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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1420/2010 dėl Prancūzijos universitetuose laikinai įdarbintų 
viešojo sektoriaus darbuotojų darbo statuto, kurią pateikė Prancūzijos 
pilietis (-ė) M. A. asociacijos „Association de Soutien aux Vacataires de 
l'Enseignement Supérieur“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijoje prašoma Parlamento ištirti, ar Prancūzijos universitetuose laikinai įdarbintų viešojo 
sektoriaus darbuotojų darbo statutas, įtvirtintas 1987 m. spalio 29 d. potvarkiu Nr. 87-889, 
atitinka ES teisės aktus. Visų pirma pabrėžiamas ilgas vėlavimas (kelis mėnesius) mokėti 
atlyginimus ir savavališkas darbuotojų priėmimas ir atleidimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticijos pateikėjas Prancūzijos laikinų darbuotojų organizacijos vardu skundžiasi dėl tokių 
darbuotojų darbo sąlygų Prancūzijos aukštojo mokslo srityje. Peticijos pateikėjas klausia, ar 
Prancūzijos taisyklės (ypač Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de 
recrutement et d'emploi des vacataires pour l'enseignement supérieur) nepažeidžia ES teisės, 
pvz., ES pagrindinių teisių chartijos 15 straipsnio, kuriame kiekvienam Europos Sąjungos 
piliečiui, be kitų teisių, suteikiama teisė siekti įsidarbinti ir dirbti bet kurioje valstybėje narėje. 

Komisijos pastabos
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Apskritai valstybės narės gali laisvai spręsti savo viešojo sektoriaus organizavimo klausimus 
(šiuo atveju minimose valstybinėse mokymo institucijose), įskaitant įdarbinimo taisykles ir 
darbuotojų darbo sąlygas.  Tačiau nacionalinės taisyklės negali pažeisti ES teisės normų. 

Laisvas darbuotojų judėjimas

ES teisės aktais dėl laisvo darbuotojų judėjimo (SESV 45 straipsnis ir Reglamento 
Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo 3 straipsnis ir 7 straipsnio 1 dalis) valstybės narės 
įpareigojamos galimybės gauti darbo vietą ir darbo sąlygų atžvilgiu elgtis su darbuotojais 
migrantais taip pat, kaip ir su savais piliečiais. 

Dokumente Décret n° 87-889 nenumatytos sąlygos skirtingam elgesiui su darbuotojais 
migrantais. Peticijos pateikėjas nepateikia jokios informacijos, iš kurios būtų matyti, kad 
praktikoje su darbuotojais migrantais būtų elgiamasi kitaip nei su savais piliečiais. 

Todėl Komisijos tarnybos nemato ES taisyklių dėl laisvo darbuotojų judėjimo pažeidimų. 

Darbo teisė

Specifinė peticijos pateikėjo iškelta ilgai vėluojančių atlyginimų problema nėra ES teisės 
aktais (nei Sutartimi, nei socialinės ar darbo srities teisės aktais1) sprendžiamas klausimas. 
Paminėtu potvarkiu (Décret n° 87-889) nereguliuojamas atlyginimų mokėjimo laikas. Tuo 
atveju, jei vėluojama nė dėl specifinių poreikių, šis klausimas yra nacionalinės teisės ir 
praktikos dalykas. Todėl Komisija negali imtis veiksmų peticijos pateikėjo naudai.

Išvados

Pagal peticijoje pateiktą informaciją negalima įrodyti, kad pažeista ES teisė.“

                                               
1 Pavėluotų mokėjimų direktyva (2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose) 
negalioja, kadangi ji taikoma tik „komerciniams sandoriams, kurie yra <…> „įmonių 
sandoriai arba įmonių ir viešosios valdžios institucijų sandoriai, kurių pagrindu už atlygį turi 
būti perduotos prekės arba suteiktos paslaugos“.


