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Temats: Lūgumraksts Nr. 1033/2008, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais N. G., 
par negodīgu attieksmi pret Rumānijas un Bulgārijas studentiem Apvienotās 
Karalistes darba tirgū salīdzinājumā ar studentiem, kas nav no ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas drīz iegūs maģistra grādu vadībzinībās Lesteras Universitātē 
(Apvienotā Karaliste), apgalvo, ka attiecībā uz pieeju Apvienotās Karalistes darba tirgum 
Rumānijas un Bulgārijas studenti nav tik labvēlīgā situācijā kā starptautiskie studenti, kas nav 
no ES valstīm. Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka Rumānijas un Bulgārijas studenti atrodas 
pelēkajā zonā, jo viņiem nav nekāda labuma ne no tādas pašas pieejas Apvienotās Karalistes 
darba tirgu kā citiem ES pilsoņiem, ne no noteikumiem par studentiem, kas nav no ES. Viņš 
uzskata, ka šī situācija ir negodīga, un lūdz Eiropas Parlamentu iedziļināties šajā jautājumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 12. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 20. martā

Lūgumraksta iesniedzējs ir Bulgārijas students, kas drīz iegūs maģistra grādu Apvienotajā 
Karalistē. Viņš apgalvo, ka Apvienotā Karaliste ierobežo Bulgārijas un Rumānijas izcelsmes
augstskolu absolventu pieeju tās darba tirgum, nosakot, ka tad, ja viņi vēlas strādāt 
Apvienotajā Karalistē, viņiem ir jāsaņem darba atļauja un jāpierāda, ka viņi ir nodarbināti 
Apvienotajā Karalistē, bet pret studentiem, kas nav no ES, ir labāka attieksme, jo pēc studiju 
beigšanas viņi automātiski saņem vīzas pagarinājumu un darba atļauju uz diviem gadiem.
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Viņš uzskata, ka prasība par darba atļauju nav vienlīdzīga attieksme pret ES pilsoņiem. 
Turklāt viņš norāda, ka Apvienotajai Karalistei būtu jāizturas pret Bulgārijas un Rumānijas 
studentiem vismaz tāpat kā pret citiem starptautiskajiem studentiem.

Par vienlīdzīgu attieksmi

Parasti ES tiesību akti nosaka ES pilsoņiem tiesības brīvi pārvietoties uz citu dalībvalsti un 
strādāt tajā bez darba atļaujas. Tomēr saskaņā ar pārejas pasākumiem, kas noteikti Bulgārijas 
un Rumānijas Pievienošanās līgumā, citas ES dalībvalstis drīkst ierobežot šīs tiesības 
Bulgārijas un Rumānijas valstspiederīgajiem 7 gadu ilgā pārejas periodā pēc abu valstu
pievienošanās ES 2007. gada 1. janvārī. Pirmajos divos gados pēc pievienošanās ES tiesību 
aktus, kas garantē brīvu darba ņēmēju pārvietošanos, nepiemēroja. Bulgārijas un Rumānijas 
darba ņēmēju pieeju citu 25 dalībvalstu darba tirgum noteica šo dalībvalstu tiesību akti. Šādus 
dalībvalstu pasākumus drīkst piemērot vēl trīs gadus, ja vien dalībvalsts paziņo Komisijai, ka 
turpina šo pasākumu piemērošanu.

Otrais posms sākās 2009. gada 1. janvārī, un Apvienotā Karaliste paziņoja Komisijai, ka 
turpina piemērot valsts pasākumus, ko tā piemēroja pirmajā posmā. Tāpēc Bulgārijas un 
Rumānijas valstspiederīgajiem bija un joprojām ir nepieciešama darba atļauja, lai strādātu 
Apvienotajā Karalistē.

Pretēji lūgumraksta iesniedzēja viedoklim, tas, ka attieksme pret Bulgārijas un Rumānijas 
darba ņēmējiem nav tāda pati kā pret citiem ES darba ņēmējiem, kuriem nav nepieciešama 
darba atļauja, tomēr nav pretrunā ar EK tiesību aktiem: EK līgums aizliedz nevienlīdzīgu 
attieksmi pret ES valstspiederīgajiem, aizliedzot diskrimināciju tautības dēļ, bet neskarot 
līguma īpašos noteikumus. Pārejas pasākumi Pievienošanās līgumos, kas pieļauj prasību par 
pagaidu darba atļauju, ir šādi līguma īpašie noteikumi.

Par labāku attieksmi pret absolventiem, kas nav no ES

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu, ka Bulgārijas un Rumānijas studenti ir 
nelabvēlīgākā situācijā nekā studenti, kas nav no ES, un ka attieksmei pret viņiem būtu jābūt 
vismaz tādai pašai, Komisija ir sapratusi tā, ka to, ka Bulgārijas un Rumānijas 
valstspiederīgajiem, kas pabeiguši studijas Apvienotajā Karalistē, ir nepieciešama darba 
atļauja, ja viņi pēc absolvēšanas vēlas strādāt Apvienotajā Karalistē, nosaka tie paši vispārējie 
noteikumi, kas attiecas uz jebkuru Bulgārijas un Rumānijas valstspiederīgo, kas vēlas strādāt 
Apvienotajā Karalistē. Tomēr uz studentiem, kas nav no ES un kas ir pabeiguši studijas 
Apvienotajā Karalistē, attiecas īpaša pēcdiploma darba shēma, kas atšķiras no shēmas, ko 
piemēro tiem, kas nav ES valstspiederīgie un kas vēlas strādāt Apvienotajā Karalistē.

EK tiesību aktos nav noteikuma, kas liegtu dalībvalstij izveidot īpašu pēcdiploma darba 
shēmu tiem, kas nav ES valstspiederīgie, kamēr uz Bulgārijas un Rumānijas absolventiem 
attiecas vispārējā darba atļauju shēma, ko pārejas periodā piemēro Bulgārijas un Rumānijas 
valstspiederīgajiem.

Tomēr šai dalībvalstij vienmēr ir jāievēro Pievienošanās līguma noteikums, kas nosaka, ka 
attiecībā uz pirmreizēju pieeju tās darba tirgum tai tomēr ir jādod priekšroka Bulgārijas un 
Rumānijas valstspiederīgajiem, nevis tiem, kas nav ES valstspiederīgie.
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Komisija ir sapratusi tā, ka studenti, kas nav no ES, saskaņā ar punktu sistēmas 1. līmeni 
(pēcdiploma darbs) var pieteikties 2 gadu darba vīzai Apvienotajā Karalistē, darba devējam 
neapstiprinot konkrēto darba vietu (piedāvājumu). Tomēr, lai darba ņēmēju varētu nodarbināt, 
darba devējam vispirms ir jāreklamē šī darba vieta un jāpierāda, ka netika atrasts neviens 
piemērots valstspiederīgais no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm.

Šī pēdējā prasība nodrošina to, ka ES valstspiederīgajiem, tostarp Bulgārijas un Rumānijas 
valstspiederīgajiem, ir priekšroka attiecībā uz pieeju Apvienotās Karalistes darba tirgum 
salīdzinājumā ar tiem, kas nav ES valstspiederīgie, tādējādi izpildot Pievienošanās līguma 
noteikumus. Tāpēc nav būtiski tas, ka Bulgārijas un Rumānijas valstspiederīgie, kas vēlas 
strādāt Apvienotajā Karalistē, tostarp studenti, kas beiguši augstskolu Apvienotajā Karalistē, 
var pietiekties „Pievienošanās valsts darba ņēmēja darba kartei” tikai tad, kad ir atrasts darba 
devējs, kam ir piešķirta atļauja viņus nodarbināt, bet studenti, kas nav no ES, saskaņā ar 
pēcdiploma darba shēmu var pieteikties darba vīzai, ja nav atrasts darba ņēmējs, kam ir 
piešķirta atļauja viņus nodarbināt.

Tas, ka Bulgārijas un Rumānijas valstspiederīgajiem ir nepieciešama darba atļauja, lai 
strādātu Apvienotajā Karalistē, bet citiem ES valstspiederīgajiem ir tiesības brīvi strādāt 
Apvienotajā Karalistē, nav diskriminācija, kas ir pretrunā EK tiesību aktiem.

Tā kā darba ņēmējiem ir jāpierāda, ka pirms tāda augstskolu absolvējuša valstspiederīgā 
pieņemšanas darbā, kas nav no ES, uz attiecīgo darba vietu nav pieteicies neviens piemērots 
EEZ valstspiederīgais, tostarp Bulgārijas un Rumānijas valstspiederīgais, Komisija uzskata, 
ka Apvienotās Karalistes punktu sistēmas 1. līmeņa (pēcdiploma darbs) shēma ir saskaņā ar 
EK tiesību aktiem.


