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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1119/2011, внесена от Nicolas Cornée, с френско гражданство, 
относно ограничаването от страна на френското правителство на правото на 
чуждестранни студенти да пребивават и да работят във Франция след 
завършване на обучението им

1. Резюме на петицията

На 31 май 2011 г. френското правителство е публикувало наредба (Guéant) относно 
правото на студентите от страни извън ЕС, които са учили във Франция, да получават 
разрешително за работа във Франция след приключване на обучението им. В наредбата 
е включен дълъг списък от критерии, които очевидно имат за цел да ограничат броя на 
чуждестранните студенти, които остават в страната след приключване на обучението 
си. За тези лица е станало много трудно да получат право на пребиваване и 
разрешително за работа, дори и да разполагат с предложения за работа от престижни 
работодатели. Вносителят протестира срещу тази нова политика и желае промяна на 
правилата, а също и едногодишен гратисен период, позволяващ на студентите от 
страни извън ЕС да останат във Франция след приключване на тяхното обучение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителят на петицията се оплаква от френските правила, според които студенти от
трети страни, които са получили магистърска степен във Франция, могат да останат на 
територията на Франция само за шест месеца с цел започване на кариера и могат да 
подадат молба за удължаване на този период до една година. Административните 
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правила за мигрирането на студенти от трети страни във Франция се съдържат в 
наредба от май 2011 г., допълнена със следваща наредба от януари 2012 г. 

Според разбирането на Комисията, тези правила предвиждат, че студентите (които 
притежават най-малко магистърска степен) могат да получат временно (6 месеца) 
разрешение за оставане във Франция с цел търсене на работа. Ако си намерят работа, те 
следва да получат разрешително за пребиваване за „първа икономическа дейност“. 
Наредбата от януари позволява заявленията, оценени съгласно наредбата от май, да 
бъдат преразгледани. Наредбата от януари 2012 г. конкретно посочва необходимостта 
от гарантиране на привлекателността на френската образователна система и 
конкурентоспособността на френските предприятия. 

Коментари на Комисията 

Европейският съюз е натоварен с разработването на обща имиграционна политика и 
споделя правомощията с държавите членки при приемането на съответни разпоредби, 
които определят условията за граждани на трети страни да влизат и да пребивават в ЕС 
и които предвиждат придружаващите права. Общата имиграционна политика се 
развива непрекъснато чрез приемането на директиви на ЕС, които имат за цел да 
предоставят единен набор от правила, които съответните държави членки трябва да 
спазват. Не съществува обща рамкова директива, която да регулира легалната миграция 
в ЕС. Съществуващите директиви в областта на миграцията съдържат правила по 
отношение на конкретни категории граждани на трети страни, като например студенти, 
изследователи, лица с висока квалификация, дългосрочно пребиваващи в ЕС лица и 
т.н1. Тези директиви съставляват работния материал за една обща миграционна 
политика. Все още обаче съществуват редица области, в които държавите членки, при 
липса на обща уредба, запазват своите правомощия и поради това могат да прилагат 
свои национални правила. 

В момента на равнище на ЕС условията за допускане на граждани на трети страни на 
територията на държавите членки с цел продължаване на тяхното обучение (за период 
над три месеца) се уреждат от Директива 2004/114/EО на Съвета от 13 декември 2004 г. 
относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, 
ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност (OВ L 375, 
23.12.2004 г.). Тази директива също така съдържа правила, които позволяват на 
студентите, при определени обстоятелства, достъп до пазара на труда. Тези правила 
обаче ограничават правото на работа или на самостоятелна заетост единствено до 
периода на обучението, тъй като целта е да се позволи на студентите да покрият част от
разходите за своето обучение. Това право на работа или на практикуване на 
самостоятелна заетост е предмет на допълнителни ограничения, включително правото 
на държавите членки да вземат под внимание ситуацията на техните национални пазари 
на труда или да определят максимален брой часове, разрешени за подобна дейност. 
Директивата не предвижда условия или право на престой на територията на държавите 
членки с цел търсене на работа след приключване на образованието и не съдържа 
                                               
1 Две предложения за директиви относно сезонните работници и пребиваването на граждани на трети 

държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер, респективно COM(2010)0379 окончателен и 
COM(2010)0378 окончателен.
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никакви конкретни разпоредби относно промяната на статута на студент в друг статут 
на законен мигрант. 

Освен ако дипломираните студенти, посочени в петицията, не попадат в обхвата на 
други съществуващи директиви на ЕС относно миграцията (например така наречената 
синя карта1 или така нареченото единно разрешително2 — при изтичането на периода 
за прилагане на тази директива), условията за достъп до пазара на труда и промяна на 
статута попадат в правомощията на държавите членки.

Комисията обаче продължава да оценява съществуващите правни инструменти с цел 
идентифициране на потенциални области за подобрение. През 2011 г. Комисията прие 
доклад относно прилагането на Директива 2004/1143, включително и на член 17 от 
директивата, който обхваща стопанската дейност, упражнявана от студентитe. 
Докладът също така направи оценка на това дали потенциалът на директивата е бил 
използван и определи недостатъците при прилагането на директивата и на самата 
директива. В резултат от констатациите на доклада, Комисията има намерение да 
предложи изменения на тази директива през 2012 г., като вземе под внимание 
установените основни области, към които по-конкретно следва да е насочена 
преработката на директивата. Докладът признава, че без да се нарушава правото на 
държавите членки да определят обема на икономически мигранти, въпросът за достъп 
до работа за студенти, граждани на трети страни, в края на тяхното обучение може да 
бъде конкретно разгледан в този контекст, като се има предвид, че това изглежда е 
решаващ фактор, когато студентите избират държава на местоназначение, и е въпрос от 
общ интерес в контекста на намаляващия брой на населението в трудоспособна възраст 
и глобалната нужда от висококвалифицирани работници.

Същевременно в момента нищо в законодателството на ЕС не възпрепятства държавите 
членки да разрешават на граждани на трети страни, които вече пребивават на тяхна 
територия, включително на дипломирани студенти от трети страни, които току-що са 
завършили следването си, да останат на територията им с цел да практикуват платена 
стопанска дейност или самостоятелна заетост. Доколкото Европейската комисия има 
информация, някои държави членки всъщност позволяват на дипломирани студенти да 
останат на територията им, за да търсят работа в даден предварително определен 
период, подобно на обстоятелствата, описани от вносителя на петицията. 

Успоредно с това други политически процеси в областта на миграцията отчитат, че по-
голямата мобилност за студенти от трети страни може също така — като се вземат 
предвид правомощията на държавите членки — да бъде обещаващо средство за 

                                               
1 Директива 2009/50/EО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на 

граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетостOВ L 155, 18.6.2009 г.
2 Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно единна 

процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и 
работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, 
законно пребиваващи в държава членка, OВ L 343, 23.12.2011 г.

3 COM(2011)0587 окончателен от 28.9.2011 г.
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задоволяване на нуждите на пазара на труда в Европа, ако някои от студентите можеха 
да работят след завършване на своето обучение1. 

Заключение

Комисията разбира необходимостта от привличане и задържане на таланти в ЕС и 
споделя възгледа, че благоприятните условия за достъп до пазара на труда са важни за 
тази цел. Всъщност дипломираните студенти могат да съставляват потенциална банка 
от квалифицирани работници, които говорят езика на приемащата държава и вече са 
интегрирани в приемащите общества. 

Конкретният въпрос относно възможните средства за гарантиране на по-добър достъп 
на студенти до пазара на труда на ЕС може също така да бъде решен чрез предстоящите 
законодателни действия, насочени към изменение на Директива 2004/114, но все още 
решение не е взето. Към момента разпоредбата, която позволява на дипломирани 
студенти да търсят работа за ограничен период от 6 месеца, на която вносителят на 
петицията се позовава, остава в правомощията на отделните държави членки. 

                                               
1 Вж. например „Глобалният подход към миграцията и мобилността“, COM(2011)0743 окончателен от 

18.11.2011 г.


