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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1330/2011, adresată de Agyeman Badu, de cetățenie ghaneză, 
privind legislația italiană referitoare la condițiile de ședere a lucrătorilor din 
țările terțe

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva legislației italiene actuale care reglementează condițiile de 
ședere pentru cetățenii din țările terțe. În special, petiționarul protestează împotriva 
reglementărilor obligatorii privind dreptul de ședere pentru desfășurarea unei activități 
profesionale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Directiva 2009/50/CE a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților 
din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate este unicul instrument 
juridic care reglementează migrarea forței de muncă. Aceasta prevede că o Carte Albastră a 
UE nu poate fi retrasă doar pe motivul că deținătorul acesteia nu are un loc de muncă, cu 
condiția ca perioada de șomaj să nu fie mai mare de 3 luni. Cu toate acestea, nu există nici un 
fel de măsuri de protecție împotriva retragerii Cărții Albastre dacă perioada de șomaj 
depășește 3 luni.

Situațiile lucrătorilor migranți care sunt în șomaj țin de competența statelor membre, cu 
excepția perioadei de 3 luni menționate anterior și aplicabile deținătorilor Cărții Albastre a 
UE. Prin urmare, chestiunea pe care o reclamă petiționarul nu intră în competența legislației 
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UE. 

Petiþionarul reclamã, de asemenea, contribuþiile pentru pensii, care rãmân în Italia. 
Refinanþarea contribuþiilor pentru asigurãrile sociale nu intrã în competenþa legislaþiei UE. 
Cu toate acestea, plata pensiilor cãtre o þarã terþã se poate face în douã situaþii distincte. În 
primul rând, dacã un resortisant migrant al unei þãri terþe a lucrat în mai multe state membre 
ale UE, atunci se aplicã normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socialã. În 
conformitate cu aplicarea principiului egalitãþii de tratament, Regulamentul 1231/10 prevede 
cã plata pensiei unui resortisant al unei þãri terþe într-o þarã terþã ar trebui sã se facã în 
aceleaºi condiþii ca plata pensiei unui resortisant al statului membru care face plata. Acest 
Regulament se aplicã direct ºi poate fi invocat în faþa autoritãþilor ºi instanþelor naþionale. 

În al doilea rând, articolul 12, alineatul (4) din Directiva 2011/98/UE (Directiva privind 
permisul unic)1, prevede urmãtoarele:
„Lucrătorii din țările terțe care se mută într-o țară terță sau urmașii acestor lucrători care 
își au reședința în țara terță și care beneficiază de drepturile lucrătorilor respectivi primesc 
drepturi de pensie legală pentru limită de vârstă, invaliditate și deces, în funcție de locul de 
muncă anterior al lucrătorilor respectivi și dobândite în conformitate cu dispozițiile 
menționate la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, în aceleași condiții și la 
același nivel ca resortisanții statelor membre în cauză atunci când se mută într-o țară terță.”

Prin urmare, un resortisant al unei țări terțe care a lucrat într-un singur stat membru al UE are 
dreptul la un tratament egal cu cel al resortisanților statelor membre în legătură cu transferul 
pensiilor către o țară terță. Directiva trebuie să fie transpusă în legislația națională până la 25 
decembrie 2013. În ambele situații menționate anterior, plata pensiilor către o țară terță ține de 
dreptul resortisanților statului plătitor de a primi pensia în acea țară terță. 

Concluzii

Comisia nu poate interveni în cazul plângerii privind retragerea statutului de rezident după o 
perioadă de șomaj de un an, deoarece această chestiune ține de competența statului membru. 
Odată cu intrarea în vigoare a Directivei privind permisul unic, Comisia se va asigura că Italia 
implementează în mod adecvat dispozițiile articolului 12, alineatul (4). 
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