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DEARBHÚ UM LEASANNA AIRGEADAIS NA BHFEISIRÍ
DE BHUN IARSCRÍBHINN I A GHABHANN LE RIALACHA NÓS IMEACHTA PHARLAIMINT NA HEORPA MAIDIR LE

CÓD IOMPAIR D’FHEISIRÍ PHARLAIMINT NA HEORPA MAIDIR LE LEASANNA AIRGEADAIS AGUS COINBHLEACHTAÍ LEASA
A BHEIDH LE TÍOLACADH DON UACHTARÁN FAOI DHEIREADH AN CHÉAD PHÁIRTSEISIÚIN TAR ÉIS NA TOGHCHÁIN
DO PHARLAIMINT NA HEORPA A BHEITH ANN NÓ LAISTIGH DE 30 LÁ Ó DHUL I MBUN OIFIGE LEIS AN BPARLAIMINT

DÓIBH LE LINN TÉARMA PARLAIMINTEACH1 AGUS FAOI DHEIREADH NA MÍOSA TAR ÉIS DO GACH ATHRÚ TARLÚ2

Sloinne: Flanagan

Céadainm: Luke Ming

Déanaimse, a bhfuil mo shíniú anseo thíos, ar m’onóir agus láneolas agam ar na Rialacha Nós Imeachta,
lena n-áirítear an Cód Iompair d’Fheisirí atá ag gabháil leo sin,

a dhearbhú leis seo:

(A) "De bhun Airteagal 4(2)(a) den Chód Iompair, dearbhaím mo shlí bheatha/mo shlite beatha le linn
na tréimhse trí bliana sula ndeachaigh mé i mbun oifige leis an bParlaimint agus mo chomhaltas le linn
na tréimhse sin d’aon bhoird nó d’aon choistí cuideachtaí, eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhlachais
nó comhlachtaí eile arna mbunú le dlí:"

Catagóirí ioncaim4Slí Bheatha nó Comhaltas3 Gan luach
saothair

1 2 3 4 5

1. Teachta Dála  X

2. National organisation for the
Reform of Marijuana Laws Irl. Ltd.

X      

3. Castlerea Snooker Club X      

4. Castlerea and Baillinlough
Kayaking Club

X      

1 De réir Airteagal 4(5) den Chód Iompair, má fhaigheann an tUachtarán faisnéis, a thugann le fios dó go bhfuil dearbhú
leasanna airgeadais Feisire éigin go suntasach míchruinn nó as dáta, féadfaidh sé dul i gcomhairle leis an gcoiste comhairleach
dá bhforáiltear in Airteagal 7 den Chód Iomparagus i gcás inarb iomchuí, iarrfaidh sé ar an gComhalta an dearbhú a cheartú
laistigh de 10 lá. Féadfaidh an Biúró cinneadh a ghlacadh lena ndéantar Airteagal 4(4) den Chód Iompair a chur i bhfeidhm
maidir le Feisirí nach gcomhlíonann iarraidh ón Uachtarán ar cheartúchán.
2 Mar shampla: má tharlaíonn an t-athrú ar an 10 Márta, déanfar an dearbhú ar leasanna airgeadais, arna leasú dá réir, a chur
isteach faoin 30 Aibreán ar a dhéanaí.
3 Níor cheart a dhearbhú ach slíte bheatha/comhaltais a bhí ag an bhFeisire le linn na trí bliana roimh thús an sainordaithe sa
téarma parlaiminteach reatha, lena n-áirítear a bheith ina Fheisire nó ina Feisire de Pharlaimint na hEorpa.
4 Maidir le haon ítim atá le dearbhú, déanfaidh na Feisirí, i gcás inarb iomchuí, a léiriú an bhfuil nó nach bhfuil luach saothair
ag dul leis; maidir le hítimí (a), (c), (d), (e) agus (f), déanfaidh na Feisirí ceann amháin de na catagóirí ioncaim seo a leanas
a léiriú freisin:
Gan luach saothair
1. Ollioncam de EUR 1 go EUR 499 sa mhí;
2. Ollioncam de EUR 500 go EUR 1 000 sa mhí;
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(B) “De bhun Airteagal 4(2)(b) den Chód Iompair agus Airteagal 2 de na Bearta Cur chun Feidhme do
Reacht na bhFeisirí, dearbhaím an tuarastal a fhaighim chun sainordú a fheidhmiú i bparlaimint eile:”5

Sainordú Méid an tuarastail

1.  

2.  

3.  

4.  

(C) “De bhun Airteagal 4(2)(c) den Chód Iompair, dearbhaím an ghníomhaíocht rialta a bhfaighim
luach saothair ina leith a ghabhaim orm féin agus m’oifig á comhlíonadh agam, bíodh sé mar fhostaí
nó mar dhuine féinfhostaithe:”

Catagóirí ioncaim4Gníomhaíocht

1 2 3 4 5

1.      

2.      

3.      

4.      

3. Ollioncam de EUR 1 001 go EUR 5 000 sa mhí;
4. Ollioncam de EUR 5 001 go EUR 10 000 sa mhí;
5. os cionn EUR 10 000 in aghaidh na míosa, le léiriú ar an méid EUR 10 000 is gaire.
Déanfar ioncaim in airgeadra seachas an Euro a chomhshó agus a dhearbhú in Euro, agus úsáid á baint as an ráta malairte a
bheidh i bhfeidhm an dáta ar a ndéanfar an Dearbhú a thíolacadh. Maidir le haon ioncam eile a fhaigheann Feisirí i dtaca le
gach ítim a ndearnadh dearbhú ina leith, ach nach ar bhonn rialta a fhaigheann siad é, déanfar é a ríomh ar bhonn bliantúil,
arna roinnt ar a dó dhéag, agus a chur i gceann de na catagóirí thuas.
5 I gcomhréir le hAirteagal 2 de na Bearta Cur Chun Feidhme do Reacht Fheisirí Pharlaimint na hEorpa (IO C159, 13.7.2009,
lch.1), is gá méid beacht an tuarastail a shonrú.
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(D) “De bhun Airteagal 4(2)(d) den Chód Iompair dearbhaím mo Chomhaltas d’aon bhoird nó d’aon
choistí cuideachtaí, eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhlachais nó d’aon chomhlachtaí eile arna
mbunú le dlí, nó aon ghníomhaíocht sheachtrach ábhartha eile a ghabhaim orm féin, bíodh luach
saothair ag gabháil leis nó ná bíodh:”

Catagóirí ioncaim4Comhaltas nó Gníomhaíocht Gan luach
saothair

1 2 3 4 5

1. National organisation for the Reform
of Marijuana Laws Irl. Ltd.

X      

2.       

3.       

4.       

5.       

(E) “De bhun Airteagal 4(2)(e) den Chód Iompair dearbhaím an ghníomhaíocht sheachtrach ócáideach
a bhfaighim luach saothair ina leith (lena n-áirítear scríbhneoireacht, léachtóireacht nó saineolas a
sholáthar) má théann iomlán an luach saothair thar EUR 5 000 i mbliain féilire áirithe:”

Catagóirí ioncaim4Gníomhaíocht Ócáideach má théann iomlán
an luach saothair thar EUR 5 000 i mbliain
féilire áirithe 1 2 3 4 5

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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(F) “De bhun Airteagal 4(2)(f) den Chód Iompair dearbhaím mo shealúchas in aon chuideachta nó in
aon chomhpháirtíocht, ar ina leith a d’fhéadfadh impleachtaí a bheith ann ó thaobh beartais phoiblí
de nó i gcás ina dtugtar leis an sealúchas sin tionchar suntasach dom i leith ghnóthaí an chomhlachta
lena mbaineann:”

Catagóirí ioncaim4Sealúchas nó
Comhpháirtíocht ar
ina leith a d’fhéadfadh
impleachtaí a bheith
ann ó thaobh beartais
phoiblí de

Sealúchas lena
dtugtar tionchar
suntasach

Gan luach
saothair

1 2 3 4 5

1. National
organisation for the
Reform of Marijuana
Laws Irl. Ltd.

X      

2. Ball X      

3.        

4.        

5.        

(G) Dearbhaímse aon tacaíocht, cibé acu tacaíocht airgeadais nó tacaíocht i dtéarmaí foirne nó ábhair,
de bhreis ar an tacaíocht a sholáthraíonn an Pharlaimint agus ar tacaíocht í a thugann tríú páirtithe dóibh
i ndáil lena gcuid gníomhaíochtaí polaitiúla agus déanfar céannacht na dtríú páirtithe sin a nochtadh:

1. tacaíocht airgeadais:

(*) arna tabhairt ag

2. tacaíocht i dtéarmaí
foirne:

(*) arna tabhairt ag

3. tacaíocht i dtéarmaí
ábhair:

(*) arna tabhairt ag

(*) Céannacht an tríú páirtí nó na dtríú páirtithe lena mbaineann.
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(H) Dearbhaím aon leasanna eile airgeadais a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar chomhlíonadh mo
dhualgas:

Leas airgeadais:

1.

2.

3.

(I) Aon eolas breise is mian liom a thabhairt:

Dáta: 13/07/2017 Síniú:
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DÉANTAR NA RÁITIS ATÁ SA DEARBHÚ SEO FAOI FHREAGRACHT IOMLÁN
AGUS PHEARSANTA AN FHEISIRE AGUS NÍ FOLÁIR IAD A NUASHONRÚ

GACH UAIR A THARLAÍONN ATHRÚ I STAID AN FHEISIRE, I gCOMHRÉIR LE
hAIRTEAGAL 4 DEN CHÓD IOMAIR D’FHEISIRÍ PHARLAIMINT NA hEORPA.

Foilseofar an ráiteas seo ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.

LE SEOLADH AR AIS LE RÍOMHPHOST GO: Administration-Deputes@europarl.europa.eu

SEOL ANSIN, LE DO THOIL, AN CHÓIP BHUNAIDH SÍNITHE AR AIS CHUIG:

PARLAIMINT NA hEORPA
Aonad Riaracháin na bhFeisirí6
rue Wiertz, 60
PHS 07B019
B - 1047 AN BHRUISÉIL

6 Fógra Dlíthiúil: Is é an tAonad um Riarachán do na Feisirí an Rialaitheoir sonraí de réir bhrí Rialachán (CE) Uimh. 45/2001
(IO L8, 12.1.2001, lch. 1) agus an Chinnidh ón mBiúró an 22 Meitheamh 2005 lena gcuirtear chun feidhme na rialacha maidir
leis an Rialachán sin (IO C308, 6.12.2005, lch. 1)


