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ĐIỀU KHOẢN III 
THẨM QUYỀN VÀ TƯ CÁCH HỘI VIÊN 

 
Thay đổi Mục 3(a) của Điều Khoản III (Thẩm Quyền và Tư Cách Hội Viên) để phản 
ánh sự cam kết của chúng tôi cho những sự đổi mới trong liên nhằm đáp ứng 
mọi tầm mức trong phong trào của mình bằng cách chỉ định rõ rằng IEB có thể 
thiết lập các tỉ lệ hạn định cho hội viên là người về hưu trong Liên Đoàn Quốc Tế.  
 

Mục 3(a). Bất kỳ ai được tuyển dụng tại công ty mà Liên Đoàn Quốc Tế này hoạt 
động hoặc nằm trong thẩm quyền của Liên Đoàn này đều có tư cách để trở thành hội viên 
của Liên Đoàn Quốc Tế, Liên Đoàn Địa Phương, ủy ban tổ chức, đoàn thể địa phương 
tạm thời hay các đoàn thể có chứng nhận khác của tổ chức này. Liên Đoàn Địa Phương 
có thể áp dụng thêm những yêu cầu phụ dành cho thành viên của mình trong Bộ Luật và 
Quy Định Riêng của Liên Đoàn Địa Phương. Trong phạm vi thẩm quyền còn có thể được 
hiểu là bao gồm việc phục vụ trong phạm vi Liên Đoàn Địa Phương hay đoàn thể liên kết 
với Liên Đoàn Quốc Tế, nhưng mỗi Liên Đoàn Địa Phương sẽ có quyền quyết định xem 
một người đang thực hiện việc phục vụ như vậy có đủ tư cách để trở thành một thành viên 
của Liên Đoàn Địa Phương mình hay không. Ban Điều Hành Quốc Tế có thể thiết lập các 
yêu cầu cũng như các tiêu chí khác (bao gồm các tỉ lệ về hạn định) để xét khả năng đủ 
điều kiện trở thành một thành viên đối với trường hợp các thành viên liên kết, thành viên là 
người đã về hưu (mà không nằm trong bất kì chương trình nào dành cho những người đã 
về hưu của liên đoàn tại địa phương), và các mục đặc biệt khác dành cho việc trở thành 
một thành viên của Liên Đoàn Quốc Tế hay các đoàn thể liên kết với nó được thành lập 
theo như Bộ Luật này. 


