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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1160/2008, της Aicha Lahrouchi, μαροκινής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας των μαροκινών γυναικών στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά συνιστά μια έκκληση προς όλες τις δικαστικές αρχές και όλους τους νομικούς σε 
όλο τον κόσμο ώστε να παρέμβουν για τις απαράδεκτες συνθήκες παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάτω από τις οποίες εργάζονται πολλές εκατοντάδες μαροκινών 
γυναικών σε ισπανικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις χωρίς κανενός είδους κοινωνική ασφάλιση 
ή έλεγχο. Προτρέπει δε τους παραλήπτες της έκκλησής της να υποβάλουν την υπόθεση στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο ή στο Διεθνές 
Δικαστήριο στη Χάγη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2009. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την 
Επιτροπή (άρθρο 192, παράγραφος 4, του κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009

Η αναφορά

Η αναφορά συνιστά έκκληση προς όλες τις δικαστικές αρχές και όλους τους νομικούς της
υφηλίου να παρέμβουν για να αποδοθεί δικαιοσύνη στις εκατοντάδες γυναίκες από το 
Μαρόκο που εργάζονται στο γεωργικό τομέα στην Ισπανία χωρίς κανενός είδους κοινωνική 
ασφάλιση ή έλεγχο. Η αναφέρουσα καλεί τους αποδέκτες της έκκλησής της να υποβάλουν 
την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου ή 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
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Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από τις συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΕ και ορισμένες 
τρίτες χώρες, όπως το Μαρόκο, χαίρουν ήδη ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τις συνθήκες 
εργασίας, αμοιβής ή απόλυσης, καθώς και επί θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης στην 
επικράτεια ενός κράτους μέλους.

Η ευρωμεσογειακή συμφωνία που συνήφθη μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του 
Μαρόκου (ΕΕ L 70, 18 Μαρτίου 2000) προβλέπει στα άρθρα 64 και 65 αυτής την αρχή της 
μη διάκρισης επί θεμάτων συνθηκών εργασίας, αμοιβής και κοινωνικής ασφάλισης με τους 
κάτωθι όρους:

«1. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στους εργαζομένους μαροκινής υπηκοότητας, οι οποίοι 
απασχολούνται στην επικράτειά του, καθεστώς που χαρακτηρίζεται από την απουσία κάθε 
διάκρισης βασιζόμενης στην ιθαγένεια σε σχέση με τους ημεδαπούς του υπηκόους, όσον 
αφορά τους όρους εργασίας, αμοιβής και απόλυσης.
2. Κάθε μαροκινός εργαζόμενος που έχει άδεια για άσκηση έμμισθης επαγγελματικής 
δραστηριότητας στην επικράτεια ενός κράτος μέλους σε προσωρινή βάση, υπάγεται στις 
διατάξεις της παραγράφου 1, όσον αφορά τους όρους εργασίας και αμοιβής.» (άρθρο 64).

«…οι εργαζόμενοι μαροκινής υπηκοότητας και τα συγκατοικούντα μέλη της οικογενείας τους 
απολαύουν στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, καθεστώτος που χαρακτηρίζεται από την 
απουσία κάθε διάκρισης βασιζόμενης στην ιθαγένεια, σε σχέση με τους υπηκόους των 
κρατών μελών στα οποία απασχολούνται.
Η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης καλύπτει τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης που 
αφορούν τις παροχές ασθένειας, μητρότητας, αναπηρίας, γήρατος, επιζώντων, εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, τα επιδόματα θανάτου, ανεργίας και τις 
οικογενειακές παροχές. (άρθρο 65).»

Η νομολογία του Δικαστηρίου των ΕΚ επιβεβαιώνει μετά από την απόφαση Kziber1 ότι η
αρχή των μη διακρίσεων που προβλέπει η συμφωνία με το Μαρόκο δύναται να διέπει άμεσα 
τη νομική κατάσταση των ατόμων: σύμφωνα με το δικαστήριο, η αρχή αυτή που εδραιώνει 
με σαφείς, ακριβείς και άνευ συνθηκών όρους, την απαγόρευση των διακρίσεων για λόγους 
ιθαγένειας εις βάρος των εργαζομένων μαροκινής υπηκοότητας και των συγκατοικούντων
μελών της οικογενείας τους στο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, συνεπάγεται σαφή και 
ακριβή υποχρέωση η οποία δεν εξαρτάται, κατά την εκτέλεση ή τις επιπτώσεις της, από την 
παρέμβαση κανενός μεταγενέστερου παράγοντα.

Στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση, η Επιτροπή προτίθεται να
προτείνει, κατά τη διάρκεια του 2009, μια οδηγία που θα ρυθμίζει ειδικά την είσοδο και τις 
συνθήκες διαμονής των εποχιακών εργαζομένων από τρίτες χώρες.

                                               
1 Πάγια νομολογία (αποφάσεις της 31ης Ιανουαρίου 1991, Kziber, C-18/90, Συλλ. σ. I-199, 
σημεία 15 έως 22· της 20ής Απριλίου 1994, Yousfi, C-58/93, Συλλ. σ. I-1353, σημεία 16 έως
18, και της 3ης Οκτωβρίου 1996, Hallouzi-Choho, C-126/95, Συλλ. σ. I-4807, σημείο 19)·
διάταξη της 12ης Φεβρουαρίου 2003, Alami, C-23/02.
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Διάφορα θέματα που θίγει η αναφορά είναι πράγματι κρίσιμης σημασίας και θα
αντιμετωπιστούν στην πρόταση αυτή, όπως οι ώρες εργασίας, η εγγύηση ελαχίστου αριθμού 
ημερών εργασίας και συνεπώς και εισοδήματος, η πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, ή η 
ποιότητα της στέγασης και το επίπεδο του σχετικού ενοικίου.

Η αναφέρουσα ζητεί επίσης να δοθούν άδειες παραμονής στα ‘θύματα της σκλαβιάς’. Από
της απόψεως αυτή, σύμφωνα με την οδηγία 2004/81/ΕΚ (σχετικά με τον τίτλο παραμονής που 
χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές) μπορεί να χορηγείται
άδεια παραμονής για τουλάχιστον 6 μήνες (ανανεώσιμους) σε υπηκόους τρίτων χωρών που
υπήρξαν θύματα εμπορίας ανθρώπων εφόσον συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές και
συμβάλουν έτσι στη διάλυση εγκληματικών δικτύων.

Δεδομένων των ανωτέρω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής συστήνουν τα εν λόγω πρόσωπα ή οι 
εκπρόσωποί τους να απευθυνθούν στον Ισπανό διαμεσολαβητή (Defensor del Pueblo) στην 
κάτωθι διεύθυνση:

Ιστοσελίδα: http://www.defensordelpueblo.es/

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Paseo Eduardo Dato, 31, και
Calle Zurbano, 42
28010
Μαδρίτη
Ισπανία
Τλφ: 91 432 79 00

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:registro@defensordelpueblo.es

Για την υποβολή επιγραμμικής καταγγελίας: 
https://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=/firma/

Άλλες δυνατότητες συνδρομής προσφέρουν οι διοικητικές υπηρεσίες κοινωνικών υποθέσεων
των αυτόνομων κοινοτήτων καθώς και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, όπως η ‘Ένωση 
μαροκινών εργαζομένων και μεταναστών στην Ισπανία’ (ATIME) που προσφέρει νομική 
συνδρομή ειδικά στους υπηκόους του Μαρόκου: http://www.atime.es/.


