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was een leidend beginsel van 
Europese integratie vastgelegd in de 
oprichtingsverdragen. Als gevolg hiervan 
genieten EU-burgers nu gelijke behandeling 
met staatsburgers van een andere 
lidstaat wat betreft toegang tot arbeid
en arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd is 
de harmonisatie van nationale sociale 
stelsels een voortdurende uitdaging voor 
de Europese instellingen, aangezien de 
lidstaten verschillende historische tradities 
en sociaal-culturele achtergronden hebben.

VRIJ VERKEER
VAN WERKNEMERS

Van links naar rechts: Mijnwerkers in Centraal Sicilië (Italië), 1962. HAEU, BEI 2157 - Photo: Unknown; Mijnwerkers van een steenkolenmijn, 1958. HAEU, CEAB09 586 - Photo: Unknown; Eerste Europese paspoorten uitgegeven door de EGKS, 1953. 
HAEU, CEAB02 122 - Photos: ERSC/USI and unknown authors.
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Van links naar rechts: Affiche “Europa in beweging” geprodceerd 
door de Europese Commissie. HAEU, NDG 341; Affiche over 
het evenement “Tour pour l’emploi ‘97”, geproduceerd door de 
Europese vakbondsfederatie. HAEU, NDG 451 ; Affiche “Vrij verkeer”, 
geproduceerd door het Europees Parlement. HAEU, NDG 284.

Uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen van 15 oktober 1969: Württembergische 
Milchverwertung-Südmilch AG tegen Salvatore Ugliola. 
[case 15-69]  HAEU, CJUE 306 .

Jacqueline Nonon (FR)
ambtenaar van de Europese 

Commissie 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 
hommes  puissent faire 

l’Europe en circulant!”

Luisteren

Uittreksel uit de richtlijn 2004/58 / EG. Publicatieblad 
van de Europese Unie, L 158/77, 30.04.2004.

De rechten van arbeiders ondersteunen
FABRIZIA BADUEL GLORIOSO
Fabrizia Baduel Glorioso (Perugia 1927 - 2017) was een vakbondsvrouw 
die bij Italiaanse en Europese verenigingen en instellingen betrokken was. 
In 1978 werd ze verkozen tot voorzitter van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité (EESC), het raadgevend comité bestaande uit werkgevers, 
vakbondsleden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. 
Ze was de eerste vrouw die tot president van een institutioneel orgaan van 
de Europese Gemeenschappen werd gekozen.

Links: Fabrizia Baduel Glorioso, 17 oktober 1978.  HAEU, FBG 105 – Photo: Unknown.
Rechts: Fabrizia Baduel Glorioso in vakbondsactiviteiten bij de Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) gemoeid, waarschijnlijk 1952. HAEU, FBG 89 – Photo: Unknown.

“West-Europa heeft een indrukwekkend cultureel erfgoed, het heeft de ervaring en het 
productiepotentieel van een uitgestrekt geïndustrialiseerd gebied [...] 
West-Europa geniet ook van de historische cultuur van een  enorme arbeidersbeweging.” 
Overgenomen uit de inaugurele rede van Fabrizia Baduel Glorioso voor het EESC, 17 oktober 1978. (vertaald uit het Italiaans)
HAEU, FBG 70

Fabrizia Baduel Glorioso tijdens de 163e plenaire zitting van het EESC, 
Brussel, 29 - 30 november 1978. HAEU, FBG 107 – Photo: Unknown.

Het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen 

heeft in 1969 geoordeeld dat 
een migrerende werknemer die zijn 

dienstbetrekking met het oog op militaire 
dienst in zijn land onderbreekt, er recht 
op heeft om met die periode rekening 

te houden bij de berekening van 
zijn pensioenrechten.

Richtlijn 
2004/58/EG van het 

Europees Parlement en de 
Raad heeft onlangs het recht 

van burgers van de Unie en hun 
familieleden op vrij verkeer en 

verblijf op het grondgebied 
van de lidstaten 

geïmplementeerd.
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