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materialelor didactice pentru fiica sa

1. Rezumatul petiției

Petiționarul locuiește în partea franceză a frontierei dintre Lorena și Saarland, dar este plătitor 
de impozite în Germania, unde fiica acestuia frecventează o școală primară publică.
Petiționarul contestă faptul că autoritățile școlare germane solicită ca acesta, în calitate de 
rezident francez, să achite anual suma de 700 de euro pentru a acoperi costurile materialelor 
didactice și, întrucât consideră că această situație încalcă principiile Uniunii Europene privind 
libera circulație, acesta solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010.

Serviciile Comisiei pot furniza deja câteva informații cu caracter general.

În conformitate cu articolul 45 TFUE și articolul 7 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68, 
lucrătorii migranți trebuie să fie tratați în mod egal cu cetățenii țării gazdă în ceea ce privește 
accesul la locurile de muncă, precum și în ceea ce privește condițiile și beneficiile legate de 
locul de muncă. Un lucrător frontalier care își păstrează locul de muncă în statul de origine și 
și-a transferat domiciliul într-un alt stat membru poate revendica statutul de lucrător migrant 
                                               
1 A se vedea cauza C-212/05 Hartmann.
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în sensul articolului 45 TFUE și al Regulamentului nr. 1612/68 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Comunității.1

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1612/68, un lucrător migrant 
„beneficiază de aceleași avantaje sociale și fiscale ca și lucrătorii naționali”.

Conceptul de avantaj social este larg și poate include atât beneficii2 financiare, cât și avantaje3

nefinanciare pentru lucrătorul migrant. Prin urmare, serviciile Comisiei consideră că problema 
se pune dacă un copil poate merge la școală în mod gratuit în țara locului de muncă sau dacă 
trebuie să suporte unele cheltuieli de școlarizare reprezintă un avantaj social pentru lucrătorul
frontalier în contextul articolului 7 alineatul (2).

Întrucât petiția nu conține informații detaliate, în special în ceea ce privește autoritățile școlare 
în cauză, regulile aplicabile și situația copiilor ai căror părinți lucrează și locuiesc în 
Germania, serviciile Comisiei vor contacta petiționarul pentru a obține mai multe informații.

După evaluarea informațiilor detaliate, Comisia va decide asupra modului în care va proceda.
Aceasta va informa Comisia pentru petiții cât mai curând posibil.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010.

Întrucât petiția nu a conținut informații detaliate (în special în ceea ce privește autoritățile 
școlare în cauză, regulile aplicabile și situația copiilor ai căror părinți lucrează și locuiesc în 
Germania), Comisia a adresat petiționarului, în scrisoarea sa din 4.2.2010, solicitarea de a 
oferi mai multe informații. Comisia și-a reiterat această solicitare în scrisoarea din data de 
27.4.2010.

Întrucât petiționarul nu a reacționat, Comisia nu este în măsură să evalueze petiția în detaliu.

                                               
1 de ex., alocaţia minimă de subzistenţă (C- 249/83 Hoeckx), alocaţia pentru educaţie 
(C-85-96 Martinez Sala), burse de studii (C-39/86 Lair, C- 197/86 Brown), împrumuturi la 
naşterea unui copil (C- 65/81 Reina).
2 de ex., cerinţa ca procedurile judiciare să se desfăşoare într-o anumită limbă (C-137/84 
Mutsch) şi posibilitatea ca un lucrător migrant să obţină permisiunea ca partenerul său 
necăsătorit să locuiască cu el (C-59/85 Reed).


