
Dokumenterede resultater og erfaring med at varetage personalets
individuelle/kollektive interesser. Der er f.eks. tale om:

•  Store fremskridt inden for Domstolens retspraksis:
- moralsk/finansiel støtte til kolleger i retssager: anerkendelse af 

rettigheder/klagemuligheder.

•  40 års lederskab med hensyn til at indføre/bevare en bindende 
metode for tilpasningen af vores vederlag/lønninger (“la Méthode”). 
Det beskytter os mod Rådets vilkårlige afgørelser, hvormed vi 
undgår årlige forhandlinger og konflikter.

Varetage det samlede personales interesser
Beskytte/forbedre personalevedtægten
Sikre en europæisk offentlig tjeneste, som er reelt uafhængig, 
permanent og kompetent
Bevare et rimeligt og attraktivt vederlag med henblik på at
rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere.

Mohamed MERHZAOUI  tel: 8879
Michael HUMPHRIES  tel: 2948
Magali DA-ROS:  tel: 6469

William SPURGEON  tel: 2972
Frances MCFADDEN  tel: 5865
Bernd LOESCHER  tel: 5280
Aneta CIRSTOIU  tel: 6469

UNION SYNDICALE - MÅL UNION SYNDICALE - RESULTATER

UNION SYNDICALE 
byder dig velkommen til 
Generalsekretariatet for Rådet

DA

FRA VENSTRE TIL HØJRE:



 

 

Ekspertrådgivning om: 
- retslige anliggender
- individuelle rettigheder
- sygeforsikring
- vuggestuer, skoler osv..
- forfremmelser
- pension og overførsel af pensionsrettigheder fra tidligere
   ansættelse
- skatter
- forflyttelse
- tilpasning til livet i Belgien 
- tidsregistrering (Flexitime)

Dit medlemsskab af Union Syndicale hjælper til:

- at forsvare personalets interesser,
- at bevare en upartisk og kompetent europæisk offentlig tjeneste
- at beskytte og fremme det sociale område, med hensyn til 
arbejdstid, lige muligheder og karriereudvikling (ansættelse, 
bedømmelse, forfremmelse mv.)
- at styrke vores fagforening,
- Union Syndicale leverer tjenester til vores medlemmer, hvis 
bidrag er vores eneste indtægtskilde.

Union Syndicale er fuldstændig uafhængig. Vi har ingen 
tilknytning til politiske partier, regeringer eller religiøse eller 
filosofiske bevægelser.

Union Syndicale har næsten 10 000 medlemmer i europæiske 
og internationale offentlige tjenester/agenturer. Vi er den største 
fagforening i Rådet (ca. en fjerdedel af personalet).
Vi er også den ældste fagforening og har beskyttet personalets 
interesser i Rådet og de andre institutioner i over 40 år.

Vi anvender de taktikker og strategier, som kendetegner enhver 
seriøs fagforening. Vi foretrækker samråd og dialog, men vi 
kan også ty til andre midler - endog faglig aktion - hvis det er 
nødvendigt.

Union Syndicale er de sociale fremskridts fagforening.

NYTTIGE OPLYSNINGER
Union Syndicale i Rådet
Tlf.: 02 281 64 69 – Fax: 02 281 67 09
http://usc/
E-mail: union.syndicale@consilium.europa.eu 

Union Syndicale Bruxelles
Tlf.: 02 733 98 00 – Fax: 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
E-mail: us@unionsyndicale.eu

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål, også spørgsmål, der 
vedrører din dagligdag.

• Union Syndicale er stærkt repræsenteret i hele Europa, 
herunder EU-institutionerne og andre internationale 
offentlige tjenester/agenturer som f.eks. Den Europæiske 
Patentmyndighed, Europarådet, Europaskolerne, Eurocontrol 
osv.

• Disse afdelinger udgør Union Syndicale Fédérale, som er langt 
den største organisation af fagforeninger for internationale 
offentligt ansatte

• Union Syndicale Fédérale er den eneste fagforening for ansatte, 
der er medlem af:

    -  Stats- og Kommunalt Ansattes Internationale og Fédération  
Syndicale Européenne des Services Publics (afdeling af Den 
Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation) I egenskab heraf 
arbejder Union Syndicale tæt sammen med store nationale 
fagforeninger over hele Europa og verden. Solidaritet stopper 
ikke ved Rådets døre.

    - Den europæiske bevægelse
• Den Europæiske Unions Domstols dom af 8. oktober 1974 (sag 

175/73) anerkendte Union Syndicale som repræsentant for 
hele personalet, såvel medlemmer som ikkemedlemmer.

- forsikring med god dækning på gunstige vilkår (f.eks. 
supplerende sygeforsikring)

- juridisk bistand (gratis konsultation af vores advokater 
vedrørende arbejdsmæssige/private spørgsmål)

- delvis eller hel dækning af udgifter i forbindelse med retssager 
(i nogle tilfælde)

- kurser med henblik på interne og eksterne udvælgelsesprøver 
(gratis/gunstige priser) - også for familiemedlemmer

- fuldstændig eller delvis godtgørelse af tilbageholdt løn på 
grund af strejke (på visse betingelser)

- ret til at være med til at bestemme vores politik ved møder/
vælge vores repræsentanter/stille op til valg

- indbydelser til sociale arrangementer.

I de seneste 15 år er vores arbejdsvilkår blevet forringet
Medlemsstaterne (vores arbejdsgivere) har undergravet
sikkerheden i ansættelsen, skåret i antallet af personale og
øget arbejdstiden. Personalesammenhold og -solidaritet er
afgørende for at forsvare den europæiske offentlige tjeneste og
sikre, at personalevedtægten overholdes. Tidligere konflikter
har vist, at sammenhold og en stærk og troværdig fagforening,
der kan mobilisere vores stærkt motiverede og engagerede
personale, er vores bedste forsvar.

MEDLEMSFORDELE

HVORFOR UNION SYNDICALE?

HVORFOR EN FAGFORENING?

SAMT:

STYRKE OG DYBDE


