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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014
Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1420/2010, внесена от M.A., с френско гражданство, от името на 
„Association de Soutien aux Vacataires de l'Enseignement Superieur“, 
относно трудовия статус на временно заетите служители в публичния 
сектор във френските университети

1. Резюме на петицията

Петицията се обръща към Парламента с молба да разгледа дали трудовият статус на 
временно заетите служители в публичния сектор във френските университети, както е 
установен в Декрет 87-889 от 29 октомври 1987 година, е в съответствие със 
законодателството на ЕС. Посочват се по-специално голямото закъснение (няколко 
месеца) при изплащането на възнагражденията и произволното наемане на работа и 
освобождаване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения  (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителят на петицията се оплаква от условията на труд на онези работници във 
Франция, които работят от името на френската организация на временно заетите в 
сферата на висшето образование. Вносителят се интересува дали френските правила 
(по-точно Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et 
d'emploi des vacataires pour l'enseignement supérieur) нарушават правото на ЕС, напр. 
член 15 от Хартата на основните права на ЕС, който дава на всеки гражданин на Съюза, 
наред с другото, свободата да търси работа и да работи във всички държави-членки.

Наблюдения на Комисията
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По принцип държавите-членки са свободни да определят организацията на своя 
публичен сектор (в конкретния случай – на обществените учебни заведения), 
включително и правилата за набиране и условията на труд на служителите.  Въпреки 
това националните правила не трябва да нарушават правото на ЕС.

Свободно движение на работници

Правото на ЕС относно свободното движение на работници (член 45 от ДФЕС и член 3 
и член 7, параграф 1 от Регламент 1612/68 относно свободното движение на работници) 
задължава държавите-членки да третират работниците мигранти по същия начин, както 
и своите собствени граждани по отношение на достъпа до работа и условията на труд.

Декрет №  87-889 не предвижда различно третиране на работниците мигранти. 
Вносителят на петицията не предоставя информация, която да показва, че работниците 
мигранти на практика се третират по различен начин.

Следователно службите на Комисията не виждат нарушение на правилата на ЕС за 
свободно движение на работници.

Трудово право

Повдигнатият от вносителя на  петицията конкретен проблем, свързан с дългото 
забавяне на изплащането на заплати, не е въпрос, който влиза в обхвата на правото на 
ЕС (нито на Договора, нито на законодателството1 в социалната/трудовата сфера.) 
Споменатият декрет (Décret n° 87-889) не урежда въпроса кога да бъдат изплащани 
заплатите. При липсата на конкретно изискване, което да налага такива забавяния, 
въпросът попада в рамките на националното право и практика за разрешаване на такива 
въпроси. Следователно Комисията не може да се намеси в полза на вносителя на 
петицията.

Заключение

Петицията не показва каквото и да било нарушение на правото на ЕС.

                                               
1 „Директивата за забавените плащания“ (Директива 2000/35/ЕО на Европейския Парламент и на 
Съвета от 29 юни 2000 година относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки) не е 
приложима, тъй като тя се прилага единствено по отношение на „сделка между предприятия или между 
предприятия и държавни органи, която води до доставката на стоки или предоставянето на услуги срещу 
възнаграждение“.


