ПРИГОДЕН ДОКУМЕНТ СЕРИЈА БРОЈ 3

Список на кратенки
АВУУ

Агро-индустриски работници на Украина

АНАЕМ

Национална агенција за добредојде на странци и за емиграција

АФЛ-ЦИО

Американска федерација на трудот и Конгрес на индустирски организации

Би-Би-Си

Британска радиодифузна корпорација

ГЛА

Власт за лиценцирање на гангмастерите

ЕК

Европска комисија

ЕМВУ

Европски сојуз на емигрантски работници

ЕСЧП

Европски суд за човекови права

ЕУ

Европска унија

ЗЗПР

Zwizek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej (Полски синдикат којшто ги претставува работниците во земјоделството)

3Ф		Обединета федерација на данските работници
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ИГ БАУ

IG Bauen-Agrar-Umwelt

ИТУЦ

Меѓународна конфедерација на синдикати

ИУФ

Меѓународен синдикат на здружените работнички здруженија за храна, земјоделство, хотелиерство, ресторани, угостителство и тутун

КОДЕТРАС

Collectif de defense des travailleurs saisonniers (Одбранбен колектив на сезонските
работхници)

МВЦ

Меѓународна конвенција за заштита на правата на сите емигрантски работници и
членовите на нивните семејства

MOT

Меѓународна организација на трудот

МРЦИ

Центар за емигрантски права Ирска

НЕРА

Национална власт за права на вработување

ОБСЕ

Организација за безбедност и соработка во Европа

ОЕЦД

Организација за економска соработка и развој

ОН

Обединети нации

ОН ОДЦ

Канцеларија на Обединетите нации за дроги и криминал

ОН ОХЦХР

Канцеларија на Високиот комесар за човекови права на Обединетите нации

ОРКА

Организација за недокументирани работници, Белгија

ПИЦУМ

Платформа за меѓународна соработка за недокументираните емигранти

СЕ

Совет на Европа

СОЦ

Sindicato de Obreros del Campo,Andalucia (Синдикат на полските работници,Андалузија)

ЦЦОО

Confederación Sindical de Comisiones de Obreros (Конфедерација на синдикатите на
работничките комисии, Шпанија)

ТУЦ

Конгрес на синдикати, Обединето Кралство

УГТ

Union General de Trabajadores (Општ синдикат на работници, Шпанија)

УФЦВ

Меѓународен обединет синдикат на работници со храна и комерицијални работници

ФЛОЦ

Организационен комитет на фармерската работа, АФЛ-ЦИО

ЦГТ

Confederación General de Trabajo (Општа конфедерација на трудот)

ЦЕАЦР

Комитет на експерти за примената на Конвенцијата и препораките

ЦИТЕ

Информативни центри за доселенички работници

ЦФДТ

Confédération Française Démocratique du Travail (Француска демократска конфедерација на трудот)

