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Petíciós Bizottság

19.06.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Aicha Lahrouchi, marokkói állampolgár által benyújtott 1160/2008. 
számú petíció a marokkói nők spanyolországi munkakörülményeiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció felhívás minden jogi hatóságnak és jogásznak az egész világon, hogy változtassanak 
azokon a tarthatatlan, emberi jogokat sértő körülményeken, amelyek között több száz 
marokkói nő dolgozik a spanyol mezőgazdasági vállalkozásoknál mindennemű szociális 
biztonság és ellenőrzés nélkül. Arra szólítja fel felhívásának címzettjeit, hogy terjesszék az 
ügyet a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága vagy a hágai nemzetközi 
büntetőtörvényszék elé. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint).

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció

A petíció felhívás a világ minden jogi hatóságához és jogászához, hogy járjanak el annak 
érdekében, hogy igazságot szolgáltassanak a spanyol mezőgazdasági ágazatban mindennemű 
szociális biztonság és ellenőrzés nélkül dolgozó több száz marokkói nőnek. A petíció 
benyújtója kéri felhívásának címzettjeit, hogy terjesszék az ügyet a strasbourgi Emberi Jogok 
Európai Bírósága vagy a hágai nemzetközi büntetőtörvényszék elé.
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A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az Európai Unió és bizonyos harmadik országok, köztük Marokkó között létrejött 
megállapodások hatálya alá tartozó munkavállalók jelenleg is egyenlő bánásmódot élveznek 
az egyes tagállamok területén a munkakörülmények, a bérezés és az elbocsátás, valamint a 
szociális biztonság tekintetében.

Az Európai Közösségek és Marokkó közötti euro-mediterrán megállapodás (HL L 70., 
2000.3.18.) 64. és 65. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a munkafeltételekkel, a bérezéssel 
és a szociális biztonsággal kapcsolatos megkülönböztetésmentesség elvéről:

„(1) Valamennyi tagállam a területén alkalmazott marokkói állampolgárságú munkavállalókat 
– a saját állampolgáraihoz viszonyítva – a munkafeltételek, a javadalmazás és az elbocsátás 
tekintetében állampolgárságon alapuló megkülönböztetéstől mentes elbánásban részesíti. (2)
A munkafeltételek és a javadalmazás tekintetében az (1) bekezdésben előírt rendelkezéseket 
minden olyan marokkói munkavállaló esetében alkalmazni kell, aki jogosult arra, hogy 
valamely tagállam területén alkalmazottként ideiglenesen munkát végezzen.” (64. cikk)

A marokkói állampolgárságú munkavállalók és a velük élő családtagok azon tagállam 
állampolgáraihoz viszonyítva, amelyben alkalmazzák őket, a szociális biztonság terén 
állampolgárság alapján történő bármely megkülönböztetéstől mentes elbánásban részesülnek. 
A szociális biztonság fogalma magában foglalja a szociális biztonsági rendszer betegségi és 
anyasági ellátásokért, rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozóknak járó ellátásokért, 
munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén nyújtott ellátásokért, haláleseti 
juttatásokért, valamint munkanélküliségi és családi ellátásokért felelős ágait (65. cikk).

Az Európai Közösségek Bíróságának joggyakorlata a Kziber-ügyben hozott ítélet1 óta 
megerősíti, hogy a Marokkóval létrejött megállapodásban foglalt megkülönböztetésmentesség 
elve közvetlen hatással van az egyének jogi helyzetére: ez az elv, amely világosan, 
egyértelműen és feltétel nélkül tiltja az állampolgárságon alapuló megkülönböztetést a 
marokkói állampolgárokkal és velük élő családtagjaikkal szemben a szociális biztonság 
tekintetében, világos és egyértelmű kötelezettséget jelent, amelynek teljesítése vagy hatása 
nem függ további jogszabályok kibocsátásától. 

Az Európai Unió közös bevándorláspolitikájának keretében a Bizottság 2009 folyamán 
irányelvre irányuló javaslatot kíván tenni a harmadik országokból származó idénymunkások 
beutazási és tartózkodási feltételeinek kifejezett szabályozása érdekében.

A petícióban szereplő számos pont valóban kritikus, ezekkel a javaslat is foglalkozni fog, így 
például a munkaidő, a munkanapok minimális száma és az ennek megfelelően garantált 
jövedelem, a szociális biztonsághoz való hozzáférés, vagy a szállás színvonala és a szállásért 
kért lakbér mértékének kérdésével.

                                               
1 Állandó joggyakorlat (1991. január 31-i ítélet, Kziber, C-18/90, EBHT I-199. o., 15–22. 
pont; 1994. április 20-i ítélet, Yousfi, C-58/93, EBHT I-1353. o., 16–18. pont, 1996. október 
3-i ítélet, Hallouzi-Choho, C-126/95, EBHT I-4807. o., 19. pont); 2003. február 12-i végzés, 
Alami, C-23/02.
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A petíció benyújtója kéri továbbá, hogy a „rabszolgaság áldozatai” kapjanak tartózkodási 
engedélyt. E tekintetben a (harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az 
illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási 
engedélyről szóló) 2004/81/EK irányelv értelmében harmadik országok emberkereskedelem 
áldozatává vált állampolgárai részére legalább hat hónapra (megújítható) tartózkodási 
engedélyt állítható ki, amennyiben együttműködnek az illetékes hatóságokkal, és ezzel 
hozzájárulnak a bűnügyi hálózatok felderítéséhez.

A Bizottság szolgálatai a fentiek alapján azt ajánlják, hogy a szóban forgó személyek vagy 
képviselőik forduljanak a spanyol ombudsmanhoz („Defensor del Pueblo”), akinek 
elérhetőségei a következők: 

http://www.defensordelpueblo.es/

Cím:
Paseo Eduardo Dato, 31, y
Calle Zurbano, 42
28010
Madrid
España
Tel.: 91 432 79 00

E-mail :registro@defensordelpueblo.es

A panaszok az interneten keresztül is benyújthatók:
https://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=/firma/

Tanácsadást biztosítanak emellett az autonóm közösségek alá tartozó „Consejerías de Asuntos 
Sociales”, valamint a nem kormányzati szervezetek részéről az „Asociación de Trabajadores e 
Immigrantes Marroquíes en España“ (ATIME), amely jogsegélyt kínál a marokkói 
állampolgárok számára: 
http://www.atime.es/


