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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1119/2011, adresată de Nicolas Cornée, de cetățenie franceză, privind 
limitarea de către guvernul francez a dreptului de ședere și de muncă în Franța 
pentru studenții străini, după terminarea studiilor

1. Rezumatul petiției

Guvernul francez a publicat o circulară (Guéant) la 31 mai 2011, privind dreptul studenților 
din afara Uniunii Europene care au studiat în Franța de a obține un permis de muncă în 
această țară după terminarea studiilor. Circulara prezintă o serie lungă de criterii care au ca 
scop clar limitarea numărului de studenți străini care rămân după terminarea studiilor. A 
devenit foarte dificil pentru acești cetățeni să obțină un permis de ședere și de muncă, chiar 
dacă au oferte de muncă de la angajatori de prestigiu. Petiționarul protestează împotriva 
acestei noi politici și cere o schimbare a normelor, inclusiv o perioadă de grație de un an 
pentru studenții din afara Uniunii Europene de a rămâne în Franța după terminarea studiilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționarul își exprimă nemulțumirea cu privire la normele franceze prin care studenții din 
țări terțe care au primit o diplomă de masterat în Franța pot rămâne pe teritoriul Franței numai 
pentru șase luni cu scopul de a-și începe cariera și pot solicita extinderea acestei perioade la 
un an. Normele administrative privind migrația studenților din țările terțe în Franța sunt 
incluse într-o circulară din mai 2011, astfel cum a fost completată de o circulară suplimentară 
din ianuarie 2012. 
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Comisia înțelege faptul că aceste norme prevăd faptul că studenții (care dețin puțin o diplomă 
de masterat) pot obține o autorizație temporară (de șase luni) de a rămâne în Franța pentru a 
căuta un loc de muncă. În cazul în care nu găsesc un loc de muncă, ar trebui să li se acorde 
ulterior un drept de ședere pentru o „primă activitate economică”. Circulara din ianuarie 
permite reexaminarea aplicațiilor evaluate în temeiul circularei din mai. Circulara din ianuarie 
2012 menționează în mod clar necesitatea de a asigura atractivitatea sistemului de educație 
francez și competitivitatea întreprinderilor franceze.   

Observațiile Comisiei 

Uniunea Europeană este însărcinată cu elaborarea unei politici comune de imigrare și este de 
competența comună a acesteia și a statelor membre adoptarea unor dispoziții relevante, care 
stabilesc condițiile în care resortisanții din țările terțe pot intra și locui în UE și asigură 
drepturile însoțitoare. Politica comună de imigrare este elaborată progresiv prin adoptarea de 
directive ale UE menite să ofere norme uniforme care trebuie respectate de către statele 
membre în cauză. Nu există o directivă-cadru generală de reglementare a migrației legale în 
UE. Directivele existente în domeniul migrației conțin norme cu privire la categorii specifice 
de resortisanți ai țărilor terțe, cum ar fi studenții, cercetătorii, persoanele înalt calificate, 
rezidenții pe termen lung în UE etc.1. Aceste directive constituie elemente suplimentare către 
o politică comună privind migrarea. Cu toate acestea, există încă unele domenii în care statele 
membre, în lipsa unei reglementări comune, își mențin competența și pot aplica, prin urmare, 
propriile norme naționale. 

În prezent, la nivelul UE, condițiile de admitere a resortisanților din țările terțe pe teritoriul 
statelor membre în vederea continuării studiilor (pentru orice perioadă mai mare de trei luni) 
sunt reglementate prin Directiva 2004/114/CE din 13 decembrie 2004 privind condițiile de 
admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională 
neremunerată sau servicii de voluntariat (JO L 375 din 23.12.2004). Prezenta directivă conține 
norme care permit studenților să aibă, în anumite condiții, acces la piața forței de muncă. 
Aceste norme limitează totuși dreptul de a lucra sau de a desfășura activități independente 
strict la perioada studiilor, întrucât obiectivul este acela de a permite studenților să își acopere 
o parte a costurilor studiilor. Acest drept de a lucra sau de a exercita activități independente 
este obiectul unor limitări suplimentare, inclusiv dreptul statelor membre de a lua în 
considerare situația propriilor piețe de muncă sau de a stabili un număr maxim de ore premise 
pentru o astfel de activitate. Directiva nu prevede condițiile sau dreptul de ședere pe teritoriul 
statelor membre cu scopul căutării unui loc de muncă în urma încheierii studiilor și nici nu 
conține dispoziții specifice cu privire la trecerea de la statutul de student la un alt statut 
standard de migrant. 

Cu excepția cazului în care absolvenții menționați în petiție sunt acoperiți de una dintre 
celelalte directive privind migrația ale UE (de exemplu, așa-numitul card albastru2 sau așa-
numitul permis unic3 – cu privire la expirarea perioadei de implementare a prezentei 

                                               
1 Două propuneri de directive privind lucrătorii sezonieri și cei care efectuează transferuri intracorporative se 

află în prezent în procesul legislativ, COM(2010) 379 final și, respectiv, COM(2010) 378 final.
2 Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților 

din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate, JO L 155, 18.6.2009.
3 Directiva 2011/98/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedură 
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directive), condițiile de acces la piața forței de muncă și de schimbare a statutului intră în 
competența statelor membre.

Cu toate acestea, Comisia continuă să evalueze instrumentele legale existente, cu scopul de a 
identifica potențiale domenii de îmbunătățire. În anul 2011, Comisia a adoptat un raport 
privind punerea în aplicare a Directivei 2004/1141, inclusiv a articolului 17 din Directivă care 
acoperă activități economice ale studenților. Raportul a evaluat, de asemenea, dacă potențialul 
directivei a fost exploatat și a identificat deficiențe privind implementarea și directiva în sine. 
Ca urmare a concluziilor raportului, Comisia intenționează să propună amendamente la 
prezenta directivă în 2012, luând în considerare domeniile de bază identificate în care 
revizuirea directivei ar trebui urmărită în mod specific. Raportul confirmă faptul că, fără a 
afecta puterea statelor membre de a determina volumul emigranților pe criterii economice, 
problema accesului la muncă pentru studenții resortisanți ai țărilor terțe la încheierea studiilor 
ar putea fi abordată în mod specific, în acest context, dat fiind faptul că acesta pare a fi un 
factor decisiv în alegerea unei țări de destinație de către studenți și o chestiune de interes 
comun în contextul scăderii populației apte de muncă și a unei nevoi globale de lucrători înalt 
calificați.

În același timp, în prezent nu există nimic în legislația UE care ar împiedica statele membre să 
permită resortisanților din țările terțe care au deja reședința pe teritoriul lor, inclusiv 
absolvenților din țările terțe care și-au încheiat studiile de puțin timp , de a rămâne pe 
teritoriul lor cu scopul de a exercita o activitate economică remunerată sau o activitate 
independentă. Pentru informarea Comisiei Europene, unele state membre nu permit, în fapt 
studenților absolvenți să rămână pe teritoriul lor pentru a căuta un loc de muncă pe parcursul 
unei anumite perioade predeterminate, similar scenariului descris de petiționar. 

În paralel, alte procese politice în domeniul migrației recunosc că o mai mare mobilitate 
pentru studenții din țările terțe ar putea, de asemenea – luând în considerare competența 
statului membru – să fie o cale promițătoare de a răspunde nevoilor de pe piața muncii din 
Europa în cazul în care unii studenți pot munci după finalizarea studiilor2. 

Concluzii

Comisia recunoaște necesitatea de a atrage și de a păstra talente în UE și împărtășește opinia 
potrivit căreia condițiile favorabile de acces pe piața forței de muncă sunt importante în acest 
sens. Într-adevăr, absolvenții ar putea constitui un potențial grup de lucrători calificați care 
vorbesc limba țării gazdă și care sunt deja integrați în societăți gazdă. 

Problema specifică privind măsurile posibile de a asigura un acces mai bun al studenților pe 
piața forței de muncă din UE ar putea fi, de asemenea, abordată prin viitoarea acțiune 
legislativă care vizează modificarea Directivei 2004/114, însă nu a fost adoptată nicio 

                                                                                                                                                  
unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de 
muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere 
legală pe teritoriul unui stat membru, JO L 343, 23.12.2011.

1 COM(2011) 587 final din 28.9.2011.
2 A se vedea, de exemplu, „Abordarea globală în materie de migrație și mobilitate”, COM(2011) 743 final din 

18.11.2011.
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hotărâre. În prezent, dispoziția care permite absolvenților să caute un loc de muncă pentru o 
perioadă limitată de 6 luni invocată de către petiționar rămâne în competența națională. 


