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Temats: Lūgumraksts Nr. 1119/2011, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais 
Nicolas Cornée, par Francijas valdības piemēroto ierobežojumu ārvalstu 
studentiem dzīvot un strādāt Francijā pēc studiju pabeigšanas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Francijas valdība 2011. gada 31. maijā publicēja apkārtrakstu par studentu, kuri nav Eiropas 
Savienības valstspiederīgie un kuri ir studējuši Francijā, tiesībām pēc studiju pabeigšanas 
saņemt atļauju strādāt Francijā. Šajā dokumentā ir uzskaitīti vairāki kritēriji, kuru 
nepārprotams mērķis ir ierobežot to ārvalstu studentu skaitu, kuri pēc studiju pabeigšanas 
paliek Francijā. Šiem cilvēkiem ir kļuvis ļoti sarežģīti iegūt uzturēšanās un darba atļauju pat 
tad, ja viņi saņem darba piedāvājumus no augsti vērtētiem darba devējiem. Lūgumraksta 
iesniedzējs iebilst pret šo jauno politiku un aicina mainīt noteikumus, tostarp saistībā ar viena 
gada „labvēlības periodu” pēc studiju pabeigšanas studentiem, kuri nav ES dalībvalstu 
valstspiederīgie.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Francijas noteikumiem, kas paredz, ka trešo valstu 
studenti, kuri saņem maģistra grādu Francijā, karjeras sākšanai drīkst uzturēties Francijas 
teritorijā tikai sešus mēnešus un var iesniegt lūgumu, lai pagarinātu šo periodu līdz vienam 
gadam. Administratīvie noteikumi par trešo valstu studentu migrāciju uz Franciju ir izklāstīti 
2011. gada maija apkārtrakstā, kuru papildina 2012. gada janvāra apkārtraksts. 
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Komisija saprot, ka šie noteikumi paredz, ka studenti (kuri ir ieguvuši vismaz maģistra grādu) 
var saņemt pagaidu atļauju 6 mēnešus uzturēties Francijā, lai meklētu darbu. Ja viņi atrod 
darbu, viņiem būtu jāpiešķir uzturēšanās atļauja „pirmās ekonomiskās darbības” veikšanai. 
Janvāra apkārtrakstā ir ļauts atkārtoti izvērtēt pieteikumus, kas tika novērtēti atbilstīgi maija 
apkārtrakstam. 2012. gada janvāra apkārtrakstā ir konkrēti minēta vajadzība nodrošināt 
Francijas izglītības sistēmas pievilcību un Francijas uzņēmumu konkurētspēju. 

Komisijas komentāri

Eiropas Komisijai ir noteikts uzdevums izstrādāt kopēju imigrācijas politiku, un tai ir ar 
dalībvalstīm kopīgas pilnvaras pieņemt atbilstīgus noteikumus, kas paredz nosacījumus 
attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos ES un nodrošina saistītās tiesības. 
Kopējo imigrācijas politiku pakāpeniski veido, pieņemot ES direktīvas, kuru mērķis ir 
nodrošināt vienotu noteikumu kopumu, kas attiecīgajām dalībvalstīm ir jāievēro. Nav 
vispārējas pamatdirektīvas, kas regulētu legālo migrāciju ES. Spēkā esošajās direktīvās 
migrācijas jomā ir paredzēti noteikumi attiecībā uz konkrētām trešo valstu pilsoņu 
kategorijām, piemēram, studentiem, pētniekiem, augsti kvalificētām personām, ilgtermiņa 
rezidentiem Eiropas Savienībā u. c.1 Šīs direktīvas ir papildu elementi kopējas migrācijas 
politikas izveidei. Tomēr vēl joprojām ir vairākas jomas, kurās kopēja regulējuma trūkuma 
dēļ dalībvalstis saglabā savas pilnvaras un tāpēc var piemērot savus valsts noteikumus. 

Pašlaik nosacījumus trešo valstu pilsoņu ieceļošanai dalībvalstu teritorijā nolūkā studēt (uz 
laiku, kas pārsniedz trīs mēnešus) ES līmenī regulē Padomes 2004. gada 13. decembra 
Direktīva 2004/114/EK par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, 
skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba 
nolūkā (OV L 375, 23.12.2004.). Šajā direktīvā arī paredzēti noteikumi, ar kuriem studentiem 
atbilstīgi konkrētiem nosacījumiem ļauj piekļūt darba tirgum. Tomēr šie noteikumi stingri 
ierobežo tiesības uz darbu vai pašnodarbinātību, tās attiecinot tikai uz studiju laiku, jo mērķis 
ir ļaut studentiem segt daļu no viņu studiju izmaksām. Uz šīm tiesībām strādāt vai izmantot 
pašnodarbinātā statusu attiecas papildu ierobežojumi, tostarp dalībvalstu tiesības ņemt vērā 
situāciju to darba tirgū vai noteikt maksimālo atļauto šādas darbības stundu skaitu. Direktīvā 
nav paredzēti nosacījumi par atļauju uzturēties dalībvalstu teritorijā nolūkā meklēt darbu pēc 
studiju beigšanas un nav sniegti konkrēti noteikumi par studenta statusa maiņu uz citu 
standarta migranta statusu.

Ja vien uz lūgumrakstā minētajiem augstskolu beidzējiem neattiecas kāda no pārējām spēkā 
esošajām ES direktīvām par migrāciju (piemēram, tā dēvētā zilā karte2 vai tā dēvētā vienotā 
atļauja3, beidzoties šīs direktīvas piemērošanas periodam), nosacījumi piekļuvei darba tirgum 
un statusa maiņai ietilpst dalībvalstu kompetencē.
                                               
1 Pašlaik likumdošanas procesā tiek izskatīti divi priekšlikumi direktīvām par sezonas darbiniekiem un 

uzņēmumā pārvietotiem darbiniekiem, attiecīgi COM(2010) 379 galīgā redakcija un COM(2010) 378 galīgā 
redakcija.

2 Padomes Direktīva 2009/50/EK (2009. gada 25. maijs) par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un 
uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos, OV L 155, 18.6.2009.

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/98/ES (2011. gada 13. decembris) par vienotu pieteikšanās 
procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts 
teritorijā, un par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā dalībvalstī uzturas likumīgi, 
OV L 343, 23.12.2011.
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Tomēr Komisija turpina izvērtēt spēkā esošos tiesiskos instrumentus, lai noteiktu iespējamās 
jomas, kurās veikt uzlabojumus. 2011. gadā Komisija pieņēma ziņojumu par 
Direktīvas 2004/1141 īstenošanu, tostarp direktīvas 17. pantu, kas attiecas uz studentu 
ekonomisko darbību. Ziņojumā arī novērtēts, vai ir izmantotas direktīvas sniegtās iespējas, un 
noteikti trūkumi tās īstenošanā un pašā direktīvā. Pēc iepazīšanās ar ziņojumā izklāstītajiem 
secinājumiem Komisija 2012. gadā gatavojas ierosināt šīs direktīvas grozījumus, ņemot vērā 
noteiktās galvenās jomas, kurās būtu jāveic īpaši mērķtiecīga direktīvas pārskatīšana. 
Ziņojumā ir atzīts, ka, neierobežojot dalībvalstu tiesības noteikt ekonomisko migrantu skaitu, 
šajā kontekstā varētu īpaši apsvērt jautājumu par studentu — trešo valstu pilsoņu — darba 
iespējām pēc studiju beigšanas, jo šķiet, ka tas ir izšķirošais faktors, kas ietekmē studentu 
izvēli attiecībā uz galamērķa valsti, kā arī vispārējas intereses jautājumus saistībā ar 
darbspējīga vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanos un vajadzību pēc augstas kvalifikācijas 
darbiniekiem visā pasaulē.

Tajā pašā laikā ES tiesību aktos nav noteikti nekādi ierobežojumi, kas liegtu dalībvalstīm 
atļaut trešo valstu pilsoņiem, kuri jau uzturas to teritorijā, tostarp studentiem, kuri ir tikko 
beiguši studijas, palikt valsts teritorijā, lai veiktu atalgotu ekonomisko darbību vai iesaistītos 
pašnodarbinātībā. Saskaņā ar Eiropas Komisijas rīcībā esošo informāciju dažas dalībvalstis 
atļauj studijas beigušajiem trešo valstu pilsoņiem konkrētu iepriekš noteiktu laiku uzturēties 
valstī, lai meklētu darbu — līdzīgi kā lūgumraksta iesniedzēja aprakstītajā situācijā. 

Tajā pašā laikā citu politisko procesu ietvaros migrācijas jomā tiek atzīts, ka lielāka 
studentu — trešo valstu pilsoņu — mobilitāte, ņemot vērā dalībvalstu kompetenci, varētu būt 
daudzsološa iespēja, lai apmierinātu darba tirgus vajadzības Eiropā, proti, ja atsevišķi studenti 
pēc studiju beigšanas varētu te strādāt2. 

Secinājumi

Komisija saskata vajadzību piesaistīt talantīgus cilvēkus un nodrošināt to uzturēšanos ES un 
piekrīt, ka šī mērķa sasniegšanai ir svarīgi nodrošināt labvēlīgus nosacījumus piekļuvei darba 
tirgum. Augstskolu beidzēji varētu veidot perspektīvu kvalificētu darbinieku kopu, kuri runā 
uzņēmējas valsts valodā un jau ir integrēti vietējā sabiedrībā. 

Konkrēto jautājumu par iespējamiem instrumentiem, lai studentiem nodrošinātu labāku 
piekļuvi ES darba tirgum, varētu risināt arī ar turpmāko leģislatīvo pasākumu palīdzību, kuru 
mērķis ir grozījumu veikšana Direktīvā 2004/114, bet lēmums vēl nav pieņemts. Pašlaik 
lūgumraksta iesniedzēja minētie noteikumi, kuros augstskolu absolventiem sniegta atļauja 
meklēt darbu ierobežotā 6 mēnešu periodā, ietilpst dalībvalsts kompetencē. 

                                               
1 COM(2011) 587, galīgā redakcija, 28.9.2011.
2 Sk., piemēram, „Vispārēja pieeja migrācijai un mobilitātei”, COM(2011) 743 galīgā redakcija, 18.11.2011.


