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TOGRA LE hAGHAIDH CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le hainmniúchán Joëlle Elvinger mar Chomhalta den Chúirt Iniúchóirí
(C9-0122/2019 – 2019/0815(NLE))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 286(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá 
bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C9-0122/2019),

– ag féachaint do Riail 129 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Rialú Buiséadach (A9-0030/2019),

A. de bhrí go ndearna Coiste um Rialú Buiséadach na Parlaiminte meastóireacht ar 
dhintiúir an ainmnithigh, go háirithe i bhfianaise na gceanglas a leagtar síos in 
Airteagal 286(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh; 

B. de bhrí gur thug an Coiste um Rialú Buiséadach, le linn a chruinnithe an 
12 Samhain 2019, éisteacht d’ainmnitheach na Comhairle i gcomhair chomhaltas na 
Cúirte Iniúchóirí;

1. ag tabhairt tuairim fhabhrach i leith ainmniú Joëlle Elvinger ag an gComhairle mar 
Chomhalta den Chúirt Iniúchóirí;

2. á threorú dá hUachtarán an cinneadh sin a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus, 
mar eolas, chuig an gCúirt Iniúchóirí, chuig institiúidí eile an Aontais Eorpaigh agus 
chuig institiúidí iniúchóireachta na mBallstát.
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IARSCRÍBHINN 1: CURRICULUM VITÆ JOËLLE ELVINGER

OILIÚINT

2019 (Aibreán – Deireadh Fómhair) INSEAD
An Clár Idirnáisiúnta um Stiúrthóirí

Meitheamh 2012 INSEAD
An Clár Bainistíochta Luasghéaraithe

Bealtaine 2008 Críoch leis an scrúdú printíseachta dlíthiúla
Abhcóide (Barra Lucsamburg)

Meitheamh 2006 Dioplóma nótaire faoi oiliúint

2005 – 2006 Cúrsa oiliúna nótaire in oifig Maître Joseph Elvinger, nótaire i 
Lucsamburg

Bealtaine 2005 Arna ghlacadh chuig Barra Lucsamburg

2004 – 2005 Cúrsaí breise i ndlí Lucsamburg

2003 – 2004 Ollscoil Queen Mary, Londain, an Ríocht Aontaithe
LLM (Cáin) (grád: pas le tuillteanas)

2002 – 2003 Dámh an Dlí agus na hEolaíochta Polaitiúla, Aix-en-Provence
Máistreacht sa Dlí Gnó (grád: go maith)

2001 – 2002 Dámh an Dlí agus na hEolaíochta Polaitiúla, Aix-en-Provence
Bunchéim sa Dlí

1999 – 2001 Dámh an Dlí agus na hEolaíochta Polaitiúla, Aix-en-Provence
Dioplóma Ollscoile

1992 – 1999 Lycée de Garçons de Luxembourg
Scrúdú ardteistiméireachta meánscoile, roinn D 
(Eacnamaíocht agus Matamaitic) (grád: an-mhaith)

1986 – 1992 Bunscoil Helmsange agus Walferdange 

TAITHÍ GHAIRMIÚIL

Ó mhí Aibreáin 2009 i leith ETUDE JOËLLE ELVINGER
Abhcóide

Samhain 2006 
– Márta 2009 Dlíghnólacht TURK & PRUM, Lucsamburg
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Aibreáin 2005 
– Deireadh Fómhair 2006 LINKLATERS LOESCH, Lucsamburg

An Roinn Corparáide Príomhshrutha
Samhain 2003 
– Meitheamh 2004 ERNST & YOUNG GLOBAL, Londain

Dhá lá sa tseachtain 
sa Roinn Airgeadais & Infreastruchtúir

Iúil 2003 LINKLATERS LOESCH, Lucsamburg
Cúrsa oiliúna míosa sa Roinn Baincéireachta

Meitheamh 2002 – Iúil 2002 WILDGEN & ASSOCIES, Lucsamburg 
Cúrsa oiliúna sé seachtaine le linn an tsamhraidh

Meán Fómhair 2001 Oifig an Nótaire Joseph ELVINGER, Lucsamburg
Cúrsa oiliúna míosa le linn an tsamhraidh

Meán Fómhair 2000 Oifig an Nótaire Joseph ELVINGER, Lucsamburg
Cúrsa oiliúna míosa le linn an tsamhraidh

GNÍOMHAÍOCHTAÍ EILE

ó 2011 i leith Cebi International S.A. – Comhalta den Bhord Stiúrthóirí

ó 2014 i leith Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte – 
Comhalta den Bhord Riarthóirí

ó 2011 i leith CIGL Walferdange
Comhalta den Bhord Riarthóirí

ó 2009 i leith Cumann Alzheimer Lucsamburg
Comhalta den Bhord Riarthóirí

ó 2009 i leith Crèche de Walferdange asbl (Beienhaischen)
Comhalta den Bhord Riarthóirí
Uachtarán ó 2016 i leith

NA hOIFIGÍ POLAITIÚLA SEALBHAITHE

ó mhí na Nollag 2013 i leith Teachta
Teach na dTeachtaí, Lucsamburg

Na coistí parlaiminteacha
Cathaoirleach an Choiste um Ghairmithe Féinfhostaithe agus um Thurasóireacht
Leas-Chathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta
Comhalta den Choiste um Airgeadas agus um Buiséad
Comhalta den Choiste um Fhostaíocht agus um Shlándáil Shóisialta
Comhalta den Choiste um Chuntais

Comhairle Bhardasach Walferdange (Lucsamburg):
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ó mhí na Samhna 2017 i leithComhalta de Chomhairle Bhardasach Walferdange

Eanáir 2016 – Samhain 2017 Méara Walferdange

Samhain 2011 – Eanáir 2016 Comhalta d’Fheidhmeannas Bardasach Walferdange 
(Bardasach)

Samhain 2005 – Samhain 2011 Comhalta de Chomhairle Bhardasach Walferdange

TEANGACHA

Lucsambuirgis: máthairtheanga
Fraincis: líofa (scríofa agus labhartha)
Gearmáinis: líofa (scríofa agus labhartha)
Béarla: líofa (scríofa agus labhartha)
Iodáilis: sásúil (scríofa agus labhartha)
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IARSCRÍBHINN 2: FREAGRAÍ Ó JOËLLE ELVINGER AR AN gCEISTNEOIR

Taithí ghairmiúil

1. Liostaigh do thaithí ghairmiúil san airgeadas poiblí, le do thoil, bíodh sí i bpleanáil 
bhuiséadach, i gcur chun feidhme nó i mbainistiú buiséid nó i rialú nó in iniúchóireacht 
buiséid.

Táim i mo chomhalta de Theach na dTeachtaí, Ard-Diúcacht Lucsamburg ón 5 Nollaig 2013 
i leith. Mar theachta, rinne mé na dualgais seo a leanas a fheidhmiú:

- Comhalta den Choiste um Airgeadas agus um Buiséad ó 2013 i leith;

- Comhalta den Choiste um Fhaireachán Chur Chun Feidhme an Bhuiséid ó 2014 go 
2016;

- Leas-Chathaoirleach ar an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta ó 2013 i leith;

- Comhalta den Choiste um Chuntais ó 2013 i leith;

- Rapóirtéir d’athchóiriú fioscach 2016;

- Rapóirtéir don ghníomh ioncam buiséadach agus caiteachais de chuid an stáit don 
bhliain airgeadais 2018.

Roimhe sin, bhí mé freagrach as an mbuiséad a bhunú agus a chur chun feidhme (agus as an 
bhfoireann a bhainistiú) ag Comhairle Bhardasach Walferdange, ina bhfuil cónaí ar 8 000 
duine. Rinne mé na dualgais seo a leanas a fheidhmiú:

- Bardasach ó 2011 go 2015; agus

- Méara ó mhí Eanáir 2016 go mí na Samhna 2017.

Is comhalta fós mé de Chomhairle Bhardasach Walferdange, agus leanaim de bheith ag 
coinneáil súil ghéar ar chúrsaí airgeadais an bhaile.

2. Cad iad na héachtaí is suntasaí atá bainte amach agat i do ghairm ghairmiúil?

Ba le dlíghnólacht Linklaters a chuir mé tús le mo ghairm in 2005; cúpla mí ina dhiaidh sin, 
toghadh mé ar Chomhairle Bhardasach Walferdange (Lucsamburg). Chuaigh mé i mbun 
oibre le dlíghnólacht Tusk & Prum, Lucsamburg, i mí na Samhna 2006. Agus mo thaithí féin 
mar fhoinse agus mé fonnmhar freagrachtaí a ghabháil orm féin, bheartaigh mé mo 
dhlíghnólacht féin a bhunú agus a oscailt in 2009, i Lucsamburg chomh maith.

Seachas mo thaithí mar abhcóide (is comhalta mé de Bharra Lucsamburg ó 2005) i raon 
réimsí (dlí na gcuideachtaí, dlí an tsaothair, an dlí sibhialta, an dlí tráchtála etc.), is mian liom 
aird a tharraingt ar na pointí seo a leanas, ar nithe iad a rannchuidigh le m’fhorbairt 
ghairmiúil i réimse an airgeadais agus i mbainistiú agus rialú airgeadais:

In 2011, le linn cheannach thar barr amach an Ghrúpa Cebi a bhainistiú, rannchuidigh mé go 
gníomhach (mar dhlíodóir agus mar chomhalta den bhord ina dhiaidh sin) le haistriú, le 
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maoiniú agus le hathstruchtúrú an ghrúpa;

mar bhardasach (2011-2015) agus mar mhéara ar Walferdange ina dhiaidh sin (2016-2017), 
ní hé amháin go raibh mé freagrach as cúrsaí airgeadais an bhardais a bhainistiú, ach bhí mé 
freagrach as na seirbhísí a sholáthair sé a eagrú agus as foireann an bhardais a bhainistiú.

Toghadh mé do Theach na dTeachtaí Lucsamburg in 2013.

In 2016, ceapadh mar Rapóirtéir mé don athchóiriú fioscach a tháinig i bhfeidhm an 1 Eanáir 
2017. Leis an athchóiriú sin, rinneadh cothromaíocht a bhaint amach idir an faoiseamh 
cánach do theaghlaigh agus do chuideachtaí de pháirt amháin agus airgeadas poiblí 
inbhuanaithe den pháirt eile. Trí chumhacht ceannaigh na dteaghlach a neartú agus tríd an 
iomaíochas corparáide a fheabhsú, chuidigh sé sin le geilleagar Lucsamburg a threisiú agus 
lena mhargadh saothair a fhorbairt. I dteannta na bhfaoiseamh cánach sin do dhaoine 
nádúrtha agus dlítheanacha, rinne an t-athchóiriú freisin léiriú a thabhairt ar mhian an rialtais 
maidir le Lucsamburg a ailíniú go hiomlán leis na caighdeáin idirnáisiúnta i dtaca le hábhair 
fhioscacha. I gcomhréir leis na ceanglais de chuid mholtaí athbhreithnithe an Tascfhórsa um 
Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) 2012/2013 agus de chuid an Cheathrú Treoir maidir le 
Frithsciúradh Airgid, rinneadh leathnú ar an raon frithsciúrtha airgid mar chion chun go n-
áireofaí coireanna cánach. Ba fhreagairt freisin ar mholtaí an Choimisiúin Eorpaigh a bhí i 
gcoigeartú an dlí choiriúil in ábhair chánach, ar moltaí iad atá dírithe ar rialacha AE a neartú 
maidir le frithsciúradh airgid a chomhrac agus le maoiniú na sceimhlitheoireachta a chosc.

Ba cheart dom a lua gur chabhraigh dréachtú na tuarascála sin, agus a thábhachtaí a bhí sí, le 
m’fhíseanna pearsanta a fhorbairt. Go deimhin, agus mé i mbun na hoibre ullmhúcháin ar an 
reachtaíocht sin, trí thuairimí na n-eagraíochtaí gairmiúla lena mbaineann a mheas agus trí 
phlé a dhéanamh leis an bpobal ar bhonn laethúil is go mear mar a fuair mé forléargas ar an 
réimse dúshlán, éileamh agus riachtanas nár mhór a chomhlíonadh. B’fhíorphribhléid a bhí 
san obair seo i mo thuairimse, lena ndearnadh mo dhearcadh féin a neartú, nach mór go 
mbeadh ceangal níos dlúithe ag saol na polaitíochta agus ag cúrsaí airgeadas poiblí le AE a 
oibríonn ar son a saoránach.

An bhliain dar gcionn, de dhroim na taithí sin, chuir mo chomhghleacaithe sa Choiste um 
Airgeadas agus um Buiséad de chúram orm an tuarascáil ar ioncam buiséadach agus 
caiteachas an stáit don bhliain airgeadais 2018 a thíolacadh. Arís, ba é an príomhdhúshlán a 
bhí leis ná conas beartas infheistíochta uaillmhianach a shaothrú agus lena ndéanfaí, dá bhrí 
sin, an caighdeán saoil i Lucsamburg a ráthú go fadtéarmach, gan baol go ndéanfaí critéir an 
Comhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis a shárú. Cé gur minic le leithdháiltí buiséadacha 
féin a bheith amhantrach, léirítear gealltanais pholaitiúla a bhíonn réalaíoch agus gasta sna 
críocha ar lena n-aghaidh a leithdháiltear iad, mar a leagtar amach sna ceannteidil bhuiséid, 
(bonneagar, soghluaisteacht, oideachas, forbairt inbhuanaithe, etc.). Is é sin an fáth a raibh 
baill de na glúnta atá le teacht rannpháirteach agam i bpróiseas dréachtaithe na tuarascála. 
Leis an bplé a bhí agam leis na daoine óga sin, fuair siad léargas ar bheartas buiséid an 
rialtais, agus tugadh deis dóibh a gcuid tuairimí a chur in iúl maidir leis na dúshláin a bheidh 
le sárú acu sa todhchaí; an todhchaí sin arb é a dtodhchaí féin é.

3. Cén taithí ghairmiúil atá agat ar eagraíochtaí ilchultúrtha agus ilteangacha idirnáisiúnta nó 
ar institiúidí atá bunaithe lasmuigh de do thír dhúchais?

Tar éis dom freastal ar chúrsaí dlí ollscoile in Aix-en-Provence (an Fhrainc) agus i Londain 
(an Ríocht Aontaithe), chuir mé tús le mo ghairm mar dhlíodóir leis an dlíghnólacht 
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Linklaters sula ndeachaigh mé i mbun oibre le dlíghnólacht Lucsamburgach. Tír ilchultúrtha 
agus ilteangach is ea Lucsamburg. Mar shampla, i mbardas Walferdange, ina bhfuilim ar an 
gcomhairle áitiúil ó 2005 i leith (bardasach agus méara ina dhiaidh sin ó 2011 go 2017), tá 93 
náisiúntacht éagsúla comhairthe ann, agus tá 53% den daonra nach Lucsamburgaigh iad. 
Táim i mo chónaí ina measc sa timpeallacht ilchultúrtha sin le nach mór 15 bliana.

D’fhreastail mé ar dhá chúrsa oiliúna oideachais feidhmiúcháin ag Insead, an scoil gnó 
idirnáisiúnta atá bunaithe in Fontainebleau (an Fhrainc). D’fhreastail ceathracha mac léinn ó 
réimse cúlraí ar gach cúrsa, lena bhfuilim fós i dteagmháil ar bhonn rialta.

4. An ndearnadh urscaoileadh a dheonú i leith na gcúraimí bainistíochta a bhíodh á 
ndéanamh agat roimh seo, má tá feidhm ag nós imeachta den sórt sin?

Is féidir liom a mhaíomh go soiléir go ndearnadh urscaoileadh a dheonú dom i leith dhualgais 
uile na hearnála príobháidí agus na bainistíochta neamhbhrabúsaí a raibh de chúram orm go 
dtí seo.

Nílim faoi réir nósanna imeachta den sórt sin i ndáil le mo dhualgais pholaitiúla.

5. Cé acu de na poist ghairmiúla a bhí agat roimhe seo ar de thoradh ainmniúchán polaitiúil 
iad?

Seachas na hoifigí polaitiúla a shealbhaigh mé ar an leibhéal bardasach agus náisiúnta tar éis 
dom a bheith tofa go daonlathach, is mar chomhalta de bhord riaracháin an chomhlachta 
phoiblí ‘Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte’ an t-aon phost a ndearna 
an rialtas mé a cheapadh chuige.

6. Cad iad na trí chinneadh is tábhachtaí dá raibh baint agat leo i do shaol gairmiúil?

D’fhéadfainn roinnt cinntí a lua a rinne Rialtas Lucsamburg a ghlacadh agus ar lena n-
aghaidh a tharraing an Coiste um Airgeadas agus um Buiséad na dréachtghníomhartha sin 
suas sula ndearnadh vótáil orthu i dTeach na dTeachtaí.

Bhí baint ag na cinntí sin le (1) trédhearcacht agus le calaois chánach agus le himghabháil 
cánach a chomhrac; (2) le hábhair fhioscacha; agus (3) le bainistíocht airgeadais phoiblí 
fhónta:

- Calaois chánach agus imghabháil cánach a chomhrac: mar Chomhalta de Theach na 
dTeachtaí, bhí deis agam dlúthfhaireachán a dhéanamh ar na hiarrachtaí a rinne 
Lucsamburg i leith cheanglais AE a chomhlíonadh agus a choinbhinsiúin chánach a 
ailíniú leis na (AE agus OECD) caighdeáin idirnáisiúnta. D’éirigh leis an rialtas na 
forálacha náisiúnta maidir le comhlíonadh agus trédhearcacht sa réimse cánach a neartú 
trí thacar comhtháite de dhréachtghníomhartha. Mar shampla, cuireadh deireadh le 
rúndacht baincéireachta in 2014, agus rinneadh Treoir (AE) Uimh. 2016/2258 maidir le 
malartú faisnéise uathoibríoch éigeantach sa réimse cánach a thrasuí sa dlí náisiúnta i 
ndáil le socruithe trasteorann faoi réir ráiteas DAC5, mar a bhí amhlaidh leis an Treoir i 
gcoinne Seachaint Cánach (ATAD I) a raibh sé mar chuspóir aici pleanáil ionsaitheach 
chánach a chomhrac;

- Athchóiriú fioscach 2016: in 2016, rinne mé an tuarascáil ar athchóiriú fioscach a 
thíolacadh thar ceann an Choiste um Airgeadas agus um Buiséad a raibh mar aidhm léi 



PE642.947v02-00 10/16 RR\1192654GA.docx

GA

díriú air agus borradh a chur faoi chumhacht ceannaigh na dteaghlach mar aon le 
hiomaíochas corparáide;

- An pacáiste ‘Léargas ar an Todhchaí’: i ndáil le feidhmiú céimneach an phacáiste 
coigiltis ‘Léargas ar an Todhchaí’ (‘Zukunftspak’), arna ghlacadh ag Teach na dTeachtaí 
i mí na Nollag 2014, léiríodh mian Rialtas Lucsamburg maidir le hairgeadas poiblí a 
chuíchóiriú ar bhonn fadtéarmach agus an t-easnamh struchtúrach a laghdú, agus, dá 
bhrí sin, chun ceartas idirghlúine méadaithe a áirithiú. Cé gur beag an gheana a bhí ar na 
bearta coigiltis dochta sin, ní mór a rá go bhfuil feabhas anois tagtha ar chúrsaí agus go 
raibh bonn cirt agus gá leis an bpacáiste.

Neamhspleáchas
7. Sonraítear sa Chonradh nach mór do Chomhaltaí na Cúirte Iniúchóirí a bheith 

‘neamhspleách go hiomlán’ agus a ndualgais á gcomhlíonadh acu. Cén chaoi a 
ngníomhófá i leith na hoibleagáide sin agus do chuid dualgas ionchasach á gcomhlíonadh 
agat?

Mar Chomhalta den Chúirt Iniúchóirí, chloífinn go dlúth leis an oibleagáid maidir le 
neamhspleáchas, a leagtar amach sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontas Eorpaigh (CFAE). 
Geallaim nach mbeidh mé ag gabháil d’aon phost eile le linn mo théarma oifige agus go 
ndéanfaidh mé mo dhualgas ionracais agus lánroghnach a chomhlíonadh i dtaca lena bheith 
rannpháirteach i ngníomhaíochtaí gairmiúla i ndiaidh dom an oifig a fhágáil. 

Dá ndéanfaí mé a cheapadh mar Chomhalta den Chúirt Iniúchóirí, ní bheidh mé ag gabháil 
d’aon ghníomhaíocht ghairmiúil eile, cibé acu sochrach nó a mhalairt.

D’éireoinn, dá bhrí sin, as Barra Lucsamburg agus chuirfinn críoch le mo chuid oibre mar 
dhlíodóir.

D’éireoinn as na boird stiúrthóirí uile freisin ar a bhfuilim i mo chomhalta.

Ag tagairt do mo chomhaltas ar na boird riaracháin san earnáil dheonach, bheinn toilteanach 
éirí as mo chuid dualgas i gcás go mbreithneodh coiste eitice na Cúirte Iniúchóirí go mbeadh 
m’fheidhmíocht maidir le ceann amháin nó níos de na dualgais sin ar neamhréir le mo chuid 
dualgas mar Chomhalta den Chúirt Iniúchóirí.

Dá ndéanfaí mé a cheapadh mar Chomhalta den Chúirt Iniúchóirí, dhéanfainn mo chuid 
dualgas a chomhlíonadh le hionracas, le trédhearcacht agus le neamhspleáchas mar a 
shonraítear in Airteagal 286(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus 
d’urramóinn go mionchúiseach an Cód Iompair do Chomhaltaí na Cúirte. Ar an gcaoi 
chéanna, dhiúltóinn treoir a thógáil ó aon fhoinse sheachtrach agus staonfainn ó aon 
ghníomhaíocht a bheadh ar neamhréir le mo chuid dualgas ionchasach.

8. An bhfuil aon sealúchais ghnó nó airgeadais nó aon ghealltanais eile agat nó ag do 
gharghaolta (tuismitheoirí, deartháireacha agus deirfiúracha, páirtí dlíthiúil agus leanaí) a 
d’fhéadfadh a bheith i gcoinbhleacht le do chuid dualgas ionchasach?

Nílim i seilbh scaireanna in aon chuideachta tráchtála ná in aon chuideachta comhstoic.

Is é m’athair an t-aon scairshealbhóir sa chuideachta Lucsamburgach Cebi International S.A. 
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(earnáil na ngluaisteán). Nílim rannpháirteach in imeachtaí laethúla na cuideachta sin

Is é m’fhear céile an t-aon scairshealbhóir i gcuideachta faoi dhliteanas teoranta i 
Lucsamburg, a bhíonn ag sainfheidhmiú i gcomhairleacht airgeadais. Gníomhaíonn sé mar 
ghníomhaire árachais i mbainistiú punanna na gcustaiméirí agus feidhmíonn sé mar stiúrthóir 
seachtrach chomh maith.

Níl aon choinbhleachtaí leasa agam, ach dá dtiocfadh ceann chun cinn amach anseo ní bheinn 
rannpháirteach sa chinneadh lena mbaineann.

9. An mbeifeá toilteanach do chuid leasanna airgeadais agus gealltanas eile uile a nochtadh 
d’Uachtarán na Cúirte agus iad a chur ar fáil don phobal?

Ar ndóigh, bheinn go hiomlán toilteanach mo chuid leasanna airgeadais agus gealltanas eile 
uile a chur in iúl d’Uachtarán na Cúirte agus iad a chur ar fáil don phobal.

Tá mo dhearbhú leasanna postaithe cheana féin ar shuíomh gréasáin Theach na dTeachtaí, i 
gcomhréir lena Rialacha Nós Imeachta agus le Cód Iompair Chomhaltaí Theach na dTeachtaí 
i Lucsamburg maidir le leasanna airgeadais agus coinbhleachtaí leasa.

10. An bhfuil tú rannpháirteach in aon imeachtaí dlíthiúla faoi láthair? Má bhí, tabhair sonraí 
dúinn ina leith le do thoil.

Nílim rannpháirteach in aon imeachtaí dlíthiúla.

11. An bhfuil aon ról gníomhach nó feidhmiúcháin sa pholaitíocht agat? Má tá, ar cén 
leibhéal? An raibh aon ról polaitiúil agat le linn na 18 mí seo caite? Má bhí, tabhair sonraí 
dúinn ina leith le do thoil.

Faoi láthair, is Comhalta mé de Theach na dTeachtaí i Lucsamburg agus táim i mo 
chomhalta de Chomhairle Bhardasach Walferdange.

I mo cháil mar theachta, is comhalta mé den choiste réigiúnach agus de choiste stiúrtha mo 
pháirtí. Is comhalta mé de chraobh áitiúil mo pháirtí freisin.

12. An éireoidh tú as aon oifig thofa nó an dtabharfaidh tú suas aon fheidhm ghníomhach le 
freagrachtaí i bpáirtí polaitiúil má cheaptar mar Chomhalta den Chúirt thú?

Dá gceapfaí mé mar Chomhalta den Chúirt Iniúchóirí, is féidir liom a dheimhniú go n-
éireodh mé as na hoifigí thuasluaite, is é sin le rá ó mo phost mar chomhairleoir bardasach 
agus mar theachta.

D’éireoinn as brainse áitiúil mo pháirtí freisin.

13. Conas a dhéileálfá le mírialtacht mhór nó fiú calaois agus/nó cás éillithe a bhaineann le 
daoine i do Bhallstát tionscnaimh?

Ós rud é nach bhfuil cumhachtaí imscrúdaithe dílsithe don Chúirt Iniúchóirí, geallaim go 
dtabharfaidh mé fógra don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) faoi aon chásanna calaoise 
agus/nó éillithe ionas go bhféadfadh sí imscrúdú a oscailt ansin. 

Ní gá dom a rá, leanfainn na rialacha céanna gan beann ar an duine nó ar an mBallstát lena 
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mbaineann.

Dualgais a fheidhmiú:
14. Cad iad na príomhghnéithe ba cheart a bheith i gcultúr bainistíochta fónta airgeadais in 

aon seirbhís phoiblí? Conas a d’fhéadfadh CIE cabhrú chun iad a fhorfheidhmiú?

Ní mór prionsabal na dlíthiúlachta i mbainistiú an airgeadais phoiblí a urramú i ngach uile 
chás. Mar sin féin, ní hionann comhlíonadh an dlí agus na rialachán ann féin agus ráthaíocht 
ar bhainistiú éifeachtúil acmhainní. Ciallaíonn sé sin go bhfuil bainistíocht fhónta airgeadais 
thar a bheith tábhachtach in aon riarachán poiblí agus is réamhriachtanas é chun a áirithiú go 
dtairbheoidh an pobal d’ardchaighdeán seirbhíse poiblí.

Bíonn bainistíocht fhónta airgeadais i gcomhréir le dúthracht seirbhíse poiblí ar gach leibhéal 
chun a áirithiú go mbainfear úsáid fhónta, stuama agus fhreagrach as airgead poiblí agus 
béim á leagan ar na trí ‘e’: éifeachtacht, éifeachtúlacht agus eacnamaíocht

Dar liomsa, is iad seo a leanas príomhghnéithe na bainistíochta fónta airgeadais a bhaineann 
le gach leibhéal:

- luachanna eagraíochtúla agus cuspóirí straitéiseacha atá soiléir agus curtha in iúl go 
soiléir chun bainistíocht fhónta airgeadais a bhaint amach;

- struchtúr rialachais atá ceaptha chun cuspóirí seirbhíse poiblí a chomhlíonadh;

- creat bainistíochta feidhmíochta réamhbhunaithe: spriocanna sonracha, soiléire agus 
indéanta a shocrú (sna hearnálacha gníomhaíochta uile a chumhdaítear leis an 
mbuiséad), a mbeidh faireachán agus measúnú leanúnach mar thaca leo trí bhíthin 
táscairí réamhbhunaithe (táscairí feidhmíochta a shocrú);

- córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh;

- córas bainistithe faisnéise oibríochtúil;

- poiblíocht agus trédhearcacht gníomhaíochtaí airgeadais ar fud an riaracháin phoiblí 
(náisiúnta agus áitiúil); agus

- leithdháileadh soiléir freagrachtaí.

Féadfaidh an Chúirt Iniúchóirí cuidiú le cultúr bainistíochta fónta airgeadais den sórt sin a 
fhorbairt trí iniúchtaí a dhéanamh a léiríonn na critéir atá leagtha amach thuas, ós rud é gur 
féidir rioscaí agus laigí a shainaithint trí na critéir sin a chur i bhfeidhm agus gur féidir leis an 
gCúirt moltaí a dhéanamh.

15. Faoin gConradh, ceanglaítear ar an gCúirt cuidiú leis an bParlaimint a cumhachtaí 
rialaithe a fheidhmiú maidir le cur chun feidhme an bhuiséid. Conas a chuirfeá tuilleadh 
feabhais ar an gcomhar idir an Chúirt agus Parlaimint na hEorpa (go háirithe, a Coiste um 
Rialú Buiséadach) chun feabhas a chur ar an maoirseacht phoiblí ar an gcaiteachas 
ginearálta agus ar a luach ar airgead araon?

Tá sé riachtanach go mbeadh comhar maith idir Parlaimint na hEorpa agus an Chúirt 
Iniúchóirí chun faireachán éifeachtach ar chur chun feidhme buiséadach AE a áirithiú. Anuas 
air sin, leis an dlúthchomhar a seoladh roinnt blianta ó sin, ina bhfeictear Parlaimint na 
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hEorpa rannpháirteach ag céim an-luath i ndréachtú na gclár oibre, cuireadh ar chumas na 
Cúirte Iniúchóirí táirgí atá curtha in oiriúint do riachtanais Fheisirí Pharlaimint na hEorpa a 
chur ar fáil. Leis an obair leantach a dhéanann Parlaimint na hEorpa ar na tuarascálacha a 
fhoilsíonn an Chúirt Iniúchóirí déantar an tionchar atá acu a mhéadú.

Dá gceapfaí mé mar Chomhalta den Chúirt Iniúchóirí, bheinn ar fáil go hiomlán do 
Pharlaimint na hEorpa, agus go háirithe don Choiste um Rialú Buiséadach chun plé a 
dhéanamh, laistigh de chreat malartaithe déthaobhach, ar aon topaicí ar díol spéise iad 
d’Feisirí Pharlaimint na hEorpa nó don Choiste, agus bheinn i láthair chun comhairle 
shaineolach a chur ar fáil más gá.

16. Cad é, dar leat, is ea breisluach na hiniúchtóireachta feidhmíochta? Cad é an breisluach a 
bhaineann le hiniúchóireacht feidhmíochta, dar leat, agus cén chaoi ar cheart na torthaí a 
ionchorprú i nósanna imeachta bainistíochta?

Comhlánaíonn iniúchtaí comhlíontachta, iniúchtaí airgeadais agus iniúchtaí feidhmíochta a 
chéile. Cé go ndéanann iniúchóireacht comhlíontachta measúnú ar cibé acu a rinneadh nó 
nach ndearnadh gníomhaíochtaí agus cláir a chur i gcrích i gcomhréir leis na forálacha 
dlíthiúla agus rialála is infheidhme, dírítear san iniúchóireacht feidhmíochta ar 
ghníomhaíochtaí agus ar chláir ó thaobh cibé acu ar cuireadh chun feidhme go barrmhaith 
agus i gcomhréir leis na trí ‘e’ iad: éifeachtacht, éifeachtúlacht agus eacnamaíocht.

Ní thugann comhlíonadh na rialacha aon ráthaíocht ann féin gur úsáideadh cistí go 
héifeachtach chun a gcríoch sonraithe agus chun leasa shaoránaigh AE, go háirithe i 
gcomhthéacs threoshuíomh na feidhmíochta, ar rud é atá ag éirí níos tábhachtaí i mbuiséad 
an AE ar bhonn méadaitheach. Is féidir, dá bhrí sin, le hiniúchóireacht feidhmíochta, 
measúnú neamhspleách a dhéanamh ar cé chomh maith is a rinneadh ábhar an iniúchta 
(gníomhaíocht, clár nó eintiteas) a bhainistiú agus ar an mbreisluach a chuireann sé le AE 
agus, dá bhrí sin, lena shaoránaigh, agus scrúdaítear ar éirigh leis an ábhar sin na cuspóirí 
sonraithe (éifeachtúlacht) a bhaint amach go héifeachtúil agus go heacnamaíoch trí úsáid a 
bhaint as íosmhéid acmhainní chun an tionchar is mó is féidir a bhaint amach.

I mo thuairimse, déanann an t-
iniúchadh feidhmíochta an méid seo a 
leanas:

- cabhraíonn sé le freagracht a chothú i measc na ndaoine a dhéanann maoiniú a bhainistiú 
(trédhearcacht mhéadaithe maidir leis an gcaoi a n-úsáidtear na hacmhainní a 
leithdháiltear) a bhuíochas do mheasúnú neamhspleách;

- cuireann sé go mór le próiseas cinnteoireachta Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
a mhéid a bhaineann le hurscaoileadh agus athbhreithniú á dhéanamh ar rialacháin;

- feidhmíocht a dhéanfar amach anseo a fheabhsú trí chuidiú leis na réimsí a aithint inar 
féidir na 3 ‘e’ a fheabhsú agus trí mholtaí a dhéanamh maidir le feabhsuithe a d’fhéadfaí 
a dhéanamh.

Tá an pointe deiridh an-tábhachtach toisc nach amháin go mbraitear laigí san iniúchadh ar 
fheidhmíocht ach go bhféachtar le moltaí a chur ar fáil do bhainisteoirí chun na laigí sin a 
cheartú, fadhbanna a réiteach, bainistiú a fheabhsú agus dea-chleachtais a thabhairt chun 
suntais.
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Tá na bainisteoirí sin freagrach as na laigí a aithníodh a leigheas agus as gníomhú de réir na 
moltaí a rinneadh. Chun a áirithiú go dtuigfidh agus go nglacfaidh bainisteoirí go hiomlán 
leis na moltaí agus go nglacfaidh siad leo chomh forleathan agus is féidir, lena n-áiritheofar 
go ngníomhófar ina leith go héifeachtach ina dhiaidh sin, tá sé riachtanach go leanfar le 
hidirphlé leanúnach idir iad siúd atá i gceist, agus le linn na hiniúchtóireachta ar fad:

- le nósanna imeachta bailíochtaithe agus leis an nós imeachta plé dhéthaobhaigh, cuirtear 
fóram ar fáil chun conclúidí iniúchóireachta agus moltaí a phlé leis na comhlachtaí a 
ndéanfar iniúchóireacht orthu;

- trí na conclúidí agus na moltaí sin a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, cuidítear 
lena dtionchar a mhéadú;

- trí obair leantach a dhéanamh ar fhreagairtí ar mholtaí, is féidir le hiniúchóirí measúnú a 
dhéanamh ar a mhéid atá bainisteoirí ag gníomhú ina leith.

17. Conas a dhéanfaí an comhar idir an Chúirt Iniúchóirí, na hinstitiúidí náisiúnta 
iniúchóireachta agus Parlaimint na hEorpa a fheabhsú (an Coiste um Rialú Buiséadach) 
maidir le hiniúchadh ar bhuiséad AE?

Is comhpháirtithe nádúrtha na Cúirte Iniúchóirí iad na hinstitiúidí náisiúnta iniúchóireachta. 
Dá bhrí sin, téann comhar maith idir na hinstitiúidí sin chun tairbhe do gach duine lena 
mbaineann. Tá eolas ag na hinstitiúidí náisiúnta iniúchóireachta ar na nósanna imeachta sna 
Ballstáit agus tá siad ar an eolas faoi na laigí atá iontu. Tá a fhios acu conas is féidir iad a 
fheabhsú agus conas dul ar aghaidh chuige sin. I gcomhthéacs AE, agus 80 % den bhuiséad á 
bhainistiú go comhpháirteach, ba cheart eolas domhain agus saineolas domhain na n-
institiúidí náisiúnta iniúchóireachta a úsáid chun tairbhe na ngeallsealbhóirí go léir. Leagtar 
béim freisin in Airteagal 287(3) CFAE ar a thábhachtaí atá an comhar sin. Luaitear an méid 
seo a leanas i gcás go ndéantar iniúchadh i gceann de na Ballstáit: ‘Comhoibreoidh an Chúirt 
Iniúchóirí agus comhlachtaí náisiúnta iniúchóireachta na mBallstát de mheon muiníne ach 
gan a neamhspleáchas a thréigean.’ Leagtar béim leis sin ar cheann de na dúshláin a 
bhaineann le dlúthchomhar idir an Chúirt Iniúchóirí agus na hinstitiúidí náisiúnta 
iniúchóireachta – eadhon neamhspleáchas a gcuid oibre, ar príomhshaintréith de chuid 
institiúidí iniúchóireachta é.

Rinneadh bearta cheana chun dea-chaidreamh oibre a bhunú idir an Chúirt Iniúchóirí agus na 
hinstitiúidí náisiúnta iniúchóireachta:

- Tagann ceannairí na n-institiúidí náisiúnta iniúchóireachta agus na Cúirte Iniúchóirí le 
chéile go bliantúil sa choiste teagmhála chun ábhair leasa choitinn a phlé. Anuas air sin, 
tagann na hoifigigh idirchaidrimh don institiúid iniúchóireachta le chéile go rialta chun 
cruinnithe a ullmhú idir ceannairí a n-institiúidí agus an coiste teagmhála agus chun 
meithleacha a bhunú chun topaicí speisialta a phlé;

- Tuigim freisin, ar bhonn Airteagal 287 CFAE, go n-iarrtar ar ionadaithe chomhlachtaí 
náisiúnta iniúchóireachta an Bhallstáit ina bhfuil an iniúchóireacht á déanamh, dul in 
éineacht leis na hiniúchóirí ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa le linn na n-iniúchtaí sin.

Ba mhaith liom ceithre mholadh a dhéanamh maidir le tuilleadh feabhais a chur ar an 
gcaidreamh idir Cúirt Iniúchóirí na hEorpa agus na hinstitiúidí náisiúnta iniúchóireachta:
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- trí mheithleacha rialta a bhunú a bheadh deartha chun dea-chleachtais a roinnt ar leibhéil 
éagsúla, chuideofaí le feabhas a chur ar na nósanna imeachta iniúchóireachta atá ann 
faoi láthair agus ar na modheolaíochtaí a chuirfear i bhfeidhm agus le dea-chleachtais a 
fhorbairt, d’fhonn táirge níos fearr a bhaint amach a rachadh chun tairbhe do na 
geallsealbhóirí go léir;

- chabhrófaí le comhordú gníomhaíochtaí iniúchóireachta a fheabhsú trína áirithiú go 
ndéanfaí faisnéis pleanála iniúchóireachta a chur in iúl ar bhealach níos éifeachtaí;

- trí thorthaí iniúchta a chomhroinnt maidir le comhardán taighde, bheadh iniúchóirí in 
ann rochtain a fháil ar thorthaí iniúchta roimhe sin a bhaineann lena n-iniúchtaí; agus

- d’fhéadfaí deiseanna le haghaidh cúrsaí oiliúna comhpháirteacha a shainaithint.

Dá gceapfaí mé mar Chomhalta den Chúirt Iniúchóirí, thacóinn le gach beart atá ceaptha 
chun comhar a fheabhsú agus chun idirphlé cuiditheach a fhorbairt idir Parlaimint na hEorpa, 
na huas-institiúidí iniúchóireachta agus an Chúirt Iniúchóirí, chun maoirseacht ar chur chun 
feidhme bhuiséad AE a chomhdhlúthú.

18. Conas a d’fhorbrófá tuairisciú CIE tuilleadh chun an fhaisnéis ar fad is gá a thabhairt do 
Pharlaimint na hEorpa maidir le cruinneas na sonraí a chuirfidh na Ballstáit ar fáil don 
Choimisiún Eorpach?

Is saincheist lárnach anois é go bhfuil buiséad AE dírithe ar fheidhmíocht agus ar thorthaí, 
rud a fhágann go bhfuil sé ríthábhachtach go ndéanfaí sonraí iontaofa, cruinne agus 
cuimsitheacha a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa, agus, dá bhrí sin, do Chúirt Iniúchóirí 
na hEorpa, ionas gur féidir measúnú éifeachtach eolasach a dhéanamh ar chúrsaí den sórt sin.

Ba cheart don Chúirt Iniúchóirí aon fhadhbanna cáilíochta a shainaithníonn sí le linn a 
hiniúchtaí a léiriú ar bhealach níos soiléire agus moltaí a dhéanamh arb é is aidhm dóibh na 
laigí a sainaithníodh a leigheas.

D’fhéadfadh an Chúirt Iniúchóirí iniúchtaí sonracha a dhéanamh ar fud raon réimsí beartas 
chun measúnú a dhéanamh ar cháilíocht na sonraí agus chun aon laige a chur in iúl ar 
bhealach níos éifeachtaí.

Ceisteanna eile
19. An dtarraingeoidh tú siar d’iarrthóireacht más rud é go mbeidh tuairim na Parlaiminte 

maidir le do cheapachán mar Chomhalta den Chúirt Iniúchóirí neamhfhabhrach?

Tá sé ríthábhachtach go mbeadh muinín ag Coiste um Rialú Buiséadach Pharlaimint na 
hEorpa as Comhaltaí den Chúirt Iniúchóirí má tá an Chúirt le feidhmiú mar ba cheart di.

Dá mba rud é go raibh tuairim Pharlaimint na hEorpa maidir le mo cheapachán 
neamhfhabhrach, d’iarrfainn ar Rialtas Lucsamburg athmhachnamh a dhéanamh ar 
m’ainmniúchán.
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