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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1160/2008, którą złożyła Aicha Lahrouchi (Maroko), w sprawie 
warunków pracy marokańskich kobiet w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Niniejsza petycja to apel do wszystkich władz sądowych i wszystkich prawników na świecie 
o podjęcie działań w związku z niedopuszczalnymi warunkami, które naruszają prawa 
człowieka wielu setek marokańskich kobiet pracujących w hiszpańskim rolnictwie bez żadnej 
formy ubezpieczenia społecznego czy kontroli. W petycji tej wzywa się adresatów apelu do 
wniesienia sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu lub Trybunału 
Międzynarodowego w Hadze. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 6 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Petycja

Niniejsza petycja jest apelem do wszystkich władz sądowych i wszystkich prawników na 
świecie o podjęcie działań mających na celu oddanie sprawiedliwości setkom marokańskich 
kobiet pracujących w hiszpańskim rolnictwie bez żadnej formy ubezpieczenia społecznego 
czy kontroli. Składająca petycję wzywa adresatów swojego apelu do wniesienia sprawy do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu lub Trybunału Międzynarodowego w 
Hadze.
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Uwagi Komisji odnośnie do petycji

Pracownikom objętym umowami zawartymi przez UE z niektórymi krajami trzecimi, jak np. 
z Marokiem, gwarantuje się na terytorium państw członkowskich równe traktowanie w 
zakresie warunków pracy, wynagrodzenia czy zwolnienia, jak również ubezpieczenia 
społecznego.

Układ eurośródziemnomorski zawarty między Wspólnotami Europejskimi i Marokiem (Dz.U. 
L 70 z dnia 18 marca 2000 r.) przewiduje w art. 64 i 65 zasadę niedyskryminowania w 
zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i ubezpieczenia społecznego:

"1. Każde państwo członkowskie gwarantuje pracownikom marokańskim zatrudnionym na 
jego terytorium systemem wolny od jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na 
obywatelstwo w porównaniu ze swoimi własnymi obywatelami, w zakresie warunków pracy, 
wynagrodzenia i zwolnień. 2. Każdy pracownik marokański posiadający tymczasowe 
zezwolenie na podejmowanie działalności zawodowej na terytorium któregoś państwa 
członkowskiego objęty jest postanowieniami ust. 1 w zakresie warunków pracy i 
wynagrodzenia” (art. 64). 

W zakresie ubezpieczenia społecznego pracownicy będący obywatelami Maroka i członkowie 
ich rodzin przebywający razem z nimi korzystają z systemu wolnego od jakiejkolwiek 
dyskryminacji ze względu na obywatelstwo w stosunku do obywateli państw członkowskich, 
w których pracują. Pojęcie ubezpieczenia społecznego obejmuje działy ubezpieczenia 
społecznego dotyczące świadczeń chorobowych i macierzyńskich, świadczeń z tytułu 
inwalidztwa, emerytalnych, rent rodzinnych, świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i 
choroby zawodowej, świadczeń z tytułu śmierci, zasiłków dla bezrobotnych i świadczeń 
rodzinnych (art. 65). 

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich potwierdza od wydania 
wyroku Kziber1, że przewidziana w układzie z Marokiem zasada niedyskryminacji może 
regulować bezpośrednio sytuację prawną zwykłych obywateli: ta zasada „która zatwierdza, w 
sposób jasny, precyzyjny i bezwarunkowy zakaz dyskryminowania w dziedzinie ubezpieczenia 
społecznego pracowników marokańskich i członków ich rodzin przebywających z nimi z 
powodu obywatelstwa, wprowadza jasny i precyzyjny obowiązek, który nie podlega, odnośnie 
do wykonania i skutków, interwencji żadnego późniejszego aktu”. 

W ramach wspólnej polityki imigracyjnej UE Komisja zamierza zaproponować w 2009 r. 
dyrektywę regulującą szczegółowo warunki wjazdu i pobytu pracowników sezonowych z 
krajów trzecich.

Liczne poruszone w tej petycji punkty są rzeczywiście bardzo ważne i zostaną rozpatrzone w 
tym wniosku: godziny pracy, minimalna liczba dni pracujących i związane z tym 

                                               
1 Orzecznictwo (wyroki z dnia 31.1.1991, Kziber, C-18/90, Zb.Orz. s. I-199, pkt 15-22; z dnia 
20 kwietnia 1994 r., Yousfi, C-58/93, Zb.Orz. s. I-1353, pkt 16-18 oraz z dnia 3 października 
1996 r., Hallouzi-Choho, C-126/95, Zb.Orz. s. I-4807, pkt 19); Postanowienie z dnia 
12.2.2003 r., Alami, C-23/2.
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gwarantowane wynagrodzenie, dostęp do ubezpieczenia społecznego czy normy 
zakwaterowania i poziom opłat za to zakwaterowanie.

Składająca petycję domaga się również wydawania dokumentów pobytowych „ofiarom 
niewolnictwa”. W tym zakresie zgodnie z dyrektywą 2004/81/WE (w sprawie dokumentu 
pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub 
wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują 
z właściwymi organami) dokument pobytowy może być przyznany na okres co najmniej 6 
miesięcy (odnawialny) obywatelom państw trzecich będących ofiarami handlu ludźmi, którzy 
współpracują z właściwymi organami przyczyniając się w ten sposób do likwidacji siatek 
przestępczych.

W związku z powyższym służby Komisji zalecają osobom, których dotyczy niniejsza petycja 
lub ich przedstawicielom zwrócenie się do hiszpańskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
„Defensor del Pueblo”: 

http://www.defensordelpueblo.es/

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

Adres elektroniczny: registro@defensordelpueblo.es

Aby złożyć skargę bezpośrednio na stronie internetowej: 
https://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=/firma/

Porad uzyskać można również od Consejerías de Asuntos Sociales Wspólnot 
Autonomicznych jak również w organizacjach pozarządowych, jak "Asociación de 
trabajadores e Inmigrantes marroquíes en España" ATIME, która oferuje pomoc prawną 
przede wszystkim obywatelom marokańskim. 
http://www.atime.es/


