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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1119/2011 af Nicolas Cornée, fransk statsborger, om den 
franske regerings begrænsning af udenlandske studerendes ret til at bo og 
arbejde i Frankrig, efter at de har færdiggjort deres studier

1. Sammendrag

Den franske regering offentliggjorde den 31. maj 2011 et cirkulære (Guéant) om retten for 
studerende fra ikke-EU-lande, som har læst i Frankrig, til at opnå arbejdstilladelse i Frankrig, 
når de har afsluttet uddannelsen. Den opremser en lang række kriterier, der åbenlyst har til 
formål at begrænse antallet af udenlandske studerende, der bliver i landet, efter at de har 
afsluttet deres studier. Det er blevet meget vanskeligt for denne gruppe at opnå opholds- og 
arbejdstilladelse, selv om de står med jobtilbud fra velansete arbejdsgivere. Andrageren 
protesterer imod denne nye politik og anmoder om en ændring af reglerne, herunder en 
såkaldt etårig "grace period" for ikke-EU-studerende, der bliver i Frankrig efter afslutningen 
af deres studier.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. februar 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren klager over Frankrigs regler, hvorved studerende fra tredjelande, som afslutter 
deres kandidateksamen i Frankrig, kun kan opholde sig på Frankrigs område i seks måneder 
for at indlede en karriere og ansøge om at få denne periode forlænget til et år. De 
administrative regler for migration af studerende fra tredjelande til Frankrig er fastsat i et 
cirkulære fra maj 2011, der er suppleret med endnu et cirkulære fra januar 2012.  
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Kommissionen kan forstå, at studerende (med mindst en kandidateksamen) i henhold til disse 
regler kan opnå midlertidig opholdstilladelse (6 måneder) i Frankrig for at søge arbejde. Hvis 
de finder et arbejde, skulle de herefter kunne opnå opholdstilladelse til udøvelse af første 
økonomiske virksomhed. Cirkulæret fra januar giver mulighed for at revurdere ansøgninger, 
der er behandlet i henhold til cirkulæret fra maj. I cirkulæret fra januar 2012 nævnes specifikt 
behovet for at sikre det franske uddannelsessystems attraktivitet og de franske virksomheders 
konkurrenceevne.  
Kommissionens bemærkninger

EU har til opgave at udvikle en fælles indvandringspolitik og deler med de øvrige
medlemsstater ansvaret for og kompetencen til at vedtage relevante bestemmelser, som 
indeholder betingelser for tredjelandsstatsborgere for at få adgang til og opholde sig i EU 
samt dertil hørende rettigheder. Den fælles indvandringspolitik udvikles løbende med 
vedtagelsen af EU-direktiver, der har til formål at indføre et fælles regelsæt, som skal 
overholdes af de pågældende medlemsstater. Der findes ikke noget rammedirektiv for lovlig 
indvandring i EU. De eksisterende direktiver på området for indvandring indeholder regler 
med hensyn til specifikke kategorier af tredjelandsstatsborgere, f.eks. studerende, forskere, 
højt kvalificerede personer, fastboende udlændinge i EU osv.1 Disse direktiver er yderligere 
skridt i retning af en fælles indvandringspolitik. Der er imidlertid fortsat en række områder, 
som i mangel af fælles regler hører under kompetenceområdet for medlemsstaterne, som 
derfor kan fastlægge egne regler.

På nuværende tidspunkt reguleres betingelserne på EU-plan for adgang for 
tredjelandsstatsborgere til medlemsstaternes område med henblik på at studere (i en periode, 
der overstiger tre måneder) af Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om 
betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, 
elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste (EUT L 375 af 
23.12.2004). Dette direktiv indeholder endvidere regler, som under særlige omstændigheder 
giver studerende mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet. Med disse regler begrænses 
retten til at arbejde som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende imidlertid til 
studieperioden, idet målet er at gøre det muligt for de studerende at dække en del af deres 
studieomkostninger. Retten til at arbejde som arbejdstagere eller selvstændige
erhvervsdrivende begrænses yderligere, herunder på grund af medlemsstaternes ret til at tage 
hensyn til situationen på deres nationale arbejdsmarkeder eller til at fastsætte et maksimalt 
antal timer til en sådan aktivitet. Direktivet indeholder ikke betingelser eller berettigelse til at 
opholde sig i medlemsstaternes område med det formål at søge arbejde efter færdiggørelse af 
uddannelse eller specifikke bestemmelser om ændring af status som studerende til status som 
almindelig indvandrer.

Medmindre de kandidater, hvortil der henvises i andragendet, er dækket af et af de øvrige 
eksisterende EU-direktiver om indvandring (f.eks. det såkaldte blå EU-kort2 eller den såkaldte 

                                               
1 To direktivforslag om sæsonarbejdere og virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere er under 
udarbejdelse, henholdsvis KOM(2010)0379 og KOM(2010)0378.
2 Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere 
med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse, EUT L 155 af 18.6.2009.
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kombinerede tilladelse1 - efter udløbet af perioden til gennemførelse af direktivet), hører 
betingelserne for adgang til arbejdsmarkedet og ændring af status under medlemsstaternes 
kompetenceområde.

Kommissionen vurderer fortsat de eksisterende retlige instrumenter for at identificere 
eventuelle muligheder for forbedring. Kommissionen vedtog i 2011 en rapport om 
gennemførelsen af direktiv 2004/114/EF2, herunder artikel 17 i direktivet, som dækker 
studerendes økonomiske virksomhed. I rapporten vurderede man endvidere, om direktivets 
potentiale var udnyttet fuldt ud, og der blev identificeret mangler i gennemførelsen af 
direktivet. På grundlag af resultaterne af rapporten vil Kommissionen udarbejde 
ændringsforslag til dette direktiv i 2012 under hensyntagen til de identificerede kerneområder, 
hvorpå revisionen af direktivet skal fokusere. I rapporten anerkendes det uden at gribe ind i 
medlemsstaternes beføjelse til at fastlægge antallet af økonomiske indvandrere, at der i denne 
sammenhæng bør fokuseres specifikt på spørgsmålet om adgang til arbejdsmarkedet for 
tredjelandsstatsborgere efter færdiggørelse af deres uddannelse, idet det synes at være en 
afgørende faktor i de studerendes valg af destinationsland og et spørgsmål af fælles interesse i 
forhold til et faldende antal erhvervsaktive borgere og et globalt behov for højtkvalificerede 
arbejdstagere.

Samtidig findes der på nuværende tidspunkt ingen bestemmelser i EU-lovgivningen, der 
forhindrer medlemsstaterne i at give tredjelandsstatsborgere, som allerede opholder sig på 
deres område, herunder kandidater fra tredjelande, og som netop har færdiggjort deres 
uddannelse, opholdstilladelse i den pågældende medlemsstat for at udøve betalt økonomisk 
virksomhed eller drive selvstændig virksomhed. Så vidt Kommissionen er orienteret, tillader 
nogle medlemsstater rent faktisk kandidater at blive på deres område for at søge arbejde i en 
bestemt foruddefineret periode i lighed med det scenarie, som andrageren har beskrevet.

Samtidig anerkendes det i forbindelse med andre politiske processer på indvandringsområdet, 
at større mobilitet for studerende fra tredjelande - under hensyntagen til 
medlemsstatskompetence - også kan medvirke til at opfylde kravene på arbejdsmarkedet i 
Europa, hvis en del af de studerende kan få mulighed for at arbejde efter færdiggørelse af 
deres uddannelse2.

Konklusion

Kommissionen er enig i, at der er behov for at tiltrække og fastholde talent i EU, og at 
favorable betingelser for adgang til arbejdsmarkedet er vigtige i denne sammenhæng.
Kandidater kan faktisk udgøre en potentiel gruppe af kvalificerede arbejdstagere, som taler 
sproget i værtslandet og allerede er integreret i forskellige værtssamfund.

Det specifikke spørgsmål om eventuelle foranstaltninger med henblik på at sikre lettere 
adgang for studerende til arbejdsmarkedet i EU kan også behandles gennem det kommende 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure 
for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område 
og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat, EUT L 
343 af 23.12.2011.
2 Se f.eks. "En samlet strategi for migration og mobilitet", KOM(2011)0743 af 18.11.2011.
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lovgivningsmæssige tiltag til ændring af direktiv 2004/114/EF, men der er endnu ikke truffet 
en endelig beslutning. På nuværende tidspunkt hører bestemmelsen om at tillade kandidater at 
søge arbejde i en begrænset periode på seks måneder under medlemsstaternes 
kompetenceområde."


