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Temats: Lūgumraksts Nr. 1180/2009, ko iesniedza Krievijas valstspiederīgā Ekaterina 
Gedeonova, par iespējamu Apvienotās Karalistes varas iestāžu diskriminējošu 
attieksmi, sniedzot finansiālu atbalstu studentiem no trešām valstīm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par attieksmi, kādu viņa saņēma no varas iestādēm 
Apvienotajā Karalistē, kurā viņa dzīvo kopš 2004. gada. Kentas grāfistes padome atteicās 
piešķirt viņai kā studentei finansiālu atbalstu, neskatoties uz to, ka viņa bija reģistrēta kā 
studente Griničas Universitātē un ir ES pastāvīgā iedzīvotāja. Viņa ir precējusies ar Lietuvas 
pilsoni, kas ir Apvienotās Karalistes pastāvīgais iedzīvotājs, un viņa norāda, ka viņa tiek 
diskriminēta viņas tautības dēļ.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 1. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzēja, Krievijas pilsone, kas kopš 2004. gada kopā ar laulāto draugu, 
Lietuvas pilsoni, likumīgi dzīvo Apvienotajā Karalistē, sūdzas par to, ka Apvienotās 
Karalistes varas iestādes ir noraidījušas viņas pieteikumu studiju pabalsta saņemšanai tāpēc, 
ka viņai nav tiesību pastāvīgi uzturēties Apvienotajā Karalistē. Lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka tas ir pretrunā ar ne vien ES tiesību aktos noteiktajām prasībām, bet arī ar 
Apvienotās Karalistes tiesību aktu noteikumiem, kas garantē minētā pabalsta saņemšanas 
tiesības ārvalstniekiem, kas pirms studiju sākuma Apvienotājā Karalistē ir likumīgi 
uzturējušies ilgāk par trim gadiem.
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Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. pantā noteikts, ka ikvienam Eiropas Savienības 
pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot 
Līgumos noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos 
pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK par 
Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā.

Saskaņā ar šīs direktīvas 24. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem dalībvalstīm nav 
pienākuma pirms pastāvīgas uzturēšanās tiesību iegūšanas piešķirt līdzekļus mācībām, ja šie 
līdzekļi ir stipendijas vai studiju kredīti personām, kas nav darba ņēmēji, pašnodarbinātas 
personas, personas, kas saglabā šādu statusu, un to ģimenes locekļi.

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, varētu izrādīties, ka viņas laulātais 
draugs, Lietuvas pilsonis, nav darba ņēmējs, pašnodarbināta persona vai persona, kas saglabā 
šādu statusu. Tāpēc, šķiet, ka Apvienotās Karalistes varas iestāžu rīcība, nepiešķirot 
lūgumraksta iesniedzējai studiju pabalstu, nav bijusi pretrunā ar direktīvas 24. panta 2. punktā 
minētajiem nosacījumiem.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas arī par to, ka Apvienotās Karalistes varas iestādes nav 
ievērojušas Apvienotās Karalistes valsts tiesību aktu noteikumus, kas garantē šā pabalsta 
saņemšanas tiesības studentiem, kas pirms studiju sākuma Apvienotajā Karalistē ir likumīgi 
uzturējušies ilgāk par trim gadiem. Tā kā nav noticis piemērojamo Kopienas tiesību aktu 
pārkāpums, Komisijai nav tiesību iejaukties šā jautājuma risināšanā.”


