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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1180/2009, внесена от Ekaterina Gedeonova, с руско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация от страна на 
британските органи при отпускането на финансова помощ за учащи се 
от трети страни

1. Резюме на петицията

Вносителката се оплаква от отношението на органите в Обединеното кралство, където 
пребивава от 2004 г. насам. Органите на Съвета на графство Кент са й отказали 
финансова помощ като студентка, въпреки че е записана в Университета Greenwich и 
пребивава постоянно в ЕС. Вносителката е омъжена за литовски гражданин с 
постоянно пребиваване във Великобритания и твърди, че ситуацията, в която се 
намира, представлява дискриминация на основание гражданство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителката, руска гражданка, която законно пребивава в Обединеното кралство със 
своя съпруг с литовско гражданство от декември 2004 г., се оплаква, че органите на 
Обединеното кралство са отказали да й отпуснат финансова помощ като студентка с 
основанието, че няма право на постоянно пребиваване в Обединеното кралство. 
Вносителката смята, че това противоречи не само на законодателството на ЕС, но и на 
законодателството на Обединеното кралство, което дава право на посочената по-горе 
финансова помощ на чуждестранни студенти, които законно са пребивавали в 
Обединеното кралство в продължение на три години преди започването на курса на 
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обучението.

Член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, 
че всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в 
рамките на територията на държавите-членки при спазване на ограниченията и 
условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване. 
Съответните ограничения и условия са залегнали в Директива 2004/38/ЕО относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на държавите-членки.

Съгласно член 24, параграф 2 от директивата държавите-членки не се задължават, 
преди придобиването на право на постоянно пребиваване, да отпускат финансова 
помощ за издръжка за обучение, включително за професионално обучение, състояща се 
от безвъзмездна помощ или студентски заеми за лица, различни от работници или 
самостоятелно заети лица, лица, които запазват такъв статус и членове на техните 
семейства.

Според информацията, представена от вносителката, нейният съпруг с литовско 
гражданство не е работник, самостоятелно заето лице или лице, което запазва такъв 
статус. Следователно изглежда, че органите на Обединеното кралство не са действали в 
противоречие с член 24, параграф 2 от директивата, като не са предоставили на 
вносителката финансова помощ като студентка.

Вносителката също твърди, че органите на Обединеното кралство не са действали в 
съответствие с националното законодателство на Обединеното кралство, което дава 
право на получаване на такава финансова помощ от студенти, които законно са 
пребивавали в Обединеното кралство в продължение на три години преди началото на 
курса на обучение. При отсъствие на нарушение на приложимото законодателство на 
ЕС, Комисията не разполага с правомощия да се намесва по този въпрос.


