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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Dumitru-Julian Andrian román állampolgár által benyújtott 1587/2010. 
számú petíció Írországban az álláskeresési járadék iránti kérelmének 
elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

Jóllehet a petíció benyújtója 3 éven át munkavállalási engedély nélkül dolgozott Írországban, 
mégis befizette az összes előírt állami járulékot. Most azonban megtagadják tőle az ellátások 
folyósítását azon az alapon, hogy nem rendelkezett munkavállalási engedéllyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 1. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A petíció benyújtásával egy időben a petíció benyújtója az Európai Bizottságot is megkereste.

Az ugyanezzel a kérdéssel foglalkozó 984/2010. sz. petíció tárgyával kapcsolatos észrevételei 
mellett a Bizottság megállapítja, hogy az írországi közigazgatási gyakorlat az átmeneti 
rendelkezések alkalmazása során méltánytalan eredményekhez vezethet olyan esetekben, 
amikor valaki több éven át fizet társadalombiztosítási hozzájárulást. Míg fennáll a kockázata, 
hogy egyesek illegálisan dolgoznak Írországban és így fizetnek társadalombiztosítási 
járulékot, előfordul, hogy ez egész mindaddig elkerüli a nemzeti hatóságok figyelmét, amíg az 
érintettek ellátásért nem folyamodnak.



PE472.138v01-00 2/2 CM\876866HU.doc

HU

A román munkavállalók esetében a legális foglalkoztatást lehetővé tévő munkavállalási 
engedély meglétének írországi követelménye összhangban van az Európai Unió előírásaival. 
Az ír hatóságoknak jogukban áll megkövetelni a legális munkavállalást ahhoz, hogy a 
kérelmező számára társadalombiztosítási fedezetet biztosítsanak. A nemzeti szabályoknak 
azonban átláthatóaknak kell lenniük és az átmeneti rendelkezések alkalmazásakor sem lenne 
szabad tárgyilagosan nézve méltánytalan eredményre vezetniük. 

Ezért az Európai Bizottság kapcsolatba fog lépni az ír hatóságokkal és fel fogja őket kérni 
arra, hogy alaposan tájékoztassák a Romániából és Bulgáriából érkező és ír 
társadalombiztosítási számot kérvényező személyeket, hogy ha Írországban szándékoznak 
munkát vállalni, akkor munkavállalási engedély szükséges ahhoz, hogy Írországban 
társadalombiztosítási fedezettel rendelkezzenek.

A petíció benyújtója számára azt javasoljuk, hogy nemzeti szinten kérjen jogorvoslatot –
például az általa a szerződések értelmében befizetett társadalombiztosítási járulék 
visszafizetését –, és hogy intézkedése során semmiképpen se mulassza el betartani a nemzeti 
eljárásokban meghatározott határidőket.


