
Rekord bil-provi u għarfien espert fid-difiża tal-interessi individwali /
kollettivi tal-persunal. Pereżempju:
•  Progress sinifikanti fil-każistika Komunitarja:                                                  

- appoġġ morali / finanzjarju għall-kollegi f’każijiet legali:
     rikonoxximent ta’ drittijiet / rimedju legali.
•  40 sena ta’ tmexxija fl-istabbiliment / iż-żamma ta’ metodu
     vinkolanti għall-aġġustament tar-remunerazzjoni / tal-pagi
     tagħna (“la Méthode”). Dan jipproteġina minn deċiżjonijiet arbitrarji
     min-naħa tal-Kunsill u jevita l-ħtieġa ta’ negozjati u konflitt
     kull sena.

Tiddefendi l-interessi tal-membri kollha tal-persunal.
Tħares / ittejjeb ir-Regolamenti tal-Persunal.
Tiżgura servizz pubbliku Ewropew ġenwinament indipendenti, 
permanenti u ta’ kwalità għolja.
Iżżomm fis-seħħ remunerazzjoni ġusta u attraenti sabiex jiġi 
rreklutat u jinżamm persunal ta’ kwalità għolja.
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Parir espert dwar:
- kwistjonijiet legali
- drittijiet individwali
- assigurazzjoni tas-saħħa
- indukrar tat-trabi, skejjel, eċċ.
- promozzjonijiet
- pensjonijiet u trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni minn    
impjieg preċedenti
- taxxa
- tibdil tal-kariga
- adattament għall-ħajja fil-Belġju 
- ġestjoni tal-ħin (Flexitime)

Is-sħubija tiegħek fl-US tgħin:

- fid-difiża tal-interessi tal-persunal,
- fil-ħarsien ta’ servizz pubbliku Ewropew imparzjali u ta’ kwalità   
għolja,
- fil-protezzjoni u l-promozzjoni tal-benesseri tal-persunal, is-
sigħat tax-xogħol, l-opportunitajiet indaqs u l-iżvilupp tal-karriera 
(reklutaġġ, valutazzjoni, promozzjoni, eċċ.),
- fit-tisħiħ tal-għaqda tagħna,
- tgħinna nipprovdu servizzi lill-membri tagħna,
li l-kontribuzzjonijiet tagħhom huma l-uniku sors ta’ dħul tagħna.

L-Union Syndicale hija kompletament indipendenti. Ma għandna 
l-ebda rabta ma’ partiti politiċi, gvernijiet jew movimenti reliġjużi 
u filosofiċi.
L-Union Syndicale għandha kważi 10 000 membru f’servizzi/
aġenziji pubbliċi Ewropej u internazzjonali. Aħna l-akbar għaqda 
tal-ħaddiema tal-Kunsill (bejn wieħed u ieħor kwart tal-
persunal).
Aħna wkoll l-eqdem għaqda tal-ħaddiema, u ħarisna l-interessi 
tal-persunal fil-Kunsill u fl-istituzzjonijiet l-oħra għal aktar minn 
40 sena.

Nużaw it-tattiki u l-istrateġiji ta’ kwalunkwe organizzazzjoni ta’ 
għaqda serja. Filwaqt li nippreferu n-negozjati u d-djalogu, fil-fatt 
nirrikorru għal forom oħra ta’ azzjoni - anke azzjoni industrijali - 
jekk ikun meħtieġ.

L-Union Syndicale hija l-għaqda tal-ħaddiema ta’ progress 
soċjali.

INFORMAZZJONI UTLI
Union Syndicale - il-Kunsill
tel. 02 281 64 69 – Fax: 02 281 67 09
http://usc/
Posta elettronika: union.syndicale@consilium.europa.eu

Union Syndicale Brussell
tel. 02 733 98 00 – Fax: 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
Posta elettronika: us@unionsyndicale.eu

Tista’ tikkuntattjana dwar kwalunkwe mistoqsija, anke dwar 
kwistjonijiet tal-ħajja ta’ kuljum.

• L-Union Syndicale għandha preżenza b’saħħitha fl-Ewropa 
kollha, inkluż l-istituzzjonijiet tal-UE u servizzi/aġenziji pubbliċi 
internazzjonali oħrajn bħall-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi, il-
Kunsill tal-Ewropa, l-Iskejjel Ewropej, il-Eurocontrol, eċċ.;

• Dawn il-fergħat jiffurmaw l-Union Syndicale Fédérale, bil-bosta 
l-akbar federazzjoni ta’ għaqdiet tal-ħaddiema tas-servizz 
pubbliku internazzjonali;

• L-Union Syndicale Fédérale hija l-unika għaqda tal-persunal li 
hija membru ta’:

  - Public Services International u l-Federazzjoni Ewropea 
tal-Unions tas-Servizzi Pubbliċi (fergħa tal-Konfederazzjoni 
Ewropea tat-Trade Unions). F’din il-kapaċità, l-Union Syndicale 
taħdem mill-qrib ma’ għaqdiet tal-ħaddiema nazzjonali kbar 
minn madwar l-Ewropa u d-dinja. Is-solidarjetà ma tiqafx fuq 
l-għatba tal-Kunsill.

  - il-moviment Ewropew.
• Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta’ Ottubru 1974 (Kawża 

175/73) irrikonoxxiet l-Union Syndicale bħala li tirrappreżenta 
l-persunal kollu, kemm membri tal-għaqda kif ukoll dawk li 
mhumiex membri bl-istess mod

- assigurazzjoni ta’ kwalità għolja b’termini preferenzjali (eż. 
assigurazzjoni tas-saħħa komplementari)

- assistenza legali (konsultazzjoni mingħajr ħlas mal-avukati 
tagħna dwar kwistjonijiet relatati mal-ħajja professjonali / 
privata)

- kopertura parzjali jew totali tal-ispiża tal-proċedimenti legali 
(f’xi każijiet)

- korsijiet ta’ taħriġ għal kompetizzjonijiet interni u miftuħa 
(mingħajr ħlas / rati preferenzjali) - għall-familja, ukoll

- rimborż sħiħ / parzjali tal-paga mnaqqsa minħabba azzjoni ta’ 
strajk (soġġett għal ċerti kondizzjonijiet)

- id-dritt li wieħed jiddetermina l-politika tagħna permezz ta’ 
laqgħat / l-elezzjoni tar-rappreżentanti / billi wieħed joħroġ 
għall-elezzjoni

- stediniet għal avvenimenti soċjali

Tul dawn l-aħħar 15-il sena, il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħna
marru għall-agħar. L-Istati Membri (l-impjegaturi tagħna)
dgħajfu s-sigurtà tal-impjieg, naqqsu l-għadd ta’ persunal
u żiedu s-sigħat tax-xogħol. L-għaqda u s-solidarjetà tal
persunal huma kruċjali biex jiġi difiż is-servizz ċivili Ewropew u
biex jiġi żgurat li r-Regolamenti tal-Persunal jiġu rispettati.
Il-konflitti tal-passat urew li l-għaqda u union b’saħħitha u
kredibbli li kapaċi timmobilizza l-persunal ferm motivat u
impenjat tagħna huma l-aħjar forma ta’ difiża li jista’ jkollna.

BENEFIĊĊJI TAS-SĦUBIJA

GĦALIEX L-UNION SYNDICALE?

GĦAQDA TAL-ĦADDIEMA - GĦALIEX?

KIF UKOLL:

SAĦĦA U RAPPREŻENTANZA


