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1. Peticijos santrauka

2011 m. gegužės 31 d. Prancūzijos vyriausybė paskelbė aplinkraštį (Guéant) dėl Prancūzijoje 
studijavusių studentų iš ES nepriklausančių valstybių teisės baigus studijas gauti leidimą 
dirbti Prancūzijoje. Jame išvardyta daugybė kriterijų, kuriais akivaizdžiai siekiama apriboti 
užsienio studentų, kurie baigę studijas lieka Prancūzijoje, skaičių. Šiems asmenims tapo labai 
sudėtinga gauti leidimą gyventi ir dirbti šalyje net ir tuo atveju, kai jie turi darbo pasiūlymus 
iš autoritetingų darbdavių. Peticijos pateikėjas protestuoja prieš šią naują politiką ir prašo 
pakeisti taisykles, įskaitant taisyklę dėl vienais metais pratęsiamo ES nepriklausančių 
valstybių studentams suteikiamo leidimo baigus studijas likti Prancūzijoje galiojimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi Prancūzijoje taikomomis taisyklėmis, pagal kurias 
Prancūzijoje magistro laipsnį gavę trečiųjų šalių studentai, norėdami pradėti karjerą, gali likti 
šios valstybės teritorijoje tik šešis mėnesius ir gali prašyti pratęsti šį laikotarpį iki vienų metų. 
Administracinės taisyklės dėl trečiųjų šalių studentų migracijos į Prancūziją nustatytos 
2011 m. gegužės mėn. aplinkraštyje, kuris papildytas kitu 2012 m. sausio mėn. patvirtintu 
aplinkraščiu.
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Komisija supranta, kad šiomis taisyklėmis nustatyta, jog bent magistro laipsnį gavusiems 
studentams gali būti suteiktas laikinas (6 mėn.) leidimas likti Prancūzijoje ir ieškoti darbo. Jei 
šie absolventai randa dabą, jiems turėtų būti išduotas leidimas gyventi ir vykdyti vadinamąją 
pirmąją ekonominę veiklą. Pagal [2012 m.] sausio mėn. patvirtintą aplinkraštį leidžiama iš 
naujo nagrinėti pagal [2011 m.] gegužės mėn. patvirtintą aplinkraštį įvertintas paraiškas. 
2012 m. sausio mėn. aplinkraštyje konkrečiai nurodyta, kad būtina užtikrinti Prancūzijos 
švietimo sistemos patrauklumą ir Prancūzijos įmonių konkurencingumą.

Komisijos pastabos

Europos Sąjungai pavesta plėtoti bendrą imigracijos politiką, o tvirtinant atitinkamas 
nuostatas, kuriomis apibrėžiamos trečiųjų šalių piliečių atvykimo į ES ir apsigyvenimo joje 
sąlygos ir numatomos susijusios teisės, ji dalijasi kompetencija su valstybėmis narėmis. 
Bendra imigracijos politika laipsniškai plėtojama tvirtinant ES direktyvas, kuriomis siekiama 
nustatyti vienodas atitinkamoms valstybėms narėms taikytinas taisykles. Nėra bendros 
pagrindų direktyvos, kuria būtų reglamentuojama teisėta migracija Europos Sąjungoje. 
Galiojančiose direktyvose dėl migracijos nustatytos konkrečių kategorijų trečiųjų šalių 
piliečiams, pvz., studentams, mokslininkams, aukštos kvalifikacijos darbuotojams, 
ilgalaikiams Europos Sąjungos gyventojams ir kt.1, taikytinos taisyklės. Šios direktyvos – tai 
tolesni žingsniai kuriant bendrą migracijos politiką. Vis dėlto dar yra nemažai sričių, kurios 
nereglamentuojamos bendromis taisyklėmis, todėl valstybės narės išlaiko savo kompetenciją 
ir gali taikyti nacionalines taisykles.

Šiuo metu ES lygmeniu trečiosios šalies piliečių įleidimo į valstybių narių teritoriją (bet 
kuriam ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui) studijų tikslais sąlygos reglamentuojamos 
2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo 
studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų 
(OL L 375, 2004 12 23) nuostatomis. Šioje direktyvoje taip pat nustatytos taisyklės, pagal 
kurias studentams tam tikromis sąlygomis suteikiamos galimybės patekti į darbo rinką. Vis 
dėlto šiomis taisyklėmis teisė dirbti samdomą ar savarankišką darbą ribojama tik studijų 
laikotarpiu, nes jų paskirtis – sudaryti sąlygas studentams padengti dalį savo studijų išlaidų. 
Šiai teisei dirbti samdomą ar savarankišką darbą taikomi ir kiti apribojimai, įskaitant valstybių 
narių teisę atsižvelgti į nacionalinės darbo rinkos padėtį arba nustatyti didžiausią leidžiamą 
valandų, kuriomis galima vykdyti šią veiklą, skaičių. Šioje direktyvoje nenustatytos gyvenimo 
valstybės narės teritorijoje siekiant įsidarbinti baigus studijas sąlygos ar tokia teisė, taip pat į 
ją neįtrauktos jokios konkrečios nuostatos dėl studento statuso pakeitimo kitu reguliaraus 
migranto statusu.

Jei šioje peticijoje nurodyti absolventai nepriskiriami vienos iš kitų galiojančių ES direktyvų 
dėl migracijos (pavyzdžiui, vadinamosios Mėlynosios kortelės direktyvos2 arba vadinamosios 
Vieno leidimo direktyvos3 pasibaigus jos įgyvendinimo laikotarpiui) taikymo sričiai, 
                                               
1 Šiuo metu vyksta pasiūlymo dėl direktyvos dėl sezoninių darbuotojų ir pasiūlymo dėl direktyvos dėl bendrovės 

viduje perkeliamų asmenų, atitinkamai COM(2010) 379 final ir COM(2010) 378 final, rengimo ir tvirtinimo 
procedūra.

2 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo 
sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą, OL L 155, 2009 6 18.

3 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną 
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galimybių patekti į darbo rinką ir statuso keitimo sąlygų klausimai priskiriami valstybių narių 
kompetencijos sričiai.

Vis dėlto Komisija toliau vertina esamas teisines priemones, kad nustatytų tobulintinas sritis. 
2011 m. Komisija patvirtino Direktyvos 2004/114/EB įgyvendinimo ataskaitą1 ir šios 
Direktyvos 17 straipsnį, kuris taikomas studentų vykdomai ekonominei veiklai reglamentuoti. 
Šioje ataskaitoje taip pat įvertinta, ar išnaudotos šios Direktyvos teikiamos galimybės, ir 
nustatyti pačios direktyvos bei jos įgyvendinimo trūkumai. Komisija, turėdama omenyje šios 
ataskaitos rezultatus ir atsižvelgdama į nustatytas pagrindines sritis, kuriose persvarstyti šios 
Direktyvos nuostatas būtų itin tikslinga, 2012 m. ketina siūlyti jos pakeitimus. Šioje 
ataskaitoje pripažįstama, kad, nedarant neigiamo poveikio valstybių narių kompetencijai 
nustatyti ekonominių migrantų skaičių, šiomis aplinkybėmis būtų galima konkrečiai aptarti 
trečiųjų šalių studentų įsidarbinimo galimybes pasibaigus jų studijoms, nes, atrodo, tai yra 
lemiamas veiksnys, į kurį studentai atsižvelgia rinkdamiesi kelionės tikslo šalį, be to, šis 
klausimas visuotinai aktualus dėl mažėjančio darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus ir visame 
pasaulyje vyraujančio aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikio.

Be to, šiuo metu ES teisės aktuose nėra nuostatų, kuriomis valstybėms narėms būtų 
draudžiama leisti jų teritorijoje jau gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams, įskaitant studijas 
baigusius trečiųjų šalių piliečius absolventus, likti jų teritorijoje, siekiant vykdyti ekonominę 
veiklą samdomo darbo pagrindais ar dirbti savarankišką darbą. Europos Komisijos žiniomis, 
kai kurios valstybės narės iš tikrųjų leidžia absolventams likti jų teritorijoje ir bandyti 
įsidarbinti per tam tikrą iš anksto nustatytą laikotarpį, o ši praktika panaši į peticijos pateikėjo 
apibūdintą atvejį.

Be to, įgyvendinant kitus migracijos srities politinius procesus pripažįstama, kad didesnis 
studentų iš trečiųjų šalių judumas, atsižvelgiant į valstybių narių kompetenciją, taip pat galėtų 
būti perspektyvi priemonė darbo rinkos poreikiams Europoje patenkinti, jeigu kai kurie baigę 
studijas studentai galėtų dirbti2.

Išvada

Komisija mano, kad reikia pritraukti ir išlaikyti talentus Europos Sąjungoje, ir pritaria 
nuomonei, kad siekiant šio tikslo svarbu sudaryti palankias sąlygas patekti į darbo rinką. Iš 
tikrųjų absolventai galėtų sudaryti galimą kvalifikuotų darbuotojų, kalbančių priimančiosios 
valstybės kalba ir jau įsiliejusių į priimančiosios valstybės visuomenę, bazę.

Konkretų galimų priemonių, kuriomis būtų siekiama sudaryti studentams palankesnes sąlygas 
įsitraukti į ES darbo rinką, klausimą taip pat būtų galima spręsti imantis tolesnių teisėkūros 
veiksmų, kurių paskirtis – iš dalies pakeisti Direktyvos 2004/114/EB nuostatas, tačiau šiuo 
požiūriu nepriimtas joks sprendimas. Šiuo metu peticijos pateikėjo nurodyta nuostata, pagal 
kurią absolventams leidžiama ieškoti darbo ribotą 6 mėnesių laikotarpį, ir toliau priskiriama 

                                                                                                                                                  
leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl 
valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių, OL L 343, 2011 12 23.

1 COM(2011) 587 final, 2011 9 28.
2 Žr., pvz., „Visuotinis požiūris į migraciją ir judumą“, COM(2011) 743 final, 2011 11 18.
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valstybių narių kompetencijos sričiai“.


