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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1180/2009, adresată de Ekaterina Gedeonova, de cetățenie rusă, 
privind presupusa discriminare din partea autorităților britanice în ceea ce 
privește acordarea de ajutoare financiare pentru studenții din țări terțe

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă tratamentul la care a fost supusă de către autoritățile din Regatul Unit, țară 
unde locuiește din 2004. Oficialii Consiliului local al Districtului Kent au refuzat să-i acorde 
ajutorul financiar destinat studenților, în ciuda înmatriculării sale la Universitatea Greenwich 
și a faptului că este rezident permanent al Uniunii Europene. Ea este căsătorită cu un cetățean 
lituanian, rezident permanent în Regatul Unit și afirmă că respectiva situație este 
discriminatorie pe motiv de naționalitate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționara, resortisant rus care locuiește în mod legal în Regatul Unit împreună cu soțul său 
de cetățenie lituaniană din decembrie 2004, se plânge de faptul că autoritățile britanice au 
refuzat să-i acorde ajutorul financiar destinat studenților pe motiv că nu are dreptul la 
reședință permanentă în Regatul Unit. Petiționara consideră acest lucru ca fiind contrar nu 
doar legislației UE, ci și legislației britanice care acordă dreptul la ajutorul financiar respectiv 
rezidenților străini care au avut reședința regală în Regatul Unit timp de trei ani înainte de
începerea studiilor.

Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că orice 
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cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, 
sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea 
aplicării acestora. Limitările și condițiile respective se regăsesc în Directiva 2004/38/CE
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora.

Conform articolului 24 alineatul (2) din directivă, statele membre nu sunt obligate ca, înainte 
de dobândirea dreptului de ședere permanentă, să acorde ajutoare pentru studii constând în 
burse de studiu sau împrumuturi, unor persoane altele decât lucrătorii care desfășoară 
activități salariate sau independente, persoanelor care își mențin acest statut și membrilor 
familiilor acestora.

Potrivit spuselor petiționarei, se pare că soțul său de cetățenie lituaniană nu este lucrător care 
desfășoară activități salariate sau independente sau persoană care își menține acest statut. În 
consecință, reiese că autoritățile britanice nu au acționat contrar articolului 24 alineatul (2) din 
directivă prin faptul că nu au acordat petiționarei ajutorul financiar destinat studenților.

De asemenea, petiționara susține că autoritățile britanice nu au acționat în conformitate cu 
legislația națională britanică care acordă dreptul la acest ajutor financiar studenților care au 
avut reședința regală în Regatul Unit timp de trei ani înainte de începerea studiilor. În lipsa
unei încălcări aplicabile legislației UE, Comisia nu are competența de a interveni în cazul de 
față.


