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Suġġett: Petizzjoni 1160/2008, ippreżentata minn Aicha Lahrouchi, ta’ nazzjonalità 
Marokkina, dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol għan-nisa Marokkini fi 
Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni hija appell għall-awtoritajiet legali kollha u għall-avukati tad-dinja kollha sabiex 
jintervjenu għall-kondizzjonijiet mhux skużabbli li jmorru kontra d-drittijiet tal-bniedem ta’ 
mijiet ta’ nisa Marokkini li jaħdmu fis-settur tal-agrikoltura fi Spanja mingħajr l-ebda forma 
ta’ sigurtà soċjali jew kontroll. Il-petizzjonanta tistieden lil dawk li jirċievu l-appell tagħha 
biex iressqu l-każ quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strażburgu jew 
quddiem il-Qorti Internazzjonali fl-Aja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data tas-6 ta' Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar id-19 ta' Ġunju 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjoni hija appell għall-awtoritajiet legali kollha u għall-avukati tad-dinja kollha sabiex 
jintervjenu biex issir ġustizzja fir-rigward ta' mijiet ta’ nisa Marokkini li jaħdmu fis-settur tal-
agrikoltura fi Spanja mingħajr l-ebda forma ta’ sigurtà soċjali jew kontroll. Il-petizzjonanta 
tistieden lil dawk li jirċievu l-appell tagħha biex iressqu l-każ quddiem il-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem fi Strażburgu jew quddiem il-Qorti Internazzjonali fl-Aja.
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Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-ħaddiema li huma koperti mill-ftehimiet konklużi mill-UE u minn ċerti pajjiżi terzi, bħall-
Marokk, diġà jibbenefikaw minn trattament indaqs f'dak li jikkonċerna l-kundizzjonijiet tax-
xogħol, is-salarju jew it-tkeċċija, kif ukoll fil-qasam tas-sigurtà soċjali fit-territorju ta' Stat 
Membru.

Fl-Artikoli 64 u 65 tagħha, il-Ftehima Ewro-Mediterranja konkluża bejn il-Komunitajiet 
Ewropej u l-Marokk (ĠU L 70, tat-18 ta' Marzu 2000) tipprevedi l-prinċipju tan-non-
diskriminazzjoni f'dak li jikkonċerna l-kundizzjonijiet tax-xogħol, is-salarju u s-sigurtà 
soċjali, bit-termini li ġejjin:

"1. It-trattament akkordat minn kull Stat Membru lill-ħaddiema ta’ nazzjonalità Marokkina 
impjegati fit-territorju tiegħu għandu jkun ħieles minn kull diskriminazzjoni bbażata fuq in-
nazzjonalità meta mqabbla maċ-ċittadini tiegħu stess, fir-rigward tal-kondizzjonijiet tax-
xogħol, is-salarju u t-tkeċċija. 2. Kull ħaddiem Marokkin li jkun awtorizzat jeżerċita attività 
professjonali fit-territorju ta' Stat Membru b'mod temporanju jibbenefika mid-
dispożizzjonijiet tal-ewwel paragrafu f'dak li jikkonċerna l-kundizzjonijiet tax-xogħol u s-
salarju'' (Artikolu 64).

Il- ħaddiema ta’ nazzjonalità Marokkina u l-membri tal-familji tagħhom li jgħixu magħhom 
għandhom igawdu, fil-qasam tas-sigurtà soċjali, minn trattament ħieles minn kull 
diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità, meta mqabbla maċ-ċittadini tal-Istati Membri li 
jkunu mpjegati fihom. Il-kunċett ta' sigurtà soċjali jkopri l-fergħat ta' sigurtà soċjali li 
jikkonċernaw il-mard jew il-leave tal-maternità, l-invalidità, il-pensjoni tal-età, tal-pensjoni 
tas-superstiti, l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol u l-mard professjonali, l-allokazzjonijiet għal 
mewt, il-qgħad u l-allokazzjonijiet familjari (Artikolu 65).

Il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-KE, sa mis-sentenza Kziber1 tikkonferma li l-prinċipju 
tan-non-diskriminazzjoni previst fil-Ftehima mal-Marokk jista' jiggverna b'mod dirett is-
siwazzjoni legali tal-individwi: dan il-prinċipju ''li b'termini ċari, preċiżi u inkondizzjonali, 
jistabbilixxi l-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni bbażata fuq nazzjonalità kontra l-ħaddiema 
Marokkini u l-membri tal-familji tagħhom li jgħixu magħhom fil-qasam tas-sigurtà soċjali,
jinkludi obbligu ċar u preċiż li, fl-eżekuzzjoni u fl-effetti tiegħu, mhuwa soġġett għall-intervent 
tal-ebda att estern ieħor.

Fil-kuntest tal-politika komuni tal-UE għall-immigrazzjoni, matul l-2009 l-Kummissjoni 
biħsiebha tipproponi Direttiva biex tirregola b'mod speċifiku l-kondizzjonijiet għad-dħul u r-
residenza ta' ħaddiema temporanji minn pajjiżi terzi.

Numru ta' punti msemmija fil-petizzjoni huma tassew kritiċi u se jiġu indirizzati minn dik il-
proposta, bħall-ħinijiet tax-xogħol, l-ammont minimu ta' jiem ta' xogħol u b'hekk id-dħul 

                                               
1 Każistika kostanti (sentenzi tal-31.1.1991, Kziber, C-18/90, Ġabra p.I-199, punti 15 sa 22; 
tal-20 ta' April 1994, Yousfi, C-58/93, Ġabra p. I-1353, punti 16 sa 18, u tat-3 ta' Ottubru 
1996, Hallouzi-Choho, C-126/95, Ġabra p. I-4807, punt 19); Ordinanza tat-12.2.2003, Alami, 
C-23/02.
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garantit, l-aċċess għas-sigurtà soċjali u l-istandard tal-postijiet tal-għixien u l-livell ta' kera 
rikjest għal dawn il-postijiet.

Il-petizzjonanta qed titlob ukoll li l-permessi ta' residenza jinħarġu lill-''vittmi tal-iskjavitù''. 
F'dan ir-rigward, bi qbil mad-Direttiva 2004/81/KE (dwar il-permess ta' residenza maħruġ lil 
ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma vittmi tat-traffikar fi bnedmin jew li kienu s-suġġett ta' azzjoni 
għall-faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, li jikkoperaw mal-awtoritajiet kompetenti) jista' 
jingħata permess ta' residenza għal mill-inqas 6 xhur (li jista' jiġġedded) lil ċittadini ta' pajjiżi 
terzi li jisfaw vittmi tat-traffikar tal-bnedmin f'każ li jikkoperaw mal-awtoritajiet kompetenti u 
b'hekk jikkontribwixxu biex jiġu meqruda netwerks kriminali.

Meta jitqies dan li għadu kif intqal, is-servizzi tal-Kummissjoni jirrakkomandaw li l-persuni 
kkonċernati jew ir-rappreżentanti tagħhom jindirizzaw lill-ombudsman Spanjol (''Defensor del 
Pueblo''), li hawn taħt jistgħu jsibu d-dettalji tiegħu: 

http://www.defensordelpueblo.es/

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

Mail :registro@defensordelpueblo.es

Biex wieħed iressaq ilment online: 
https://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=/firma/

Jeżistu possibilitajiet oħra għal għoti ta' pariri fil-Consejerías de Asuntos Sociales fil-
Komunitajiet awtonomi kif ukoll fi ħdan organizzazzjonijiet mhux governattivi, "Asociación 
de trabajadores e Inmigrantes marroquíes en España" - ATIME - li toffri għajnuna legali 
għaċ-ċittadini Marokkini b'mod partikolari. 
http://www.atime.es/


