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Treoir phraiticiúil maidir le hiompar
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Tá CESE tiomanta go
mór do chaighdeáin arda

eiticiúla agus do mhodhanna
oibre nua-aimseartha agus 

trédhearcacha. Leis an gCód Iompair nua 
dár gcomhaltaí, leagadh an chéad chloch 
mhíle sa tréaniarracht atá ar bun againn 
athchóiriú a dhéanamh ar ár modhanna 

oibre agus iad a neartú. Is mian liom 
deimhin a dhéanamh de go mbeidh
bród ar bhaill foirne agus comhaltaí

uile CESE as bheith ag obair
ar son ár gCoiste.

Christa Schweng,
Uachtarán CESE

Leagtar síos sa Chód Iompair
na treoirlínte i ndáil lenár gcuid

oibre sa Choiste. Is í Cairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh an 
bunús atá leis. Is den ríthábhacht é 

an dínit do chách agus an dínit san áit 
oibre a ráthú. Tá sé de dhualgas orainn 
a chinntiú go ndéanfar na prionsabail 
sin a fhíorú agus go gcuirfear cosc ar 

chiapadh sa Choiste.
 Christian Bäumler,

Cathaoirleach an Phainéil
um na Rialacha Nós Imeachta

Tuilleadh soiléireachta, tuilleadh trédhearcacht airgeadais, an ciapadh a chosc agus pionóis 
níos láidre i gcás neamhchomhlíonadh na rialacha: an 28 Eanáir 2021, vótáil comhaltaí Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) ar son athruithe móra a dhéanamh ar a gCód 
Iompair. Ba é sin an chéad chloch mhíle san athchóiriú atá ar bun ag an gCoiste faoi stiúir 
Uachtaránacht nua CESE.

Rialacha Nós Imeachta agus Cód Iompair Chomhaltaí Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa:
https://www.eesc.europa.eu/ga/about/rialacha-nos-imeachta-agus-cod-iompair-chomhaltai-choiste-
eacnamaioch-agus-soisialta-na-heorpa

https://www.eesc.europa.eu/ga/about/rialacha-nos-imeachta-agus-cod-iompair-chomhaltai-choiste-eacnamaioch-agus-soisialta-na-heorpa
https://www.eesc.europa.eu/ga/about/rialacha-nos-imeachta-agus-cod-iompair-chomhaltai-choiste-eacnamaioch-agus-soisialta-na-heorpa
https://www.eesc.europa.eu/ga/about/rialacha-nos-imeachta-agus-cod-iompair-chomhaltai-choiste-eacnamaioch-agus-soisialta-na-heorpa
https://www.eesc.europa.eu/ga/about/rialacha-nos-imeachta-agus-cod-iompair-chomhaltai-choiste-eacnamaioch-agus-soisialta-na-heorpa
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Urraim agus dínit
in CESE
Cód Iompair chomhaltaí CESE

Is é is aidhm don bhróisiúr seo an léitheoir a chur ar an eolas faoinár gCód Iompair nua. 
Tabharfar noda eolais agus treoirlínte duit síos tríd an mbróisiúr freisin maidir leis an 
urraim agus an dínit ar láthair oibre CESE.

Anseo in CESE, is as earnálacha, tionscail, córais riaracháin agus tíortha difriúla muid go 
léir. Tá nósanna agus teangacha difriúla againn agus cuirimid muid féin in iúl ar bhealaí 
difriúla, le gothaí difriúla. Tharlódh go gcuirfeá thú féin in iúl ar bhealach atá go hiomlán 
slán i do thír féin, nó go bhféadfá thú féin a iompar ar bhealach den sórt céanna ansin, ach 
go mbeadh léamh difriúil ar na bealaí iompair sin i dtír eile.

Sa bhróisiúr seo, tugtar aghaidh ar an gcaoi a mbíonn ár gcomhaltaí, toscairí, 
comhaltaí malartacha agus saineolaithe ag plé le chéile, mar aon leis an gcaoi a 
mbíonn siad ag plé leis an bhfoireann riaracháin in CESE.

I gcomhar le chéile, chuir an Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna agus Airgeadas agus 
an Ardrúnaíocht an treoir seo i dtoll a chéile do chomhaltaí CESE.
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Prionsabal na heitice agus prionsabal na sláine ar mhaithe leis an Aontas Eorpach agus 
ar mhaithe le dea-riarachán

Neamhspleáchas

Oibiachtúlacht

Neamhchlaontacht

Dílseacht

Faichill agus
Dínit

Urraim agus
Comhghleacaíocht

Cuntasacht agus
Trédhearcacht

Rúndacht
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Prionsabail eiticiúla
agus an tsláine
Is ionadaithe ar CESE muid go léir; cuirimid 
lena íomhá agus lena chlú!  
AN RÓL ATÁ AGAT MAR CHOMHALTA DE CESE
Tá CESE comhdhéanta de chomhaltaí agus de thoscairí CCMI ó gach Ballstát den Aontas Eorpach. 
Ceaptar iad ar feadh téarma inathnuaite cúig bliana. Tá an fheidhm chéanna ag na rialacha 
maidir le prionsabail eiticiúla agus le sláine i gcás comhaltaí, toscairí, comhaltaí malartacha agus 
saineolaithe.

Is cuma más fostóirí, ceardchumannaithe nó ionadaithe ar eagraíochtaí sóisialta, gairmiúla, 
eacnamaíocha, cultúrtha agus comhshaoil sibh, déanann sibh go léir ionadaíocht ar shochaí 
shibhialta eagraithe na hEorpa. Is é an príomhról atá agaibh comhairle a thabhairt do Pharlaimint 
na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún.

Tacaíonn Ardrúnaíocht CESE leis an obair chomhairleach a dhéanann sibh. Tá foireann CESE 
comhdhéanta de dhaoine ó cheann ceann na hEorpa. Déanann na comhaltaí agus an fhoireann 
ionadaíocht thar ceann CESE gach uile lá agus is fúinn go léir atá sé teist an fheabhais a chinntiú 
dár gCoiste.

Féadfaidh coinne a bheith ag duine ar bith 
a oibríonn le CESE, agus a cheart sin 
aige nó aici, go gcaithfear leis nó léi le 
gairmiúlacht, le dínit agus le hurraim.

An ciapadh a chosc, sin gné 
lárnach d’aon timpeallacht 
oibre atá saor ó chiapadh.
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CONAS AN CIAPADH A CHOSC
Is í an urraim san áit oibre an bunús atá le caidrimh oibre chothroma. Acmhainn 
shárluachmhar iad na daoine go léir a oibríonn in CESE agus a bhuí leis an eolas, an saineolas agus 
an tiomantas atá acu uile, cuireann siad le feidhmiú éifeachtúil na hinstitiúide. Nuair a tharlaíonn 
sé go mbíonn malairt tuairime ann, agus go háirithe nuair a bhíonn tréimhsí strusmhara agus 
tráthanna teannais ann, is tábhachtaí ná riamh cultúr a bheith ann ina n-urramaítear an 
dínit san ionad oibre d’fhonn caidrimh mhaithe agus iontaofa a chothabháil. Cuirtear cúrsaí 
oiliúna maidir leis an urraim agus an dínit ar fáil a chabhróidh leat cur amach a fháil ar rialacha 
inmheánacha CESE agus ar a chultúr riaracháin.

Tugtar roinnt noda eolais thíos maidir le conas iompar míchuí, coinbhleachtaí agus cásanna 
ciaptha a sheachaint.

Cibé áit a bhfuil tú agus cibé duine a bhfuil tú ag obair leis nó léi, cloígh leis na prionsabail seo 
a leanas:

Is féidir míthuiscintí a sheachaint ach idirphlé agus plé macánta a dhéanamh.

Bain úsáid as teanga dheas bhéasach i gcónaí agus tú ag caint le comhaltaí eile 
agus le foireann CESE. D’fhéadfadh leibhéil foirmeáltachta dhifriúla a bheith de 
dhíth i gcomhrá, ag brath ar na nósanna cultúrtha.

Ná húsáid teanga dhrochbhéasach ná mhaslach riamh. Ná béic ar an bhfoireann 
ná ar chomhaltaí eile. Níl sé sin inghlactha riamh. Bí ar an eolas nach bhfuil teanga 
gharbh ná ghnéasaíoch inghlactha i gcás ar bith ach an oiread. Is de mheon na 
hurraime frithpháirtí is fearr dul i mbun plé le daoine eile i gcónaí.
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Ná déan trácht míchuí ar chuma fhisiciúil daoine eile.

Tabhair faisnéis shoiléir agus chomhleanúnach don fhoireann maidir leis an gcaoi 
ar mhaith leat go ndéanfaí an obair a eagrú, maidir leis na cuspóirí ba mhaith leat 
a bhaint amach agus maidir lena bhfuil tú ag súil leis uathu. Ná tabhair tasc don 
fhoireann nach gcuimsítear faoi raon feidhme obair CESE.

Tá do chuid aiseolais tábhachtach. Cuir an cás atá i gceist agus an lucht spéise 
san áireamh i gcónaí agus aiseolas á thabhairt. Caith súil ar an bhfaisnéis ábhartha i 
gcónaí sula dtabharfaidh tú aiseolas cuiditheach uait.

Cloígh leis na gnáthuaireanta oibre agus cruinnithe á n-eagrú.

Má chuireann comhalta nó ball foirne eile in iúl duit go bhfuil sé nó sí den tuairim go 
bhfuil tú do d’iompar féin ar bhealach atá maslach nó míchuí, glac leis an tuairim sin 
go dáiríre. Is fearr cumarsáid ghníomhach a dhéanamh ina bhféadfaí moltaí nithiúla 
a aimsiú chun teacht ar réiteach in ionad ligean do chúrsaí dul ó smacht agus éirí níos 
measa.

Má thugann tú iompar míchuí i measc comhaltaí nó i measc na foirne faoi deara, 
amhail jócanna gnéasaíocha, gníomhaíochtaí garbha, maslaí nó gothaí postúla 
(d’fhéadfadh an chumarsáid neamhbhriathartha a bheith an-mhíchuí chomh maith), 
cuir in iúl dóibh go n-easaontaíonn tú leis an iompar sin.
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AN CIAPADH SAN ÁIT OIBRE: 
CAD IS CIAPADH ANN GO DÍREACH?
An ciapadh síceolaíoch

“Ciallaíonn ciapadh síceolaíoch aon iompar míchuí a tharlaíonn thar thréimhse, atá 
athráiteach nó córasach agus lena mbaineann iompar fisiciúil (comharthaíocht choirp), 
teanga labhartha nó scríofa, gothaí nó gníomhartha eile a dhéantar d’aon ghnó agus 
a d’fhéadfadh an bonn a bhaint de phearsantacht, de dhínit nó d’iomláine choirp nó 
shíceolaíoch duine ar bith.”

(Na Rialacháin Foirne, Airteagal 12a)
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Is dlúthchuid den chiapadh síceolaíoch i gcónaí iad na gníomhaíochtaí leanúnacha 
athráiteacha sin a mbíonn tionchar tromchúiseach síceolaíoch acu ar an íospartach, 
maille le tionchar fisiciúil i gcásanna áirithe.

Seo a leanas roinnt samplaí den chiapadh síceolaíoch:

Barúlacha maslacha nó tarcaisneacha; focail bhagracha bulaíochta

Faltanas, brú, diúltú dul i mbun cumarsáide nó plé

Maslaí faoi inniúlacht phearsanta nó ghairmiúil duine

Beag is fiú a dhéanamh de rannchuidiú duine nó den mhéid atá bainte amach 
aige nó aici

Duine a aonrú, a náiriú nó diúltú dó nó di

Cuspóirí oibre neamhréalaíocha a leagan síos nó gan aon obair a shannadh do 
dhuine; cúraimí a thabhairt do dhuine nach bhfuil ag teacht leis an sainchuntas 
poist

Aon chineál mí-úsáide cumhachta ordlathaí



10

Tá an gnéaschiapadh difriúil leis an gciapadh síceolaíoch sa chaoi, inter alia, nach gá dó a bheith 
athráiteach agus nach gá dó tarlú thar thréimhse ama. Is leor go dtarlódh an cineál ciaptha sin aon 
uair amháin le gur féidir é a thuairisciú.

Seo a leanas roinnt samplaí den ghnéaschiapadh:

Gealltanais go ndéanfar garaíocht ghnéis a chúiteamh

Ní mheastar gur den chiapadh é dul amach le duine, a fhad is atá sé comhthoiliúil 
agus nach rud nár iarradh é nó rud maslach. Ní mór toiliú a bheith curtha in iúl ag 
an duine dá dheoin/dá deoin féin, gan aon mhí-úsáid cumhachta ordlathaí nó 
aon tionchar eile a bheith ann

Moladh athráiteach nó thar fóir maidir le cuma comhghleacaí oibre.

Teagmháil fhisiciúil nár iarradh, cuimilt le duine, liomóg a bhaint as duine, póg 
gan iarraidh a thabhairt do dhuine d’aon ghnó nó barróg mhíchuí nó ró-dhocht.

Teanga agus gothaí gráisciúla agus graosta

Focail ghránna nó gháirsiúla nó a bhfuil claontagairt ghnéis iontu

Gliúcaíocht nó neamhord nochta

SEXUALHARASSMENT

An gnéaschiapadh

“Ciallaíonn gnéaschiapadh iompar a bhaineann le gnéas nach bhfuil ag teastáil ón duine a 
bhfuil sé dírithe air agus arb é is cuspóir nó is éifeacht dó an duine sin a mhaslú nó timpeallacht 
bhagrach, naimhdeach, mhaslach nó shuaiteach a chruthú. Áireofar gnéaschiapadh mar 
idirdhealú atá bunaithe ar inscne.”

(Na Rialacháin Foirne, Airteagal 12a)
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An ciapadh a chosc:

Ní mór do chomhaltaí staonadh ó aon chineál ciaptha, bíodh sin laistigh nó 
lasmuigh de CESE, lena n-áirítear ag cruinnithe, ar mhisin nó ag comhdhálacha.

Ní mór do chomhaltaí a bheith ar an eolas faoi na nósanna imeachta atá i bhfeidhm 
maidir le coinbhleacht agus cásanna ciaptha a bhainistiú agus ní mór dóibh cloí 
leis na nósanna imeachta sin.

Moltar do chomhaltaí tabhairt faoi chúrsaí oiliúna maidir leis an ábhar sin de réir 
mholtaí rannóg oiliúna CESE.
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Cad iad na nithe nach n-áirítear mar chiapadh?

D’fhéadfadh sé nach mbeadh ciapadh i gceist le hiompar míchuí, doshrianta nó míbhéasach 
nach dtarlaíonn ach aon uair amháin. Má tharlaíonn go bhfuil duine á iompar nó á hiompar 
féin ar an mbealach sin, áfach, bí ar an eolas gur féidir go mbeadh impleachtaí móra aige sin 
don timpeallacht oibre. Labhair amach go hoscailte faoinar tharla. Is féidir gníomh amháin lena 
mbaineann fochiall ghnéasach a mheas mar ghnéaschiapadh.

Cad is iompar míchuí ann?

Iompar míchuí agus iompar gan údar a léirmhínítear go réasúnta mar iompar atá dímheasúil nó 
maslach. D’fhéadfadh iompar míchuí leanúnach, athráiteach iompú ina fhoirm ciaptha.

Seo a leanas roinnt samplaí d’iompar míchuí:

Béiceadh ar dhuine eile

Droch-chaint a úsáid

Doirse a phlabadh

Do dhorn a bhualadh ar an mbord

Cad is coinbhleacht san áit oibre ann?

Ciallaíonn coinbhleacht ag an áit oibre aon choinbhleacht idirphearsanta i gcomhthéacs 
caidrimh oibre, lena n-áirítear le linn cruinnithe seachtracha, misean nó imeachtaí eile a 
bhaineann leis an gcomhthéacs gairmiúil.

De ghnáth, tagann coinbhleacht chun cinn ag uair shonrach amháin: is é sin nuair a bhíonn 
easaontú idir beirt nó níos mó. Seasann gach páirtí an fód. Ní gá gaol fo-ordaithe, cumhacht 
ordlathach nó tionchar a bheith i gceist leis seo.

I bhformhór na gcásanna, is féidir an choinbhleacht san áit oibre a réiteach trí phlé a chur ar 
bun idir na daoine lena mbaineann. Go deimhin, tá sé riachtanach míthuiscintí a dhíbirt ar 
mhaithe lena chinntiú nach mbeidh fáinne fí ann a bhféadfadh ciapadh síceolaíoch eascairt as.

IS IONANN URRAIM 
AGUS GAN GLACADH LE 

DROCH-IOMPAR:
BÍODH FIOS DO BHÉAS 

AGAT MAR IS CUÍ
I gCÓNAÍ
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COINBHLEACHTAÍ LEASA A CHOSC
Leis an gCód Iompair nua, tugtar isteach roinnt athruithe suntasacha. Is iad an dá rud is suntasaí 
a cuireadh leis an gCód na rialacha mionsonraithe maidir le coinbhleachtaí leasa a chosc agus 
an oibleagáid neartaithe atá ann a bheith go hiomlán trédhearcach agus leasanna airgeadais a 
dhearbhú. Leis na hoibleagáidí sin, áirithítear go mbeidh comhaltaí go hiomlán neamhchlaon 
agus neamhspleách agus a gcuid oibre á déanamh acu.

Coinbhleachtaí leasa

Ní mór do chomhaltaí aon chás a sheachaint a bhfuil coinbhleacht leasa i gceist leis. Níor cheart leas 
pearsanta a bheith ag comhaltaí a d’fhéadfadh teacht salach ar leasanna an Aontais Eorpaigh nó a 
bhféadfadh tionchar míchuí a bheith aige ar obair na gcomhaltaí in CESE.

Seo a leanas roinnt samplaí de choinbhleachtaí leasa:

Revised version of this sentence should read: Leasanna pearsanta lena n-áirítear 
aon sochar nó buntáiste féideartha do na comhaltaí féin, dá gcéilí, dá bpáirtithe 
nó do bhaill dá ngartheaghlach. Ní gá leasanna den sórt sin a bheith bainteach le 
hairgeadas nó le maoin.

Mar chomhalta de CESE, níor chóir go nglacfá le haon treoir ó thríú páirtithe, is cuma 
an é d’fhostóir nó an eagraíocht ghairmiúil a bhfuil tú mar chuid di atá i gceist.

D’fhéadfadh coinbhleacht a bheith ann freisin i gcás ina bhfuil tú i mbun dhá 
fheidhm chontrártha ag an aon am amháin laistigh de CESE.
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Conas is féidir leat coinbhleachtaí leasa a chosc?

D’fhéadfadh coinbhleacht leasa a bheith ann i ndáiríre nó d’fhéadfadh sé go 
measfadh daoine eile go bhfuil coinbhleacht leasa ann. Cibé cás atá fíor, ní mór 
duit an scéal a réiteach. Má tá an cás doiléir, is féidir leat comhairle faoi rún a 
iarraidh ar an gCoiste Eitice.

Ní mór duit deireadh a chur leis na gníomhaíochtaí seachtracha is cúis leis an 
gcoinbhleacht nó ní mór duit éirí as d’fhreagrachtaí go léir, nó cuid díobh, laistigh 
de CESE.

I gcás ina leanfadh an choinbhleacht ar aghaidh, ní mór duit an fhadhb a thuairisciú 
i scríbhinn don Uachtarán chomh maith.

Trédhearcacht airgeadais

Ní mór do chomhaltaí, do thoscairí, do chomhaltaí malartacha agus do shaineolaithe dearbhú 
maidir le leasanna airgeadais a chur isteach ar dhul i mbun dualgas dóibh, an dearbhú sin a 
thabhairt cothrom le dáta nuair is gá agus, ina dhiaidh sin, é a athnuachan faoin 1 Eanáir gach 
bliain. Caithfear an dearbhú a sheoladh chuig an mbosca ríomhphoist feidhmiúil seo a leanas: 
findec-eesc@eesc.europa.eu

Tá feidhm ag an gcoinníoll sin maidir le haon liúntas nó aisíocaíocht speansas a fhaightear, agus 
freisin maidir le bheith in ann aon fheidhm nó gníomhaíocht oifigiúil de chuid CESE a dhéanamh.

mailto:findec-eesc%40eesc.europa.eu?subject=
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CALAOIS AGUS MÍ-IOMPAR A SCEITHEADH
I gcás ina bhfaigheann comhalta amach gur féidir go bhfuil calaois, éilliú nó mí-iompar ann, 
nó go bhfuil na prionsabail eiticiúla á sárú nó gníomhaíochtaí neamhdhleathacha ar bun, tá sé 
d’oibleagáid air nó uirthi an méid sin a thuairisciú d’Uachtarán CESE, nó go díreach do OLAF má 
mheasann sé nó sí go mbeadh sé sin úsáideach.

Ní mór do chomhaltaí cásanna éillithe (e.g. cáipéisí bréagacha a chuirtear isteach 
maidir le haisíocaíocht speansas) nó cásanna mí-iompair (e.g. daoine eile a bheith 
á gciapadh) a thuairisciú don Uachtarán nó do OLAF má thugann siad na cásanna 
sin faoi deara.

Measfar gur sceithirí eolais iad aon chomhaltaí a dhéanann cásanna den sórt sin 
a thuairisciú. Déanfar sceithirí eolais a chosaint d’fhonn a rúndacht a ráthú, agus 
féadfar cúnamh aonair a thairiscint freisin, más gá.

Tá coinne ann go gcomhoibreoidh na comhaltaí go hiomlán agus go dtabharfaidh 
siad aon chúnamh a d’fhéadfadh a bheith de dhíth i leith an imscrúdaithe a 
leanfadh de sin, más ann dó.
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AN COISTE EITICE NUA
Áirithíonn an Coiste Eitice go mbíonn an Cód Iompair á chomhlíonadh. Feidhmíonn an Coiste sin 
le huathriail, neamhspleáchas agus rúndacht iomlán.

Conas a oibríonn an Coiste Eitice?

Féadfaidh aon chomhalta de CESE nó aon duine a oibríonn in CESE dul i gcomhairle 
leis an gCoiste Eitice maidir le haon cheist a bhaineann leis an gCód Iompair, 
amhail gearáin nó sáruithe líomhnaithe ar an gCód Iompair.

Cuireann an Coiste Eitice comhairle ar Uachtarán CESE agus ar Bhiúró CESE maidir 
le léirmhíniú agus cur chun feidhme fhorálacha an Chóid Iompair.

I gcás gearáin, iarrfar ort faisnéis a chur isteach agus teacht os comhair an Choiste 
Eitice le gur féidir leis éisteacht a thabhairt duit.

Pionóis

Agus measúnú á dhéanamh ar an iompar lena mbaineann, beidh déine aon phionóis arna 
bhforchur comhréireach le tromchúis an mhí-iompair agus le post an chomhalta san 
ordlathas. Ag brath ar iompar an chomhalta, d’fhéadfadh sé go gcuirfí ceann amháin nó níos mó 
de na pionóis seo a leanas i bhfeidhm:

RABHADH I 
SCRÍBHINN

LIÚNTAIS AN CHOMHALTA 
A CHUR AR FIONRAÍ GO 

SEALADACH

FEIDHMIÚ GHNÍOMHAÍOCHTAÍ 
AN CHOMHALTA IN CESE 
A CHUR AR FIONRAÍ GO 

SEALADACH

An Coiste Eitice:
http://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx

FIONRAÍ SHEALADACH AN 
CHOMHALTA ÓN OIFIG ATÁ 

AIGE NÓ AICI IN CESE

A IARRAIDH AR AN 
gCOMHAIRLE AN 

COMHALTA DE CESE A 
CHUR AS OIFIG

http://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx


17

I dteannta na bpionós thuasluaite, d’fhéadfadh sé go gcuirfí na beartais seo a leanas i 
bhfeidhm:

a cheangal ar an gcomhalta beart a dhéanamh chun a chás nó a cás a chur in 
oiriúint le go mbeadh sé ag teacht leis na rialacha

a cheangal ar an gcomhalta leithscéal pearsanta a thabhairt (go príobháideach, do 
dhuine ar leith, nó, go poiblí, sa seisiún iomlánach)

a cheangal ar an gcomhalta aon damáiste a rinneadh a leigheas, a chur ina cheart 
nó a chúiteamh
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COMHAIRLE I gCÁS CAIDREAMH IDIRPHEARSANTA DEACAIR

Má bhraitheann tú go bhfuil iompar duine míchuí nó náireach, cuir é sin in iúl go 
soiléir trí fhreagairt don duine sin láithreach agus trí theorainneacha a leagan 
síos go béasach ach go daingean.

Má leantar den iompar sin, tosaigh ar na teagmhais a thaifeadadh trína gcur i 
scríbhinn.

Cinntigh go bhfuil finnéithe i láthair i gcónaí má tá an duine á iompar nó á hiompar 
féin go míchuí. Ná fan i d’aonar riamh. Fág na doirse ar oscailt.

Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh leis an Stiúrthóireacht um 
Acmhainní Daonna agus dul i gcomhairle léi.
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Tá roinnt uirlisí ar fáil chun cabhrú leat:

Tá cúrsaí oiliúna curtha ar bun ag CESE do chomhaltaí maidir le Dínit agus Urraim 
san áit oibre. Is í an rannóg oiliúna a chuireann na cúrsaí sin ar siúl roinnt uaireanta 
in aghaidh na bliana. Teagmháil: FormationsCESE@eesc.europa.eu 

Déanann an Coiste Eitice faireachán ar chur i bhfeidhm Chód Iompair comhaltaí 
CESE. Is féidir leat aon ghearán a chur faoi bhráid an Choiste Eitice:
advisorycommittee@eesc.europa.eu

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leo seo a leanas chomh maith:

Uachtarán CESE: president.eesc@eesc.europa.eu

Deasc Chabhrach do Chomhaltaí: helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu

Stiúrthóir na Seirbhísí Acmhainní Daonna in CESE:
hrf-management@eesc.europa.eu

Ombudsman inmheánach CESE (tá an oifig seo á cur ar bun faoi láthair)

Caestóirí CESE:  questeurs-cese@eesc.europa.eu

An tSeirbhís Leighis in CESE: svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu

Ina theannta sin, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF):
An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise | An Coimisiún Eorpach (europa.eu)

Tá tuilleadh faisnéise le fáil ag an nasc seo ar Thairseach na gComhaltaí:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx

mailto:FormationsCESE@eesc.europa.eu
mailto:advisorycommittee%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:president.eesc%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu
mailto:hrf-management%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:questeurs-cese@eesc.europa.eu
mailto:svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx
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