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Θέμα: Αναφορά 1119/2011, του Nicolas Cornée, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
περιορισμό από τη γαλλική κυβέρνηση του δικαιώματος των αλλοδαπών 
φοιτητών να διαμένουν και να εργάζονται στη Γαλλία μετά την ολοκλήρωση 
των σπουδών τους

1. Περίληψη της αναφοράς

Στις 31 Μαΐου 2011, η κυβέρνηση της Γαλλίας δημοσίευσε μια εγκύκλιο (Guéant) σχετικά με 
το δικαίωμα των φοιτητών εκτός της ΕΕ που έχουν σπουδάσει στη Γαλλία να λαμβάνουν 
άδεια εργασίας στη Γαλλία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Θέτει μια σειρά από 
κριτήρια τα οποία έχουν απώτερο σκοπό να περιορίσουν τον αριθμό των αλλοδαπών 
φοιτητών που μένουν στη Γαλλία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Για τους πολίτες 
αυτούς είναι πλέον πολύ δύσκολο να λάβουν άδεια παραμονής και άδεια εργασίας ακόμη και 
εάν δέχονται προσφορές εργασίας από γνωστές εταιρείες. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη 
νέα αυτή πολιτική και ζητεί την αλλαγή των κανόνων, συμπεριλαμβανομένης και της 
μονοετούς περιόδου χάριτος για τους φοιτητές τρίτων χωρών ώστε να παραμένουν στη 
Γαλλία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Ο αναφέρων καταγγέλλει τους γαλλικούς κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους φοιτητές από 
τρίτες χώρες που λαμβάνουν μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Γαλλία μπορούν να παραμείνουν 
στην επικράτειά της για διάστημα μόλις έξι μηνών προκειμένου να ξεκινήσουν τη 
σταδιοδρομία τους και μπορούν να υποβάλουν αίτηση για παράταση της εν λόγω περιόδου 
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κατά ένα έτος.  Οι διοικητικοί κανόνες που αφορούν τη μετανάστευση φοιτητών από τρίτες 
χώρες στη Γαλλία περιέχονται σε εγκύκλιο του Μαΐου 2011, η οποία συμπληρώθηκε από 
πρόσθετη εγκύκλιο τον Ιανουάριο 2012. 

Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι: οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν ότι οι φοιτητές (που 
διαθέτουν τουλάχιστον μεταπτυχιακό δίπλωμα) μπορούν να λάβουν προσωρινή (εξάμηνη) 
άδεια παραμονής στη Γαλλία για αναζήτηση απασχόλησης. Εάν βρουν εργασία, πρέπει στη 
συνέχεια να λάβουν άδεια παραμονής για «πρώτη οικονομική δραστηριότητα». Η εγκύκλιος 
του Ιανουαρίου επιτρέπει την επανεξέταση των αιτήσεων που αξιολογήθηκαν βάσει της 
εγκυκλίου του Μαΐου. Η εγκύκλιος του Ιανουαρίου 2012 αναφέρεται ρητά στην ανάγκη 
διασφάλισης της ελκυστικότητας του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος και της 
ανταγωνιστικότητας των γαλλικών επιχειρήσεων.   

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιφορτισθεί με το καθήκον να αναπτύξει κοινή μεταναστευτική 
πολιτική και διαθέτει από κοινού με τα κράτη μέλη αρμοδιότητα έγκρισης των σχετικών 
διατάξεων που ορίζουν τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών 
στην ΕΕ, ενώ θεσπίζει επίσης τα συνοδευτικά δικαιώματα. Η κοινή μεταναστευτική πολιτική 
αναπτύσσεται προοδευτικά μέσω της έγκρισης οδηγιών της ΕΕ που στοχεύουν στη θέσπιση 
μιας ενιαίας ομάδας κανόνων τους οποίους οφείλουν να τηρούν τα κράτη μέλη. Δεν υπάρχει 
γενική οδηγία-πλαίσιο που να ρυθμίζει τη νόμιμη μετανάστευση στην ΕΕ. Οι υπάρχουσες 
οδηγίες στον τομέα της μετανάστευσης περιλαμβάνουν κανόνες σε σχέση με ειδικές 
κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών, όπως φοιτητές, ερευνητές, άτομα με υψηλή ειδίκευση, 
επί μακρόν διαμένοντες στην ΕΕ, κτλ1. Οι εν λόγω οδηγίες συνιστούν περαιτέρω δομικά 
στοιχεία προς μια κοινή μεταναστευτική πολιτική. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν 
τομείς όπου τα κράτη μέλη, λόγω απουσίας κοινής νομοθεσίας, διατηρούν την αρμοδιότητά 
τους και μπορούν, ως εκ τούτου, να εφαρμόζουν τους εθνικούς τους κανόνες. 

Επί του παρόντος, σε επίπεδο ΕΕ, οι προϋποθέσεις για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών 
στην επικράτεια των κρατών μελών με σκοπό τις σπουδές (για κάθε περίοδο που υπερβαίνει 
τους τρεις μήνες) ρυθμίζονται από την οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με 
σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική 
υπηρεσία (ΕΕ L 375 της 23.12.2004). Η εν λόγω οδηγία περιλαμβάνει επίσης κανόνες που 
επιτρέπουν στους φοιτητές να έχουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας. Οι εν λόγω κανόνες, ωστόσο, περιορίζουν το δικαίωμα σε εργασία ή 
αυτοαπασχόληση αυστηρά στην περίοδο των σπουδών διότι ο στόχος είναι να επιτραπεί 
στους φοιτητές να καλύψουν μέρος του κόστους των σπουδών τους. Αυτό το δικαίωμα στην 
εργασία ή την αυτοαπασχόληση υπόκειται σε περαιτέρω περιορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των κρατών μελών να λαμβάνουν υπόψη την 
κατάσταση στις εθνικές αγορές εργασίας τους ή να ορίζουν μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 
ωρών για μια τέτοια δραστηριότητα. Η οδηγία δεν προβλέπει προϋποθέσεις ή δικαίωμα 
παραμονής στην επικράτεια του κράτους μέλους με σκοπό την αναζήτηση απασχόλησης μετά 
                                               
1 Δύο προτάσεις οδηγιών για τους εποχικούς εργαζόμενους και τους ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενους 

βρίσκονται επί του παρόντος στη φάση της νομοθετικής διαδικασίας, COM(2010) 379 τελικό και COM(2010) 
378 τελικό, αντίστοιχα.
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την ολοκλήρωση των σπουδών ούτε και περιλαμβάνει τυχόν ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
αλλαγή από το καθεστώς του φοιτητή σε καθεστώς νόμιμου μετανάστη. 

Εάν οι απόφοιτοι στους οποίους γίνεται παραπομπή στην αναφορά δεν καλύπτονται από 
κάποια άλλη υπάρχουσα οδηγία της ΕΕ για τη μετανάστευση (για παράδειγμα, την 
επονομαζόμενη οδηγία για τη μπλε κάρτα1 ή την επονομαζόμενη οδηγία για την ενιαία άδεια 
διαμονής2 – με τη λήξη της περιόδου εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας), οι προϋποθέσεις 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η αλλαγή καθεστώτος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών.

Ωστόσο, η Επιτροπή εξακολουθεί να αξιολογεί τα υφιστάμενα νομικά μέσα με σκοπό τον 
εντοπισμό τομέων όπου μπορεί ενδεχομένως να υπάρξει βελτίωση. Το 2011, η Επιτροπή 
ενέκρινε έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/1143, συμπεριλαμβανομένου του 
άρθρου 17 της οδηγίας που καλύπτει οικονομικές δραστηριότητες σπουδαστών. Στην έκθεση 
αξιολογήθηκε επίσης κατά πόσον είχε αξιοποιηθεί το δυναμικό της οδηγίας και εντοπίστηκαν 
ελλείψεις κατά την εφαρμογή της και ελλείψεις στην ίδια την οδηγία. Στηριζόμενη στα 
ευρήματα της έκθεσης, η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει τροπολογίες στην εν λόγω οδηγία 
το 2012, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς τομείς που προσδιορίστηκαν, στους οποίους 
πρέπει να εστιάσει συγκεκριμένα κατά την αναθεώρηση της οδηγίας. Στην έκθεση 
αναγνωρίζεται ότι, χωρίς να θίγεται η εξουσία των κρατών μελών όσον αφορά τον καθορισμό 
του όγκου των οικονομικών μεταναστών, θα μπορούσε να εξετασθεί εν προκειμένω 
συγκεκριμένα το ζήτημα της πρόσβασης στην εργασία των φοιτητών που είναι υπήκοοι 
τρίτων χωρών μετά το τέλος των σπουδών τους, δεδομένου ότι αυτό φαίνεται να αποτελεί 
αποφασιστικής σημασίας παράγοντα για την επιλογή της χώρας προορισμού από τους 
φοιτητές και ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του μειούμενου αριθμού των πολιτών 
σε ηλικία εργασίας και της παγκόσμιας ανάγκης για εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης.

Από την άλλη πλευρά, κανένας όρος στην τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να επιτρέψουν σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη στην επικράτειά 
τους, συμπεριλαμβανομένων αποφοίτων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και ολοκλήρωσαν 
μόλις τις σπουδές τους, να παραμείνουν στην επικράτεια προκειμένου να ασκήσουν 
οικονομική δραστηριότητα επί πληρωμή ή αυτοαπασχόληση. Εξ όσων γνωρίζει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν, για την ακρίβεια, σε αποφοίτους να παραμένουν 
στην επικράτειά τους με σκοπό την αναζήτηση εργασίας κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης 
προκαθορισμένης περιόδου, όπως στην περίπτωση που περιγράφει ο αναφέρων. 

Παράλληλα, σε άλλες διαδικασίες πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης αναγνωρίζεται 
ότι η μεγαλύτερη κινητικότητα φοιτητών από τρίτες χώρες θα μπορούσε επίσης –
λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό των κρατών μελών– να αποτελέσει ελπιδοφόρα οδό 

                                               
1 Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 

υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, ΕΕ L 155 της 18.6.2009.
2 Οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά 

με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας 
διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους 
εργαζόμενους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος, ΕΕ L 343 της 23.12.2011.

3 COM(2011) 587 τελικό της 28.9.2011.
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κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη, εάν δοθεί σε ορισμένους φοιτητές 
η δυνατότητα να εργαστούν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους1. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή διακρίνει την ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντου στην ΕΕ και 
συμμερίζεται την άποψη ότι εν προκειμένω είναι σημαντικό να υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Για την ακρίβεια, οι απόφοιτοι θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν δυνητική δεξαμενή ειδικευμένων εργαζομένων που μιλούν τη γλώσσα της 
χώρας υποδοχής και έχουν ήδη ενσωματωθεί στις κοινωνίες υποδοχής. 

Το συγκεκριμένο ζήτημα, που αφορά τα πιθανά μέσα διασφάλισης καλύτερης πρόσβασης 
των φοιτητών στην αγορά εργασίας της ΕΕ, θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπισθεί μέσω της 
επικείμενης νομοθετικής δράσης που στοχεύει στην αναθεώρηση της οδηγίας 2004/114, για 
την οποία, ωστόσο, δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση. Επί του παρόντος, η παροχή 
δυνατότητας στους αποφοίτους να αναζητούν εργασία για περιορισμένη περίοδο 6 μηνών, 
στην οποία παραπέμπει ο αναφέρων, παραμένει εθνική αρμοδιότητα. 

                                               
1 Βλ. για παράδειγμα, «Η Συνολική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας», COM(2011)743 

τελικό της 18.11.2011.


