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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: M.A. francia állampolgár által az „Association de Soutien aux Vacataires 
de l’Enseignement Supérieur” nevében benyújtott 1420/2010. számú 
petíció a franciaországi egyetemek ideiglenes közalkalmazottainak 
foglalkoztatási szabályzatáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója annak kivizsgálására kéri a Parlamentet, hogy a franciaországi 
egyetemek ideiglenes közalkalmazottainak foglalkoztatási szabályzata – az 1987. október 29-i 
87-889. sz. rendeletben foglaltak szerint – összhangban áll-e az uniós jogszabályokkal. 
Különösen kiemeli a bérek kifizetésének komoly késedelmeit (több hónap), valamint az 
önkényes alkalmazásba vételeket és elbocsátásokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció benyújtója a fent említett munkavállalók franciaországi munkakörülményei miatt 
emel panaszt egy francia szervezet nevében, amely felsőoktatásban dolgozó ideiglenes 
alkalmazottakat tömörít. A petíció benyújtója azt szeretné megtudni, hogy a francia 
szabályok, különösen az 1987. október 29-i 87-899. sz. rendelet (Décret n° 87-889 du 29 
octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires pour 
l'enseignement supérieur) sérti-e az uniós jogot, például az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 15. cikkét, amely szerint az uniós polgárokat bármely tagállamban megilleti 
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többek között a szabad álláskeresés és munkavállalás joga. 

A Bizottság észrevételei

A tagállamok általában szabadon dönthetnek saját állami szférájuk szervezéséről (jelen 
esetben az oktatási közintézmények szervezéséről), ideértve a munkaerő-felvételi szabályokat 
és a dolgozók munkakörülményeit is. A nemzeti szabályok azonban nem sérthetik az uniós 
jogot. 

A munkavállalók szabad mozgása

A munkavállalók szabad mozgásáról szóló jogszabályok (az EUMSZ 45. cikke, valamint a 
munkavállalók szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendelet 3. cikke és 7. cikkének (1) 
bekezdése) arra kötelezik a tagállamokat, hogy a migráns munkavállalókat a hazai 
munkavállalókkal azonos bánásmódban részesítsék a munkahelyekhez való hozzáférés és a 
munkakörülmények tekintetében. 

A 87-889. sz. rendelet nem ír elő eltérő bánásmódot a migráns munkavállalók esetében. A 
petíció benyújtója nem szolgált olyan információkkal, amelyekkel bizonyítható, hogy a 
migráns munkavállalók a gyakorlatban eltérő bánásmódban részesülnek. 

Ezért a Bizottság szolgálatai nem találtak arra utaló jelet, hogy sérültek volna a 
munkavállalók szabad mozgására vonatkozó uniós szabályok. 

Munkajog

A petíció benyújtója által felvetett konkrét probléma, azaz a fizetések igen késedelmes 
kifizetése, nem tartozik az uniós jog (sem a Szerződés, sem pedig a szociális vagy munkajogi 
jogszabályok1) hatálya alá. Az említett rendelet (a 87-889. sz. rendelet) nem szabályozza a 
fizetések folyósításának időzítését. Az ilyen késedelmeket előíró konkrét követelmény 
hiányában e kérdésben a nemzeti jog és a nemzeti gyakorlat az irányadó. Ezért a Bizottságnak 
nem áll módjában közbenjárni a petíció benyújtója érdekében.

Következtetések

A petíció alapján nem állapítható meg az uniós jog megsértése.

                                               
1 A késedelmes fizetésekről szóló irányelv (az Európai Parlament és a Tanács 2000. 
június 29-i 2000/35/EK irányelve a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések 
elleni fellépésről) jelen esetben nem alkalmazandó, mivel az csak „vállalkozások, illetve 
vállalkozások és hatóságok között lebonyolított olyan [ügyletekre alkalmazandó], amelyek 
fizetés ellenében áruk szállítását vagy szolgáltatását eredményezik”.


