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Minden EMF-EMCEF-ETUF:TCL tagszervezetnek 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Kedves Kollegák! 

 

 

Tárgy: Az Európai Ipari Munkavállalók Szövetségének Alapító Kongresszusa (EIWF) 

2012. május 16-án Brüsszel 

 

Több éves szoros együttműködést követően az EMF, EMCEF és ETUF:TCL egyesíti erőit és 

megalakítja az Európai Ipari Munkavállalók Szövetséget (EIWF).  

 

 

Az EMF, EMCEF és ETUF:TCL Végrehajtó Bizottságainak nevében ezennel meghívunk az EIWF 

Alapító Kongresszusára, amelyet 2012. május 16-án, szerdán Brüsszelben tartunk. 

 

 

Helyszín: 

 

Square Brussels Meeting Centre 
2 Rue Ravenstein 

1000 Brussels 
 
A Kongresszus fő témái: 

 Az új szervezet létrehozása  

 EIWF Alapszabályzat 

 Az EIWF Politikai Állásfoglalásának megvitatása és elfogadása 

 Az EIWF Elnökének, Főtitkárának, Főtitkár Helyetteseinek és Alelnökeinek 

megválasztása  

 Az EIWF Finanszírozási Tervének megvitatása és döntése  

 

 

Tolmácsolás: 

 

Szimultán tolmácsolást biztosítunk az alábbi nyelveken: 

Aktív: német, francia, angol, olasz, spanyol, svéd, finn, cseh és lengyel 

Passzív: német, francia, angol, olasz, spanyol, svéd, finn, cseh, lengyel, portugál, holland, 

dán és norvég (9/13) 



 
                   

 

 

Szavazati joggal rendelkező küldöttek száma: 

A kongresszusi küldöttek az EMF, EMCEF és ETUF:TCL tagszervezeteinek küldöttjei. A 

tagszervezetek az első 25 000 tag után 1 küldöttet delegálhatnak, és minden további 25 000 

tag vagy annak töredéke után további 1 tagot. Minden tagszervezet annyi szavazati joggal 

rendelkezik, ahány tag után tagdíjat fizetnek az EIWF Alapszabály-tervezetének 33., 34. és 

35. cikkei értelmében. 

A tagszervezetek biztosítsák a férfiak és nők kiegyensúlyozott, a képviselt tagság 

összetételének megfelelő arányát. 

 
A mellékletben találjátok a szavazati joggal rendelkező küldöttek ülésrendjét. Ezt a 2011. 

taglétszám adatok alapján állítottuk össze.  

 

Szervezési részletek: 

 

Az összes eseményre vonatkozóan egy regisztrációs nyomtatványt találtok a közös 

EMF/EMCEF/ETUF:TCL kongresszusi intranet oldalon (http://eiwf.eu/congress.asp). Ezért 

2012. április 15. előtt csak egyszer kell regisztrálnotok minden olyan eseményre 

ráklikkelve, amelyen részt kívántok venni. 

 

 A közös EMF/EMCEF/ETUF:TCL Kongresszusi vacsorát május 15-én 19:00 
órakor szervezzük a brüsszeli Autoworld(www.autoworld.be) minden küldött 

részvételével, erre is kérjük az online regisztrációt.  

  

 A szállodákról, szálloda árakról, foglalási nyomtatványokról az információt a közös 

EMF/EMCEF/ETUF:TCL intranet oldalon találjátok. Kérjük, 2012. április 15-ét 

megelőzően foglaljátok le a megküldött nyomtatványok segítségével a 

szállodai szobát. 

 

 A szálloda és utazási költségeket a tagszervezetek maguk fizetik. 

 

 

A regisztrációhoz szükséges felhasználónév és jelszó: 

EMF 

UID: EMFguest 

PWD: EMFguest  

 

ETUF-TCL 

UID: TCLguest 

PWD: TCLguest  

 

Az emcef.org weboldal meglévő login-jai szintén használhatók. 

 

http://eiwf.eu/congress.asp
http://www.autoworld.be/


 
                   

 

Dokumentumok: 

 

A közös Kongresszus dokumentumai online formában elérhetők: 

Link: (http://eiwf.eu/congress.asp) 

Ne feledjétek, hogy papíralapú dokumentumokat a helyszínen nem biztosítunk, a résztvevőket 

arra kérjük, hogy mindenki nyomtassa ki a szükséges dokumentumokat. 

 

A Feloszlató Kongresszusok: 

 

A 3 szövetség a Kongresszust megelőző napon megtartja a Feloszlató Kongresszusát, amelyre 

külön meghívót küldünk. 

 

Mielőbbi válaszotokat várva: 

 

Testvéri üdvözlettel: 

 

 

 
 

  

Ulrich Eckelmann 

Főtitkár 

EMF 

Luc Triangle 

Főtitkár 

ETUF:TCL 

Michael Wolters 

Főtitkár 

EMCEF 
 

 

Melléklet: Programtervezet 

 Szavazójoggal rendelkező küldöttek ülésbeosztása 

 

http://eiwf.eu/congress.asp

