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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1587/2010, внесена от Dumitru-Julian Andrian, с румънско 
гражданство, относно отказани обезщетения за безработица в Ирландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е работил 3 години в Ирландия, без разрешително за работа, 
но като е плащал всички изисквани от държавата вноски. Понастоящем са му отказани 
обезщетения за безработица на основание, че не е имал разрешително за работа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Успоредно с подаването на петицията, вносителят се е свързал и с Европейската 
комисия.

В допълнение към наблюденията, направени относно петиция 984/2010, която се 
занимава със същия въпрос, Комисията счита, че административната практика на 
Ирландия при прилагането на преходните разпоредби може да доведе до неоправдани 
резултати, когато дадено лице е плащало своите вноски за системата на социално 
осигуряване в продължение на години. Въпреки че съществува риск лица да работят 
незаконно в Ирландия и да плащат вноски за социално осигуряване, в някои случаи 
това може да стане достояние на националните органи единствено когато въпросните 
обезщетения бъдат поискани.

Изискването за притежаването на разрешително за законно наемане на работа в 
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Ирландия в случая, който се отнася за румънски работници, е оправдано съгласно 
правилата на ЕС. Ирландските органи имат право да изискват тази законност на 
наемането на работа, преди да предоставят право на социално обезщетение в Ирландия.
Въпреки това националните разпоредби следва да бъдат прозрачни и прилагането на 
преходните разпоредби не следва да води до обективно неоправдани резултати.

Следователно Европейската комисия ще се свърже с ирландските органи и ще изиска 
от тях да информират систематично лицата, идващи от ЕС-2 и кандидатстващи за 
ирландски социалноосигурителен номер, че ако възнамеряват да работят в Ирландия, 
разрешителното за работа е условие за придобиването на право на социално 
осигуряване в страната.

Вносителят на петицията следва да бъде посъветван , че евентуално обезщетение, като 
например връщане на вноските за социално осигуряване, изплатени по тези договори, 
може да бъде потърсено на национално равнище и че той следва да не пропуска 
крайните срокове за предприемане на действия съгласно националните процедури.


