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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1160/2008, adresată de Aicha Lahrouchi, de cetățenie marocană, 
privind condițiile de muncă pentru femeile marocane din Spania

1. Rezumatul petiției

Petiția este un apel către toate autoritățile juridice și toți juriștii din întreaga lume de a 
interveni în ceea ce privește condițiile insuportabile, contrare drepturilor omului, în care 
lucrează sute de femei marocane în întreprinderi agricole spaniole, fără nicio formă de 
securitate socială sau de control. Ea solicită celor care-i primesc apelul să înainteze acest caz 
Curții Europene pentru Drepturile Omului din Strasbourg sau Curții Internaționale de Justiție 
de la Haga. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Petiția

Petiția este un apel către toate autoritățile juridice și toți juriștii din lume de a interveni pentru 
a face dreptate sutelor de femei marocane care lucrează în sectorul agricol spaniol fără nici o 
formă de securitate socială sau de control. Petiționara solicită celor care-i primesc apelul să 
înainteze acest caz Curții Europene pentru Drepturile Omului din Strasbourg sau Curții 
Internaționale de Justiție de la Haga.

Observațiile Comisiei la conținutul petiției
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Lucrătorii a căror muncă este reglementată de acordurile încheiate de UE cu anumite state 
terțe ca Marocul beneficiază deja de un tratament egal în ceea ce privește condițiile de 
muncă, remunerarea sau concedierea, ca și în domeniul securității sociale pe teritoriul unui 
stat membru.

Acordul euromediteranean între Comunitățile Europene și Maroc (JOCE L 70 din 18 martie 
2000) prevede la articolele 64 și 65 principiul nediscriminării în ceea ce privește condițiile de 
muncă, de remunerare și de securitate socială, în termenii următori:

„(1). Fiecare stat membru acordă lucrătorilor de cetățenie marocană încadrați în muncă pe 
teritoriul său un regim caracterizat prin lipsa oricărei discriminări pe bază de naționalitate, în 
ceea ce privește condițiile de muncă, de remunerare și de concediere, în comparație cu 
resortisanții proprii. (2). Orice muncitor marocan autorizat să exercite o activitate profesională 
salariată cu titlu temporar pe teritoriul unui stat membru beneficiază de dispozițiile alineatului 
(1) în ceea ce privește condițiile de muncă și de remunerare“ (articolul 64).

Lucrătorii de cetățenie marocană și membrii familiilor acestora care locuiesc cu ei 
beneficiază, în domeniul securității sociale, de un regim caracterizat de lipsa oricărei 
discriminări pe bază de naționalitate, în comparație cu resortisanții statelor membre în care 
aceștia sunt încadrați în muncă. Noțiunea de securitate socială acoperă ramurile de securitate 
socială referitoare la indemnizațiile de boală și de maternitate, indemnizațiile pentru 
invaliditate, pentru vârstă și pentru calitatea de urmaș, indemnizațiile pentru accident de 
muncă sau boală profesională, ajutoarele în caz de deces, ajutoarele de șomaj și indemnizațiile 
familiale (articolul 65).

Începând cu hotărârea Kziber,1 jurisprudența Curții de Justiție a CE confirmă că principiul 
nediscriminării prevăzut în acordul cu Marocul poate reglementa în mod direct situația 
juridică a persoanelor private: acest principiu „care stabilește, în termeni clari, preciși și 
necondiționați, interdicția de a discrimina, pe motive de naționalitate, muncitorii de cetățenie 
marocană și membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu aceștia în domeniul securității 
sociale, impune o obligație clară și precisă care nu este subordonată intervenției niciunui act 
ulterior, în aplicarea sau în efectele sale.

În cadrul politicii europene comune din domeniul imigrării, Comisia intenționează să 
propună, în cursul anului 2009, o directivă care să reglementeze în mod specific condițiile de 
intrare și de ședere pentru lucrătorii sezonieri din țări terțe.

Anumite puncte menționate în petiție sunt într-adevăr critice și urmează să fie abordate în 
această propunere, cum ar fi programul de lucru, un număr minim de zile lucrătoare și implicit 
un venit minim garantat, accesul la securitatea socială sau un standard de cazare și un nivel al 
chiriei cerute pentru o astfel de cazare.

                                               
1 Jurisprudența constantă (hotărârile din 31.1.1991, Kziber, C-18/90, Culegere p.I-199, 
punctele 15 - 22;  din 20 aprilie 1994, Yousfi, C-58/93, Culegere I-1353, punctele 16 - 18 și 
din 3 octombrie 1996, Hallouzi-Choho, C-126/95, Culegere p. I-4807, punctul 19); Ordonanța 
din 12.2.2003, Alami, C-23/02.
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De asemenea, petiționara solicită să se elibereze permise de ședere „victimelor sclaviei“. În 
această privință, în conformitate cu Directiva 2004/81/CE (privind permisul de ședere eliberat 
resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut 
obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente), 
permisul de ședere poate fi acordat pentru o perioadă de cel puțin 6 luni (cu posibilitatea de 
reînnoire) resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane în cazul în 
care aceștia cooperează cu autoritățile competente și contribuie astfel la dezmembrarea 
rețelelor infracționale.

Având în vedere cele menționate anterior, serviciile Comisiei recomandă persoanelor în cauză 
sau reprezentanților lor să se adreseze Ombudsmanului spaniol „Defensor del Pueblo“, ale 
cărui date de contact sunt următoarele: 

http://www.defensordelpueblo.es/

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

Mail :registro@defensordelpueblo.es

Pentru a depune o plângere online: 
https://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=/firma/

Alte posibile surse de consiliere sunt Consejerías de Asuntos Sociales a Comunităților 
autonome, ca și organizația nonguvernamentală „Asociación de trabajadores e Inmigrantes 
marroquíes en España“ ATIME care oferă asistență juridică în special pentru resortisanții 
marocani. 
http://www.atime.es/


