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Muncitorii și

IDENTITATEA EUROPEANĂ
LIBERA CIRCULAȚIE
A FORȚEI DE MUNCĂ
a reprezentat un principiu fundamental
al integrării europene, fiind consacrat
de Tratatele fondatoare. Ca urmare,
cetățenii UE beneficiază de un tratament
egal cu resortisanții privind angajările
și condițiile de muncă. În același timp,
armonizarea politicilor sociale din
statele membre reprezintă o provocare
continuă pentru instituțiile europene,
deoarece acestea au tradiții istorice și
medii socio-culturale diferite.

De la stânga la dreapta: Mineri din Sicilia Centrală (Italia), în 1962. HAEU, BEI 2157 - Photo: Unknown; Mineri într-o mină de cărbune (1958). HAEU, CEAB09 586 - Photo: Unknown;
SPrimele pașapoarte europene emise de ECSC (1953). HAEU, CEAB02 122 - Photos: ERSC/USI and unknown authors.

Libera circulație
în

EUROPA

De la stânga la dreapta: Afiș al Comisiei Europene privind “Europa
în mișcare”. HAEU, NDG 300; Afiș despre oportunitățile de muncă
din Europa. HAEU, NDG 341; Afișul Confederației Europene a
Sindicatelor privind proiectul “Tour pour l’emploi ‘97”/Turneul
locurilor de muncă ‘97” . HAEU, NDG 451; Afiș al Parlamentului
European despre mobilitatea forței de muncă. HAEU, NDG 284.

Ascultați!
Jacqueline Nonon
(Franța)
înalt oficial al Comisiei Europene
în perioada 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!”

DREPTURILE
muncitorilor

Directiva 2004/38/ CE
a Parlamentului European
și a Consiliului a pus recent
în aplicare dreptul cetățenilor
Uniunii și al membrilor familiilor
acestora de a se deplasa și a
locui liber pe teritoriul statelor
membre.

În 1969, Curtea de
Justiție a Comunităților
Europene a hotărât că un angajat
dintr-un stat membru al Uniunii
Europene, care își întrerupe contractul
de lucru în scopul satisfacerii serviciului
militar în țara sa de origine, are dreptul
să solicite ca respectiva perioadă
să fie luată în considerare la
calcularea drepturilor de
pensie.
Hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene
din15 octombrie 1969 în cazul Württembergische
Milchverwertung-Südmilch AG vs. Salvatore Ugliola.
[case 15-69] HAEU, CJUE 306.

Extras din Directiva 2004/58 / CE, publicată
în”Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”,
L 158/77, 30.04.2004.

FABRIZIA BADUEL GLORIOSO
Și susținerea drepturilor muncitorilor

Fabrizia Baduel Glorioso (Perugia 1927-2017) a fost o sindicalistă
și membră în diferite asociații și instituții italiene și europene. În 1978,
a fost aleasă președinta Comitetului Economic și Social European
(CESE), comitet consultativ format din angajatori, sindicaliști și
reprezentanți ai organizațiilor din societatea civilă. A fost prima femeie
aleasă președintă a unui organism din cadrul Comunităților Europene.

“Europa Occidentală deține un patrimoniu cultural impresionant, experiența
și potențialul productiv al unei vaste zone industrializate [...] De asemenea,
are o cultură istorică impresionantă privind mișcările muncitorești.”
Fragment tradus din limba italiană din discursul inaugural susținut de Fabrizia Baduel Glorioso în cadrul CESE
(17 octombrie 1978). HAEU, FBG 70
Stânga: Fabrizia Baduel Glorioso (17 octombrie 1978). HAEU, FBG 105 – Photo: Unknown.
Dreapta: Fabrizia Baduel Glorioso s-a implicat în activități sindicale organizate de Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)/Confederația Italiană a Sindicatelor
Muncitorești (1952 cca). HAEU, FBG 89 – Photo: Unknown.
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Fabrizia Baduel Glorioso în timpul celei de-a 163-a sesiuni plenare a CESE
(Bruxelles, 29 - 30 noiembrie 1978). HAEU, FBG 107 – Photo: Unknown.
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