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Работници и

подкрепа за правата на работниците

ЕВРОПЕЙСКА
ИДЕНТИЧНОСТ

Фабриция
Бадуел
Глориозо
(Перуджа 1927-2017) е синдикалист,
част от италиански и европейски
асоциации и институции. През 1978
г. тя е избрана за Председател на
Европейския икономически и социален
комитет (ЕИСК), консултативен комитет,
влючващ работодатели, синдикалисти
и представители на организации
на гражданското общество. Тя е
първата жена, избрана за ръководител
на институционален орган на
Европейските общности.

СВОБОДНОТО
ДВИЖЕНИЕ
на РАБОТНИЦИ

„Западна Европа има впечатляващо културно наследство,
има опита и производствения потенциал на огромна
индустриализирана зона […] Западна Европа също така
се радва на исторически създалата се култура на силни
работнически движения“.
Извадка от встъпителната реч на Фабриция Бадуел Глориозо пред ЕИСК, 17 октомври 1978 г.
(превод от италиански) HAEU, FBG 70 (translated from Italian).
Горе - От ляво на дясно: Фабриция Бадуел Глориозо, 17 октомври 1978 г. HAEU, FBG 105 – Photo:
Unknown; Фабриция Бадуел Глориозо по време на синдикални дейности в Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori (CISL), вероятно 1952 г.HAEU, FBG 89 – Photo: Unknown
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Ляво: Миньори в Централна Сицилия (Италия), 1962г. HAEU, BEI 2157 - Photo: Unknown
Дясно: Миньори в открита въглищна мина, 1958 г. HAEU, CEAB09 586 - Photo: Unknown
Фабриция Бадуел Глориозо по време на 163-ата пленарна сесия на
ЕИСК, Брюксел, 29-30 ноември 1978 г. HAEU, FBG 107 – Photo: Unknown
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е основополагащ принцип на
европейската интеграция, залегнал
в учредителните договори. В
резултат на това, днес, гражданите
на ЕС са обект на равно третиране
с гражданите на съответната
страна по отношение на достъпа
до работа и условията на труд. В
същото време, хармонизирането
на
националните
режими
на социална
политика
е
непрекъснато предизвикателство
за европейските институции,
поради традиционните исторически
различия и социално-културен
пейзаж в държавите-членки.

Долу: Първи европейски паспорти, издадени от ЕОВС, 1953 г.
HAEU, CEAB02 122 - Photos: ERSC/USI and unknown authors
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Свободно движение В ЕВРОПА

ПРАВА на работниците
През 1969 г., Съдът на
Европейските общности
отсъжда, че работник-мигрант,
прекъснал своя договор, за да
отбие военна служба в страната
си на произход, е в правото си да
изисква включването на въпросния
период при изчисляване на
пенсионните му права.

Горе - От ляво на дясно: Плакат
„Europa in Beweging“ (нид., “Европа в
движение”), създаден от Европейската
комисия. HAEU, NDG 300;
Плакат за събитието “Tour pour l’emploi
‘97” (фр., “Обиколка за заетостта
‘97”), създаден от Европейската
конфедерация на профсъюзите.
HAEU, NDG 451.
Долу - От ляво на дясно: Плакат за
възможностите за работа в Европа.
HAEU, NDG 341; Плакат „Свободно
движение“, създаден от Европейския
парламент. HAEU, NDG 284.

Решение на Съда на Европейските общности от 15
октомври 1969 г.: Württembergische MilchverwertungSüdmilch AG срещу Salvatore Ugliola. HAEU, CJUE 306.

Чуй

Жаклин Нонон (FR)
длъжностно лице в Европейската
комисия, 1958 - 1980 г.
HAEU, INT 226

“La libre circulation des travailleurs
c’était presque plus important
que la circulation des monnaies si
vous voulez. Les monnaies c’était
important, mais que les hommes
puissent faire l’Europe en circulant!”

Директива 2004/38/ЕО
на Европейския парламент
и на Съвета неотдавна въведе
правото на гражданите на Съюза
и членовете на техните семейства
да се движат и пребивават
свободно на територията на
държавите-членки.

Извадка от Директива 2004/58/ЕО. Официален
вестник на Европейския съюз, L 158/77, 30.04.2004 г.
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