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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000031/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Paul Tang, Jonás Fernández
în numele Grupului S&D
Sven Giegold

Subiect: Numirea dlui Farkas, director executiv al ABE, în calitate de director executiv al AFME

Adam Farkas, care exercită funcția de director executiv al Autorității Bancare Europene (ABE) din 
2011, va ocupa începând din februarie 2020 funcția de director executiv al Asociației pentru piețele 
financiare din Europa (AFME) – unul dintre principalele grupuri de lobby din sectorul financiar.

În conformitate cu articolul 16 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, pentru o perioadă de 12 
luni de la părăsirea funcției, funcționarilor UE le este interzis să se implice în activități de lobby față de 
personalul instituției în care au lucrat anterior. De asemenea, în cazul în care noua poziție pe care ar 
putea-o ocupa funcționarul respectiv „are legătură cu activitatea exercitată de persoana interesată în 
decursul ultimilor trei ani de activitate și poate fi incompatibilă cu interesele legitime ale instituției, 
autoritatea împuternicită să facă numiri poate [...] fie să îi interzică funcționarului să exercite 
activitatea respectivă, fie să condiționeze exercitarea activității respective de respectarea oricăror 
condiții pe care le consideră adecvate.”

Cerințele prevăzute de ABE în ceea ce privește viitoarea numire a domnului Farkas sunt lipsite de 
ambiție, vagi și aproape imposibil de verificat în practică. De asemenea, cerințele respective nu sunt 
suficiente pentru a contrazice percepția potrivit căreia grupurile de interese pot acorda recompense 
titularilor de mandate din cadrul autorităților de reglementare pentru clemența excesivă, oferindu-le 
locuri de muncă bine remunerate. Prin urmare, acest caz de „ușă turnantă” constituie o amenințare la 
adresa integrității instituțiilor noastre și subminează grav încrederea cetățenilor în instituțiile europene.

Consideră Comisia că transferul domnului Farkas este compatibil cu înaltele standarde etice pe care 
aceasta le respectă? Consideră Comisia că domnul Farkas ar trebui să rămână în funcția pe care o 
ocupă în prezent până la sfârșitul lunii ianuarie, chiar dacă loialitatea și corectitudinea sa sunt 
compromise în mod fundamental? Va exercita Comisia presiuni asupra ABE pentru a împiedica 
transferul dlui Farkas? Ce măsuri va lua Comisia pentru a pune în practică standardele sale etice la 
nivelul tuturor organelor și agențiilor sale și pentru a evita pe viitor ca astfel de cazuri de uși turnante 
să submineze încrederea cetățenilor în instituțiile noastre?

Depunere: 2.10.2019
Trimisă: 4.10.2019
Termen pentru răspuns: 11.10.2019


