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Eurofedop attended the Autumn Session of the Council of Europe 

Strassburg (France), 30.09-03.10.2013 

Traditionally, this “autumn session” means, as far as Eurofedop is concerned, to continue the elaboration of 
projects, as there is only limited activity in the INGO world. 

This limited INGO activity was mainly related to 2 important subjects for our organisation: 

Cooperation with the EU 

The working group which is responsible for this tries to make progress with little steps for a constructive 
cooperation. This is not evident, as there are several organisations and countries which use a different 
“language” when they speak either in the context of the EU or within the Council of Europe … Still, it is 
important that this working group continues working for achieving a constructive cooperation. Eurofedop will 
continue giving its full support to this in the interest of Employees of the Public Service. 

The European Social Charter 

It is and continues to be astonishing that all 47 countries do their utmost to become member of the Council of 
Europe and, so, put their necessary signature to the accession conditions but, once this signature has been 
given, require a lot of time to proceed to the ratification of the signed documents in their national Parliament. 
This is of course also the case as regards the ratification of all articles of the ESC and certainly as regards 
the texts in relation to the Collective Complaints and this is precisely THÉ domain that Eurofedop wishes to 
work in. Also in this respect, Eurofedop will continue raising its voice in protest, together with a number of 
other organisations. 

Apart from these activities, Eurofedop is also involved in a project on “Security”, more particularly in the 
application of “fundamental basic rights” for military personnel, a project which has been running for years but 
in which respect countries have many difficulties in finding each other. Here too, perseverance is required, 
but sometimes it leads to frustration. 

 

Johan Vermeire, Permanent Representative Eurofedop 

mailto:eurofedop@eurofedop.org
http://www.eurofedop.org
http://www.eurofedop.org


 
Algemeen Secretariaat  •  Secrétariat Général  •  Generalsekretariat  •  Secretariat General  •  Secretaría General 

 

Europese Federatie van het Overheidspersoneel 
Fédération Européenne du Personnel des Services Publics  •  Europäische Föderation der Öffentlich Bediensteten 

European Federation of Employees in Public Services  •  Federación Europea del Personal de los Servicios Públicos 
Blijde Inkomstlaan 1-5, B-1040 Brussel, België  •  Avenue de la Joyeuse Entrée 1-5, B-1040 Bruxelles, Belgique 

tel. + 32 (0)2 230 38 65  •  eurofedop@eurofedop.org  •  www.eurofedop.org 

www.eurofedop.org 

 

Eurofedop was aanwezig op de Herfstvergadering van de Raad van Europa 

Straatsburg (Frankrijk), 30.09-03.10.2013 

Traditioneel staat deze “herfstvergadering” voor Eurofedop in het teken van verder afwerken van projecten 
gezien er maar een beperkte werking is bij de INGO-wereld. 

Deze beperkte activiteit bij de INGO was voornamelijk terug te vinden in 2 belangrijke domeinen voor onze 
organisatie: 

De samenwerking met de EU 

De werkgroep die hier verantwoordelijk voor is probeert met kleine stappen vooruitgang te maken in een 
constructieve samenwerking. Het is niet vanzelfsprekend omdat verschillende organisaties en landen een 
andere “taal” gebruiken naargelang ze spreken in EU verband of binnen de Raad van Europa … Toch is het 
belangrijk dat deze werkgroep blijft streven naar constructieve invulling. Eurofedop blijft hieraan haar volle 
steun geven in het belang van het Overheidspersoneel. 

Het Europees Sociaal Charta 

Het is en blijft verbazen dat alle 47 landen er alles aan doen om lid te worden van de Raad van Europa en 
dus de nodige handtekeningen plaatsen onder de toetredingsvoorwaarden maar nadien heel veel tijd nodig 
hebben om over te gaan tot de ratificatie van die getekende documenten in de Parlementen van die 
verschillende landen. Dat is uiteraard ook het geval voor de ratificatie van alle artikelen van het ESC en zeker 
voor teksten in verband met de Collectieve Klachten, en dat is juist HET domein waar Eurofedop wil in 
werken. Ook op dat domein blijft Eurofedop, tezamen met een aantal andere organisaties de kar trekken. 

Daarbuiten is Eurofedop betrokken in een project over “Veiligheid”, meer speciaal naar de invulling van 
“fundamentele grondrechten” voor militairen, een project dat al jaren loopt maar waar de verschillende 
landen het heel moeilijk hebben om elkaar te vinden. Ook hier is volhouden geboden maar ook soms 
frustrerend. 
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