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BROLLACH

In Airteagal 7(6) den Chód Iompair d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa maidir le
leasanna airgeadais agus coinbhleachtaí leasa (Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialacha
Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa), deirtear: ‘Foilseoidh an Coiste Comhairleach
tuarascáil bhliantúil maidir lena chuid oibre.'

De bhrí go raibh na toghcháin Eorpacha ar siúl in 2014, glacadh, an 30 Meitheamh
2014, tuarascáil leathbhliantúil lena gcumhdaítear an tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an
30 Meitheamh 2014.

Sa tuarascáil bhliantúil seo maidir le hobair an Choiste Chomhairligh maidir le
hIompar na bhFeisirí, cuimsítear an tréimhse ón 1 Iúil 2014 go dtí an 31 Nollaig 2013
agus ghlac an Coiste an tuarascáil seo an 24 Feabhra 2015.
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Achoimre fheidhmeach

Cumhdaítear sa tuarascáil seo an dara seimeastar de 2014, tar éis comhaltaí an Choiste
Chomhairligh a bheith ceaptha ag Uachtarán Pharlaimint na hEorpa tar éis thoghcháin
Eorpacha Bhealtaine 2014 agus thús an ochtú téarma reachtach an 1 Iúil 2014.

Ar ndóigh, thiomnaigh an Coiste Comhairleach nuacheaptha an chuid is mó dá am
agus dá aird dá dhá phríomhchúram, is é sin, an tUachtarán a chomhairliú agus treoir
a thabhairt do na Feisirí maidir le léirmhíniú agus cur chun feidhme an Chóid
Iompair, agus é ag déileáil faoi rún leis na hiarrataí ó na Feisirí agus é ag déileáil leis
na hiarrataí sin laistigh de 30 lá.

D’fhéach an Coiste Comhairleach freisin leis an tseirbhís chuig na Feisirí a fheabhsú,
agus an t-ualach riaracháin á choimeád chomh héadrom aige agus is féidir. Leag sé
béim ar leith freisin ar fheasacht a ardú maidir leis an gCód Iompair, ní hamháin
laistigh ach lasmuigh chomh maith. Chuige sin, ní mór béim a leagan ar an ngné de na
hiarrachtaí sin, ar gné é atá níos idirnáisiúnta ná riamh.

Lena chois sin, cuireadh seiceáil inchreidteachta ghinearálta i bhfeidhm ar
Dhearbhuithe uile na leasanna airgeadais a thíolaic na Feisirí ó chéad lá an 8ú téarma
parlaiminteach. Is é a tháinig den chéad chleachtadh faireacháin sin, arna dhéanamh i
gcomhréir leis na Bearta Cur Chun Feidhme maidir leis an gCód Iompair a tháinig i
bhfeidhm bliain ó shin, go ndearnadh dearbhuithe doiléire ó líon nach lú ná 58
bhFeisire a shainaithint, agus gur iarrradh soiléiriú ar na dearbhuithe sin.

Sa bhreis air sin, chuir 85 Fheisire 89 nDearbhú nuashonraithe isteach mar chuid de
na gnáthoibleagáidí um nuashonrú. Bhí 150 athrú ar an iomlán sna Dearbhuithe
nuashonraithe sin, i.e. i roinnt cásanna rinneadh níos mó ná athrú amháin i nuashonrú
aonair.



4/13 DV\1051328GA.doc

GA

1 CÚLRA

Tháinig an Cód Iompair d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa i bhfeidhm an
1 Eanáir 2012.

Is é a leagtar amach ann mar threoirphrionsabail gur chun leasa an phobail amháin a
ghníomhóidh na Feisirí agus go seolfaidh siad a gcuid oibre le neamh-fhéinchúis,
macántacht, oscailteacht, dúthracht, ionracas, cuntasacht agus meas ar chlú na
hinstitiúide.

Sa Chód Iompair, tugtar sainmhíniú ar choinbhleachtaí leasa agus sainítear ann an
chaoi ar cheart do na Feisirí dul i ngleic leis na coinbhleachtaí sin. Áirítear ann freisin
rialacha maidir le gníomhaíochtaí proifisiúnta iar-Fheisirí, mar shampla.

Cuireann an Cód Iompair d’oibleagáid ar Fheisirí Dearbhú mionsonraithe dá gcuid
leasanna airgeadais a thíolacadh.

Tá de cheangal ar Fheisirí freisin a láithreacht ag imeachtaí a bhíonn eagraithe ag tríú
páirtithe a dhearbhú.

Léiriú iad na hoibleagáidí maidir le nochtadh ar na rialacha agus caighdeáin dhochta
trédhearcachta a leagtar síos sa Chód Iompair. Maidir leis an bhfaisnéis a
sholáthraíonn Feisirí ina gcuid dearbhuithe, tá sí le fáil ar leathanaigh phróifíle aonair
na bhFeisirí ar láithreán gréasáin na Parlaiminte.

Ní mór d’Fheisirí fógra a thabhairt freisin i dtaobh bronntanais a fhaigheann siad
nuair a dhéanann siad ionadaíocht ar an bParlaimint i gcáil oifigiúil, agus é sin a
dhéanamh faoi na coinníollacha a leagtar síos sna Bearta Cur Chun Feidhme maidir
leis an gCód Iompair. Déantar bronntanais den sórt sin a thuairisciú sa chlár
bronntanas.

Féadfaidh an tUachtarán pionós a ghearradh ar aon Fheisire a fhaightear a bheith ag
sárú an Chóid Iompair. Déanann an tUachtarán an pionós sin a fhógairt sa suí
iomlánach agus foilsítear in áit fheiceálach é ar láithreán gréasáin na Parlaiminte ar
feadh an chuid eile den téarma parlaiminteach.

2 AN COISTE COMHAIRLEACH MAIDIR LE HIOMPAR NA BHFEISIRÍ

2.1 Comhdhéanamh agus cúraimí

Bunaíodh an Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí le hAirteagal 7(1)
den Chód Iompair. De réir Airteagal 7(2), tá an Coiste ‘comhdhéanta de chúigear
comhaltaí, arna gceapadh ag an Uachtarán ag tús a théarma oifige nó a téarma
oifige as measc chomhaltaí na mbiúrónna agus chomhordaitheoirí an Choiste um
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Ghnóthaí Bunreachtúla agus an Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, agus aird chuí á
tabhairt ar thaithí na bhFeisirí agus ar an gcothromaíocht pholaitiúil’.
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Is iad comhaltaí an Choiste Chomhairligh:

 Danuta Maria HÜBNER, Uasal (PPE, An Pholainn);

 Mady DELVAUX , Uasal (S&D, Lucsamburg);

 An tUasal Sajjad KARIM (ECR, An Ríocht Aontaithe);

 An tUasal Jean-Marie CAVADA (ALDE, An Fhrainc); agus

 An tUasal Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Poblacht na Seice);

De réir Airteagal 7(3) den Chód Iompair: 'Ag tús a oifige nó a hoifige, déanfaidh an
tUachtarán comhaltaí cúltaca a ainmniú don Choiste Comhairleach chomh maith,
comhalta amháin do gach grúpa nach bhfuil ionadaíocht á déanamh thar a cheann sa
Choiste Comhairleach […]'.

Is iad comhaltaí cúltaca an Choiste Chomhairligh:

 Heidi HAUTALA, Uasal (Glasaigh/EFA, An Fhionlainn); agus

 Laura FERRARA, Uasal (EFDD, An Iodáil).

Ní mór a thabhairt faoi deara gurbh é an comhalta tosaigh de ghrúpa ALDE an tUasal
Francisco SOSA WAGNER (An Spáinn). Ós rud é gur éirigh an tUasal SOSA
WAGNER as a théarma oifige mar Fheisire de Pharlaimint na hEorpa le héifeacht an
19 Deireadh Fómhair 2014, cheap an tUachtarán Jean-Marie CAVADA, ina dhiaidh
sin, mar chomhalta den Choiste Comhairleach.

Is é atá i gcúraimí an Choiste Chomhairligh measúnú a dhéanamh ar sháruithe
líomhnaithe a ndéanann an tUachtarán iad a tharchur chuige agus treoir a thabhairt do
na Feisirí maidir le léirmhíniú agus cur chun feidhme an Chóid. Déileáiltear ar mhodh
rúin le hiarrataí ó Fheisirí agus tá na Feisirí i dteideal brath ar an treoir sin a thugann
an Coiste, rud a dhéantar laistigh de 30 lá.

Ag tús an téarma reachtaigh, chuir roinnt Feisirí a n-ábhair imní in iúl maidir le
rúndacht imeachtaí an Choiste a chosaint Tá an t-ábhar sin gafa air féin go pras ag an
gCathaoirleach-in-oifig a rinne plé air leis an Uachtarán Faoi láthair, tá nósanna
imeachta foirmiúla á gcur chun feidhme chun a áirithiú go mbíonn rúndacht á
hurramú go docht  i gcónaí. Iarrfar go háirithe ar na Feisirí, ar na cúntóirí agus ar an
bhfoireann uile a fhreastalaíonn ar chruinnithe an Choiste dearbhú rúndachta a shíniú;
beidh ar na Feisirí cúntóir amháin a ainmniú atá i dteideal freastal ar chruinnithe; agus
déanfar doiciméid a tharchur chuig comhaltaí an Choiste i gclúdach litreach séalaithe
seachas trí ríomhphost.
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2.2 Cathaoirleacht

Mar a leagtar síos in Airteagal 7(2) den Chód Iompair, ‘feidhmeoidh gach comhalta
den Choiste Comhairleach mar chathaoirleach ar feadh sé mhí ar bhonn uainíochta’.
Ag a chruinniú bunaitheach an 7 Márta 2012, chomhaontaigh an Coiste Comhairleach
'go dtarlóidh an uainíocht sin, i bprionsabal, bunaithe de réir mhéid ghrúpaí
polaitiúla na gcomhaltaí atá ar an gCoiste Comhairleach'1.

Ar mhaithe le leanúnachas, áfach, d’iarr an tUachtarán ar an Uasal Karim (ECR)
fónamh mar Chathaoirleach i mbun oifige den chuid eile den seimeastar. Is é an
tUasal Karim go deimhin an t-aon chomhalta den Choiste Comhairleach reatha a bhí
ina chomhalta cheana féin den Choiste Comhairleach sa téarma reachtach roimhe seo.
Ba cheart go dtarlódh an uainíocht ina dhiaidh sin, bunaithe ar ord íslitheach de réir
mhéid ghrúpaí polaitiúla na gcomhaltaí atá ar an gCoiste Comhairleach.

Mar thoradh air sin, bhí an tUasal Karim ina chathaoirleach ar an gCoiste
Comhairleach ó Mheán Fómhair 2014 go dtí Feabhra 2015. Beidh Bean Hübner
(PPE) mar chathaoirleach i mbun oifige ó Mhárta go Lúnasa 2015. Tiocfaidh Bean
Delvaux (S&D) i gcomharbas uirthi go dtí Feabhra 2016.
Glacfaidh an tUasal Cavada (ALDE) an chathaoirleacht uainíochta air féin amhail ó
Mhárta 2016.
Beidh an tUasal Maštálka (GUE) ina chathaoirleach i mbun oifige amhail ó Mheán
Fómhair 2016.

2.3 Cruinnithe 2014 & 2015

Tháinig an Coiste Comhairleach le chéile ceithre huaire i rith chéad seimeastar an 8ú
téarma parlaiminteach.

Féilire de Chruinnithe an Choiste Chomhairligh in 2014
(an 2ú seimeastar - tús an 8ú téarma parlaiminteach)

Dé Máirt, an 23 Meán Fómhair
Dé Máirt, an 14 Deireadh Fómhair
Dé Máirt, an 11 Samhain
Dé Máirt, an 9 Nollaig

Ag a chruinniú an 23 Meán Fómhair 2014, ghlac an Coiste Comhairleach freisin an
féilire cruinnithe seo a leanas do 2015.

1 Airteagal 3 de Rialacha Nós Imeachta an Choiste Chomhairligh.
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Féilire de Chruinnithe an Choiste Chomhairligh in 2015

Dé Máirt, an 20 Eanáir
Dé Máirt, an 24 Feabhra
Dé Máirt, an 24 Márta 2

Dé Máirt, an 14 Aibreán
Dé Máirt, an 26 Bealtaine
Dé Máirt, an 23 Meitheamh
Dé Máirt, an 14 Iúil
Dé Máirt, an 22 Meán Fómhair3

Dé Máirt, an 13 Deireadh Fómhair
Dé Máirt, an 10 Samhain
Dé Máirt, an 8 Nollaig

2.4 Obair a rinneadh i rith na bliana

2.4(i) Sáruithe líomhnaithe ar an gCód Iompair

I rith chéad seimeastar an 8ú téarma reachtach, níor chuir an tUachtarán aon chás de
sháruithe líomhnaithe ar an gCód Iompair faoi bhráid an Choiste Chomhairligh faoi
chuimsiú an nós imeachta a leagtar síos le hAirteagal 8(1) den Chód.

Is féidir an staid sin a mhíniú tríd an gcur chuige réamhghníomhach a glacadh i leith
na 751 Fheisire nuathofa nó atofa, go háirithe chomh fada agus a bhain lena
nDearbhuithe leasanna airgeadais a thíolacadh (féach mír 3.2). Chuige sin, ní mór a
thabhairt le fios go láidir gurb é príomhchuspóir an Choiste Chomhairligh cabhrú leis
na Feisirí a n-oibleagáidí maidir le nochtadh a chomhlíonadh seachas cúiseanna a lorg
chun pionós a chur orthu.

2.4(ii) Treoir maidir le léirmhíniú agus cur chun feidhme an Chóid Iompair

I gcaitheamh na bliana, lean an Coiste Comhairleach agus a Rúnaíocht freisin dá
ndícheall cuidiú leis na Feisirí a mhéid a bhaineann le léirmhíniú ceart agus cur chun
feidhme an Chóid Iompair, le linn dóibh an t-ualach riaracháin a mhaolú a mhéid ab
fhéidir.

2 Uainíocht na cathaoirleachta: Rachaidh Danuta Maria Hübner, Uasal (PPE) i gcomharbas ar an Uasal
Karim (ECR).
3 Uainíocht na cathaoirleachta: Rachaidh Mady Delvaux, Uasal (S&D) i gcomharbas ar Danuta Maria
Hübner, Uasal (PPE).
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Thug an Coiste Comhairleach treoir do na Feisirí, ar mhodh lánrúin agus laistigh de
30 lá féilire, i gcomhréir le hAirteagal 7(4) den Chód. Trína dhéanamh amhlaidh, lean
sé air de bheith ag tabhairt soiléiriú breise ar léirmhíniú na rialacha.

Mar shampla, tá soiléiriú breise déanta aige faoin tslí chun déileáil le bronntanais
chuirtéise, cé go bhfuil a luach measta faoi bhun na tairsí EUR 150, agus comhairle á
cur ar an bhFeisire lena mbaineann conas a oibleagáidí/hoibleagáidí maidir le
nochtadh a chomhlíonadh ar bhealach cuimsitheach agus trédhearcach agus aghaidh á
tabhairt aige ar na staideanna sin. Tá míniú breise tugtha aige ar na hoibleagáidí atá
dlite ar na Feisirí a ghabhann gairmeacha breise orthu féin ag an am céanna lena
ngníomhaíochtaí parlaiminteacha.

2.4(iii) An tseirbhís do na Feisirí a fheabhsú agus feasacht a ardú maidir leis an
gCód Iompair

Is ceanglais trédhearcachta dhochta a leagtar síos sa Chód Iompair, ach rinne an
Coiste Comhairleach a dhícheall an t-ualach riaracháin a chuirtear ar na Feisirí a
choimeád chomh héadrom agus is féidir.

Ó bunaíodh an Coiste Comhairleach i Márta 2012, tá na treoirlínte praiticiúla a
sholáthair sé do na Feisirí tiomsaithe le chéile i dTreoirleabhar d'Úsáideoirí atá ar fáil
ar láithreán gréasáin na Parlaiminte4 sna teangacha oifigiúla uile.

Ag a chruinniú tosaigh an 23 Meán Fómhair 2014, thug an Coiste Comhairleach treoir
dá Rúnaíocht go ndéanfaí leabhrán, ar leabhrán é ina raibh ní hamháin an Treoir sin
d’Úsáideoirí ach freisin cur i láthair gairid ar cad atá i gceist leis an gCoiste agus ar
cad a bhíonn ar siúl aige, móide na doiciméid agus na foirmeacha ábhartha go léir, a
dháileadh ar na Feisirí nuathofa go léir de Pharlaimint na hEorpa. Thairis sin, de réir
treoracha ón gCoiste Comhairleach, thug comhaltaí den Rúnaíocht roinnt cur i láthair
ar feadh na bliana go léir do na Feisirí, do na cúntóirí parlaiminteacha agus
d’fhoireann na ngrúpaí polaitiúla. Tríd an gcur chuige réamhghníomhach sin,
d’ardaigh sé feasacht ar an gCód Iompair agus laghdaigh sé na rioscaí maidir le
neamhchomhlíonadh.

Sa bhreis air sin, tá gné idirnáisiúnta glactha ag iarrachtaí an Choiste Chomhairligh
seirbhís neartaithe a thairiscint agus feasacht a ardú. Go déanach i mí Mheán Fómhair,
bhí cruinniú ag an gcathaoirleach i mbun oifige, an tUasal Karim, le toscaireacht de
Chomhaltaí Parlaiminte na Sile agus Mheicsiceo agus de státseirbhísigh uachtaracha
ar theastaigh uathu a bheith curtha ar an eolas faoi obair an Choiste maidir le
hoscailteacht agus le heitic.

3 GNÍOMHAÍOCHTAÍ A BHAINEANN LEIS AN GCÓD IOMPAIR

4http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_GA_def.doc



10/13 DV\1051328GA.doc

GA

3.1 An nós imeachta faireacháin maidir le Dearbhuithe leasanna airgeadais
na bhFeisirí

An 15 Aibreán 2013, ghlac an Biúró na Bearta Cur chun Feidhme maidir leis an gCód
Iompair. Tháinig na bearta sin i bhfeidhm an 1 Iúil 2013, d’uireasa aon éifeacht
chúlghabhála, agus tugadh soiléiriú iontu ar raon feidhme Airteagal 5 den Chód
maidir le ‘bronntanais agus sochair chomhchosúla’.

Leagtar síos sna Bearta Cur chun Feidhme go bhfuil ar na Feisirí aon bhronntanas a
fhaigheann siad nuair a bhíonn siad ag déanamh ionadaíochta don Pharlaimint i gcáil
oifigiúil a fhógairt don Uachtarán agus a dhearbhú gur fhreastail siad ar imeachtaí
arna n-eagrú ag tríú páirtithe, sa chás ina gcumhdaíonn an tríú páirtí aisíoc speansais
taistil, cóiríochta nó cothabhála, nó íocaíocht dhíreach na speansas sin.

Sa bhreis air sin, forálann Airteagal 9 de na Bearta Cur chun Feidhme do nós
imeachta faireacháin maidir le Dearbhuithe leasanna airgeadais na bhFeisirí.

‘Más rud é go bhfuil cúis ann lena mheas go bhfuil faisnéis i ndearbhú, ar faisnéis í is
léir a bheith earráideach, baoth, doléite nó dothuigthe, déanfaidh an tseirbhís inniúil,
thar ceann an Uachtaráin, seiceáil inchreidteachta ghinearálta chun críocha
soiléirithe laistigh de theorainn ama réasúnach, agus ar an gcaoi sin an deis a
thabhairt don Fheisire freagairt don tseiceáil. Más rud é nach dtugtar soiléiriú de
dhroim na seiceála sin nó mura réitíonn sé an scéal, déanfaidh an tUachtarán
cinneadh i dtaobh imeachtaí breise i gcomhréir le hAirteagal 8 den Chód Iompair.’

Le cinneadh ó Ard-Rúnaí na Parlaiminte an 22 Aibreán 2013, tá an tAonad um
Riarachán do na Feisirí in Ardstiúrthóireacht na hUachtaránachta ainmnithe mar an
tseirbhís inniúil chun an tseiceáil inchreidteachta ghinearálta seo a dhéanamh thar
ceann an Uachtaráin.

Tar éis thoghcháin Eorpacha 2014 agus a nDearbhuithe faoi seach a bheith curtha
isteach ag na Feisirí nuathofa, chuaigh an tAonad um Riarachán do na Feisirí go
neamhfhoirmiúil i dteagmháil le líon nach lú ná 58 bhFeisire i bhfómhar 2014, faoi
chuimsiú na seiceála inchreidteachta ginearálta seo:

 41 Fheisire atofa a raibh Dearbhú folamh tíolactha acu nó Dearbhú ina raibh
Roinn (A) folamh nó neamhiomlán;

 11 Fheisire nua a raibh Dearbhú curtha isteach acu ina raibh Roinn (A)
folamh; agus

 6 Fheisire nua a raibh dearbhú folamh tíolactha acu.

De thoradh na chéad teagmhála seo, réitíodh 53 chás go pras, i.e. rinne na Feisirí lena
mbaineann Dearbhú athbhreithnithe a thíolacadh nó sholáthair siad mínithe a thug
údar cuí faoinar cheart dá nDearbhú tosaigh fanacht gan athrú.
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Chuaigh an tUachtarán i dteagmháil athuair leis an gcúigear Feisirí eile i nDeireadh
Fómhair, agus rinne siad coigeartú ina dhiaidh sin ar a nDearbhuithe faoi seach ar shlí
a measadh a bheith sásúil.

3.2 Dearbhuithe leasanna airgeadais na bhFeisirí a thíolacadh

Mar a leagtar síos in Airteagal 4(1) den Chód Iompair, 'Ar chúiseanna
trédhearcachta, beidh Feisirí Pharlaimint na hEorpa freagrach go pearsanta as
dearbhú maidir le leasanna airgeadais a thíolacadh don Uachtarán faoi dheireadh an
chéad pháirtseisiúin tar éis toghcháin do Parlaimint na hEorpa a bheith ann […]'.

Faoi dheireadh chéad pháirtseisiún an 8ú téarma reachtach (1 Iúil - 3 Iúil) tar éis
thoghcháin Eorpacha 2014, bhí a ndearbhuithe bunaidh tíolactha ag 750 Feisire. Bhí
Feisire amháin ann nach ndearna amhlaidh agus fuair an duine sin meabhrúchán ón
Uachtarán agus rinne an té sin aighneacht go pras.

Lena chois sin, faoi Airteagal 4(1), ceanglaítear ar Fheisirí a nDearbhuithe leasanna
airgeadais a thíolacadh 'laistigh de 30 lá ó dhul i mbun oifige leis an bParlaimint
dóibh i rith téarma parlaiminteachl'. I rith dara seimeastar 2014, rinne na 13 Fheisire
a bhí ag dul i mbun oifige 13 Dhearbhú nua a chur faoi bhráid an Uachtaráin, gach
aon cheann acu laistigh de na teorainneacha ama a leagtar síos chun na críche sin.

Ar deireadh, foráiltear in Airteagal 4(1) go dtabharfaidh na Feisirí ‘fógra don
Uachtarán maidir le haon athruithe a bhfuil tionchar acu ar a nDearbhú laistigh de
30 lá tar éis do gach athrú tarlú.

I gcaitheamh an tseimeastair, rinne 85 bhFeisire 89 nDearbhú nuashonraithe a
thíolacadh don Uachtarán. Is é an míniú atá ar an difríocht idir na figiúirí go ndearna 4
Fheisire nuashonrú ar a nDearbhú faoi dhó.

Bhí 150 athrú ar an iomlán sna Dearbhuithe nuashonraithe sin, i.e. i roinnt cásanna
rinneadh níos mó ná athrú amháin i nuashonrú aonair.

Maidir leis an tsubstaint, ba iad Roinn (A), Roinn (D) agus Roinn (I) go mór fada na
Ranna a leasaíodh, agus rinneadh 44, 42 agus 18 modhnú faoi seach ar na ranna sin.

Léiríonn an graf thíos, Roinn ar Roinn, dáileadh na modhnuithe uile a rinneadh i
gcaitheamh na bliana.
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Roinn (A): slite beatha i rith na tréimhse trí bliana sula ndeachaigh an Feisire i mbun oifige leis an bParlaimint,
agus comhaltas i rith na tréimhse sin ar aon bhord nó coiste cuideachtaí, ENRanna, comhlachais nó comhlachtaí
eile atá bunaithe le dlí.
Roinn (B): tuarastal a fuarthas as sainordú a fheidhmiú i bparlaimint eile.
Roinn (C): gníomhaíocht a bhfuarthas luach saothair go rialta ina leith agus a rinneadh ag an am céanna le
feidhmiú oifige an Fheisire, bíodh sé nó sí mar fhostaí nó mar dhuine féinfhostaithe.
Roinn (D): comhaltas ar aon bhord nó coiste de chuid aon chuideachta, ENR, comhlachas nó comhlacht eile arna
bhunú le dlí, nó aon ghníomhaíocht sheachtrach ábhartha eile, bíodh sin ar luach saothair nó gan luach saothair.
Roinn (E): gníomhaíocht sheachtrach ar a bhfaightear luach saothair ar bhonn ócáideach (lena n-áirítear
scríbhneoireacht, léachtóireacht nó comhairle saineolais a sholáthar), más mó an luach saothair iomlán ná
EUR 5 000 i mbliain féilire.
Roinn (F): sealúchas in aon chuideachta nó comhpháirtíocht, a bhfuil impleachtaí féideartha beartais phoiblí ag
gabháil leo nó más rud é go dtugann an sealúchas sin tionchar suntasach don Fheisire i ndáil le gnóthaí an
chomhlachta i dtrácht.
Roinn (G): tacaíocht ar bith, cibé tacaíocht airgeadais nó i dtéarmaí foirne nó ábhair, atá sa bhreis ar an tacaíocht a
sholáthraíonn an Pharlaimint agus a dheonaíonn tríú páirtithe don Fheisire i ndáil lena chuid nó a cuid
gníomhaíochtaí polaitiúla, agus déanfar céannacht na dtríú páirtithe sin a nochtadh.
Roinn (H): aon leasanna airgeadais eile a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar fheidhmiú dualgas ag an bhFeisire.
Roinn (I): Aon fhaisnéis bhreise is mian leis an bhFeisire a thabhairt.

4 RIARACHÁN

Is é an tAonad um Riarachán do na Feisirí (atá lonnaithe sa Bhruiséil agus i
Lucsamburg) in Ard-Stiúrthóireacht na hUachtaránachta a ghníomhaíonn mar
Rúnaíocht don Choiste Comhairleach agus is é sin an tseirbhís inniúil faoi
Airteagail 2, 3, 4 agus 9 de na Bearta Cur chun Feidhme maidir leis an gCód Iompair:
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