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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1180/2009 dėl tariamos Jungtinės Karalystės valdžios institucijų 
diskriminacijos suteikiant finansinę pagalbą studentams iš trečiųjų šalių, 
kurią pateikė Rusijos pilietė Ekaterina Gedeonova

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi Jungtinės Karalystės, kurioje ji gyvena nuo 2004 m., valdžios 
institucijų elgesiu. Kento grafystės taryba atsisakė suteikti jai, kaip studentei, finansinę 
paramą, nors ji studijuoja Grinidžo universitete ir yra nuolatinė Jungtinės Karalystės 
gyventoja. Peticijos pateikėja yra ištekėjusi už Lietuvos piliečio, nuolatinio Jungtinės 
Karalystės gyventojo, ir teigia, kad yra diskriminuojama dėl pilietybės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėja, Rusijos pilietė, nuo 2004 m. gruodžio mėn. teisėtai gyvenanti Jungtinėje 
Karalystėje su Lietuvos pilietybę turinčiu sutuoktiniu, skundžiasi, kad Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijos atsisakė suteikti jai finansinę paramą studijoms dėl to, kad ji neturi teisės 
nuolat gyventi Jungtinėje Karalystėje. Peticijos pateikėja mano, kad tai prieštarauja ne tik ES 
teisei, bet ir Jungtinės Karalystės teisės aktams, pagal kuriuos iš svetur atvykusiems 
gyventojams suteikiama teisė gauti minėtą paramą, jeigu trejus metus prieš pradėdami studijas 
jie teisėtai gyveno Jungtinėje Karalystėje.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 
Europos Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje 
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laikydamasis šioje sutartyje ir jai įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei 
sąlygų. Atitinkami apribojimai ir sąlygos pateikti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos 
piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.

Pagal Direktyvos 24 straipsnio 2 dalį valstybės narės neįpareigojamos iki įgyjant nuolatinio 
gyvenimo šalyje teisę suteikti paramą studijoms, susidedančią iš studento stipendijų ar 
paskolų, asmenims, išskyrus darbuotojus, savarankiškai dirbančiuosius, tokį statusą 
išlaikančius asmenis ir jų šeimos narius.

Pasak peticijos pateikėjos, panašu, kad jos sutuoktinis, turintis Lietuvos pilietybę, nėra 
darbuotojas, savarankiškai dirbantis ar tokį statusą išlaikantis asmuo. Todėl atrodytų, kad 
Jungtinės Karalystės valdžios institucijos, nesuteikusios peticijos pateikėjai finansinės 
paramos studijoms, nepažeidė direktyvos 24 straipsnio 2 dalies nuostatų.

Peticijos pateikėja taip pat tvirtina, kad Jungtinės Karalystės valdžios institucijos neatsižvelgė 
į Jungtinės Karalystės nacionalinius teisės aktus, pagal kuriuos studentams suteikiama teisė 
gauti šią paramą, jeigu trejus metus prieš pradėdami studijas jie teisėtai gyveno Jungtinėje 
Karalystėje. Kadangi taikomi ES teisės aktai nepažeisti, Komisija neturi įgaliojimų šiuo 
klausimu imtis kokių nors veiksmų.“


