Европски комитет за социјални права (ECSR)
Мисијата на Европскиот комитет за социјални права (ECSR) е да пресуди дали државите членки ги
имаат усогласено законот и праксата со одредбите на Европската социјална повелба.
Во однос на националните извештаи, Комитетот усвојува заклучоци, а во однос на колективните
приговори усвојува одлуки.
Комитетот е составен од 151 независни, непристрасни експерти, кои ги избира Комитетот на
министри2 за шест-годишен мандат со право на еден реизбор.
Комитетот ги избира членовите на своето Биро, составено од претседател, еден или повеќе
потпретседатели и генерален известувач, за период од две години со право на реизбор.
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Европскиот комитет за социјални права
Европскиот комитет за социјални права (во понатамошниот текст “Комитет“) утврдува
дали земјите ги почитуваат обврските наведени
во Повелбата. Нејзините петнаесет независни и непристрасни членови ги избира
Комитетот на министри на Советот на Европа за период од шест години со право на
еден реизбор. Комитетот утврдува дали националните закони и практики на земјите
потписнички се во согласност со Повелбата (член 24 од Повелбата, како што е изменета
со Протоколот од Турин од 1991 година).
Постапка за следење која се темели на националните извештаи. Секоја година Земјите
потписнички доставуваат извештај во кој е прикажано на кој начин тие ја спроведуваат
Повелбата во нивните закони и во пракса. Секој извештај се однесува на некои од
прифатените одредби од Повелбата. Комитетот ги разгледува извештаите и одлучува
дали состојбата во засегнатите земји е во согласност со Повелбата. Нејзините одлуки,
познати како “заклучоци”, се објавуваат секоја година. Доколку земјата не преземе
активности согласно со одлуката на Комитетот и тоа доведе земјата да не ја почитува
Повелбата, Комитетот на министри доставува препорака до земјата со која се бара да се
промени состојбата во законите и/или во практика.
Работата на Комитетот на министри ја подготвува Владин Комитет кој се состои од
претставници на владите на земјите потписнички на Повелбата, со помош на
набљудувачи како претставници на европските организации на работодавците и
синдикалните организации .

Колективна постапка за доставување на жалби
Согласно со протоколот кој беше отворен за потпишување во 1995 година, а стапи на
сила во 1998 година, може да се поднесе жалба за прекршување на Повелбата до
Европската комитет за социјални права.
Организации кои имаат право да поднесат жалба до Комитетот
– Во случајот на сите земји кои ја прифатиле постапката:
1. Европска конфедерација на синдикални организации, Бизнис Европа, и
Меѓународната организација на работодавци;
2. Невладини организации (НВО) со статус на учесници во Советот на Европа кои се
наоѓаат на листата изготвена за оваа цел од страна на Владиниот Комитет;
3. Организации на работодавците и синдикални организации во засегнатата земја;
– Во случај на земји кои се сложиле кон ова:
4. Национални НВО.
Жалбата мора да ги содржи следните информации: а. назив и податоци за контакт на
организацијата која ја доставува жалбата;
б. доказ дека лицето поднесувач и потписник на жалбата има право да ја претставува
организацијата која ја поднесува жалбата;
в. земјата против која се поднесува жалбата;
г. посочување на одредбите од Повелбата кои се наводно прекршени;
д. предмет на жалбата, односно точка(-ите) во врска со која(-и) засегнатата земја
наводно не ја почитува Повелбата, заедно со соодветните аргументи, поткрепени со
документи.
Жалбата мора да биде подготвена на англиски или француски јазик во случај на
организации наведени во категориите 1 и 2 погоре. Во случај на другите (категории 3 и
4), жалбата може да биде подготвена на службениот јазик, или еден од службените
јазици, на
засегнатата земја. Комитетот ја разгледува жалбата, и доколку се исполнети формалните
барања, ја прогласува за прифатлива. Откако жалбата ќе биде прогласена за
прифатлива, се иницира писмена постапка со размена на меморандуми (изјави со факти)
помеѓу страните. Комитетот може да одлучи да одржи јавна расправа.Комитетот потоа
донесува одлука по жалбата, која ја доставува до засегнатите страни и до Комитетот на
министри во вид на извештај, кој се објавува во рок од четири месеци од неговото
доставување.
Конечно, Комитетот на министри донесува резолуција. Доколку е соодветно, комитетот
може да даде препорака до засегнатата земја да преземе посебни мерки со цел
усогласување на состојбата со Повелбата.

