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Tárgy: Nicolas Cornée francia állampolgár által benyújtott 1119/2011. számú petíció 
az egyetemi tanulmányok elvégzése után a külföldi diákok franciaországi 
tartózkodásának és munkavállalásának a francia kormány általi 
korlátozásáról

1. A petíció összefoglalása

A francia kormány 2011. március 31-én körlevelet (Guéant) bocsátott ki a korábban 
Franciaországban tanulmányokat folytató, Unión kívülről érkező diákok azon jogáról, hogy a 
képzés elvégzése után munkavállalási engedélyt szerezzenek Franciaországban. E körlevél 
egy sor feltételt sorol fel, amelyeknek nyíltan az a céljuk, hogy tanulmányaik elvégzését 
követően korlátozzák az országban maradó külföldi diákok számát. E személyek számára így 
még abban az esetben is rendkívül nehéz a tartózkodási vagy munkavállalási engedély 
megszerzése, ha nagy presztízzsel rendelkező munkáltatótól kapnak állásajánlatot. A petíció 
benyújtója tiltakozását fejezi ki ezen új politika ellen, és a szabályok módosítását kéri, 
beleértve azt is, hogy a képzést követő egy éven át a nem uniós polgár diákoknak 
biztosítsanak mentességet a franciaországi tartózkodás feltételei alól.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtója azon francia szabályokat kifogásolja, amelyek alapján azok a harmadik 
országbeli diákok, akik Franciaországban mesterfokozatot szereznek, csak hat hónapon át 
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tartózkodhatnak Franciaország területén annak érdekében, hogy megkezdjék szakmai
pályafutásukat, valamint kérhetik ezen időszak egy évre történő meghosszabbítását. A 
harmadik országbeli diákok Franciaországba való bevándorlására vonatkozó közigazgatási 
szabályokat a 2011. májusi körlevél tartalmazza, amelyet egy további, 2012. januári körlevél 
egészít ki.

A Bizottság tudomása szerint ezek a szabályok megállapítják, hogy a (legalább 
mesterfokozattal rendelkező) diákok ideiglenes (hat hónapra szóló) engedélyt kaphatnak arra, 
hogy munkakeresés céljából Franciaországban maradjanak. Ha valóban találnak munkát, 
ezután tartózkodási engedélyt kell kapniuk „jövedelemszerző tevékenység megkezdése” 
céljából. A januári körlevél lehetővé teszi a májusi körlevél alapján elbírált kérelmek újbóli 
megvizsgálását. A 2012. januári körlevél kifejezetten megemlíti, hogy biztosítani kell a 
francia oktatási rendszer vonzerejét és a francia vállalkozások versenyképességét.   

A Bizottság észrevételei 

Az Európai Unió feladata egy közös bevándorlási politika kialakítása, az EU pedig megosztja 
hatáskörét a tagállamokkal a vonatkozó rendelkezések elfogadása során – amelyek 
meghatározzák mindazon feltételeket, amelyek mellett a harmadik országbeli állampolgárok 
beléphetnek az EU-ba és ott tartózkodhatnak –, egyúttal pedig előírja a kapcsolódó jogokat. A 
közös bevándorlási politikát fokozatosan alakítják ki az uniós irányelvek elfogadása révén; 
ezek célja egységes szabályok meghatározása, amelyeket az érintett tagállamoknak be kell 
tartaniuk. Az Unióban jelenleg nem létezik a jogszerű migrációt szabályozó általános 
keretirányelv. A migráció területén hatályos irányelvek a harmadik országbeli állampolgárok 
meghatározott kategóriáira vonatkozóan tartalmaznak szabályokat, mint például diákok, 
kutatók, magasan képzett személyek, az EU-ban huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkezők stb.1 Ezek az irányelvek a közös bevándorlási politika további építőköveit 
alkotják. Továbbra is létezik azonban számos olyan terület, ahol közös szabályozás hiányában 
a tagállamok megtartják hatáskörüket, így tehát nemzeti szabályaikat alkalmazhatják. 

Jelenleg a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás 
nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről szóló, 
2004. december 13-i 2004/114/EK tanácsi irányelv (HL L 375., 2004.12.23.) szabályozza 
uniós szinten a harmadik országbeli állampolgárok tanulmányaik folytatása céljából a 
tagállamok területére való belépésének feltételeit. Ez az irányelv olyan szabályokat is 
tartalmaz, amelyek bizonyos feltételek mellett lehetővé teszik a diákok munkaerő-piaci 
hozzáférését. Ezek a szabályok azonban szigorúan a tanulmányok időszakára korlátozzák a 
munkavállaláshoz és az önfoglalkoztatáshoz való jogot, mivel a cél annak lehetővé tétele a 
diákok számára, hogy tanulmányaik költségét részben fedezni tudják. A munkavállalás vagy 
önfoglalkoztatás jogára további korlátozások is érvényesek, ideértve a tagállamok arra 
vonatkozó jogát, hogy figyelembe vegyék nemzeti munkaerőpiacuk helyzetét, vagy 
megszabják az ilyen tevékenységre fordítható maximális óraszámot. Az irányelv nem 
határozza meg a tagállam területén való tartózkodás feltételeit, vagy a tanulmányok 
befejezése után, munkahely keresése céljából az erre való jogosultságot, és a diákok 
jogállásából egy másik jogszerű migráns jogállásba történő átmenetre nézve sem tartalmaz 
                                               
1 Jelenleg zajlik a jogalkotási folyamat két, az idényjellegű munkavállalókra (COM(2010)0379 végleges), illetve 

a vállalaton belül áthelyezettekre (COM(2010)0378 végleges) vonatkozó irányelvre irányuló javaslat esetében
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egyedi rendelkezéseket. 

Hacsak a petícióban említett, diplomát szerzett személyek nem tartoznak valamely másik 
bevándorlásra vonatkozó uniós irányelv hatálya alá (például az úgynevezett kékkártya-
irányelv1 vagy az összevont engedélyről szóló irányelv2 – ezen irányelv végrehajtási 
időszakának lejárta után), a munkaerő-piaci hozzáférés feltételei és a jogállás változásai a 
tagállamok hatáskörébe tartoznak.

A Bizottság azonban folytatja a meglévő jogi eszközök értékelését a fejlesztésre szoruló 
lehetséges területek azonosítása érdekében. 2011-ben a Bizottság jelentést fogadott el a 
2004/114/EK irányelv végrehajtásáról3, beleértve az irányelv 17. cikkét is, amely a diákok 
által folytatott jövedelemszerző tevékenységekre vonatkozik. A jelentés azt is értékelte, hogy 
kiaknázták-e az irányelv kínálta lehetőségeket, valamint hiányosságokat azonosított a 
végrehajtásban és magában az irányelvben is. A jelentés megállapításainak eredményeképpen 
a Bizottság 2012-ben módosításokat kíván javasolni az irányelvre vonatkozóan, figyelembe 
véve az azonosított főbb területeket, amelyekre az irányelv felülvizsgálatának kifejezetten 
irányulnia kell. A jelentés elismeri, hogy ebben az összefüggésben konkrét megoldást lehet 
találni a harmadik országbeli állampolgárságú diákok esetében a tanulmányaik befejezése 
után biztosított munkaerő-piaci hozzáférés kérdésére, mégpedig anélkül, hogy megsértenék a 
tagállamok hatáskörét a gazdasági bevándorlók számának meghatározására terén, tekintve, 
hogy ez döntő tényezőnek tűnik a diákok részéről a célország kiválasztásában, a munkaképes 
korú lakosság csökkenése és a magasan képzett munkavállalók iránti globális igény 
szempontjából nézve pedig közérdekű ügy.

Ugyanakkor jelenleg az uniós jog egyetlen része sem akadályozza meg a tagállamokat abban, 
hogy lehetővé tegyék a már területükön tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok –
köztük a tanulmányaikat éppen befejező harmadik országbeli állampolgárságú diplomások –
számára, hogy a területükön maradjanak annak érdekében, hogy fizetett jövedelemszerző 
tevékenységet folytassanak vagy önálló vállalkozást indítsanak. Az Európai Bizottság 
tudomása szerint egyes tagállamok valóban meg is engedik a végzett diákoknak, hogy egy 
bizonyos, előre meghatározott időtartamban álláskeresés céljából a területükön 
tartózkodjanak, a petíció benyújtója által ismertetett forgatókönyvhöz hasonlóan. 

Ezzel párhuzamosan a bevándorlás területén más politikai folyamatokban is elismerik, hogy a 
harmadik országokból érkező diákok nagyobb fokú mobilitása – a tagállami hatáskört is 
figyelembe véve – ígéretes útja lehetne a munkaerő-piaci szükségletek kielégítésének 
Európában, amennyiben egyes diákok munkát vállalhatnának tanulmányaik befejezése után4. 

                                               
1 A Tanács 2009. május 25-i 2009/50/EK irányelve a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű 

képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről, HL L 155., 
2009.6.18.

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/98/EU irányelve a harmadik országbeli 
állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont 
engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely 
tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól, HL L 343., 2011.12.23.

3 COM(2011)0587 végleges, 2011.9.28.
4 Lásd például: „A migrációval és mobilitással kapcsolatos általános megközelítés”, COM(2011)0743 végleges, 

2011.11.18.
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Következtetés

A Bizottság szükségesnek tartja, hogy az EU-ba vonzzák és ott is tartsák a tehetséget, és 
osztja azt a nézetet, miszerint ennek érdekében fontosak a kedvező munkaerő-piaci 
hozzáférési feltételek. A végzett diákok csakugyan a képzett munkavállalók olyan potenciális 
csoportját alkothatják, akik beszélik a fogadó ország nyelvét és már beilleszkedtek a fogadó 
társadalmakba. 

A diákok uniós munkaerőpiacra való jobb bejutásának biztosítására szolgáló lehetséges 
eszközök konkrét kérdésére megoldást adhat a 2004/114/EK irányelv módosítására irányuló, 
küszöbön álló jogalkotási intézkedés is, döntés azonban még nem született. A petíció 
benyújtója által említett azon rendelkezés, amely hat hónapos, korlátozott időtartamban teszi 
lehetővé a végzett diákok számára, hogy állást keressenek, egyelőre nemzeti hatáskörbe 
tartozik. 


