
CM\1219089RO.docx PE661.803v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru petiții

23.11.2020

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
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asimilarea Statutului funcționarilor UE cu dispozițiile Regulamentului (CE) 
nr. 883/2004

1. Rezumatul petiției

Petiționarul dorește să se asigure că Statutul funcționarilor UE este asimilat cu 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau cu 
legislația națională menționată în cuprinsul acestuia. Acest lucru ar trebui să se aplice cel 
puțin tuturor membrilor personalului UE și membrilor de familie și urmașilor acestora. O 
astfel de asimilare poate fi deosebit de utilă în cazul în care persoanele vizate se află într-un 
loc situat în afara domeniului de aplicare teritorială a regulamentului unde nu există instituții 
de securitate socială ale statelor membre. Serviciile UE ar trebui, de asemenea, să asigure 
protecția datelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 august 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 noiembrie 2020

Petiționarul a prezentat numeroase petiții, dintre care multe se referă la diverse drepturi ale 
membrilor personalului UE și ale familiilor acestora.

În această petiție, petiționarul abordează o chestiune legată de coordonarea securității sociale 
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în statele membre în contextul Regulamentului (CE) nr. 883/20041 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Ca urmare a progreselor tot mai mari înregistrate în materie de digitalizare, a devenit mult mai 
ușor pentru statele membre să stabilească dacă un cetățean al UE intră sau nu sub incidența 
coordonării securității sociale în UE [Regulamentul (CE) nr. 883/2004]. Pentru a putea 
beneficia de coordonare (și, prin urmare, de posibilitatea de a beneficia de asistență medicală 
într-un alt stat membru, care pare a fi elementul esențial al prezentei petiții), persoana respectivă 
trebuie să beneficieze de un sistem național de securitate socială dintr-un stat membru [a se 
vedea articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004].

Personalul UE nu beneficiază de un sistem național de securitate socială, ci de un sistem instituit 
special pentru personalul UE, Sistemul comun de asigurări de sănătate (Joint Sickness 
Insurance Scheme - JSIS). Temeiul juridic este articolul 14 din Protocolul nr. 7 privind 
privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, care prevede că Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după 
consultarea instituțiilor în cauză, stabilesc regimul prestațiilor de securitate socială pentru 
funcționari și pentru ceilalți agenți ai Uniunii. 

Un astfel de sistem a fost instituit la articolul 72 și următoarele din Statutul funcționarilor2. 
Întrucât condiția prevăzută la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 nu este 
îndeplinită, JSIS nu participă la coordonarea securității sociale la nivelul UE și niciuna dintre 
celelalte dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 883/2004 nu se aplică entităților afiliate la JSIS 
(a se vedea hotărârea din 10 mai 2017, Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des 
Comptes publics, cauza C-690/15, punctele 35-36).

Concluzie

În consecință, sistemul de securitate socială pentru personalul UE nu este afectat de evoluțiile 
tehnice care ar putea facilita coordonarea dintre statele membre și la care face referire 
petiționarul. 

1 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanță pentru SEE și pentru Elveția), JO L 166, 30.4.2004, 
p. 1–123.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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