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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000031/2019
do Komisji
art. 136 Regulaminu PE
Paul Tang, Jonás Fernández
w imieniu grupy S&D
Sven Giegold

Przedmiot: Nominacja dyrektora wykonawczego EUNB A. Farkasa na stanowisko dyrektora 
generalnego AFME

Dyrektor wykonawczy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) Adam Farkas, sprawujący 
tę funkcję od 2011 r., od lutego 2020 r. obejmie stanowisko dyrektora generalnego Stowarzyszenia 
Rynków Finansowych w Europie (AFME) – jednej z wiodących grup lobbingowych w sektorze 
finansowym.

Zgodnie z art. 16 regulaminu pracowniczego pracowników Unii Europejskiej urzędnikom UE nie wolno 
prowadzić działalności lobbingowej wobec pracowników instytucji, w której wcześniej pracowali, przez 
12 miesięcy po złożeniu rezygnacji. Ponadto, jeżeli nowe stanowisko takiego urzędnika „jest związane 
z pracą, którą urzędnik wykonywał w ciągu ostatnich trzech lat służby, i mogłoby prowadzić do 
konfliktu z uzasadnionymi interesami instytucji, organ powołujący [...] może zabronić urzędnikowi 
podjęcia tej działalności albo wydać pozwolenie na warunkach, jakie uzna za odpowiednie.”

Wymogi stawiane przez EUNB co do przyszłego stanowiska A. Farkasa są mało ambitne, ogólnikowe 
i właściwie niemożliwe do sprawdzenia w praktyce. Nadal można też odnieść wrażenie, iż grupy 
interesu mogą wynagradzać ustawodawców za dużą pobłażliwość, proponując im dobrze płatną 
pracę. Ten przykład efektu „drzwi obrotowych” stanowi zatem zagrożenie dla integralności naszych 
instytucji i poważnie podkopuje zaufanie obywateli do instytucji europejskich.

Czy Komisja uważa, że objęcie przez A. Farkasa nowego stanowiska jest zgodne z jej wysokimi 
standardami etycznymi? Czy zdaniem Komisji A. Farkas powinien pozostać na zajmowanym 
stanowisku do końca stycznia, mimo że jego oddanie i lojalność można w dużym stopniu 
zakwestionować?  Czy Komisja wywrze nacisk na EUNB, aby zablokować przejście A. Farkasa? Co 
Komisja zrobi, aby stosować w praktyce swoje standardy etyczne we wszystkich organach i 
agencjach i zapobiec sytuacjom, w których kolejne przypadki efektu „drzwi obrotowych” podważają 
zaufanie obywateli do naszych instytucji?
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