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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1132/2010, adresată de Richard Prince, de cetățenie poloneză, privind 
situația personală a acestuia și presupusa discriminare a lucrătorilor străini în 
Regatul Unit

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care locuiește în Irlanda de Nord, își exprimă nemulțumirea cu privire la 
programul de înregistrare a lucrătorilor (WRS) din Regatul Unit, care a fost introdus în 2004 
când noi state membre au aderat la UE. Acesta consideră WRS ca fiind o măsură 
discriminatorie care, de asemenea, are o importanță sporită în situația în care lucrătorii străini 
vizați solicită beneficii sociale. Petiționarul se confruntă cu mari probleme de sănătate care, 
după părerea sa, nu sunt luate în serios, și solicită sprijinul Parlamentului European în vederea 
soluționării acestei chestiuni.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 ianuarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 iulie 2011

Petiționarul este un cetățean polonez care locuiește în Regatul Unit, unde a lucrat ca șofer de 
camion. Acesta pretinde că Programul de înregistrare a lucrătorilor (Worker Registration 
Scheme - WRS) din Regatul Unit este discriminatoriu și că lucrătorii migranți nu au fost 
informați cu privire la obligația de înregistrare, care are o importanță sporită în situația în care 
aceștia solicită beneficii sociale. În plus, petiționarul declară că suferă de probleme medicale 
cu spatele încă din luna iunie 2009 și consideră că starea sa de sănătate îl împiedică să 
desfășoare orice tip de muncă, însă doctorul de la Biroul de beneficii îl consideră apt de 
muncă, iar ajutorul pentru incapacitate de muncă nu i-a mai fost acordat. În plus, se plânge de 
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faptul că nu i-a mai fost acordat nici ajutorul pentru locuință.

Din luna martie 2011, petiționarul a depus la Parlament documente suplimentare din 
corespondența sa cu o instanță națională cu privire la reclamația sa referitoare la conduita 
ilicită a unui judecător național în acțiunea înaintată de petiționar împotriva fostului său 
angajator. De asemenea, a înaintat plângeri împotriva avocatului și a procurorului acuzatului. 

Observațiile Comisiei

Programul de înregistrare a lucrătorilor

Legislația UE acordă, în general, cetățenilor UE dreptul de a se muta în mod liber în alt stat 
membru pentru a munci fără a avea nevoie de un permis de muncă. Cu toate acestea, în 
temeiul măsurilor tranzitorii convenite în Tratatul de aderare cu 8 dintre cele 10 state membre 
care s-au alăturat UE la 1 mai 2004 („UE-8”), acest drept ar putea fi restricționat temporar de 
către alte state membre ale UE în ceea ce privește cetățenii UE-8. Astfel de măsuri au fost 
convenite în cazul celor mai multe dintre extinderile anterioare ale UE și vizează introducerea 
treptată a legislației UE privind libertatea de circulație a lucrătorilor, pentru a evita distorsiuni 
pe piețele muncii printr-un flux inopinat de lucrători. Regatul Unit a recurs la această 
posibilitate și, până la data de 30 aprilie 2011, a solicitat lucrătorilor din cele 8 țări, care 
doresc să lucreze în Regatul Unit, să se înregistreze în WRS în schimbul plății unei taxe.

Contrar opiniei petiționarului, solicitarea adresată lucrătorilor polonezi de a se înregistra nu a 
fost, așadar, discriminatorie pe motiv de cetățenie, întrucât este permisă de legislația UE. 
Începând cu 1 mai 2011, cetățenii UE-8 se bucură pe deplin de dreptul la libera circulație în 
același mod ca și lucrătorii din UE.

Ajutorul pentru incapacitate de muncă

Măsurile tranzitorii nu permit statelor membre o derogare de la legislația UE privind 
egalitatea de tratament pe motiv de cetățenie în ceea ce privește beneficiile sociale, cum ar fi 
ajutorul pentru incapacitate de muncă. Cu toate acestea, se pare că acordarea ajutorului pentru 
incapacitate de muncă nu a fost întreruptă pentru că petiționarul nu este cetățean al Regatului 
Unit sau pentru că intră sub incidența WRS, ci pentru că acesta nu este considerat inapt de 
muncă. Spre deosebire de opinia petiționarului, întreruperea acordării ajutorului nu este, prin 
urmare, contrară legislației UE, întrucât condițiile pentru acordarea de beneficii sunt în 
responsabilitatea fiecărui stat membru, fiind stabilite numai prin legislația națională. Dat fiind 
că ajutorul pentru incapacitate de muncă implică, în mod tipic, incapacitatea de muncă, 
petiționarul trebuie să facă uz de căile de recurs de care dispune la nivel național, în cazul în 
care acesta consideră că nu este apt de muncă și că ar avea dreptul să primească ajutor.

Ajutorul pentru locuință

Petiționarul a depus documente suplimentare în lunile ianuarie și februarie 2011, care indică 
faptul că ajutorul pentru locuință nu i-a mai fost acordat pentru că autoritățile din Regatul Unit 
au considerat că nu îndeplinește una dintre condițiile de eligibilitate prevăzute în legislația 
națională, și anume că cetățenii UE trebuie să aibă un drept specific de rezidență, cum ar fi 
dreptul de rezidență în calitate de lucrător.
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În temeiul legislației UE, lucrătorii migranți ai UE au dreptul de a fi tratați în același mod ca 
și cetățenii statului-gazdă din punctul de vedere al accesului la asistență socială, de exemplu la 
ajutorul pentru locuință. De asemenea, un lucrător migrant al UE care nu mai lucrează își 
poate menține, în condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2004/38/CE, 
statutul de lucrător și are, prin urmare, dreptul la egalitatea de tratament, în limitele stabilite 
de tratat. Totuși, petiționarul nu mai lucrează. Se pare, de asemenea, că nu se poate considera 
că acesta și-a menținut statutul de lucrător dacă, într-adevăr, a lucrat în Regatul Unit fără să se 
fi înregistrat în cadrul WRS, după cum indică unele dintre documentele depuse de acesta: 
întrucât, în temeiul măsurilor tranzitorii, Regatul Unit poate solicita cetățenilor polonezi să se 
înregistreze, înseamnă că petiționarul nu a lucrat în mod legal în Regatul Unit. În opinia 
Comisiei, petiționarul nu mai poate invoca legislația UE menționată mai sus în cazul în care 
este considerat neeligibil pentru acordarea ajutorului pentru locuință.

Documente suplimentare depuse începând cu luna martie 2011

Reclamațiile de conduită necorespunzătoare înaintate împotriva unui judecător național, a 
unui procuror și a unui avocat țin, în întregime, de legislația națională. 

Concluzii

Din petiție nu reiese nicio încălcare a legislației UE. Această chestiune ține de legislația 
națională.

4. REV Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Pe lângă petiția sa inițială, petiționarul a continuat să trimită și alte scrisori în care descrie în 
detaliu viziunea sa asupra diferitelor aspecte în ceea ce privește anumite proceduri judiciare 
naționale în curs, precum și alte proceduri pe care le-a inițiat. Acesta își reiterează plângerea 
inițială potrivit căreia Biroul pentru locuințe și judecătorul îl discriminează prin faptul că nu îi 
acceptă cererea pentru un ajutor pentru locuință.

Întrucât petiționarul reia una dintre plângerile sale inițiale, și anume că este îndreptățit la un 
ajutor pentru locuință, Comisia nu poate decât să repete informațiile oferite anterior: date fiind 
circumstanțele personale ale petiționarului, acesta nu poate invoca prevederile legislației UE 
care stipulează că lucrătorii migranți ai UE sau cei care păstrează statutul de lucrători migranți 
ai UE au dreptul de a fi tratați în același mod ca și cetățenii statului-gazdă din punctul de 
vedere al accesului la asistență socială, de exemplu la ajutorul pentru locuință.

În general, dacă o persoană are sau nu dreptul la un ajutor depinde de aspectul dacă aceasta 
îndeplinește condițiile prevăzute de legislația națională. Legislația națională și cerințele care 
trebuie îndeplinite pentru a avea dreptul la prestații trebuie să fie conforme cu dreptul UE 
însă, cât privește ajutorul pentru locuință, Comisia a explicat deja că petiția nu indică o 
încălcare a dreptului UE. Prin urmare, instanța națională este cea care trebuie să hotărască în 
cele din urmă dacă petiționarul îndeplinește sau nu condițiile, prevăzute de legislația internă, 
necesare pentru a beneficia de ajutorul pentru locuință, și tot ea va verifica elementele cazului 
în speță.
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Niciun document din corespondența suplimentară nu conține vreun element care să permită 
Comisiei să-și schimbe poziția exprimată în comunicarea anterioară.


