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LYHYET PERUSTELUT

Tämä direktiivi on osa toimia, joilla luodaan EU:n yleinen siirtolaisuuspolitiikka. Se on 
kolmansien maiden kansalaisia koskeva puite-ehdotus, jolla on kaksi tavoitetta:

a) luoda jäsenvaltioihin oleskelua ja työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely;

b) myöntää EU:ssa laillisesti asuville kolmansien maiden työntekijöille yhtenäiset 
vähimmäisoikeudet, jotka perustuvat tasaveroiseen kohteluun jäsenvaltioiden kansalaisten 
kanssa.

Ehdotuksesta on jo keskusteltu neuvostossa ja siitä laadittiin Euroopan parlamentin 
päätöslauselma (Gaubertin ja Jelevan mietintö 20. marraskuuta 2008), joka hyväksyttiin 
Euroopan yhteisön entisen perustamissopimuksen mukaisesti kuulemismenettelyllä. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen nojalla tähän ehdotukseen sovelletaan uutta 
oikeudellista menettelyä (tavallista lainsäätämisjärjestystä) ja siten on perusteltua laatia uusi 
Euroopan parlamentin päätöslauselma. 

Valmistelija korostaa, että tämä lausunto rajoittuu aiheisiin, jotka kuuluvat työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan, eli johdanto-osan 9, 12, 15 ja 
16 kappaleisiin, 2 artiklan b alakohtaan, 3 artiklan 2 kohdan b alakohtaan, 12 artiklaan 
(lukuun ottamatta 1 kohdan johdantokappaletta) ja 13 artiklaan, tämän kuitenkaan 
vaikuttamatta siihen, että itse valmistelija tai kuka tahansa muu valiokunnan jäsen voi päättää 
esittää kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle tarkistuksia ehdotuksen 
näkökohdista, jotka eivät kuulu työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan toimivaltaan.

Ehdotus on osa komission vuonna 2007 julkistamaa lakialoitepakettia. Käsiteltävänä olevasta 
asiakirjasta pitäisi tulla puitedirektiivi ja yhteinen vähimmäisnimittäjä yksityiskohtaisemmille 
kyseiseen pakettiin kuuluville, siirtolaisuutta koskeville direktiiveille (seuraamukset 
laittomasti oleskelevia työntekijöitä palkkaaville työnantajille, ammattitaitoiset työntekijät, 
kausityöntekijät, palkalliset harjoittelijat ja yrityksen sisällä siirtyvät työntekijät).

Olisi ollut loogista aloittaa pakettia koskeva keskustelu tästä puite-ehdotuksesta ja saadun 
sopimuksen pohjalta keskustella yksityiskohtaisista ehdotuksista. Niin ei kuitenkaan tehty, 
vaan Euroopan unioni on jo antanut direktiivejä työnantajiin kohdistuvista seuraamuksista 
(direktiivi 2009/52/EY) ja ammattitaitoisista työntekijöistä (direktiivi 2009/50/EY). Koska 
loogista järjestystä ei noudatettu, nyt on toimittava tiettyjen toteutuneiden tapahtumien 
pohjalta: kun analysoidaan kaikkiin kolmansien maiden työntekijöihin sovellettavia 
oikeuksia, joita tämä ehdotus siis koskee, on tarkasteltava ammattitaitoisille työntekijöille jo 
myönnettyjä oikeuksia, jotta voidaan välttää ristiriidat ja etsiä yhteiset tekijät ja yhteinen linja 
kyseisistä kahdesta säädöksestä. Samasta syystä on otettava huomioon oikeudet, joita 
Euroopan unioni jo myöntää pitkään oleskelleille työntekijöille (direktiivi 2003/109/EY), 
kolmansien maiden kansalaisille, jotka on päästetty unioniin opiskelua, opiskelijavaihtoa, 
palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten (direktiivi 2004/114/EY), tai kolmansien 
maiden kansalaisille, jotka on päästetty unioniin tieteellistä tutkimusta varten (direktiivi 
2005/71/EY). 

Direktiiviehdotuksen suurin ongelma on se, että direktiivin luonne laaja-alaisena 
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puitesäädöksenä hämärtyy, koska soveltamisalaan on tehty poikkeuksia ja tietyille yhteisöille 
on myönnettyjen erioikeuksia. Valmistelija katsoo, että tämä vahingoittaa direktiivin 
perustavoitetta, joka on yhteisön kansalaisten kanssa yhdenvertaisen kohtelun turvaaminen 
kaikille Euroopassa laillisesti työskenteleville kolmansien maiden työntekijöille työelämässä, 
yhteiskunnassa ja taloudessa. 

Tasa-arvo on perustavan tärkeää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden 
kannalta ja myös tunnustus panoksesta, jonka siirtolaiset antavat EU:n taloudelle työllään ja 
maksamillaan veroilla ja sosiaaliturvamaksuilla. Yhdenvertaisuudella voidaan lisäksi 
vähentää epäreilua kilpailua, asettaa esteitä laittomalle työnteolle ja estää kolmansien maiden 
työntekijöitä joutumasta hyväksikäytetyiksi työelämässä ja heidän syrjäytymistään. 
Vähimmäisvaatimukset ovat välttämättömiä, jotta kaikkialla Euroopassa olisi kolmansien 
maiden laillisia työntekijöitä koskevat yhtenäiset pelisäännöt riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltiossa he työskentelevät. 

On vahvistettava kaikkia laillisia siirtolaisia poikkeuksetta ja mahdollisimman kattavasti 
koskevat oikeudet, jotta voidaan pitää kiinni integraatiovelvoitteista ja kunnioittaa Euroopassa 
laillisesti työskenteleviä ja siten tunnustaa heidän arvokkuutensa ja panoksensa EU:n 
taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle. 

Direktiivin kattavuuden parantamiseksi ja jotta siitä voisi tulla viitekehys erityisryhmiä 
koskeville tuleville direktiiveille, olisi täsmennettävä, että mitään erityisryhmää, eikä 
varsinkaan kausityöntekijöitä, saa jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, niin kuin 
komissio aikoo tehdä. Erityisdirektiiveillä on täsmennettävä EU:hun pääsyn ehtoja ja 
mahdollisesti erityisoikeuksia, mutta varmistettava samalla, että ei aseteta esteitä laillisten 
siirtolaisten kohtelulle oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja yhtäläisesti puitedirektiivissä 
tarkoitetulla tavalla.

Valmistelija ei myöskään pidä oikeana komission ehdotusta siitä, että oleellisia suojelua 
koskevat näkökohtia jätetään jäsenvaltioiden harkintavaltaan. On selvää, että 
työmarkkinaolosuhteet ja ulkomaisen työvoiman tarve samoin kuin työvoiman ammattitaidon 
taso vaihtelevat jäsenvaltioittain. Näin monimuotoisessa ympäristössä tarvitaan kuitenkin 
yhteistä vähimmäissäännöstöä, jonka avulla voidaan edetä kohti yhteistä, yhtenäistä ja 
oikeudenmukaista siirtolaisuutta koskevaa eurooppalaista toimintatapaa ja joka tehokkaasti 
auttaa siirtolaisia osallistumaan yhteiskuntaan ja työelämään.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Koska asiasta ei ole annettu 
horisontaalista yhteisön lainsäädäntöä, 
kolmansien maiden kansalaisten oikeudet 
vaihtelevat riippuen siitä, missä 
jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on 
heidän kansalaisuutensa. Heillä ei ole 
samoja oikeuksia kuin asianomaisen 
jäsenvaltion kansalaisilla tai muilla EU:n 
kansalaisilla. Johdonmukaisen 
maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi 
edelleen, EU:n kansalaisten ja maassa 
laillisesti työskentelevien kolmansien 
maiden kansalaisten oikeuksia koskevien 
erojen pienentämiseksi ja 
maahanmuuttokysymyksiin liittyvän 
voimassa olevan yhteisön säännöstön 
täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt 
oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä 
osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon 
laillisesti hyväksytyille kolmansista maista 
tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole 
pitkään oleskelleen henkilön asemaa, 
taataan tasavertainen kohtelu omiin 
kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan
luoda tasavertaiset toimintaedellytykset
koko EU:n alueelle, tunnustaa, että 
jossakin jäsenvaltiossa laillisesti 
työskentelevät kolmansien maiden 
kansalaiset osallistuvat Euroopan talouden 
rakentamiseen tekemällä työtä ja 
maksamalla veroja, sekä estää kolmansien 
maiden kansalaisten hyväksikäytöstä 
aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu 
näiden ja omien kansalaisten välillä.

(9) Koska asiasta ei ole annettu unionin
horisontaalista lainsäädäntöä, kolmansien 
maiden kansalaisten oikeudet vaihtelevat 
riippuen siitä, missä jäsenvaltiossa he 
työskentelevät ja mikä on heidän 
kansalaisuutensa. Heillä ei ole samoja 
oikeuksia kuin asianomaisen jäsenvaltion 
kansalaisilla tai muilla EU:n kansalaisilla.
Johdonmukaisen maahanmuuttopolitiikan 
kehittämiseksi edelleen, EU:n kansalaisten 
ja maassa laillisesti työskentelevien 
kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia 
koskevien erojen pienentämiseksi ja 
maahanmuuttokysymyksiin liittyvän 
voimassa olevan yhteisön säännöstön 
täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt
sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet ja
työlainsäädäntöön liittyvät oikeudet ja
tarkennettava erityisesti, millä osa-alueilla 
johonkin jäsenvaltioon laillisesti 
hyväksytyille kolmansista maista tulleille 
työntekijöille, joilla ei vielä ole pitkään 
oleskelleen henkilön asemaa, taataan 
tasavertainen kohtelu omiin kansalaisiin 
nähden. Säännöksillä halutaan ottaa 
käyttöön oikeudenmukaisuuden 
vähimmäistaso koko EU:n alueella, 
tunnustaa, että jossakin jäsenvaltiossa 
laillisesti työskentelevät kolmansien 
maiden kansalaiset osallistuvat Euroopan 
talouden rakentamiseen tekemällä työtä ja 
maksamalla veroja, sekä estää kolmansien 
maiden kansalaisten hyväksikäytöstä 
aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu 
näiden ja omien kansalaisten välillä.

Or. fr
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä direktiiviä ei tulisi soveltaa 
niihin kolmansien maiden kansalaisiin, 
jotka lähetetään johonkin jäsenvaltioon 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 96/71/EY nojalla, 
eikä niihin, jotka saapuvat johonkin 
jäsenvaltioon sellaisten sitoumusten 
nojalla, jotka sisältyvät tiettyihin ryhmiin 
kuuluvien kaupan tai investointien alalla 
toimivien luonnollisten henkilöiden 
maahanpääsyä ja väliaikaista oleskelua 
helpottaviin kansainvälisiin sopimuksiin, 
sillä kyseisten henkilöiden ei katsota 
toimivan asianomaisen jäsenvaltion 
työmarkkinoilla.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltion alueella työskenteleviä 
kolmansien maiden kansalaisia olisi 
kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-
asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 
1971 annetussa neuvoston asetuksessa

(16) Jäsenvaltion alueella työskenteleviä 
kolmansien maiden kansalaisia olisi 
kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-
asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 883/2004. Neuvoston asetuksella
(EY) N:o 859/2003, annettu 14 päivänä 
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(ETY) N:o 1408/71. Neuvoston asetuksella
(EY) N:o 859/2003, annettu 14 päivänä 
toukokuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 
1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 
muuttamisesta soveltamisalan 
laajentamiseksi koskemaan kolmansien 
maiden kansalaisia, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan 
heidän kansalaisuutensa vuoksi, ulotetaan 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännökset 
koskemaan Euroopan unionin alueella 
laillisesti oleskelevia rajat ylittävässä 
tilanteessa olevia kolmansien maiden 
kansalaisia. Tähän direktiiviehdotukseen 
sisältyviä säännöksiä, jotka koskevat 
tasavertaista kohtelua sosiaaliturvan osalta, 
sovelletaan myös kolmannesta maasta
suoraan johonkin jäsenvaltioon tuleviin 
henkilöihin. Jäsenvaltioiden rajat 
ylittävässä tilanteessa olevien kolmansien 
maiden kansalaisten sosiaaliturvan osalta 
direktiivissä ei kuitenkaan pitäisi taata 
suurempia oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 
yhteisön lainsäädäntöön.

toukokuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 
1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 
muuttamisesta soveltamisalan 
laajentamiseksi koskemaan kolmansien 
maiden kansalaisia, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan 
heidän kansalaisuutensa vuoksi, ulotetaan 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännökset 
koskemaan Euroopan unionin alueella 
laillisesti oleskelevia rajat ylittävässä 
tilanteessa olevia kolmansien maiden 
kansalaisia. Tähän direktiiviehdotukseen 
sisältyviä säännöksiä, jotka koskevat 
tasavertaista kohtelua sosiaaliturvan osalta,
sovelletaan myös välittömästi kolmannesta 
maasta jäsenvaltioon suoraan tulleeseen 
henkilöön edellyttäen, että kyseinen 
henkilö oleskelee alueella laillisesti ja hän 
täyttää kansallisen lainsäädännön 
mukaiset vaatimukset oikeudesta 
asiaankuuluviin sosiaaliturvaetuuksiin.
Jäsenvaltioiden rajat ylittävässä tilanteessa 
olevien kolmansien maiden kansalaisten 
sosiaaliturvan osalta direktiivissä ei 
kuitenkaan pitäisi taata suurempia 
oikeuksia kuin mitä jo sisältyy yhteisön 
lainsäädäntöön. Lisäksi tämän direktiivin 
nojalla ei pitäisi unionin lainsäädännön 
soveltamisalan ulkopuolelle jäävissä 
tilanteissa myöntää oikeuksia esimerkiksi 
kolmannessa maassa oleskeleville 
perheenjäsenille.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jotka kuuluvat direktiivin 96/71/EY 
soveltamisalaan niin kauan kuin he ovat 
lähetettyinä työhön toiseen jäsenvaltioon;

Poistetaan.



PE439.114v01-00 8/12 PA\804882FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) työolot ja työehdot, joihin kuuluvat 
palkkaus ja irtisanominen sekä työterveys 
ja -turvallisuus;

a) työolot ja työehdot, joihin kuuluvat 
palkkaus, lomat, työaika ja irtisanominen 
sekä työterveys ja -turvallisuus;

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yleissivistävä ja ammatillinen koulutus; c) yleissivistävä koulutus sanan laajassa 
merkityksessä ja ammatillinen koulutus, 
mukaan lukien opintoapurahojen saanti;

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti esitti samanlaista tarkistusta vuoden 2001 ehdotukseen direktiiviksi 
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sosiaaliturvan osa-alueet sellaisina kuin 
ne määritellään sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 

e) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat sosiaaliturvan osa-aloja
sellaisina kuin ne määritellään 
sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta 29 päivänä 
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perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 
1971 annetussa neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 1408/71. Neuvoston asetusta
(EY) N:o 859/2003, jolla muutetaan 
asetusta (ETY) N:o 1408/71 ja sen 
täytäntöönpanoasetusta (ETY) N:o 574/72 
niiden soveltamisalan laajentamiseksi niin, 
että se kattaa myös kolmansien maiden 
kansalaiset, joita kyseiset säännökset eivät 
jo koske yksinomaan heidän 
kansalaisuutensa vuoksi, olisi sovellettava 
vastaavasti;

huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 883/2004. Toukokuun 14 päivänä 
2003 annettua neuvoston asetusta (EY) 
N:o 859/2003, jolla muutetaan asetusta
(ETY) N:o 1408/71 ja sen 
täytäntöönpanoasetusta (ETY) N:o 574/72 
niiden soveltamisalan laajentamiseksi niin, 
että se kattaa myös kolmansien maiden 
kansalaiset, joita kyseiset säännökset eivät 
jo koske yksinomaan heidän 
kansalaisuutensa vuoksi, olisi sovellettava 
vastaavasti;

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) veroetuudet; g) veroetuudet, jos työntekijää pidetään 
verovelvollisena kyseisessä jäsenvaltiossa;

Or. fr

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) mahdollisuus tavaroiden ja palvelujen 
hankintaan sekä julkiseen tavara- ja 
palvelutarjontaan, muun muassa oikeus 
osallistua menettelyihin asunnon ja 
työvoimatoimistojen tarjoaman avun
saamiseksi.

h) mahdollisuus tavaroiden ja palvelujen 
hankintaan sekä julkiseen tavara- ja 
palvelutarjontaan, muun muassa oikeus 
osallistua menettelyihin asunnon ja 
työvoimatoimistojen tarjoamien tuki- ja 
neuvontapalvelujen saamiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rajoittamalla 1 kohdan c alakohdan 
mukaisia oikeuksia opintoapurahojen 
osalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rajoittamalla 1 kohdan h alakohdan
mukaisia oikeuksia julkisin varoin 
rahoitetun asumisen osalta koskemaan 
tapauksia, joissa kolmannen maan 
kansalainen on oleskellut tai joissa hänellä 
on oikeus oleskella kyseisen jäsenvaltion 
alueella vähintään kolmen vuoden ajan;

c) asettamalla rajoituksia 1 kohdan 
h alakohdan mukaisten oikeuksien 
täysimääräiselle soveltamiselle julkisin 
varoin rahoitetun asumisen osalta
tapauksissa, joissa kolmannen maan 
kansalainen on oleskellut tai joissa hänellä 
on oikeus oleskella kyseisen jäsenvaltion 
alueella alle kolme vuotta;

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korjaamaan se, että komission tekstissä sanotaan päinvastaista kuin 
mitä siinä pitäisi sanoa: kohdassa pitäisi rajoittaa niiden kolmansien maiden kansalaisten 
oikeuksia, joilla on lyhytkestoinen oleskelulupa.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rajoittamalla 1 kohdan a, b ja 
g alakohdan mukaiset oikeudet 
työsuhteessa oleviin kolmansista maista 
tulleisiin työntekijöihin;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu
Rajoitukset yhtäläisiin työehtoihin ja yhdistymisvapauteen ovat erittäin kyseenalaisia, koska 
niillä asetetaan kyseenalaiseksi perusoikeuksien käyttö. Rajoitukset aiheuttavat työntekijöiden 
suojelua koskevia ongelmia silloin, kun on kyse työpaikan hakemisesta ja palvelukseen 
ottamisesta tai irtisanomiseen liittyvästä kiistasta. 

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) rajoittamalla 1 kohdan e alakohdan 
mukaiset oikeudet, työttömyysturvaa 
lukuun ottamatta, työsuhteessa oleviin 
kolmansista maista tulleisiin 
työntekijöihin;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tässä direktiivissä 
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vahvistettujen oikeuksien rikkomisesta 
määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat seuraamukset.

Or. en

Perustelu
Saatavana on oltava tehokkaita oikaisukeinoja tapauksissa, joissa esimerkiksi työnantaja 
rikkoo yhtäläistä kohtelua koskevaa periaatetta.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Tämän direktiivin soveltaminen ei 
vaikuta 18 päivänä lokakuuta 1961 
allekirjoitettuun Euroopan sosiaaliseen 
peruskirjaan ja 24 päivänä marraskuuta 
1977 tehtyyn siirtotyöläisten asemaa 
koskevaan eurooppalaiseen 
yleissopimukseen sisältyviin oikeuksiin ja 
periaatteisiin.

Or. en


