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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0937/2010, внесена от I. M. V. D., с португалско гражданство, 
относно твърдение за проблеми с дейността на работещите на 
свободна практика в Италия

1. Резюме на петицията

От 10 години вносителката на петицията работи като преводач на свободна практика за 
агенции, регистрирани в различни европейски държави (с изключение на Италия) и е 
живяла в Португалия, Люксембург и Испания. От 2008 г. тя живее в Италия със своя 
съпруг – италианец, дъщеря от предишен брак, която е с португалско гражданство, и 
син от втория си брак, който е роден в Италия и има двойно гражданство. И двете деца 
са на възраст под 18 години. Вносителката се оплаква, че за да бъде третирана като 
самостоятелно заето лице, италианските органи изискват от нея да подновява 
регистрацията си в италианската търговска камара всяка година. Според вносителката 
това изискване е незаконно и тя се счита за жертва на дискриминация в сравнение с 
други работници от Общността и извън нея. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Комисията не е запозната със задължението за регистрация в италианската търговска 
камара относно дейността, която упражнява вносителката на петицията. 

Предоставените на Комисията сведения не дават основание да се предполага наличието 
на проблем, свързан с нарушение на правото на Общността. Изглежда, че описаните 
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проблеми са свързани по-скоро с някакъв вид идентификация от страна на 
компетентните органи. В тази връзка Комисията счита, че SOLVIT би била най-
ефикасното и подходящо средство за разрешаване на проблемите, с които се сблъсква 
вносителката на петицията. Тази мрежа на националните администрации, чиято цел е 
да разрешава проблеми, е насочена едновременно към гражданите и предприятията. 
Задачата й е в срок от 10 седмици да намери решение на предполагаеми проблеми, 
свързани с недобро прилагане на правото на вътрешния пазар. 
За да се намери бързо решение, съобразено с нуждите на вносителката на петицията, 
следва същата да се обърне към центъра SOLVIT в Италия на следните координати:

Giuseppina VALENTE
Francesco CIPRI
Massimo SANTORELLI

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia 20
IT - 00186 Roma

Teл.: +39 06 677 95 844
Факс: +39 06 677 95 044
solvit@palazzochigi.it

В центъра SOLVIT може да се подаде жалба и чрез онлайн формуляр, който е на 
разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_fr.htm


