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Tárgy: Az N.G., bolgár állampolgár által benyújtott 1033/2008. számú petíció az 
egyesült királyságbeli munkaerőpiacon a romániai és bulgáriai diákokkal 
szemben a nem uniós diákokhoz képest tanúsított tisztességtelen bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki jelenleg a leicesteri egyetem (Egyesült Királyság) menedzsment 
szakán mesterképzésben vesz részt, azt állítja, hogy az egyesült királyságbeli 
munkaerőpiachoz való hozzáférés tekintetében a Romániából és Bulgáriából származó diákok 
kedvezőtlenebb elbánásban részesülnek, mint a nem uniós országokból származó nemzetközi 
diákok. A petíció benyújtója kifejti, hogy a Romániából és Bulgáriából származó diákok egy 
„szürke területen” találják magukat, mivel nem élvezhetik sem a többi uniós polgárt megillető 
egyesült királyságbeli munkaerő-piaci hozzáférés, sem pedig a nem uniós diákokra vonatkozó 
rendelkezések előnyeit. Tisztességtelennek tartja a kialakult helyzetet, ezért az Európai 
Parlamentet kéri az ügy kivizsgálására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. március 20.

A petíció benyújtója egy bolgár diák, aki jelenleg mesterképzésben vesz részt az Egyesült 
Királyságban. Azt állítja, hogy az Egyesült Királyság korlátozza az egyetemet végzett bolgár 
és román diákok munkaerőpiaci hozzáférését, mivel munkavállalási engedély megszerzésére 
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és egyesült királyságbeli munkaviszony igazolására kötelezi őket, ha munkát szeretnének 
vállalni az Egyesült Királyságban, míg a nem uniós diákok ennél kedvezőbb elbánásban 
részesülnek, mivel tanulmányaik befejezése után két évre automatikusan meghosszabbítják 
vízumukat és munkavállalási engedélyt is kapnak.

A petíció benyújtója úgy gondolja, hogy a munkavállalási engedély megszerzésére vonatkozó 
előírás ellentétes az uniós polgárokkal szemben alkalmazandó egyenlő bánásmóddal. Továbbá 
úgy véli, hogy az Egyesült Királyságnak legalább a többi nemzetközi diákkal egyenlő 
elbánásban kellene részesítenie a bolgár és román diákokat.

Az egyenlő elbánás kérdése

Az Európai Unió joga általában biztosítja az uniós polgárok számára azt a jogot, hogy 
munkavállalás céljából szabadon egy másik tagállamba költözzenek, anélkül, hogy 
munkavállalási engedélyt kellene kérniük. Azonban a Bulgária és Románia csatlakozási 
szerződésében foglalt átmeneti rendelkezések értelmében ezt a jogot az EU többi tagállama a 
bolgár és román állampolgárok esetében a két ország 2007. január 1-jei EU-csatlakozásától 
számított 7 éves átmeneti időszakra korlátozhatja. A csatlakozást követő első két évben a 
munkavállalók szabad mozgását biztosító uniós jogszabály nem volt alkalmazandó. A bolgár 
és román munkavállalók ehelyett a tagállamok nemzeti törvényeitől függően vállalhattak 
munkát a többi 25 uniós tagállam munkaerőpiacán. Az ilyen nemzeti intézkedések egy 
további három éves időszakra meghosszabbíthatók voltak, azzal a feltétellel, hogy a tagállam 
értesítette a Bizottságot a nemzeti intézkedés további alkalmazásáról.

A második fázis 2009. január 1-jén kezdődött, és az Egyesült Királyság értesítette a 
Bizottságot, hogy folytatja az első fázisban alkalmazott nemzeti intézkedések alkalmazását. 
Következésképpen a bolgár és román állampolgároknak munkavállalási engedélyre volt – és 
van továbbra is – szükségük az egyesült királyságbeli munkavállaláshoz.

Ellentétben a petíció benyújtójának véleményével az, hogy a bolgár és román munkavállalók 
a fentiek okán nem részesülnek egyenlő bánásmódban a többi – munkavállalói engedély 
megszerzésére nem kötelezett – uniós munkavállalóval, nem ellentétes az EK jogával: az EK-
Szerződés az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalma révén tiltja az EU 
polgáraival szembeni egyenlőtlen bánásmódot, de ezt a különös szerződési rendelkezések 
sérelme nélkül teszi. A csatlakozási szerződésekben foglalt, a munkavállalási engedély 
megszerzésének ideiglenes előírását engedélyező átmeneti rendelkezések pedig ilyen különös 
szerződési rendelkezések.

A nem uniós végzett diákokkal szembeni jobb elbánás kérdése

A petíció benyújtójának azt az állítását illetően, miszerint a bolgár és román diákok rosszabb 
helyzetben vannak, pedig legálabb olyan elbánásban kellene részesülniük, mint a nem uniós 
diákoknak, a Bizottság úgy tudja, hogy azoknak a bolgár és román állampolgároknak, akik az 
Egyesült Királyságban végezték tanulmányaikat, majd szeretnének ott munkát vállalni, 
ugyanazoknak az általános szabályoknak megfelelően kell munkavállalási engedélyt 
szerezniük, amelyek minden, az Egyesült Királyságban munkát vállalni szándékozó bolgár és 
román állampolgárra vonatkoznak. A tanulmányaikat az Egyesült Királyságban elvégző nem 
uniós diákokra egy különleges, tanulmányok utáni munkavállalási rendszer vonatkozik, amely 



CM\777666HU.doc 3/3 PE423.693v01-00

HU

eltér az Egyesült Királyságban munkát vállalni szándékozó nem uniós állampolgárokra 
vonatkozó általános szabályoktól.

A közösségi jogszabályok nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely megtiltaná egy 
tagállamnak, hogy ilyen különleges, tanulmányok utáni munkavállalási rendszert vezessen be 
a nem uniós diákok részére, miközben az egyetemet végzett bolgár és román diákok esetében 
azokat a munkavállalási engedélyre vonatkozó általános szabályokat alkalmazza, amelyek az 
átmeneti időszakban a bolgár és román állampolgárokra vonatkoznak. 

Ugyanakkor az adott tagállamnak minden esetben be kell tartania a csatlakozási szerződésnek 
azt a rendelkezését, amely arra kötelezi, hogy a munkaerőpiacára történő első belépés 
tekintetében előnyben részesítse a bolgár és román állampolgárokat a nem uniós 
állampolgárokkal szemben.

A Bizottság tudomása szerint a pontalapú rendszer első szintje (tanulmányok utáni 
munkavállalás) szerint a nem uniós diákok kétéves munkavállalói vízumot kérhetnek az 
Egyesült Királyságban anélkül, hogy konkrét állásajánlatot kellene igazolniuk. Ahhoz 
azonban, hogy az állást ténylegesen megkapják, a munkaadónak először meg kell hirdetnie a 
munkát, és igazolnia kell hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgárai közül 
egyetlen megfelelő jelentkező sem volt az állásra. 

Ez utóbbi előírás biztosítja, hogy az uniós állampolgárok – beleértve a bolgár és román 
állampolgárokat is – előnyt élveznek a nem uniós állampolgárokkal szemben az Egyesült 
Királyság munkaerőpiacára történő bejutás tekintetében, ami megfelel a csatlakozási 
szerződés rendelkezéseinek. Ezért tehát nincs jelentősége annak, hogy azoknak a bolgár és 
román állampolgároknak – beleértve a tanulmányaikat az Egyesült Királyságban végző 
diákokat is –, akik munkát szeretnének vállalni az Egyesült Királyságban, igazolniuk kell, 
hogy egy munkavállalási engedéllyel rendelkező munkaadó alkalmazza őket, mielőtt 
megkapnák a „Csatlakozó munkavállalói kártyát”, miközben a tanulmányok utáni 
munkavállalásra vonatkozó szabályok alapján a nem uniós diákok anélkül kérhetnek 
munkavállalási vízumot, hogy igazolniuk kellene egy munkavállalási engedéllyel rendelkező 
munkaadó általi alkalmazásukat.

Az, hogy a bolgár és román állampolgárok csak munkavállalási engedéllyel vállalhatnak 
munkát az Egyesült Királyságban, míg a többi uniós állampolgár szabadon teheti ugyanezt, 
nem minősül az EK jogával ellentétes megkülönböztetésnek. 

Mivel kötelezi a munkaadókat annak igazolására, hogy az EGT tagországainak állampolgárai 
– köztük a bolgár és román állampolgárok – között nem találtak megfelelő jelentkezőt az 
állásra, mielőtt egy nem uniós végzett diákot alkalmaznának, a Bizottság úgy véli, hogy az 
Egyesült Királyság pontalapú rendszerének első szintje (tanulmányok utáni munkavállalás) 
megfelel az EK jogának.


