
CM\810973PL.doc PE440.065

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji
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<TitreType>KOMUNIKAT DLA POSŁÓW</TitreType>

Dotyczy: <Titre>Petycji <NPET>1180/2009,</NPET> którą złożyła Ekaterina 
Gedeonova (Rosja) w sprawie domniemanej dyskryminacji ze strony władz 
brytyjskich w kwestii przyznawania pomocy finansowej studentom z krajów 
trzecich</Titre>

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję skarży się na sposób traktowania jej przez władze Wielkiej Brytanii, gdzie 
mieszka od 2004 r. Rada Hrabstwa Kent odmówiła jej pomocy finansowej przeznaczonej dla 
studentów, mimo że jest studentką Uniwersytetu Greenwich i ma status stałego rezydenta
w UE. Jest żoną obywatela litewskiego zamieszkującego na stałe w Wielkiej Brytanii
i twierdzi, że jest dyskryminowana ze względu na narodowość.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składająca petycję, obywatelka Rosji od grudnia 2004 r. mieszkająca legalnie w Wielkiej 
Brytanii z mężem będącym obywatelem Litwy, twierdzi, że brytyjskie władze odmówiły jej 
przyznania pomocy finansowej przeznaczonej dla studentów, uzasadniając to tym, że nie ma
ona prawa stałego pobytu w Wielkiej Brytanii. Według składającej petycję jest to sprzeczne 
nie tylko z prawem UE, lecz także z prawem Wielkiej Brytanii, które uprawnia zagranicznych 
studentów legalnie mieszkających w Wielkiej Brytanii przez okres trzech lat przed 
rozpoczęciem studiów do otrzymania wspomnianej pomocy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej każdy obywatel Unii ma 
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prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich,
z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w traktatach i w środkach przyjętych
w celu ich wykonania. Właściwe ograniczenia i warunki znajdują się w dyrektywie 
2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Na mocy art. 24 ust. 2 dyrektywy państwa członkowskie nie są zobowiązane – przed 
nabyciem prawa stałego pobytu – do udzielania pomocy dla pokrycia kosztów utrzymania
w czasie studiów w postaci stypendiów lub pożyczek studenckich, dla osób niebędących 
pracownikami najemnymi, osób pracujących na własny rachunek, osób, które zachowują ten 
status, i członków ich rodziny. 

Z informacji zawartych w petycji wynika, że litewski mąż składającej petycję nie jest 
pracownikiem najemnym, osobą pracującą na własny rachunek ani osobą, która zachowuje 
ten status. Wygląda zatem na to, że nie przyznając składającej petycję pomocy finansowej 
przeznaczonej dla studentów, brytyjskie władze nie złamały przepisów zawartych w art. 24
ust. 2 dyrektywy.

Ponadto składająca petycję twierdzi, że władze Wielkiej Brytanii nie zachowały zgodności
z brytyjskimi przepisami krajowymi, które uprawniają studentów legalnie mieszkających
w Wielkiej Brytanii przez trzy lata przed podjęciem studiów do otrzymania wspomnianego 
świadczenia. Z uwagi na brak pogwałcenia obowiązującego prawodawstwa UE Komisja nie 
jest uprawniona do podejmowania interwencji w tej sprawie.


