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DARBA ŅĒMĒJI
2020. gada 9.maijā

1950 - 2020

Darba ņēmēji un

EIROPAS IDENTITĀTE
DAR BA
ŅĒMĒJU BRĪVA
PĀRVIETOŠANĀS
bija noteicošais Eiropas integrācijas
princips, kas bija iestrādāts Eiropas
kopienas dibināšanas līgumos. Šī
principa īstenošanas rezultātā ES pilsoņi
tagad bauda vienlīdzīgu attieksmi ar
valstspiederīgajiem nodarbinātības un
darba apstākļu ziņā. Vienlaikus dalībvalstu
sociālās politikas režīmu harmonizācija
ir pastāvīgi radījusi sarežģījumus Eiropas
iestādēm dalībvalstu atšķirīgo vēsturisko
tradīciju un sociāli kulturālā fona dēļ.
No kreisās uz labo pusi: raktuvju strādnieki Sicīlijas centrālajā daļā (Itālija), 1962. HAEU, BEI 2157 - Photo: Unknown; atvasāju ogļu raktuves strādnieki, 1958. HAEU, CEAB09 586 - Photo: Unknown; Pirmās EOTK izsniegtās Eiropas pases, 1953.
HAEU, CEAB02 122 - Photos: ERSC/USI and unknown authors
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No kreisās uz labo pusi: Eiropas Komisijas veidotais
plakāts „Europa in beweging”. HAEU, NDG 300; Darba iespējām
Eiropā veltīts plakāts. HAEU, NDG 341; Eiropas Arodbiedrību
konfederācijas veidotais plakāts par godu pasākumam „Tour
pour l’emploi ‘97”. HAEU, NDG 451; Eiropas Parlamenta veidotais
plakāts „Brīva pārvietošanās”. HAEU, NDG 284.

Darba ņēmēju

Klausieties
Žaklīna Nonona
(Francija)
Eiropas Komisijas ierēdne
1958 - 1980.
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
hommespuissent faire
l’Europe en circulant!”

TIESĪBAS

Ar Eiropas
Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2004/38/EK tika
ieviestas Savienības pilsoņu un
viņu ģimenes locekļu tiesības
brīvi pārvietoties un uzturēties
dalībvalstu teritorijā.

1969. gadā Eiropas
Kopienu Tiesa pauda
nostāju, ka migrējošajam
strādniekam, kurš pārtrauca darba
attiecības ar darba devēju, lai dotos
pildīt militāro dienestu savā mītnes
valstī, ir tiesības pieprasīt, ka šis
dienesta periods tiek ņemts
vērā viņa pensijas tiesību
aprēķinā.
Eiropas Kopienu tiesas spriedums,
1969. gada 15. oktobris: uzņēmums
„Württembergische Milchverwertung - Südmilch AG” pret
Salvatori Uljolu. [case 15-69] HAEU, CJUE 306.

Direktīvas 2004/58/EK fragments. Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis, L 158/77, 30.04.2004. 

FABRĪCIJA BADUELA GLORIOSO
Atbalstot darba ņēmēju tiesības

Fabrīcija Baduela Glorioso (Perudža, 1927–2017) bija Itālijas
un Eiropas asociāciju un iestāžu darbībā iesaistīta arodbiedrību
aktīviste. 1978. gadā viņu ievēlēja par Eiropas Ekonomikas un
sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētāju; šo komiteju veido
darba devēji, arodbiedrību biedri un pilsoniskās sabiedrības
organizāciju pārstāvji. Viņa bija pirmā Eiropas Kopienu institucionālas
struktūrvienības
priekšsēdētāja
amatā
ievēlētā
sieviete.

„Rietumeiropai ir iespaidīga kultūras vēsture, tai ir pieredze un plašs
produktivitātes potenciāls rūpniecības jomā [..] Tāpat Rietumeiropai piemīt
milzīgas darba ņēmēju pārvietošanās rezultātā radīta vēsturiskā kultūra.”
Citāts no Fabrīcijas Baduelas Glorioso EESK inaugurācijas uzrunas, 1978. gada 17. oktobris (tulkots no itāļu valodas).
HAEU, FBG 70
Pa kreisi: Fabrīcija Baduela Glorioso, 1978. gada 17. oktobris. HAEU, FBG 105 – Photo: Unknown.
Pa labi: Fabrīcija Baduela Glorioso bija iesaistīta arodapvienības „Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori” (CISL) aktivitātēs, ap 1952. gadu.
HAEU, FBG 89 – Photo: Unknown.
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Fabrīcija Baduela Glorioso EESK 163. plenārsēdē, Brisele,
1978. gada 29. – 30. novembris. HAEU, FBG 107 – Photo: Unknown.
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