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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0826/2009, adresată de T. S., de cetățenie poloneză, privind tratamentul 
inadmisibil al lucrătorilor polonezi în Regatul Unit

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la situația a 40 de lucrători polonezi, care au obținut, prin intermediul 
unui subcontractor al firmei olandeze de servicii industriale Hertel specializată în recrutarea 
personalului, slujbe temporare în Regatul Unit, și care au fost concediați în urma unei 
demonstrații anti-poloneze care a avut loc în fața locului lor de muncă, terminalul de gaz din 
South Hook. Petiționarul subliniază faptul că angajatorul a relatat în mass-media că respectivii 
muncitori polonezi lucrează acum altundeva în Regatul Unit, însă, în realitate aceștia nu au 
primit nicio altă muncă alternativă, fiind astfel nevoiți să se întoarcă în Polonia. Petiționarul 
consideră că acest lucru reprezintă o încălcare a drepturilor lucrătorilor și a principiului 
privind piața internă și, prin urmare, acesta solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Incidentul relatat de petiționar pare să fie legat de conflictul de la rafinăria petrolieră Lindsey, 
unde, la 28 ianuarie 2009, mai mulți lucrători ai unor firme locale care lucrau în subantrepriză
la rafinăria petrolieră Lindsey au pornit o serie de greve în urma aducerii în șantierul 
respectiv, de către antreprenorul italian IREM, a mai multor sute de lucrători contractuali 
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europeni (în principal italieni și portughezi), într-un moment în care economia locală și 
globală cunoștea rate ridicate ale șomajului.

Protestele au continuat să se răspândească, fiind urmate de greve în care lucrătorii de la alte 
rafinării petroliere, centrale nucleare, uzine electrice și terminale de gaz din întreaga țară nu 
au mai intrat la locurile de muncă, în semn de solidaritate față de lucrătorii de la Lindsey1. 
Această acțiune secundară pare să fi determinat disputa care a dus la apariția acestei petiții2.

Comisia regretă dificultățile întâmpinate de petiționar și colegii săi în exercitarea dreptului de 
a munci într-un alt stat membru. Situația dificilă a locurilor de muncă cu care se confruntă 
majoritatea statelor membre nu poate sub nicio formă să reprezinte o justificare pentru 
interzicerea accesului lucrătorilor străini la locuri de muncă și să împiedice mobilitatea 
lucrătorilor în UE.

Libera circulație a lucrătorilor, care stabilește dreptul de a munci într-un alt stat membru, 
libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii sunt principii fundamentale ale Uniunii 
Europene. În acest context, Comisia dorește să reamintească angajamentul pe care și l-a 
asumat de a apăra protecția eficientă a drepturilor lucrătorilor și protecția lucrătorilor mobili, 
indiferent dacă aceștia de deplasează singuri, atunci când își exercită dreptul la libera 
circulație, sau dacă sunt detașați temporar în străinătate de către angajatorul lor în contextul 
furnizării de servicii.

Cu toate acestea, în ceea ce privește aspectele din legislația comunitară referitoare la 
chestiunile semnalate de petiționar, nu poate fi oferită o evaluare finală privind acuzațiile și 
cererile formulate de petiționar, din cauza lipsei informațiilor faptice, în particular în ceea ce 
privește situația contractuală și dispozițiile privind lucrătorii polonezi în cauză în Regatul 
Unit.

Cu toate acestea, din dovezile deținute, se pare că aspectele semnalate vizează pretinse 
încălcări ale unor promisiuni sau relații contractuale între două părți private. Dacă acesta este 
într-adevăr cazul, Comisia nu poate interveni, deoarece aceste dispute sunt de competența 
autorităților naționale.

Concluzie

                                               
1 Informații preluate din „Locuri de muncă britanice pentru lucrători britanici”: disputa de la 
rafinăria petrolieră Lindsey și viitorul condițiilor de muncă locale într-o piață UE integrată -
Catherine Barnard
Jurnalul dreptului industrial 2009 38(3):245-277; doi:10.1093/indlaw/dwp013
http://ilj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/38/3/245
A se vedea, de asemenea: http://www.ictu.ie/download/pdf/lindsey_report_apr_09.pdf
2 http://www.workerspower.com/index.php?id=47,2044,0,0,1,0
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/8058811.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/wales_politics/8059162.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/humber/8058822.stm
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article65544
94.ece
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Comisia va continua să facă uz de toate mijloacele de care dispune pentru a susține libera 
circulație a lucrătorilor. Cu toate acestea, problemele întâmpinate de petiționar par să se refere 
la un conflict între părți private în care Comisia nu deține nicio competență din punct de 
vedere juridic de a interveni. Prin urmare, în principiu, rămâne la latitudinea autorităților 
naționale competente să ia măsurile necesare și să garanteze respectarea drepturilor 
lucrătorilor.


