
CM\785700BG.doc PE426.973v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1160/2008, внесена от Aicha Lahrouchi, с мароканско 
гражданство, относно условията на труд за марокански жени в Испания

1. Резюме на петицията

Петицията представлява призив към всички правни органи и всички адвокати по света 
за вземане на отношение във връзка с неоправданите условия, които нарушават правата 
на човека на стотици марокански жени, работещи в сферата на селското стопанство в 
Испания без никаква форма на социална сигурност или контрол. Вносителката 
призовава адресатите на нейния призив да отнесат случая към Европейския съд по 
правата на човека в Страсбург или Международния съд в Хага. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4, от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Петицията

Петицията представлява призив към всички правни органи и всички адвокати по света 
за вземане на отношение, за да се гарантира справедливост на стотици марокански 
жени, които работят в селскостопанския сектор в Испания без никаква форма на 
социална сигурност или контрол. Вносителката на петицията призовава адресатите на 
нейния призив да отнесат случая към Европейския съд по правата на човека в 
Страсбург или Международния съд в Хага.
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Забележки на Комисията относно петицията

Работниците, които са обхванати от споразуменията, сключени между ЕС и някои 
трети страни, като Мароко, вече се ползват с равно третиране по отношение на 
условията на труд, заплащане или освобождаване, както и в областта на социалната 
сигурност на територията на държава-членка.

Евро-средиземноморското споразумение, сключено между Европейските общности и 
Мароко (ОВ ЕО L 70, 18 март 2000 г.) предвижда в членове 64 и 65 принципа на 
недискриминация по отношение на условията на труд, заплащане и социална сигурност 
по следния начин:

„1. Що се отнася до условия на труд, възнаграждение и освобождаване всяка от 
държавите-членки трябва да прилага спрямо работниците с мароканско гражданство, 
които са заети на нейната територия, режим, без каквато и да е дискриминация, 
основана на гражданството, в сравнение с нейните собствени граждани. 2. За всеки 
работник с мароканско гражданство, който има разрешение временно да упражнява 
дейност като заето лице на територията на държава-членка, се прилагат разпоредбите 
на параграф 1 по отношение на условията на труд и възнаграждение“ (член 64).

Спрямо работниците с мароканско гражданство и членовете на техните семейства, 
които пребивават с тях, в областта на социалната сигурност трябва да се прилага 
режим, без каквато и да е дискриминация, основана на гражданството, в сравнение със 
собствените граждани на държавите-членки, в които те са заети. Понятието „социална 
сигурност“ обхваща клоновете на социална сигурност, които се отнасят до обезщетения 
за болест и майчинство, обезщетения при нетрудоспособност, при старост и пенсии на 
преживял съпруг(а), обезщетения при трудова злополука и професионално заболяване, 
обезщетения, изплащани в случай на смърт, обезщетения за безработица и семейни 
обезщетения (член 65).

Съдебната практика на Съда на Европейските общности потвърждава след решението
по Дело Kziber1, че принципът на недискриминация, предвиден в споразумението с 
Мароко, може пряко да урежда правното положение на физическите лица: този 
принцип, който утвърждава по ясен, точен и безусловен начин забраната за 
дискриминация, основана на гражданството, на работници с мароканско гражданство 
и членовете на техните семейства, които пребивават с тях, в областта на социалната 
сигурност, съдържа ясно и точно задължение, което не е подчинено, при 
изпълнението му или последиците от него, на действието на никой последващ акт.

В рамките на общата имиграционна политика на ЕС, през 2009 г. Комисията 
възнамерява да внесе предложение за директива, която конкретно да регулира 
условията на влизане и пребиваване на сезонни работници от трети страни.

                                               
1 Постоянна съдебна практика (решения от 31 януари 1991 г., Kziber, C-18/90, ECR I-
199, точки 15 - 22; от 20 април 1994 г., Yousfi, C-58/93, ECR I-1353, точки 16 - 18, както 
и от 3 октомври 1996 г., Hallouzi-Choho, C-126/95, ECR I-4807, точка 19); Разпореждане 
от 12 февруари 2003 г., Alami, C-23/02.
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Редица точки, посочени в петицията, са в действителност изключително важни и ще 
бъдат обхванати от това предложение, като например работно време, минимален брой 
работни дни и в тази връзка гарантиран доход, достъп до социална сигурност или 
стандарти на жилищните помещения и равнище на наеми, изисквани за такива 
жилищни помещения.

Вносителката на петицията също така изисква на „жертвите на робски труд“ да бъдат 
издавани разрешения за пребиваване. В тази връзка в съответствие с Директива 
2004/81/ЕО (за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, 
които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна 
имиграция и които сътрудничат с компетентните органи) разрешение за пребиваване 
може да се издаде за минимум шест месеца (с възможност за подновяване) на граждани 
на трети страни, които са жертви на трафик на хора в случай че сътрудничат на 
компетентните органи и по този начин допринасят за унищожаването на криминалните 
мрежи.

С оглед на гореизложеното, службите на Комисията препоръчват въпросните лица или 
техните представители да се отнесат към испанския омбудсман „Defensor del Pueblo“, 
чиито координати са следните: 

http://www.defensordelpueblo.es/

Адрес :
Paseo Eduardo Dato, 31, y 
Calle Zurbano, 42
28010
Madrid
España
Tél: 91 432 79 00

Електронен адрес :registro@defensordelpueblo.es

За внасяне на жалба „онлайн“ :
https://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=/firma/

Съществуват други възможности за получаване на консултация към „Consejerías de 
Asuntos Sociales des Communautés autonomes“, както и в контекста на
неправителствените организации − „Asociación de trabajadores e Inmigrantes marroquíes 
en España“ ATIME, която предоставя правна помощ, по-специално на лицата с 
мароканско гражданство
http://www.atime.es/


