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Il-KESE huwa impenjat
bis-sħiħ lejn standards etiċi

għoljin u metodi ta’ ħidma moderni u 
trasparenti. Il-Kodiċi ta’ Kondotta l-ġdid

għall-membri huwa l-ewwel
pass importanti fl-isforzi tagħna biex 
nirriformaw u nsaħħu l-mod ta’ kif 
naħdmu. Irrid niżgura li l-persunal u 

l-membri kollha jkunu kburin li jaħdmu 
għall-Kumitat tagħna.

Christa Schweng,
President tal-KESE

Il-linji gwida għall-ħidma
tagħna fil-Kumitat huma stabbiliti 

fil-Kodiċi ta’ Kondotta. Il-bażi tiegħu 
hija l-Karta Ewropea tad-Drittijiet 

Fundamentali. Id-dinjità għall-persuni 
kollha u d-dinjità fuq il-post tax-xogħol
huma essenzjali. Għandna l-obbligu li
fil-Kumitat nagħmlu dawn il-prinċipji

realtà u li nevitaw il-fastidju.
 Christian Bäumler,

President tal-Kummissjoni
tar-Regoli ta’ Proċedura

Aktar ċarezza, aktar trasparenza finanzjarja, il-prevenzjoni tal-fastidju u sanzjonijiet aktar 
b’saħħithom għan-nuqqas ta’ konformità. Fit-28 ta’ Jannar 2021, il-membri tal-Kumitat Ekonomiku 
u Soċjali Ewropew (KESE) ivvutaw għal bidliet kbar fil-Kodiċi ta’ Kondotta tagħhom. Dan huwa 
l-ewwel pass importanti fir-riforma tal-Kumitat li qiegħda twettaq il-presidenza l-ġdida tal-KESE.

Regoli ta’ Proċedura u Kodiċi ta’ Kondotta għall-Membri tal-KESE:
https://www.eesc.europa.eu/mt/about/rules-procedure-and-code-conduct-members-eesc

https://www.eesc.europa.eu/mt/about/rules-procedure-and-code-conduct-members-eesc
https://www.eesc.europa.eu/mt/about/rules-procedure-and-code-conduct-members-eesc
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Ir-rispett u d-dinjità
fil-KESE
Il-Kodiċi ta’ Kondotta għall-membri
tal-KESE

L-għan ta’ dan il-fuljett huwa li jinfurmak dwar il-Kodiċi ta’ Kondotta l-ġdid. Se jgħaddilek 
ukoll suġġerimenti u linji gwida dwar ir-rispett u d-dinjità fuq il-post tax-xogħol tal-KESE.

Fil-KESE, kollha kemm aħna ġejjin minn setturi, industriji, amministrazzjonijiet u pajjiżi 
differenti. Kollha kemm aħna għandna drawwiet differenti u lingwi, ġesti u espressjonijiet 
differenti. Espressjoni jew element ta’ mġiba li hija normali f’pajjiżek tista’ tiġi pperċepita 
b’mod differenti xi mkien ieħor.

Dan il-fuljett jindirizza l-interazzjoni bejn il-membri, id-delegati, is-sostituti u 
l-esperti, kif ukoll l-interazzjoni tagħhom mal-amministrazzjoni tal-KESE.

Id-Direttorat għar-Riżorsi Umani u l-Finanzi u s-Segretarjat Ġenerali ħejjew flimkien din 
il-gwida għall-membri tal-KESE.
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Prinċipji ta’ etika u integrità fl-interessi tal-Unjoni Ewropea u ta’ amministrazzjoni tajba

Indipendenza

Oġġettività

Imparzjalità

Lealtà

Prudenza
u Dinjità

Rispett u
kolleġġjalità

Responsabbiltà u
trasparenza

Kunfidenzjalità
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Prinċipji etiċi
u integrità
Aħna lkoll kemm aħna nirrappreżentaw 
lill-KESE u nikkontribwixxu għad-dehra u 
r-reputazzjoni tiegħu!  
IR-RWOL TIEGĦEK BĦALA MEMBRU TAL-KESE
Il-KESE huwa magħmul minn membri u delegati tas-CCMI mill-Istati Membri kollha tal-UE, li 
jinħatru għal mandat ta’ ħames snin li jista’ jiġġedded. Ir-regoli dwar il-prinċipji etiċi u l-integrità 
japplikaw għall-membri, id-delegati, is-sostituti u l-esperti bl-istess mod.

Impjegaturi, trejdjunjonisti u rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet soċjali, professjonali, 
ekonomiċi, kulturali u ambjentali – kollha kemm intom tirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili 
organizzata Ewropea. Ir-rwol primarju tagħkom huwa li tagħtu pariri lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Is-Segretarjat Ġenerali tal-KESE jappoġġja l-ħidma konsultattiva tagħkom. Il-persunal tal-KESE 
huwa magħmul minn nies minn madwar l-Ewropa. Il-membri u l-persunal jirrappreżentaw lill-
KESE kuljum u huwa f’idejna biex nibnu reputazzjoni ta’ eċċellenza.

Kull min jaħdem għall-KESE jista’ jistenna b’mod 
leġittimu li jiġi ttrattat bi professjonalità, 
dinjità u rispett.

Il-prevenzjoni hija l-element ewlieni 
f’ambjent tax-xogħol 
mingħajr fastidju.
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KIF TEVITA L-FASTIDJU
Ir-rispett għad-dinjità fuq il-post tax-xogħol huwa l-bażi għal relazzjonijiet tax-xogħol 
ibbilanċjati. Il-persuni kollha li jaħdmu fil-KESE huma riżorsa imprezzabbli, li jagħtu sehemhom 
permezz tal-għarfien, l-għarfien espert u d-dedikazzjoni tagħhom għall-ħidma effiċjenti tal-
istituzzjoni. Fil-każ ta’ differenzi ta’ fehmiet, u b’mod partikolari f’perjodi stressanti u f’mumenti 
ta’ tensjoni, il-kultura li tiġi rrispettata d-dinjità fuq il-post tax-xogħol hija kruċjali biex jiġu 
ppreservati relazzjonijiet tajbin u kostruttivi. Jiġu pprovduti korsijiet ta’ taħriġ dwar ir-rispett u 
d-dinjità li jistgħu jgħinuk issir familjari mar-regoli interni u l-kultura amministrattiva tal-KESE.

Hawn taħt hawn xi ftit suġġerimenti biex jiġu evitati mġiba mhux xierqa, sitwazzjonijiet ta’ 
kunflitt u ta’ fastidju.

Irrispettivament minn fejn tkun u ma’ min taħdem, japplikaw dawn il-prinċipji:

Djalogu u diskussjoni sinċiera jistgħu jipprevjenu ħafna nuqqas ta’ ftehim.

Dejjem użu lingwa diċenti u edukata meta titkellem ma’ membri oħra u mal-
persunal tal-KESE. Il-livell ta’ familjarità użat fil-konverżazzjonijiet jista’ jiddependi 
mid-drawwiet kulturali.

Qatt ma għandek tuża lingwaġġ pastaż jew offensiv. Ma għandekx tgħajjat ma’ 
persunal jew ma’ membri oħra. Dan qatt ma huwa aċċettabbli. Żomm f’moħħok 
li lingwaġġ vulgari u sessist mhuwiex aċċettabbli lanqas, fl-ebda ċirkostanza. Ir-
rispett reċiproku huwa dejjem l-aħjar bażi biex wieħed jinteraġixxi mal-oħrajn.



7

Ma għandekx tgħaddi kummenti mhux xierqa dwar l-apparenza fiżika ta’ 
persuni oħra.

Agħti lill-persunal informazzjoni ċara u koerenti dwar kif trid li x-xogħol jiġi 
organizzat, x’inhuma l-għanijiet tal-azzjonijiet tiegħek u x’kontribut huwa mistenni 
mingħandhom. Ma għandekx tagħti lill-persunal kompiti li ma jaqgħux fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-ħidma tal-KESE.

Il-feedback tiegħek huwa importanti. Dejjem qis is-sitwazzjoni u l-udjenza meta 
tagħti feedback. Dejjem iċċekkja l-informazzjoni rilevanti qabel ma tgħaddi feedback 
kostruttiv.

Irrispetta is-sigħat normali tax-xogħol meta torganizza l-laqgħat.

Jekk membru ieħor jew xi ħadd mill-persunal jgħarrfek li qed isib l-imġiba tiegħek 
bħala offensiva jew mhux f’postha, ħudu bis-serjetà. Komunikazzjoni attiva li 
twassal għal suġġerimenti konkreti għal soluzzjoni hija aħjar milli wieħed iħalli 
sitwazzjoni tiggrava u tmur għall-agħar.

Jekk tinnota mġiba mhux xierqa fost il-membri jew il-persunal, bħal ċajt sessist, 
azzjonijiet vulgari, insulti jew ġesti li jwaqqgħu għaż-żufjett (anke komunikazzjoni 
mhux verbali tista’ ma tkunx xierqa), esprimi n-nuqqas ta’ qbil tiegħek fir-rigward 
ta’ dan.
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FASTIDJU FUQ IL-POST TAX-XOGĦOL:
EŻATTAMENT, X’INHU FASTIDJU?
Fastidju psikoloġiku

Fastidju psikoloġiku jfisser kull imġiba mhux xierqa li sseħħ fuq perjodu ta’ żmien, hija 
ripetittiva jew sistematika u tinvolvi imġiba fiżika (ġesti), lingwa mlissna jew miktuba, 
azzjonijiet jew atti oħra li huma intenzjonali u li jistgħu jbaxxu l-personalità, id-dinjità, jew 
l-integrità fiżika jew psikoloġika ta’ persuna oħra.

(Regolamenti tal-Persunal, Artikolu 12a)
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Il-fastidju psikoloġiku dejjem jinvolvi azzjonijiet persistenti u ripetittivi u għandu 
impatt psikoloġiku serju u possibbilment anke impatt fiżiku fuq il-vittma.

Xi eżempji ta’ fastidju psikoloġiku:

Kummenti offensivi jew degradanti; bullying, rimarki ta’ theddid

Antagoniżmu, pressjoni, rifjut li wieħed jikkomunika jew li jiddiskuti

Insulti relatati mal-kompetenza personali jew professjonali ta’ xi ħadd

Tmaqdir tal-kontributi u l-kisbiet ta’ xi ħadd

Li persuna tiġi iżolata, irrifjutata jew umiljata

L-istabbiliment ta’ objettivi tax-xogħol mhux realistiċi jew li wieħed ma jingħata 
l-ebda xogħol; l-għoti ta’ kompiti lil persuna li ma mhumiex fid-deskrizzjoni tal-
impjieg tagħha

Kwalunkwe tip ta’ abbuż li ġej mis-setgħa ġerarkika
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Il-fastidju sesswali jvarja mill-fastidju psikoloġiku, fost l-oħrajn billi mhux bilfors ikun ripetittiv u 
jsir fuq perjodu ta’ żmien. Manifestazzjoni waħda ta’ dan it-tip ta’ fastidju hija biżżejjed biex dan jiġi 
ddikjarat.

Xi eżempji ta’ fastidju sesswali:

Wegħdiet ta’ premji bi tpattija ta’ pjaċiri sesswali

Li wieħed joħroġ ma’ xi ħadd mhuwiex meqjus bħala fastidju sakemm isir b’kunsens 
u ma jkunx offensiv jew mhux mixtieq. Il-persuna trid tagħti kunsens minn jeddha, 
mingħajr ma jkun hemm kwalunkwe abbuż li jkun ġej mis-setgħa ġerarkika 
jew kwalunkwe influwenza oħra

Sensiela ta’ kumplimenti jew kumplimenti esaġerati fuq id-dehra ta’ kollega

Kuntatt fiżiku mhux mitlub, bħal meta wieħed iħokk ma’ xi ħaddieħor, jew ikun 
hemm qris, bews mhux mixtieq apposta jew tgħanniq mhux xieraq jew mafgħus 
iżżejjed

Lingwaġġ u ġesti espliċiti u oxxeni

Rimarki indiċenti jew suġġestivi jew insinwazzjonijiet sesswali

Tnemmis jew esibizzjoniżmu

SEXUALHARASSMENT

Fastidju sesswali

Fastidju sesswali jfisser imġiba relatata mas-sess mhux mixtieqa mill-persuna soġġetta 
għal dan il-fastidju, liema mġiba  għandha l-iskop jew l-effett li toffendi lil dik il-persuna 
jew li toħloq ambjent ta’ intimidazzjoni, ostili, offensiv jew imbarazzanti. Il-fastidju sesswali 
għandu jkun ittrattat bħala diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru.

(Regolamenti tal-Persunal, Artikolu 12a)
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Prevenzjoni tal-fastidju:

Il-membri jridu joqogħdu lura minn kwalunkwe tip ta’ fastidju, kemm ġewwa 
l-KESE kif ukoll barra, inkluż fil-laqgħat, fuq missjonijiet u waqt konferenzi.

Il-membri għandhom ikunu konxji tal-proċeduri fis-seħħ biex jiġu ġestiti 
sitwazzjonijiet ta’ kunflitt u ta’ fastidju u għandhom jikkooperaw f’dawn il-
proċeduri.

Il-membri huma mħeġġa jsegwu korsijiet ta’ taħriġ dwar dan is-suġġett propost 
mid-dipartiment tat-taħriġ tal-KESE.
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X’ma jgħoddx bħala fastidju?

Imġiba mhux xierqa, mhux ikkontrollata jew arroganti li sseħħ darba biss tista’ fiha nnifisha 
ma tikkostitwixxix fastidju. Madankollu, jekk dan iseħħ, importanti li ma tissottovalutax il-
konsegwenzi fuq l-ambjent tax-xogħol tiegħek. Tkellem b’mod miftuħ dwar dak li ġara. Att wieħed 
b’konnotazzjoni sesswali jista’ jitqies bħala fastidju sesswali.

Xi tkun imġiba mhux xierqa?

Imġiba mhux xierqa u aġir li mhuwiex iġġustifikat u li huwa raġonevolment interpretat bħala 
umiljanti jew offensiv. Sensiela ta’ mġiba mhux xierqa u persistenti tista’ ssir forma ta’ 
fastidju.

Xi eżempji ta’ mġiba mhux xierqa:

Tgħajjat ma’ persuna oħra

Tuża lingwaġġ vulgari

Issabbat il-bibien

Issabbat bil-ponn fuq il-mejda

X’ikun kunflitt fuq il-post tax-xogħol?

Kunflitt fuq il-post tax-xogħol ifisser kwalunkwe kunflitt interpersonali fil-kuntest ta’ relazzjoni 
tax-xogħol, inkluż matul laqgħat esterni, missjonijiet jew avvenimenti oħra relatati mal-
kuntest professjonali.

Kunflitt normalment iseħħ f’mument wieħed biss: huwa nuqqas ta’ qbil bejn żewġ persuni 
jew aktar. Kull parti tiddefendi l-pożizzjoni tagħha. Mhux neċessarjament tinvolvi relazzjoni ta’ 
subordinazzjoni, setgħa jew influwenza ġerarkika.

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, kunflitt fuq il-post tax-xogħol jista’ jiġi solvut permezz ta’ diskussjoni 
bejn il-persuni involuti. Fil-fatt, jeħtieġ li jitneħħew in-nuqqasijiet ta’ ftehim sabiex jiġi evitat li 
jinħoloq ċirku vizzjuż li jista’ jinbidel f ’fastidju psikoloġiku.

IR-RISPETT
HUWA

TOLLERANZA ŻERO
DEJJEM IMĠIBA

XIERQA
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PREVENZJONI TAL-KUNFLITT TA’ INTERESS
Il-Kodiċi ta’ Kondotta l-ġdid jintroduċi għadd ta’ bidliet sinifikanti. L-aktar żewġ żidiet notevoli 
huma regoli ddettaljati biex jiġu prevenuti l-kunflitti ta’ interess u l-obbligu msaħħaħ għal 
trasparenza totali u dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji. Dawn l-obbligi jiżguraw li l-membri 
jwettqu xogħolhom b’imparzjalità u indipendenza sħiħa.

Kunflitti ta’ interess

Il-membri għandhom jevitaw kwalunkwe sitwazzjoni ta’ kunflitt ta’ interessi. Ma għandux ikollhom 
interess personali li jista’ jkun f’kunflitt mal-interessi tal-Unjoni Ewropea jew li jista’ jinfluwenza 
b’mod mhux xieraq il-ħidma tagħhom fil-KESE.

Eżempji ta’ kunflitti ta’ interess:

L-interessi personali jinkludu kwalunkwe benefiċċju jew vantaġġ potenzjali 
għall-membri nfushom, għall-konjugi, għas-sieħeb/sieħba tagħhom jew għall-
membri diretti ta’ familthom. Dawn l-interessi mhumiex neċessarjament ta’ natura 
finanzjarja jew relatati mal-proprjetà.

Bħala membru tal-KESE, ma għandekx taċċetta struzzjonijiet minn partijiet terzi, 
irrispettivament minn jekk humiex l-impjegatur tiegħek jew l-organizzazzjoni 
professjonali li tagħmel parti minnha.

Il-kunflitt jista’ jseħħ ukoll meta inti tokkupa żewġ funzjonijiet konfliġġenti fl-istess 
ħin fi ħdan il-KESE.
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Kif tista’ tipprevjeni l-kunflitti ta’ interess?

Kunflitt ta’ interess jista’ jkun reali jew ipperċepit bħala tali minn oħrajn. Waħda 
jew l-oħra, jeħtieġ li ssolvi s-sitwazzjoni. Jekk is-sitwazzjoni hija ambigwa, l-ewwel 
tista’ titlob parir b’mod kunfidenzjali mingħand il-Kumitat tal-Etika.

Inti trid jew ittemm l-attivitajiet esterni li jagħtu lok għall-kunflitt jew twaqqaf 
parti jew ir-responsabbiltajiet tiegħek kollha fi ħdan il-KESE.

Jekk il-kunflitti ta’ interess jippersistu, inti trid ukoll tirrapporta l-problema lill-
President bil-miktub.

Trasparenza finanzjarja

Il-membri, id-delegati, is-sostituti u l-esperti għandhom jippreżentaw dikjarazzjoni tal-interessi 
finanzjarji tagħhom meta jibdew jaqdu dmirijiethom, jaġġornawha meta jkun meħtieġ u 
sussegwentement iġeddu din id-dikjarazzjoni kull sena sal-1 ta’ Jannar. Id-dikjarazzjoni għandha 
tintbagħat fl-indirizz elettroniku funzjonali li ġej: findec-eesc@eesc.europa.eu

Din hija l-kundizzjoni biex wieħed jirċievi kwalunkwe tip ta’ indennizz jew rimborż tal-ispejjeż, kif 
ukoll biex ikun jista’ jwettaq kwalunkwe funzjoni jew attività uffiċjali fil-KESE.

mailto:findec-eesc%40eesc.europa.eu?subject=
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ŻVELAR TA’ FRODI  U MĠIBA ĦAŻINA
Kull meta membru jsir konxju ta’ każijiet possibbli ta’ frodi, korruzzjoni, imġiba ħażina, ksur ta’ 
prinċipji etiċi jew kwalunkwe attività illegali, huwa obbligat jirrapporta dawn il-fatti lill-President 
tal-KESE, jew, jekk iqis li dan ikun utli, direttament lill-OLAF.

Il-membri għandhom jirrappurtaw lill-President jew lill-OLAF kull meta jinnutaw 
sitwazzjonijiet ta’ korruzzjoni (eż. il-preżentazzjoni ta’ dokumenti foloz għar-
rimborż tal-ispejjeż) jew imġiba ħażina (eż. fastidju lejn persuni oħra).

Il-membri li jirrappurtaw dawn il-każijiet se jitqiesu bħala informaturi. L-informaturi 
se jkunu protetti sabiex il-kunfidenzjalità tagħhom tkun iggarantita, u jekk ikun 
meħtieġ tista’ tiġi offruta assistenza individwalizzata.

Il-membri huma mistennija li jikkooperaw bis-sħiħ u li jagħtu kwalunkwe 
assistenza meħtieġa għall-investigazzjoni li tista’ ssegwi.
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IL-KUMITAT TAL-ETIKA L-ĠDID
Il-Kumitat tal-Etika jiżgura l-konformità mal-Kodiċi ta’ Kondotta. Dan il-Kumitat jaħdem 
b’awtonomija, indipendenza u kunfidenzjalità sħiħa.

Il-Kumitat tal-Etika kif jaħdem?

Kull membru tal-KESE jew kwalunkwe persuna li taħdem fil-KESE tista’ tikkonsulta 
lill-Kumitat tal-Etika dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-Kodiċi ta’ Kondotta, 
bħal ilmenti jew ksur allegat tal-Kodiċi ta’ Kondotta.

Il-Kumitat tal-Etika jagħti pariri lill-President tal-KESE u lill-Bureau tal-KESE dwar 
l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta’ Kondotta.

F’każ ta’ lment, inti tiġi kkuntattjat biex tippreżenta evidenza u tinstema’ mill-
Kumitat tal-Etika.

Sanzjonijiet

Meta tiġi vvalutata l-imġiba kkonċernata, is-severità ta’ kwalunkwe sanzjoni imposta għandha 
tkun proporzjonata mas-serjetà tal-imġiba ħażina u mal-pożizzjoni ġerarkika tal-membru. 
Skont l-imġiba tal-membru, tista’ tapplika sanzjoni waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

TWISSIJA BIL-MIKTUB SOSPENSJONI TEMPORANJA 
TAL-INDENNIZZI

SOSPENSJONI TEMPORANJA 
MIT-TWETTIQ TAL-

ATTIVITAJIET TAL-KESE

Il-Kumitat tal-Etika:
http://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx 

SOSPENSJONI TEMPORANJA 
MILL-KARIGA FIL-KESE

TALBA LILL-KUNSILL BIEX 
INEĦĦI LILL-MEMBRU 

MILL-KESE

https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
http://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
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Minbarra s-sanzjonijiet imsemmija hawn fuq, jistgħu jiġu applikati l-miżuri li ġejjin:

il-persuna kkonċernata tintalab tieħu azzjoni biex tadatta l-pożizzjoni tagħha, 
b’mod li tikkonforma mar-regoli;

il-persuna kkonċernata tintalab tagħmel dikjarazzjoni personali ta’ apoloġija 
(privata, lil persuna speċifika, jew pubblikament, fis-sessjoni plenarja);

Il-membru jintalab isewwi, jirranġa jew jikkumpensa għal kwalunkwe dannu 
kkawżat
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PARIR F’KAŻ TA’ RELAZZJONIJIET INTERPERSONALI DIFFIĊLI

Jekk ċertu tip ta’ mġiba tinħass li mhijiex xierqa jew hija imbarazzanti, agħmilha 
ċara billi tirreaġixxi minnufih għall-awtur ta’ dawn l-atti u billi tiffissa limiti b’mod 
edukat iżda sod.

Jekk din l-imġiba mhux mixtieqa tkompli, ibda żomm rekord bil-miktub tal-
inċidenti kollha involuti.

Dejjem kun ċert li jkunu preżenti xhieda jekk il-persuna tkun qed iġġib ruħha 
ħażin.Qatt ma għandek tibqa’ waħdek. Ħalli l-bibien miftuħin.

Tiddejjaqx tkellem u tikkonsulta lid-Direttorat tar-Riżorsi Umani.
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Hemm diversi għodod disponibbli biex jgħinuk:

Il-KESE poġġa fis-seħħ korsijiet ta’ taħriġ għall-membri dwar Id-dinjità u r-rispett 
fuq il-post tax-xogħol. Dawn il-korsijiet huma pprovduti mid-dipartiment tat-taħriġ 
diversi drabi fis-sena. Kuntatt: FormationsCESE@eesc.europa.eu 

Il-Kumitat tal-Etika jissorvelja l-applikazzjoni tal-Kodiċi ta’ Kondotta għall-membri 
tal-KESE. Tista’ tindirizza kull ilment lill-Kumitat tal-Etika:
advisorycommittee@eesc.europa.eu

Tista’ tikkuntattja wkoll lil dawn li ġejjin:

President tal-KESE: president.eesc@eesc.europa.eu

Helpdesk għall-membri: helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu

Direttorat tal-KESE għar-Riżorsi Umani u l-Finanzi:
hrf-management@eesc.europa.eu

L-ombudsman intern tal-KESE (qed jinħoloq)

Il-Kwesturi tal-KESE: questeurs-cese@eesc.europa.eu

Is-servizz mediku tal-KESE: svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu

Barra minn hekk, tista’ tikkuntattja lill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF):
Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi | Kummissjoni Ewropea (europa.eu)

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta din il-link mill-Portal tal-Membri:
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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