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1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care urmează în prezent cursurile unui masterat în management la Universitatea 
Leicester (Regatul Unit), susține că, atunci când vine vorba de accesul pe piața muncii în UK, 
studenții din România și Bulgaria sunt tratați mai puțin favorabil decât studenții internaționali 
care provin din țări non-UE. Petiționarul explică că studenții din România și Bulgaria se 
găsesc într-o zonă gri deoarece nu pot beneficia nici de același acces pe piața muncii în UK ca 
și alți cetățeni UE, nici de dispozițiile privind studenții non-UE. Petiționarul consideră situația 
ca nefiind echitabilă și solicită Parlamentului European să investigheze cazul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2008

Petiționarul este un student bulgar care urmează cursurile unui masterat în Regatul Unit. 
Acesta susține că UK limitează accesul absolvenților de universitate din Bulgaria și România 
pe piața britanică a muncii, impunându-le să solicite un permis de muncă și să demonstreze că 
au un loc de muncă în UK dacă doresc să lucreze în această țară, în timp ce studenții non-UE 
sunt tratați mai favorabil, întrucât acestora li se acordă o prelungire automată a vizei și un 
permis de muncă pentru doi ani după încheierea studiilor.
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Petiționarul consideră că impunerea condiției de a avea un permis de muncă este în 
contradicție cu principiul egalității de tratament a cetățenilor UE. În plus, acesta reclamă 
faptul că UK ar trebui măcar să trateze studenții bulgari și români la fel ca pe toți studenții 
internaționali.

Despre egalitatea de tratament

Legislația UE acordă, în general, cetățenilor UE dreptul la liberă circulație pe teritoriul altui 
stat membru pentru a munci fără a avea nevoie de un permis de muncă. Totuși, conform 
măsurilor tranzitorii convenite în cadrul Tratatului de aderare a Bulgariei și României, acest 
drept poate fi restricționat de alte state membre UE pentru cetățenii bulgari și români pe o 
perioadă temporară de 7 ani după aderarea la UE a celor două țări la 1 ianuarie 2007. În primii 
doi ani de la aderare, legislația europeană care garantează libera circulație a lucrătorilor nu s-a 
aplicat. În schimb, accesul lucrătorilor români și bulgari pe piețele de muncă ale celorlalte 25 
de state membre UE a depins de legislația internă a statelor membre respective. Astfel de 
măsuri interne pot fi extinse pe o perioadă suplimentară de trei ani, cu condiția ca statul 
membru respectiv să notifice Comisia că va continua să aplice măsurile interne.

A doua fază a început la 1 ianuarie 2009, iar UK a notificat Comisia că va continua aplicarea 
măsurilor interne pe care le-a aplicat deja în prima fază. În consecință, resortisanții bulgari și 
români au avut și încă au nevoie de un permis de muncă pentru a lucra în UK.

În ciuda opiniei petiționarului, faptul că lucrătorii bulgari și români nu sunt așadar tratați în 
mod egal cu alți lucrători UE care nu au nevoie de un permis de muncă nu contravine totuși
legislației UE: Tratatul CE interzice inegalitatea de tratament a cetățenilor UE în ceea ce 
privește discriminarea pe baza naționalității, însă fără a aduce atingere dispozițiilor speciale 
ale tratatelor. Măsurile tranzitorii prevăzute de tratatele de aderare care permit existența 
condiției privind permisul temporar de muncă reprezintă astfel de dispoziții speciale ale 
tratatelor.

Despre tratamentul mai favorabil al absolvenților non-UE

În ceea ce privește afirmația petiționarului conform căreia studenții bulgari și români se află 
într-o situație mai defavorabilă în raport cu studenții non-UE, dar că ar trebui să fie tratați 
măcar în aceeași manieră, Comisia înțelege că resortisanții bulgari și români care și-au 
încheiat studiile în UK au nevoie de un permis de muncă dacă doresc să lucreze în UK după 
absolvire, în conformitate cu aceleași regulamente generale care se aplică oricărui resortisant 
bulgar sau român care dorește să lucreze în UK. Totuși, pentru studenții non-UE care și-au 
încheiat studiile în UK este valabil un program special de lucru după absolvire care diferă de 
programul obișnuit care se aplică resortisanților non-UE care doresc să lucreze în UK.

Nu există nicio dispoziție în legislația CE care ar interzice ca atare unui stat membru să 
înființeze un program special de lucru după absolvire pentru resortisanții non-UE, supunând 
în același timp absolvenții bulgari și români programului general al permiselor de muncă pe 
care îl aplică pe perioada de tranziție pentru resortisanții bulgari și români.

Cu toate acestea, respectivul stat membru trebuie să respecte întotdeauna dispoziția tratatului 
de aderare care îl obligă totuși să acorde întâietate resortisanților bulgari și români în fața 
resortisanților non-UE în ceea ce privește primul acces pe piața muncii.
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Comisia înțelege că un student non-UE care beneficiază de sistemul pe bază de puncte nivelul 
1 (muncă după absolvire) poate solicita o viză de muncă în UK pe doi ani fără a dovedi în 
prealabil că are un loc de muncă sau o ofertă de angajare. Cu toate acestea, pentru ca studentul 
fie angajat, angajatorul trebuie mai întâi să dea publicității locul de muncă și să justifice că nu 
a existat niciun candidat potrivit din oricare țară a Comunității Economice Europene (CEE) 
care să fie disponibil pentru postul respectiv.

Această ultimă prevedere asigură faptul că resortisanții UE, inclusiv bulgarii și românii, 
beneficiază de un acces preferențial pe piața britanică a muncii în raport cu resortisanții non-
UE, respectându-se astfel dispozițiile tratatului de aderare. De aceea, nu are nicio relevanță 
faptul că resortisanții bulgari sau români care doresc să lucreze în UK – inclusiv studenții care 
au absolvit în UK – au mai întâi nevoie de un angajator care a obținut un permis de muncă 
pentru a-i angaja pentru ca aceștia să poată solicita un „Accession Worker Card” (autorizație 
de muncă), din moment ce, în cadrul programului de muncă după absolvire, un student non-
UE poate solicita o viză de muncă fără a avea nevoie de un angajator care să fi obținut un 
permis de muncă pentru a-l angaja.

Faptul că resortisanții bulgari și români au nevoie de un permis de muncă pentru a lucra în 
UK, în timp ce alți resortisanți UE se bucură de dreptul de a lucra liber în această țară nu 
reprezintă o discriminare care să contravină legislației CE.

Prin condiția impusă angajatorilor de a demonstra că nu a existat niciun resortisant potrivit din 
Spațiul Economic European, inclusiv resortisanți bulgari sau români, care să fi fost disponibil 
pentru locul de muncă înainte de angajarea unui absolvent non-UE, Comisia consideră că 
programul privind sistemul pe bază de puncte nivelul 1 (muncă după absolvire) respectă 
legislația CE.


