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Tárgy: Ekaterina Gedeonova, orosz állampolgár által benyújtott 1180/2009. számú 
petíció a brit hatóságok által a harmadik országbeli hallgatóknak szóló pénzügyi 
támogatások odaítélésekor állítólagosan alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 2004 óta tartózkodik az Egyesült Királyságban, kifogásolja a brit 
hatóságok részéről tapasztalt bánásmódot. A Kent megyei tanács megtagadta tőle a pénzügyi 
támogatást annak ellenére, hogy a Greenwichi Egyetem beiratkozott hallgatója és állandó 
lakóhellyel rendelkezik az EU területén. A petíció benyújtója egy Nagy-Britanniában állandó 
lakóhellyel rendelkező litván állampolgár felesége, és állítása szerint a hatóságok bánásmódja 
állampolgárság alapján történő megkülönböztetésnek minősül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 1. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója – litván házastársával 2004. december óta jogszerűen az Egyesült 
Királyságban tartózkodó orosz állampolgár – azt kifogásolja, hogy az Egyesült Királyság 
hatóságai megtagadták tőle a hallgatói támogatást azon az alapon, hogy nem rendelkezik 
huzamos tartózkodási joggal az Egyesült Királyságban. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez 
nemcsak az uniós joggal, hanem az Egyesült Királyság jogával is ellentétes, amely 
feljogosítja a fenti ellátásra azokat a külföldi lakosokat, akik a tanulmányaik elkezdését 
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megelőzően három évig jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Királyságban.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
Szerződésekben és a végrehajtásuk érdekében hozott intézkedésekben megállapított 
korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A vonatkozó korlátozásokat és feltételeket az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv tartalmazza. 

Az irányelv 24. cikkének (2) bekezdése alapján a tagállamok nem kötelesek a huzamos 
tartózkodási jog megszerzését megelőzően szociális segítséget nyújtani tanulmányok 
folytatásához, amely segítség tanulmányi ösztöndíjat vagy diákhitelt biztosít a 
munkavállalókon, önálló vállalkozókon, e jogállásukat megtartó személyeken és 
családtagjaikon kívüli személyeknek. 

A petíció benyújtója által közöltekből úgy tűnik, hogy litván házastársa nem munkavállaló, 
önálló vállalkozó vagy e jogállását megtartó személy. Ebből következően az Egyesült 
Királyság hatóságai nyilvánvalóan nem jártak el ellentétesen az irányelv 24. cikkének (2) 
bekezdésével, amikor nem adták meg a petíció benyújtójának a hallgatói támogatást.

A petíció benyújtója azt is állítja, hogy az Egyesült Királyság hatóságai nem az Egyesült 
Királyság jogával összhangban jártak el, amely feljogosítja a fenti ellátásra azokat a 
hallgatókat, akik a tanulmányaik elkezdését megelőzően három évig jogszerűen tartózkodtak 
az Egyesült Királyságban. A Bizottságnak az alkalmazandó uniós jogszabályok 
megsértésének hiányában nincs hatásköre, hogy beavatkozzon ebbe az ügybe.


