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cetățenie italiană, privind suspendarea, de la începutul anului 2010, a 
indemnizației de șomaj INEM (Spania)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, de cetățenie italiană, cu reședința în Spania, a beneficiat, începând cu 
octombrie 2009, de indemnizația de șomaj spaniolă acordată de biroul INEM. Începând cu 
decembrie 2010, această indemnizație i-a fost suspendată petiționarului din cauza absenței 
acestuia de pe teritoriul Spaniei. Legislația spaniolă prevede faptul că un cetățean comunitar 
nu poate sta mai mult de 15 zile în afara teritoriului spaniol, fără a putea justifica acest lucru 
prin documente. Petiționarul susține că absența sa a fost cauzată de o vizită urgentă la una 
dintre fiicele sale, care era bolnavă și internată în spital în Brazilia și că a trimis documentația 
aferentă autorităților spaniole competente, fără a obține însă un răspuns pozitiv.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iulie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

În general, legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, și nu 
armonizarea, sistemelor de securitate socială. Legislația Uniunii Europene nu limitează 
competența statelor membre de a-și organiza sistemele de securitate socială și, în lipsa unei 
armonizări la nivelul Uniunii, legislația fiecărui stat membru este cea care trebuie să prevadă 
condițiile de acordare a prestațiilor de securitate socială, precum și cuantumul acestor prestații 
și perioada pentru care sunt acordate. Cu toate acestea, în exercitarea acestei competențe, 
statele membre trebuie să respecte legislația Uniunii, în special dispozițiile Tratatului CE 
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privitoare la libera circulație a lucrătorilor sau la libertatea recunoscută fiecărui cetățean al 
Uniunii Europene de a circula și de a ședea pe teritoriul statelor membre, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Această legislație a stabilit norme și principii comune care 
trebuie să fie respectate de toate autoritățile naționale atunci când aplică legislația națională. 
Prin aceste norme, se asigură că aplicarea diferitelor legislații naționale respectă principiile de 
bază referitoare la egalitatea de tratament și nediscriminare.

Petiționarul se află sub incidența legislației spaniole în materie de securitate socială, care 
prevede că, pentru a-și păstra dreptul la prestații de șomaj în Spania, un cetățean al UE nu 
trebuie să rămână în afara teritoriului spaniol mai mult de 15 de zile fără un motiv bine 
documentat. Petiționarul a părăsit Spania și a rămas timp de 3 luni în Brazilia pentru a sta cu 
fiica sa bolnavă. Prestațiile sale de șomaj au fost suspendate pe motive de absență de pe 
teritoriul spaniol.

Normele UE privind coordonarea securității sociale nu reglementează cazul de față. Este 
responsabilitatea legiuitorului național să stabilească condițiile pentru obținerea ajutorului de 
șomaj. În general, legiuitorii condiționează acordarea ajutorului de șomaj de obligația de a fi 
prezent în țara competentă și de a rămâne la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de 
muncă. În primul rând, instituția națională în cauză sau o instanță națională trebuie să 
evalueze dacă persoana respectivă a avut un motiv adecvat pentru a părăsi teritoriul spaniol. 
Comisia nu poate fi un substitut pentru investigațiile care trebuie să fie făcute la nivel 
național.

Concluzie

Normele UE privind coordonarea securității sociale nu reglementează cazul de față. În primul 
rând, instituția națională implicată (de exemplu, INEM) trebuie să evalueze dacă persoana în 
cauză a avut un motiv adecvat pentru părăsirea teritoriului spaniol. Comisia nu poate fi un 
substitut pentru investigațiile care trebuie să fie făcute la nivel național.

Petiționarul ar trebui să fie sfătuit să nu piardă niciun termen limită relevant pentru luarea de 
măsuri în conformitate cu procedurile naționale.


