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Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000031/2019
ar an gCoimisiún
Rule 136
Paul Tang, Jonás Fernández
thar ceann an Ghrúpa S&D 
Sven Giegold

Ábhar: Ceapachán Farkas, Stiúrthóir Feidhmiúcháin ÚBE, ina Phríomhfheidhmeannach ar 
AFME

Tá Adam Farkas, stiúrthóir feidhmiúcháin an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh (ÚBE) ó 2011, ceaptha 
ina Phríomhfheidhmeannach ó mhí Feabhra 2020 ar an gCumann um Margaí Airgeadais san Eoraip 
(AFME) – ceann de na príomhghrúpaí brústocaireachta in earnáil an airgeadais.

De réir Airteagal 16 de Rialacháin Foirne an Aontais Eorpaigh, tar éis dóibh éirí as, tá toirmeasc, go 
ceann tréimhse 12 mhí, ar oifigigh AE brústocaireacht a dhéanamh ar fhoireann na hinstitiúide ina 
raibh siad ag obair. Thairis sin, má bhaineann an ghníomhaíocht nua a d’fhéadfadh a bheith ar bun 
ag an oifigeach leis ‘an obair a rinne an t-oifigeach le linn na dtrí bliana deireanacha seirbhíse agus 
dá bhféadfadh sí a bheith i gcoinbhleacht le leasanna dlisteanacha na hinstitiúide, féadfaidh an t-
údarás ceapacháin ... cosc a chur air gabháil don ghníomhaíocht sin nó cead a thabhairt dó faoi réir 
aon choinníollacha is cuí leis.’

Tá na ceanglais atá ag ÚBE don phost a bheidh ag an Uasal Farkas amach anseo 
neamhuaillmhianach, doiléir agus is ar éigean is féidir iad a fhíorú i ndáiríre. Ní thugann siad aghaidh 
ach oiread ar an dearcadh atá ann gur féidir le grúpaí leasmhara poist a bhfuil luach saothair mór ag 
dul leo a thabhairt do rialtóirí mar chúiteamh ar bhoige iomarcach a léirigh siad. Dá bhrí sin, is bagairt 
é an fáinne fí sin d’iontaofacht ár n-institiúidí, agus baineann sé an bonn go mór ón muinín atá ag na 
saoránaigh sna hinstitiúidí Eorpacha.

An bhfuil an Coimisiún den tuairim go bhfuil aistriú an Uasail Farkas i gcomhréir leis na caighdeáin 
arda eiticiúla atá aige? An gceapann an Coimisiún gur cheart don Uasal Farkas fanacht sa phost atá 
aige go dtí deireadh mhí Eanáir cé go bhfuil a dhílseacht i mbaol? An gcuirfidh an Coimisiún brú ar 
ÚBE bac ar a chur ar aistriú an Uasail Farkas? Céard a dhéanfaidh an Coimisiún chun a chuid 
caighdeán eiticiúil a chur i bhfeidhm ina chuid institiúidí agus gníomhaireachtaí ar fad, agus chun cosc 
a chur ar chásanna fáinne fí eile an bonn a bhaint ón muinín atá ag na saoránaigh sna hinstitiúidí 
Eorpacha?
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