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Temats: Lūgumraksts Nr. 1160/2008, ko iesniegusi Marokas valstspiederīgā Aicha 
Lahrouchi par marokāņu sieviešu darba apstākļiem Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja vēršas pie visām pasaules tiesu iestādēm un juristiem, aicinot tos 
cīnīties pret nepanesamajiem apstākļiem, kas ir pretrunā ar cilvēktiesībām un kādos strādā 
simtiem marokāņu sieviešu Spānijas lauksaimniecības uzņēmumos bez jebkādas sociālās 
drošības vai kontroles formas. Viņa lūdz šā lūgumraksta saņēmējus nosūtīt lietu Eiropas 
Cilvēktiesību tiesai Strasbūrā vai Starptautiskajai Tiesai Hāgā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. februārī. Komisijai pieprasīta informācija atbilstoši 
Reglamenta 192. panta 4. punktam.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Lūgumraksts

Lūgumraksts ir aicinājums visām pasaules tiesu iestādēm un juristiem cīnīties par taisnīgiem 
apstākļiem simtiem marokāņu sieviešu, kuras strādā Spānijas lauksaimniecības uzņēmumos 
bez jebkādas sociālās drošības vai kontroles formas. Viņa lūdz šā lūgumraksta saņēmējus 
iesniegt lietu Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā vai Starptautiskajā Tiesā Hāgā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Darba ņēmēji, uz kuriem attiecas nolīgumi, ko noslēgusi ES ar atsevišķām trešām valstīm, 
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piemēram, Maroku, jau bauda vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz darba apstākļiem, atalgojumu
un atlaišanu, kā arī attiecībā uz sociālo drošību dalībvalsts teritorijā.

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, kas noslēgts starp Eiropas Kopienām un 
Maroku (OV L 70, 18.03.2000), 64. un 65. pantā ir paredzēts nediskriminēšanas princips 
attiecībā uz darba apstākļiem, atalgojumu un sociālo drošību:

„1. Katra dalībvalsts attiecībā uz darba apstākļiem, atalgojumu un atlaišanu piešķir savā 
teritorijā nodarbinātiem darba ņēmējiem, kuri ir Marokas valstspiederīgie, režīmu, ko raksturo 
pilnīgi nediskriminējoša attieksme valstspiederības dēļ, salīdzinot ar saviem 
valstspiederīgajiem. 2. Uz jebkuru marokāņu darba ņēmēju, kuram atļauts strādāt profesionālu 
apmaksātu pagaidu darbu kādas dalībvalsts teritorijā, attiecas 1. punkta noteikumi attiecība uz 
darba apstākļiem un atalgojumu” (64. pants).

Darba ņēmēji, kas ir Marokas valstspiederīgie, un viņu ģimenes locekļi, kuri dzīvo kopā ar 
viņiem, sociālās drošības jomā bauda pilnīgi nediskriminējošu attieksmi salīdzinājumā ar 
valstspiederīgajiem no dalībvalstīm, kurās viņi ir nodarbināti. Ar sociālās drošības jēdzienu 
saprot sociālās drošības jomas, kas attiecas uz slimības un maternitātes pabalstiem, 
invaliditātes, vecuma, pārdzīvojušā laulātā pabalstiem, pabalstiem saistībā ar nelaimes 
gadījumiem darbā un arodslimībam, pabalstiem nāves, bezdarba gadījumā, kā arī ģimenes 
pabalstiem (65. pants).

Kopš sprieduma Kziber lietā1 EKT tiesvedība apstiprina, ka nediskriminēšanas princips, kas 
paredzēts nolīgumā ar Maroku, var tieši atsaukties uz privātpersonu juridisko situāciju. Šis 
princips, kas skaidri, precīzi un bez ierunām attiecas uz aizliegumu diskriminēt saistībā ar 
valstspiederību darba ņēmējus, kas ir Marokas valstspiederīgie, un viņu ģimenes locekļus, 
kuri dzīvo kopā ar viņiem, sociālās drošības jomā ietver skaidras un precīzas saistības, uz 
kuru izpildi vai rezultātu neattiecas neviens vēlāk pieņemts tiesību akts.

Saistībā ar ES kopējo imigrācijas politiku Komisija 2009. gada laikā ir iecerējusi nākt ar 
priekšlikumu Direktīvai, lai īpaši regulētu iebraukšanas un uzturēšanās nosacījumus sezonas 
darba ņēmējiem no trešām valstīm.

Vairāki lūgumrakstā minētie punkti tiešām ir kritiski, un par tiem būs runa šajā priekšlikumā, 
piemēram, par darba laiku, minimālo darba dienu skaitu un tādējādi garantētajiem 
ienākumiem, piekļuvi sociālajai drošībai vai izmitināšanas standartu un īres līmeni par šādu 
izmitināšanu.

Lūgumraksta iesniedzēja pieprasa izsniegt uzturēšanās atļaujas arī „verdzības upuriem”. Šajā 
sakarībā atbilstoši Direktīvai 2004/81/EK (par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas 
veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm) uzturēšanās atļauju 

                                               
1 Nemainīga tiesu prakse (spriedumi no 31.1.1991 Kziber lietā, C-18/90, Recueil I-199. lpp., 
15.–22. punkts, no 20.4.1994 Yousfi lietā, C-58/93, Recueil I-1353. lpp., 16.–18. punkts, un no 
3.10.1996 Hallouzi-Choho lietā , C-126/95, Recueil I-4807. lpp., 19. punkts); tiesas rīkojums 
no 12.2.2003 Alami lietā C-23/02.
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uz vismaz 6 mēnešiem (atjaunojamu) var izsniegt trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir 
cilvēku tirdzniecības upuri, ja viņi sadarbojas ar kompetentajām iestādēm un tādējādi veicina 
kriminālo struktūru likvidāciju.

Ņemot vērā iepriekšteikto, Komisijas dienesti iesaka minētajām personām vai viņu 
pārstāvjiem griezties pie spāņu mediatora Defensor del Pueblo, kura koordinātes ir šādas:

http://www.defensordelpueblo.es/

Adrese:
Paseo Eduardo Dato, 31, un 
Calle Zurbano, 42
28010
Madride
Spānija
Tālr.: 91 432 79 00

E-pasts: registro@defensordelpueblo.es

Sūdzības iesniegšanai tiešsaistē: https://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=/firma/

Pastāv iespēja arī konsultēties Autonomo apgabalu sociālo lietu departamentos (Consejerías 
de Asuntos Sociales), kā arī nevalstiskajās organizācijās, Spānijā strādājošo marokāņu 
imigrantu apvienībā (ATIME), kas piedāvā juridisko palīdzību tieši Marokas 
valstspiederīgajiem:
http://www.atime.es/


