă de timp limitată, dreptul la 
prestaţiile de şomaj atunci când se deplasează într-unul sau mai multe state membre pentru a 
căuta un loc de muncă. Aceste norme se aplică fără echivoc tuturor cetăţenilor UE, în mod 
egal. 

În perioada de export respectivă, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă trebuie să se 
înregistreze la serviciile de ocupare a forţei de muncă din fiecare dintre statele membre în care 
se deplasează şi să se supună procedurilor de control efectuate acolo. Persoana aflată în 
căutarea unui loc de muncă ar trebui să contacteze serviciul de ocupare a forţei de muncă 
unde este înregistrat pentru a obţine mai multe informaţii. 

Este, de asemenea, important să explicăm faptul că articolul 18 din tratatul CE prevede că 
orice cetăţean al Uniunii are dreptul de liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre, 
sub rezerva limitărilor şi condiţiilor prevăzute de prezentul tratat şi de dispoziţiile adoptate în 
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vederea aplicării sale. Limitările şi condiţiile respective se regăsesc în Directiva 2004/38/CE1. 

În conformitate cu jurisprudenţa2 Curţii Europene de Justiţie, o persoană aflată în căutarea 
unui loc de muncă poate sta în statul membru gazdă pentru o perioadă „suficientă care să-i 
permită să ia la cunoştinţă de ofertele de locuri de muncă şi să ia măsurile necesare pentru a 
fi angajat”. În acest caz, CEJ a considerat că 6 luni reprezintă o astfel de perioadă rezonabilă. 
După expirarea acestei perioade, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă nu poate fi 
expulzată dacă dovedeşte că se află în continuare în căutarea unui loc de muncă şi că are şanse 
reale de a fi angajată. 

Fără a aduce atingere dreptului de rezidenţă menţionat mai sus, articolul 24 alineatul (2) din 
directivă dă statelor membre dreptul de a nu acorda persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă dreptul la asistenţă socială. Scopul acestei norme este evitarea creării unei poveri 
administrative excesive asupra sistemelor de asistenţă socială ale statelor membre gazdă. 
Această dispoziţie se aplică tuturor cetăţenilor UE, indiferent de originea lor etnică.

Totuşi, prestaţiile de natură financiară care, indiferent de statutul lor în temeiul legislaţiei 
naţionale, sunt menite să faciliteze accesul la piaţa muncii nu pot fi considerate că reprezintă 
„asistenţă socială” în sensul articolului 24 alineatul (2) din directivă3. De fapt, această normă 
nu se aplică acelor prestaţii menite să faciliteze accesul la un loc pe piaţa muncii dintr-un stat 
membru dacă există o legătură reală între persoana aflată în căutarea unui loc de muncă şi 
statul membru respectiv. Existenţa unei astfel de legături poate fi determinată, în particular, 
prin stabilirea faptului că persoana interesată a căutat cu adevărat, în decursul unei perioade 
de timp rezonabile, un loc de muncă în statul membru în cauză4.

                                               
1 Directiva 2004/38/CEC a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 

circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, JO L 
158, 30.4.2004, p. 77.

2 Hotărârea Curţii din 26 februarie 1991, C-292/89, Antonissen, Rep. 1991, p. I-00745.
3 Hotărârea Curţii din 4 iunie 2009, cauzele conexate C-22/08 şi C-23/08, Vatsouras şi Koupatantze.
4 Hotărârea Curţii din 23 martie 2004, cauza C-138/02, Collins, Rep. 2004, p. I-2703.


