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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1119/2011, którą złożył Nicolas Cornée (Francja) w sprawie 
ograniczania przez rząd francuski prawa zagranicznych studentów do 
pobytu i pracy we Francji po zakończeniu studiów

1. Streszczenie petycji

W dniu 31 maja 2011 r. rząd francuski opublikował okólnik (Guéant) dotyczący prawa 
studentów pochodzących spoza UE, którzy studiowali we Francji, do uzyskania pozwolenia 
na pracę w tym kraju po zakończeniu nauki. Przedstawia on długą listę kryteriów, których 
oczywistym celem jest ograniczenie liczby zagranicznych studentów pozostających po 
zakończeniu studiów. W przypadku tych osób otrzymanie pozwolenia na pobyt czy pracę 
stało się bardzo trudne, nawet jeśli otrzymały one oferty pracy od uznanych pracodawców.
Składający petycję protestuje w związku z tą nową polityką i zwraca się o zmianę zasad, w 
tym o wprowadzenie okresu karencyjnego w wymiarze jednego roku dla studentów spoza UE, 
tak aby mogli oni pozostać we Francji po zakończeniu nauki.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składający petycję wyraża niezadowolenie z powodu francuskich przepisów, na mocy 
których studenci z państw trzecich, którzy uzyskali we Francji tytuł magistra, mogą pozostać 
na terytorium Francji jedynie przez sześć miesięcy i mogą ubiegać się o przedłużenie tego 
okresu o rok. Przepisy administracyjne dotyczące migracji studentów z państw trzecich do 
Francji zawarte są w okólniku z maja 2011 r. uzupełnionego kolejnym okólnikiem ze stycznia 
2012 r.
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Komisja zdaję sobie sprawę z tego, że na mocy tych przepisów studenci (posiadający co 
najmniej tytuł magistra) mogą uzyskać tymczasowe (sześciomiesięczne) zezwolenie na 
pozostanie we Francji w celu poszukiwania zatrudnienia. Jeśli znajdą pracę, powinni 
otrzymać zezwolenie na pobyt w celu podjęcia „pierwszej pracy zarobkowej”. Zgodnie z 
okólnikiem ze stycznia dopuszczalne jest ponowne rozpatrzenie wniosków ocenionych na 
podstawie okólnika wydanego w maju. W okólniku ze stycznia 2012 r. bezpośrednio 
wspomniano o potrzebie zapewnienia atrakcyjności francuskiego systemu edukacji i 
konkurencyjności francuskich przedsiębiorstw.

Uwagi Komisji

Zadaniem Unii Europejskiej jest opracowanie wspólnej polityki imigracyjnej. Współdzieli 
ona również kompetencje z państwami członkowskimi w zakresie uchwalania stosownych 
przepisów określających warunki wjazdu do UE i pobytu na jej terenie dla obywateli państw 
trzecich, a także ustanawia powiązane prawa. Wspólna polityka imigracyjna jest stopniowo 
rozwijana poprzez przyjmowanie dyrektyw UE mających na celu ustanowienie jednolitego 
pakietu przepisów, których muszą przestrzegać określone państwa członkowskie. Nie istnieje 
ogólna dyrektywa ramowa regulująca legalną migrację w UE. Istniejące dyrektywy dotyczące 
migracji zawierają przepisy odnoszące się do konkretnych kategorii obywateli państw 
trzecich, takich jak studenci, naukowcy, osoby o wysokich kwalifikacjach, rezydenci 
długoterminowi w UE itp1. Przedmiotowe dyrektywy są kolejnymi częściami składowymi 
wspólnej polityki migracyjnej. Niemniej jednak w dalszym ciągu istnieją liczne obszary, w 
których z powodu braku wspólnych regulacji państwa członkowskie dysponują wyłącznymi 
kompetencjami i mogą w związku z tym stosować przepisy krajowe.

Obecnie warunki przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów (na 
każdy okres dłuższy niż trzy miesiące) na terytorium państw członkowskich reguluje na 
szczeblu UE dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków 
przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie 
młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie (Dz.U. L 375 z 
23.12.2004). W przedmiotowej dyrektywie zawarte są również przepisy umożliwiające 
studentom uzyskanie dostępu do rynku pracy pod pewnymi warunkami. Niemniej jednak w 
przepisach tych ograniczono prawo do pracy lub samozatrudnienia ściśle do okresu studiów, 
ponieważ celem jest umożliwienie studentom pokrycia części kosztów studiów. Prawo do 
pracy lub samozatrudnienia podlega dalszym ograniczeniom łącznie z prawem państw 
członkowskich do uwzględnienia sytuacji na krajowych rynkach pracy lub do określenia 
maksymalnej liczby godzin, podczas których możliwa jest taka działalność. W przedmiotowej 
dyrektywie nie określono warunków lub uprawnień do pobytu na terytorium państw 
członkowskich w celu poszukiwania pracy po zakończeniu studiów ani szczegółowych 
przepisów w sprawie zmiany statusu studenta na status zwykłego imigranta.

                                               
1 Obecnie prowadzone są prace legislacyjne nad dwoma wnioskami dotyczącymi dyrektyw w sprawie 

pracowników sezonowych i pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa – odpowiednio 
COM(2010) 379 final i COM(2010) 378 final.
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Jeśli absolwentom, o których mowa w petycji, nie przysługują uprawnienia zawarte w jednej 
z pozostałych dyrektyw UE dotyczących migracji (np. tzw. niebieska karta1 lub tzw. jedno 
zezwolenie2– po zakończeniu okresu, w którym ma zastosowanie przedmiotowa dyrektywa), 
warunki dostępu do rynku pracy i zmiany statusu wchodzą w zakres kompetencji państw 
członkowskich.

Komisja nadal jednak analizuje istniejące instrumenty prawne, aby wskazać obszary 
wymagające usprawnienia. W 2011 r. Komisja przyjęła sprawozdanie w sprawie stosowania 
dyrektywy 2004/114/WE3, w tym art. przedmiotowej dyrektywy dotyczącego pracy 
zarobkowej studentów. W sprawozdaniu oceniono, czy potencjał dyrektywy został 
wykorzystany, i wskazano uchybienia w jej wdrażaniu i w samej treści dyrektywy. W 
związku z ustaleniami sprawozdania Komisja planuje zaproponować poprawki do 
przedmiotowej dyrektywy w 2012 r. z uwzględnieniem wskazanych kluczowych obszarów, 
na które należy ukierunkować zmiany w dyrektywie. W sprawozdaniu przyznano, że bez 
naruszania uprawnień państw członkowskich do określania liczby migrantów można by 
rozpatrzeć szczególnie kwestię dostępu studentów będących obywatelami państw trzecich do 
pracy wraz z ukończeniem studiów, gdyż wydaje się to decydującym elementem w wyborze 
przez studentów państwa docelowego oraz kwestią wspólnego interesu w kontekście 
zmniejszającej się populacji w wieku produkcyjnym oraz ogólnego zapotrzebowania na 
wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Z kolei obecnie nie istnieje w przepisach UE żaden zapis, który uniemożliwiałby państwom 
członkowskim zezwolenie obywatelom państwa trzeciego przebywającym już na terytorium 
państwa członkowskiego, w tym obywatelom państwa trzeciego, którzy właśnie ukończyli 
studia, na pozostanie w kraju w celu podjęcia pracy zarobkowej lub samozatrudnienia.
Według wiedzy Komisji Europejskiej niektóre państwa członkowskie rzeczywiście pozwalają 
absolwentom studiów pozostać na terytorium kraju przez pewien z góry ustalony okres, w 
celu poszukiwania przez nich pracy – podobnie jak w przypadku opisanym przez 
składającego petycję.

Jednocześnie w toku innych działań politycznych w dziedzinie migracji odkryto, że większa 
mobilność studentów z państw trzecich mogłaby również – z uwzględnieniem kompetencji 
państw członkowskich – budzić nadzieję na zaspokojenie potrzeb rynku pracy w Europie, 
gdyby część studentów była w stanie podjąć pracę po ukończeniu studiów4.

Wnioski

Komisja dostrzega potrzebę przyciągania i zatrzymywania talentów w UE i podziela pogląd, 
że preferencyjne warunki dostępu do rynku pracy są w tym przypadku bardzo ważne.

                                               
1 Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw 

trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, Dz.U. L 155 z 18.6.2009.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury 

jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa 
członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających 
legalnie w państwie członkowskim, Dz.U. L 343 z 23.12.2011.

3 COM(2011) 587 final z 28.9.2011.
4 Zob. na przykład „Globalne podejście do kwestii migracji i mobilności” COM(2011) 743 final z 18.11.2011.
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Absolwenci rzeczywiście mogliby stanowić potencjalną pulę wykwalifikowanych 
pracowników, którzy posługują się językiem państwa przyjmującego i są już zintegrowani z 
jego społeczeństwem.

Do szczegółowego pytania o ewentualne środki na rzecz zapewnienia lepszego dostępu 
studentów do rynku pracy UE można by się odnieść w kontekście nadchodzących prac 
legislacyjnych mających na celu zmianę dyrektywy 2004/114/WE, ale nie podjęto jeszcze 
żadnej decyzji. Obecnie przepis umożliwiający absolwentom poszukiwanie pracy przez okres 
ograniczony do 6 miesięcy, na który powołuje się składający petycję, wchodzi w zakres 
kompetencji krajowych.


