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Suġġett: Petizzjoni 1119/2011 imressqa minn Nicolas Cornée, ta’ ċittadinanza 
Franċiża dwar il-limitazzjoni mill-Gvern Franċiż tad-dritt tal-istudenti 
barranin li jirresjedu u jaħdmu fi Franza wara li jispiċċaw l-istudji tagħhom

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-Gvern Franċiż ippubblika ċirkolari (Guéant) fil-31 ta’ Mejju 2011, dwar id-dritt tal-
istudenti li jkunu ġejjin minn pajjiżi barra mill-UE u li studjaw fi Franza biex jiksbu permess 
tax-xogħol fi Franza wara li jispiċċaw il-kors tagħhom. Din telenka sensiela ta’ kriterji li 
evidentement għandhom l-għan li jillimitaw in-numru ta’ studenti barranin li jkunu jistgħu 
jibqgħu fi Franza wara li jlestu mill-istudji tagħhom. Saret verament diffiċli biex dawn jiksbu 
permess ta’ residenza u ta’ xogħol, anke jekk ikollhom offerti ta’ xogħol minn impjegaturi 
prestiġjużi. Il-petizzjonant jipprotesta kontra din il-politika ġdida u jitlob li jinbidlu r-regoli, 
inkluż perjodu ta’ grazzja ta’ sena għal studenti li jkunu ġejjin minn pajjiżi barra mill-UE biex 
jirresjedu fi Franza wara t-tmiem tal-kors tagħhom.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta' April 2012

‘Il-Petizzjonant jilmenta dwar regoli Franċiżi fejn l-istudenti ta’ pajjiżi terzi li rċevew grad ta’ 
Master fi Franza jistgħu joqogħdu biss fit-territorju ta’ Franza għal sitt xhur sabiex jibdew il-
karriera tagħhom u jistgħu jressqu petizzjoni sabiex dan il-perjodu jiġi estiż sa sena.  Regoli 
amministrattivi fuq il-migrazzjoni ta’ studenti minn pajjiżi terzi lejn Franza jinsabu fiċ-
ċirkolari ta’ Mejju 2011 kif ikkumplementata minn ċirkolari oħra ta’ Jannar 2012. 
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Il-Kummissjoni tifhem li dawn ir-regoli jipprovdu li l-istudenti (b'tal-anqas grad Master) 
jistgħu jkollhom awtorizzazzjoni temporanja (6 xhur) biex jibqgħu fi Franza jfittxu impjieg. 
Jekk isibu impjieg, imbagħad għandhom jingħataw permess ta’ residenza għall-‘ewwel 
attività ekonomika'. Iċ-ċirkolari ta’ Jannar tippermetti li l-applikazzjonijiet evalwati taħt iċ-
ċirkolari ta’ Mejju jiġu eżaminati mill-ġdid. Il-ċirkolari ta’ Jannar 2012 issemmi 
speċifikament il-bżonn li tkun żgurata l-attrattività tas-sistema edukattiva Franċiża u l-
kompetittività tal-intrapriżi Franċiżi.   

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

L-Unjoni Ewropea għandha l-kompitu li tiżviluppa politika ta’ immigrazzjoni komuni u 
taqsam il-kompetenza mal-Istati Membri biex jadottaw dispożizzjonijiet rilevanti li 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi biex jidħlu u jirrisjedu fl-UE u
jipprovdu għad-drittijiet ta’ akkumpanjament. Il-politika komuni dwar l-immigrazzjoni 
progressivament tiġi żviluppata permezz tal-adozzjoni ta’ Direttivi tal-UE li jimmiraw li 
jipprovdu sett uniformi ta’ regoli li l-Istati Membri kkonċernati jridu jikkonformu magħhom. 
Ma teżisti ebda Direttiva Qafas ġenerali li tirregola l-migrazzjoni legali fl-UE. Id-Direttivi 
eżistenti fil-qasam tal-migrazzjoni jinkludu regoli fir-rigward ta’ kategoriji speċifiċi ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi bħal studenti, riċerkaturi, nies bi kwalifiki għolja, residenti fit-tul fl-
UE eċċ1. Dawn id-Direttivi jikkostitwixxu elementi oħra biex tinbena politika komuni dwar l-
immigrazzjoni. Madankollu, għad hemm numru ta’ oqsma fejn l-Istati Membri, fin-nuqqas ta’ 
regolament komuni, iżommu l-kompetenza tagħhom u jistgħu għalhekk japplikaw ir-regoli 
nazzjonali tagħhom. 

Attwalment, fil-livell tal-UE, il-kundizzjonijiet għall-ammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
fit-territorju tal-Istati Membri għall-għan li jwettqu l-istudji tagħhom (għal kwalunkwe 
perjodu li jaqbeż tliet xhur) huma regolati mid-Direttiva tal-Kunsill 2004/114/KE tat-13 
Diċembru 2004 dwar il-kondizzjonijiet ta’ ammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal 
skopijiet ta’ studju, skambju ta’ studenti, taħriġ bla ħlas jew servizz volontarju (ĠU L 375 tat-
23.12.2004). Din id-Direttiva tinkludi wkoll regoli li jippermettu lill-istudenti li jkollhom, taħt 
ċerti kundizzjonijiet, aċċess għas-suq tax-xogħol. Dawn ir-regoli, madankollu, jillimitaw id-
dritt li jaħdmu jew li jeżerċitaw impjieg indipendenti strettament għall-perjodu tal-istudji 
peress li l-għan huwa li l-istudenti jkunu permessi jkopru parti mill-ispejjeż tal-istudji 
tagħhom. Dan id-dritt li jaħdmu jew li jeżerċitaw impjieg indipendenti huwa suġġett għal 
limitazzjonijiet oħra, inkluż id-dritt tal-Istati Membri li jqisu s-sitwazzjoni tas-swieq tax-
xogħol nazzjonali tagħhom jew biex jistabbilixxu numru massimu ta’ sigħat permessi għal tali 
attività. Id-Direttiva ma tipprovdix kundizzjonijiet jew dritt ta’ permanenza fit-territorju tal-
Istati Membri għall-għan li jfittxu impjieg wara t-tlestija tal-istudji u lanqas ma tinkludi xi 
dispożizzjoni speċifika dwar il-bidla mill-istatus ta’ student għal status ieħor ta’ migranti 
regolari. 

Sakemm il-gradwati msemmija fil-petizzjoni ma jkunux koperti minn waħda mid-Direttivi l-
oħra eżistenti tal-UE dwar il-migrazzjoni (pereżempju, l-hekk imsejħa Karta Blu2 jew l-hekk 
                                               
1 Żewġ proposti għal Direttivi dwar ħaddiema staġjonali u impjegati trasferiti bejn il-kumpaniji huma 

attwalment fil-proċess leġiżlattiv, COM(2010) 379 finali u COM(2010) 378 finali rispettivament.
2 Direttiva tal-Kunsill 2009/50/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar il-kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini 

ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ impjieg bi kwalifiki għoljin, ĠU L 155 tat-18.6.2009.
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imsejjaħ Permess Waħdieni1 – mal-iskadenza tal-perjodu għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva), il-kundizzjonijiet tal-aċċess għas-suq tax-xogħol u l-bidla tal-istatus jaqgħu fil-
kompetenza tal-Istati Membri.

Il-Kummissjoni, madankollu, tkompli tevalwa l-istrumenti legali eżistenti sabiex tidentifika l-
oqsma potenzjali għal titjib. Fl-2011, il-Kummissjoni adottat rapport dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva 2004/1142, inkluż l-Artikolu 17 tad-Direttiva li jkopri attivitajiet ekonomiċi 
mill-istudenti. Ir-rapport evalwa wkoll jekk il-potenzjal tad-Direttiva kienx ġie sfruttat u 
identifika nuqqasijiet fl-implimentazzjoni u fid-Direttiva stess. Bħala riżultat tas-sejbiet tar-
rapport, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tipproponi emendi għal din id-Direttiva fl-
2012, filwaqt li jitqiesu l-oqsma prinċipali identifikati fejn ir-reviżjoni tad-Direttiva għandha 
tkun speċifikament fil-mira. Ir-rapport jirrikonoxxi li mingħajr ma jkollu effett fuq is-setgħa 
tal-Istati Membri li jiddeterminaw il-volum tal-migranti ekonomiċi, il-kwistjoni tal-aċċess 
għax-xogħol għall-istudenti minn pajjiżi terzi fl-aħħar tal-istudji tagħhom tista’ tiġi indirizzata 
speċifikament, f'dan il-kuntest, peress li dan jidher li huwa fattur deċiżiv fl-għażla tal-istudenti 
ta’ pajjiż destinatarju u kwistjoni ta’ interess komuni fil-kuntest ta’ popolazzjoni tal-età tax-
xogħol li qed tonqos u ħtieġa globali għal ħaddiema bi kwalifiki għoljin.

Fl-istess ħin, bħalissa, m'hemm xejn fil-leġiżlazzjoni tal-UE li tipprevjeni lill-Istati Membri 
milli jippermettu ċittadini ta’ pajjiżi terzi diġà residenti fit-territorju tagħhom, inklużi 
gradwati minn pajjiżi terzi li għadhom kemm spiċċaw l-istudji tagħhom, li jibqgħu fit-
territorju sabiex jeżerċita attività ekonomika mħallsa jew jinvolvu ruħhom f’impjieg 
indipendenti. Safejn hi mgħarrfa l-Kummissjoni Ewropea, uħud mill-Istati Membri, filfatt, 
jippermettu studenti gradwati jibqgħu joqgħodu fit-territorju tagħhom biex ifittxu impjieg 
għal ċertu perjodu determinat minn qabel, simili għax-xenarju deskritt mill-petizzjonant.

B'mod parallel, proċessi ta’ politiki oħra fil-qasam tal-migrazzjoni jirrikonoxxu li mobilità 
akbar għall-istudenti minn pajjiżi terzi tista’ wkoll – filwaqt li jitqiesu l-kompetenzi tal-Istati 
Membri - tkun soluzzjoni promettenti lejn is-sodisfazzjoni tal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol fl-
Ewropa jekk uħud mill-istudenti jkunu jistgħu jaħdmu wara li jlestu l-istudji tagħhom3. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tara l-ħtieġa li tattira u żżomm it-talent fl-UE u tikkondividi l-fehma li 
kundizzjonijiet favorevoli ta’ aċċess għas-suq tax-xogħol huma importanti f’dan is-sens. 
Tabilħaqq, il-gradwati jistgħu jikkostitwixxu grupp potenzjali ta’ ħaddiema kwalifikati li 
jitkellmu l-lingwa tal-pajjiż ospitanti u jkunu diġà integrati fis-soċjetajiet ospitanti. 

Il-kwistjoni speċifika dwar il-mezzi possibbli biex ikun żgurat aċċess aħjar tal-istudenti għas-
suq tax-xogħol tal-UE tista’ tiġi trattata wkoll permezz tal-azzjoni leġiżlattiva li jmiss li 

                                               
1 Direttiva 2011/98/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar proċedura ta’ 

applikazzjoni unika għal permess uniku għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi sabiex jirrisjedu u jaħdmu fit-territorju ta’ 
Stat Membru u dwar ġabra komuni ta’ drittijiet għal ħaddiema ta’ pajjiżi terzi residenti legalment fi Stat 
Membru, ĠU L 343 tat-23.12.2011.

2 COM(2011) 587 finali tat-28.9.2011.
3 Ara pereżempju, "L-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni u l-Mobilità", COM(2011) 743 finali tat-18.11.2011.



PE487.878v01-00 4/4 CM\899901MT.doc

MT

timmira li temenda d-Direttiva 2004/114 iżda l-ebda deċiżjoni ma ttieħdet. Attwalment, id-
dispożizzjoni li tippermetti lill-gradwati jfittxu impjieg għal perjodu limitat ta’ 6 xhur 
invokata mill-Petizzjonant tibqa’ kompetenza nazzjonali. 


