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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) foráiltear don mhéid seo a leanas: “Foilseoidh
an Coiste [Comhairleach] tuarascáil bhliantúil maidir lena chuid oibre”.

Cuimsíonn an chéad tuarascáil bhliantúil ón gCoiste Comhairleach maidir le hIompar
na bhFeisirí an tréimhse ón 7 Márta 2012 (nuair a bunaíodh an Coiste) go dtí an
31 Nollaig 2012 agus ghlac an Coiste an tuarascáil sin an 19 Feabhra 2013.
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Achoimre Fheidhmeach

Is é is cúram don Choiste Comhairleach 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 i gcónaí laistigh de 30 lá.

In 2012, rinne an Coiste Comhairleach moladh amháin don Uachtarán maidir le sárú
líomhnaithe ar an gCód Iompair agus thug sé comhairle d’Fheisirí i ndáil le 50 ceist ar
an iomlán. Bhain na ceisteanna is minice a cuireadh leis an Dearbhú éigeantach
maidir le Leasanna Airgeadais agus le soiléirithe faoin gcaoi a dtabharfaí léirmhíniú
ar an tréimhse trí bliana atá ag na Feisirí le faisnéis a thabhairt i dtaobh slite beatha a
bhí acu roimhe sin agus i dtaobh a gcomhaltas roimhe sin ar bhoird.

Rinne 74 Fheisire 79 nDearbhú nuashonraithe a thíolacadh. Bhí 98 n-athrú ar an
iomlán sna Dearbhuithe nuashonraithe sin, i.e. i roinnt cásanna rinneadh níos mó ná
athrú amháin i nuashonrú aonair.

De bharr na treorach, an tarchuir agus na nuashonruithe, tarraingíodh aird ar roinnt
neamhchinnteachtaí agus neamhréireachtaí sa Chód féin, agus freisin a mhéid a
bhaineann lena chur i bhfeidhm. Ós rud é go measann an Coiste Comhairleach go
bhfuil sé d'oibleagáid air fadhbanna ar bith atá ann nó fadhbanna féideartha ar bith a
d’fhéadfadh teacht chun cinn a thuairisciú, chomh maith lena mhachnamh a
dhéanamh ar fheabhsuithe a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm, tugtar roinnt moltaí sa
Tuarascáil Bhliantúil seo i dtaobh feabhsúcháin féideartha ar an gCód Iompair.

Léiríonn an Tuarascáil Bhliantúil gur chun cinn a chaithfear a dhul ó thaobh
oscailteachta agus eitice de, ach nach mór don Pharlaimint feabhas a chur ar an
mbealach a gcuireann sí gach a bhfuil ar siúl in iúl do na saoránaigh, mar shampla trí
fhoráil a dhéanamh do bhealach feabhsaithe chun dearbhuithe na bhFeisirí a fhoilsiú
ar líne.
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1 CÚLRA

1.1 Príomhphrionsabail an Chóid Iompair

1.1.1 Dualgais na bhFeisirí

Tháinig an Cód Iompair i bhfeidhm an 1 Eanáir 2012. Is é atá leagtha 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 Pharlaimint na hEorpa.

Tagann sé in ionad na gceanglas a bhí leagtha amach roimhe sin in Iarscríbhinn I a
ghabhann le Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa ("Trédhearcacht agus
Leasanna airgeadais na bhFeisirí"), agus fós cuimsítear scóip níos mó ann agus
leagtar amach spriocanna níos uaillmhianaí ann ó thaobh trédhearcachta agus eitice
de.

1.1.2 Coinbhleachtaí leasa

Is ann do choinbhleacht leasa nuair is féidir le leas pearsanta Feisire tionchar míchuí a
imirt ar fheidhmiú a chuid nó a cuid dualgas mar Fheisire.

I rith a dtréimhse oifige, d’fhéadfadh sé go mbeadh ar roinnt Feisirí dul i ngleic le
coinbhleachtaí leasa iarbhír (i.e. go bhfuil sé cruthaithe go bhfuil an leas poiblí agus
an leas pearsanta ag trasnú a chéile) agus/nó coinbhleachtaí leasa féideartha (i.e. sa
chás seo, go bhféadfadh staideanna a bheith ann agus nach mbeadh i gceist leo ach go
gceapfadh pobal níos leithne gur dóigh do na staideanna sin a bheith ina gcúis le
coinbhleacht den sórt sin).

Cumasaíonn an Cód Iompair do gach Feisire lena mbaineann aon mhí-iompar a
sheachaint trína chur in iúl dóibh, ar bhealach soiléir agus simplí, cad é an seasamh
atá le glacadh acu. Ar an gcéad dul síos, féachfaidh an Feisire leis an gcoinbhleacht
sin a réiteach. Más rud é nach bhfuil an méid sin indéanta, déanfaidh sé nó sí an t-
ábhar a thuairisciú ar shlí iomlán trédhearcach d'Uachtarán na Parlaiminte nó do
chathaoirleach aon cheann de chomhlachtaí na Parlaiminte le linn na n-imeachtaí
parlaiminteacha iomchuí. Á dhéanamh sin dó nó di, déanann sé a chlú nó a clú féin,
mar aon le híomhá na hInstitiúide, a choimirciú.

1.1.3 An Dearbhú maidir le leasanna airgeadais

Deirtear 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”.
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Mar bheart tionscanta/idirthréimhseach, bhí ar na Feisirí an Dearbhú nua maidir le
leasanna airgeadais a tugadh isteach leis an gCód Iompair1 a thíolacadh den chéad uair
faoin 30 Márta 2012 ar a dhéanaí. Tar éis a dhéanta den chéad uair, beidh ar na Feisirí
a nDearbhuithe a nuashonrú go leanúnach agus é sin laistigh de 30 lá tar éis do gach
athrú tarlú. Dá bhrí sin, níl feidhm a thuilleadh leis an oibleagáid a bhíodh ann an
Dearbhú a nuashonrú ar bhonn bliantúil.

Foilsítear na Dearbhuithe maidir le leasanna airgeadais ar láithreán gréasáin na
Parlaiminte, eadhon ar leathanach gréasáin aonair gach Feisire.

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
Ghnóthaí Bunreachtúla agus an Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, agus aird chuí á
tabhairt ar thaithí na bhFeisirí agus ar an gcothromaíocht pholaitiúil”.

Is iad comhaltaí an Choiste Chomhairligh:

 An tUasal Carlo CASINI (EPP, An Iodáil);

 Bean Evelyn REGNER (S&D, An Ostair);

 Bean Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, An tSualainn);

 An tUasal Gerald HÄFNER (Verts/EFA, An Ghearmáin);

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

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:

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

 An tUasal Francesco Enrico SPERONI (EFD, An Iodáil).

1 Iarscríbhinn I.
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Is é is cúram don Choiste Comhairleach 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.

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, chomhaontaigh an Coiste Comhairleach go
dtarlóidh an uainíocht sin “i bprionsabal, bunaithe ar ord íslitheach de réir mhéid
ghrúpaí polaitiúla na gcomhaltaí atá ar an gCoiste Comhairleach”2.

Bhí an tUasal Carlo Casini (EPP) ina chathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach ón
7 Aibreán go dtí an 29 Lúnasa agus tháinig Bean Evelyn Regner (S&D) i
gcomharbacht air an 30 Lúnasa 2012, ar feadh téarma sé mhí.

2.3 Rialacha Nós Imeachta

Ag cruinniú bunaitheach an Choiste Chomhairligh an 7 Márta 2012, ghlac sé a chuid
Rialacha Nós Imeachta inmheánacha féin. Faoi chuimsiú an díchill leanúnaigh
feabhas a chur ar éifeachtúlacht an Choiste, rinne sé na Rialacha sin a choigeartú ag
an gcruinniú a bhí aige an 9 Deireadh Fómhair 20123. Áirítear ar na leasuithe ar
glacadh leo: soiléirithe teanga maidir le moltaí mionlaigh, riail nua maidir leis an nós
imeachta i scríbhinn, riail nua maidir leis an gcóram, soiléiriú ar a mbeadh i moladh
d'Uachtarán Pharlaimint na hEorpa a dhéanfaí tar éis dó tarchur a dhéanamh i
gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 7(4) agus le hAirteagal 8 den Chód Iompair,
agus athbhreithniú ar an tréimhse ama le haghaidh an tuarascáil bhliantúil seo a
ghlacadh.

Bíonn cruinniú ag an gCoiste Comhairleach, i bprionsabal, uair sa mhí agus is ar
bhonn comhthola a ghlacann sé cinntí nó, sa chás nach indéanta cinneadh a ghlacadh
ar bhonn comhthola, is le tromlach dá chomhaltaí a ghlactar an cinneadh. I gcás cinntí
seachas moladh don Uachtarán maidir le sárú líomhnaithe ar an gCód Iompair, ba
cheart a thabhairt ar aire go bhféadfaidh an Coiste Comhairleach a chinneadh go
nglacfaidh sé na cinntí sin trí bhíthin nós imeachta simplithe i scríbhinn.

Thairis sin, tá sé soiléirithe ag an gCoiste Comhairleach go ndéanfaidh sé, le linn sárú
líomhnaithe ar an gCód Iompair a bheith á mheasúnú, rapóirtéir a cheapadh ar duine é
nó í nach mbeidh sa ghrúpa polaitiúil céanna leis an bhFeisire lena mbaineann.
Déanfaidh an rapóirtéir dréachtmholadh a ullmhú, á chur i láthair dó nó di fíricí an
cháis, na hargóintí a chuir an Feisire lena mbaineann i láthair, measúnú an rapóirtéara
féin ar na fíricí sin agus conclúid. Leagfar síos sa chonclúid cibé acu a ndearnadh an
Cód Iompair a shárú nó nach ndearnadh agus beidh sa chonclúid comhairle maidir le

2 Rialacha Nós Imeachta an Choiste Chomhairligh, Iarscríbhinn II; cf. roinn 2.3.
3 Iarscríbhinn II.
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gníomhaíocht fhéideartha atá le déanamh mar aon le moladh don Uachtarán maidir le
cinneadh féideartha.

2.4 Cruinnithe 2012

I ndiaidh chruinniú bunaitheach an Choiste Chomhairligh an 7 Márta, bhí deich
gcruinniú eile aige in 2012, agus ar an tslí sin chomhlíon sé minicíocht na gcruinnithe
dár foráladh ina Rialacha Nós Imeachta agus bhíothas in ann an sprioc-am 30 lá a
leagtar síos sa chéad fhomhír d’Airteagal 7(4) den Chód Iompair a urramú go
córasach a mhéid a bhaineann le freagairt d’iarrataí ó Fheisirí ar threoir a fháil.

Féilire de Chruinnithe an Choiste Chomhairligh i 2012

Dé Céadaoin, an 7 Márta (cruinniú bunaitheach)
Dé Máirt, an 13 Márta - in Strasbourg
Dé Céadaoin, an 28 Márta
Dé Céadaoin, an 25 Aibreán
Dé Céadaoin, an 30 Bealtaine
Déardaoin, an 12 Meitheamh - in Strasbourg
Dé Céadaoin, an 11 Iúil
Dé Máirt, an 18 Meán Fómhair4

Dé Máirt, an 9 Deireadh Fómhair
Dé Máirt, an 27 Samhain
Dé Máirt, an 18 Nollaig

Ag cruinniú an Choiste Chomhairligh an 9 Deireadh Fómhair, ghlac sé an féilire de
chruinnithe don bhliain 2013.

4 Uainíocht na cathaoirleachta: bunaithe ar mhéid reatha na ngrúpaí, tháinig Bean Evelyn Regner
(S&D) i gcomharbas ar an Uasal Carlo Casini (EPP).
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Féilire de Chruinnithe an Choiste Chomhairligh i 2013

Dé Máirt, an 22 Eanáir
Dé Máirt, an 19 Feabhra
Dé Máirt, an 19 Márta5

Dé Máirt, an 23 Aibreán
Dé Máirt, an 21 Bealtaine - in Strasbourg
Dé Máirt, an 18 Meitheamh
Dé Céadaoin, an 10 Iúil
Dé Máirt, an 17 Meán Fómhair6

Dé Máirt, an 15 Deireadh Fómhair
Dé Máirt, an 12 Samhain
Dé Máirt, an 17 Nollaig

2.5 Dearbhuithe maidir le leasanna airgeadais a fuarthas

Leagadh síos an 30 Márta 2012 mar an sprioc-am do na Feisirí in oifig a gcuid
Dearbhuithe a thíolacadh san fhormáid nua.

Faoin tráth sin, bhí a gcuid Dearbhuithe tíolactha ag 664 Feisire as 754 (i.e. coibhneas
de 88%). Faoi dheireadh an Aibreán, bhí a gcuid foirmeacha tíolactha ag an gcuid eile
de na Feisirí.
Rinneadh sciar ollmhór de na foirmeacha a chlárú sna dá sheachtain roimh an sprioc-
am don tíolacadh, i.e. an tseachtain dar tús an 19 Márta (17% de na foirmeacha) agus
an tseachtain dar tús an 26 Márta (29%). Fuarthas 72% de na foirmeacha i rith mhí an
Mhárta.

Mhainnigh 90 Feisire (12%) cloí leis an sprioc-am oifigiúil. Fuarthas, áfach, 73 de na
Dearbhuithe a bhí fós amuigh i rith an chéad leath de mhí an Aibreáin agus tíolacadh
an 17 eile sa choicís dar gcionn. Is é an míniú atá ar roinnt de na cásanna ina
ndearnadh Dearbhuithe a thíolacadh déanach ná go raibh Feisirí ag imeacht as oifig nó
ag dul in oifig ar chothrom ama leis an sprioc-am den 30 Márta.

Chun críocha staidrimh sa Tuarascáil Bhliantúil seo, tugadh faoi deara nach raibh
d’fhaisnéis in 88 nDearbhú (12%) ach ainm an Fheisire agus dáta a thíolactha.
D’fhágfadh sin go bhféadfaí ceisteanna a ardú ina thaobh, ach ní chuireann an Cód
Iompair, mar atá sé faoi láthair, ar chumas an Choiste Chomhairligh aon anailís
bhreise a dhéanamh ar na 88 nDearbhú sin ná iad a leanúint suas. D’fháilteodh an
Coiste Comhairleach roimhe dá bhforálfaí do na féidearthachtaí sin sna nósanna
imeachta faireacháin a bheadh le tabhairt isteach i 2013.

5 Uainíocht na cathaoirleachta: bunaithe ar mhéid reatha na ngrúpaí, thagann Bean Cecilia Wikström
(ALDE) i gcomharbas ar Bhean Evelyn Regner (S&D).
6 Uainíocht na cathaoirleachta: bunaithe ar mhéid reatha na ngrúpaí, tagann an tUasal Gerald Häfner
(Verts/EFA) i gcomharbas ar Bhean Cecilia Wikström (ALDE).
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[Table Text:
Graph title: Dearbhuithe Leasanna Airgeadais tosaigh na bhFeisirí a cuireadh isteach
de réir imeacht aimsire
Graph key: Líon na nDearbhuithe]

Maidir le líon iomlán na nDearbhuithe a bhí tíolactha ag na Feisirí, ba cheart a
thabhairt ar aire go bhfuil an líon sin beagán os cionn líon iomlán na bhFeisirí sa
Pharlaimint. Is é an míniú atá air sin ná go ndeachaigh roinnt Feisirí nua i mbun oifige
i rith Earrach 2012, agus go raibh roinnt Feisirí ann a thíolaic Dearbhú ar dtús ach
ansin a d’éirigh as oifig ina dhiaidh sin. Mar a leagtar síos in Airteagal 4(1) den Chód
Iompair, bhí de cheangal ar Fheisirí a chuaigh i mbun oifige le linn an téarma
pharlaimintigh a gcuid Dearbhuithe a thíolacadh laistigh de 30 lá.

De réir Airteagal 4(1) den Chód Iompair, déanfaidh na Feisirí “fógra [a thabhairt]
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 na bliana, rinne 74 bhFeisire 79 nDearbhú nuashonraithe a thíolacadh
don Uachtarán. Is é an míniú atá ar an éagsúlacht sin sna figiúirí ná gur thíolaic
70 Feisire Dearbhú leasaithe amháin an duine, go ndearna triúr Feisirí a nDearbhú
siúd a nuashonrú faoi dhó agus go raibh Feisire amháin ann a nuashonraigh an
Dearbhú faoi thrí.

Dearbhuithe Leasanna Airgeadais tosaigh na bhFeisirí a cuireadh isteach de
réir imeacht aimsire
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Bhí 98 n-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) na ranna ba
mhinice a leasaíodh, agus rinneadh 28, 36 agus 15 modhnú faoi seach ar na ranna sin.

Léiríonn an graf thíos, roinn ar roinn, dáileadh na modhnuithe uile a rinneadh i
gcaitheamh na bliana7.
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[Table Text:
Graph title: Modhnuithe a rinne na Feisirí deighilte de réir Ranna de na Dearbhuithe
Leasanna Airgeadais
Graph key: Líon na Modhnuithe
Graph x-axis: N/B]

2.6 Iarrataí ar threoir a thabhairt

I gcomhréir le hAirteagal 7(4) den Chód Iompair, fuair an Coiste Comhairleach
50 ceist ar an iomlán agus thug sé freagra orthu. Bhí líon iomlán de 32 iarraidh ar
threoir a tháinig ó na Feisirí sna ceisteanna sin. Is é an míniú atá ar an éagsúlacht sna
líonta sin ná go raibh níos mó ná ceist amháin i gcuid de na hiarrataí ar threoir.

Rinneadh formhór na gceisteanna/na n-iarrataí a thíolacadh i mí Feabhra
(11 cheist/iarraidh) agus i mí an Mhárta (17 gceist/iarraidh), i.e. bhain siad leis an

7 I gcaitheamh na bliana, rinne triúr Feisirí Dearbhú tosaigh a chur isteach ina dteanga dhúchais agus
chuir siad leagan Béarla isteach ina dhiaidh sin; dá bhrí sin, tuairiscítear na modhnuithe
comhfhreagracha sin mar “N/B” sa ghraf.



11/18

GA GA

sprioc-am chun an chéad Dearbhú maidir le leasanna airgeadais a thíolacadh faoin 30
Márta.
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[Table Text:
Graph title: An tAthrú ar an Líon Iarrataí ar Threoir a Fháil arna gcur isteach ag
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Bhain an cheist is minice a cuireadh (18 n-uaire) le soiléiriú a fháil i dtaobh na
tréimhse trí bliana a luaitear faoi Roinn (A) den Dearbhú. Is iarrataí ginearálta a bhí i
gcuid de na hiarrataí agus dá bhrí sin ní féidir Roinn ar leith den Dearbhú a lua leo;
e.g. an fíoras nach gá dearbhú a dhéanamh ar bhannaí státchiste fadtéarmacha agus ar
mheáin chomhinfheistíochta ar de chineál iad a fhágann nach féidir sócmhainní a
shainaithint leo.

Ós rud é gur ar mhodh rúin a dhéantar ceisteanna/iarrataí na bhFeisirí a iarraidh, ní
féidir, sa tuarascáil bhliantúil seo, tuilleadh mionsonraí a thabhairt maidir lena n-
inneachar sonrach.

Bhain dhá iarraidh le neamhréir fhéideartha idir feidhm eile agus sainordú Feisire de
Pharlaimint na hEorpa. Ós rud é gur faoi inniúlacht Sheirbhís Dlí na Parlaiminte agus
nach faoi inniúlacht an Choiste Chomhairligh a thagann an t-ábhar sin, tá an dá cheist
sin marcáilte mar N/A sa tábla thíos.
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2.7 Measúnú ar shárú líomhnaithe

I gcaitheamh na bliana, rinne an tUachtarán cás amháin de shárú líomhnaithe ar an
gCód Iompair a tharchur chuig an gCoiste Comhairleach, i gcomhréir le
hAirteagal 8(1) den Chód. Bhain an tarchur, a rinneadh an 24 Bealtaine, le Feisire a
mhainnigh a lua ina Dhearbhú maidir le leasanna airgeadais go raibh scair-roghanna
faighte aige mar luach saothair nuair a bhí sé ina chomhalta de bhord stiúrthóirí
cuideachta.

Cheap an Coiste Comhairleach an tUasal Sajjad KARIM (ECR) ina rapóirtéir. Tar éis
fíricí an cháis a scrúdú agus éisteacht a thabhairt don Fheisire, chinn an Coiste
Comhairleach, an 11 Iúil, a mholadh nach ndéanfadh an tUachtarán aon
ghníomhaíocht eile de bhun Airteagal 8(3) den Chód, ach mar sin féin mhol an Coiste
go n-iarrfadh an tUachtarán ar an bhFeisire leagan leasaithe den Dearbhú maidir le
leasanna airgeadais a thíolacadh.

Bhreithnigh an Coiste Comhairleach nach raibh an Cód Iompair i bhfeidhm ach ar
feadh tréimhse theoranta ama agus go bhféadfadh sé go mbeadh easpa taithí ina cúis
le héagsúlachtaí a bheith sa chaoi a ndéanann na Feisirí an Cód a léirthuiscint agus a
chur i bhfeidhm. D’aithin sé freisin go raibh míréireachtaí idir na leaganacha teanga
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éagsúla d’Airteagal 4 den Chód Iompair, go háirithe a mhéid a bhaineann le pointe (f)
d’Airteagal 4(2), rud atá in ann bac a chur ar chur i bhfeidhm aonfhoirmeach na
bhforálacha.

Thug an Coiste Comhairleach ar aire go raibh comhaltas an Fheisire i mbord
stiúrthóirí, agus an luach saothair a bhí ag gabháil leis an gcomhaltas sin, dearbhaithe
i gceart i Ráiteas maidir le leasanna airgeadais an Fheisire.

D'aithin an Coiste Comhairleach freisin nach féidir raon feidhme phointe (f)
d’Airteagal 4(2) den Chód Iompair, de réir na foclaíochta atá faoi láthair ann, a mheas
ar shlí go gcuimseodh sé scéim scair-roghanna ar thairbhigh an Feisire de ina cháil
mar chomhalta de bhord stiúrthóirí. Mar sin féin, mheas an Coiste Comhairleach nach
ndéanann pointe (h) d’Airteagal 4(2) den Chód Iompair sócmhainní príobháideacha a
eisiamh as raon feidhme an téarma “leasanna airgeadais”, a fhad agus gur leasanna
airgeadais iad a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar chomhlíonadh dhualgais an
Fheisire agus, dá thoradh sin, gur leas airgeadais a bhféadfadh tionchar a bheith aige
ar Fheisire i gcomhlíonadh a chuid nó a cuid dualgas atá i scair-roghanna.

Thug sé seo ar an gCoiste Comhairleach teacht ar an tátal, i bhfianaise phrionsabail na
trédhearcachta atá mar bhonn taca don Chód Iompair, gur cheart don Fheisire lena
mbaineann smaoineamh ar na scair-roghanna atá fós aige a dhearbhú faoi Roinn (H)
sa Dearbhú maidir le leasanna airgeadais.

Thug an Coiste Comhairleach ar aire freisin nach mór go ndéanfar scair-roghanna a
dheonaítear mar chuid de luach saothair, nó i bhfoirm luacha saothair, a mheas mar
ioncam don Fheisire agus iad a dhearbhú amhlaidh, agus go bhfuil an luach a
ghabhann leis na scair-roghanna sin ag brath ar an scairphraghas atá ann an lá a
ndéantar na roghanna a aistriú chuig an bhfaighteoir. Ciallaíonn sé sin gur cheart go
mbeadh an catagóir ioncaim faoi Roinn (A) i nDearbhú maidir le leasanna airgeadais
ag comhfhreagairt don luach saothair a fuarthas, gan beann ar an bhfoirm atá ag an
luach saothair sin, lena n-áirítear scair-roghanna nó cearta iarchurtha eile, bíodh sé
comhshóite go hairgead tirim nó ná bíodh.

Chinn an tUachtarán de réir mholadh an Choiste Chomhairligh agus rinne an Feisire
Dearbhú athbhreithnithe a thíolacadh don Uachtarán an 3 Meán Fómhair (laistigh de
30 lá ó chinneadh an Uachtaráin a fháil, ach gan tráth scoir na Parlaiminte i mí Lúnasa
a áireamh sa tréimhse sin).

2.8 Treoirleabhar d’Úsáideoirí

Ceann de na príomhchúraimí atá ar an gCoiste Comhairleach is ea comhairle a chur ar
Fheisirí, agus iad a chur ar an eolas, maidir leis an tslí chun an Cód Iompair a úsáid
chun trédhearcacht, inchreidteacht agus éifeachtúlacht a mhéadú. San obair sin, rinne
an Coiste Comhairleach forbairt chéimnitheach i rith na bliana ar shraith chríochnúil
treoirlínte praiticiúla atá bunaithe ar an méid seo a leanas:

 substaint na treorach a tugadh do na Feisirí i gcomhréir le hAirteagal 7(4) den
Chód Iompair;
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 sárú líomhnaithe ar an gCód Iompair a tharchuir an tUachtarán chuige;

 cleachtas agus anailís an Choiste Chomhairligh féin.

Tá na treoirlínte sin tiomsaithe agus curtha le chéile i dTreoirleabhar d’Úsáideoirí a
bhfuil sé mar aidhm leis éascú a dhéanamh ar léirmhíniú agus cur i bhfeidhm ceart an
Chóid Iompair agus ar chomhlánú an Dearbhaithe maidir le leasanna airgeadais.

Tá soiléirithe ar fhorálacha éagsúla den Chód Iompair agus den Dearbhú maidir le
leasanna airgeadais le fáil sa Treoirleabhar d’Úsáideoirí.

Tá an Treoirleabhar d’Úsáideoirí foilsithe ar láithreán greásáin Europarl8 agus tá
leagan clóite de foilsithe sna teangacha oifigiúla uile.

3 BEARTA CUR CHUN FEIDHME

3.1 Meitheal an Bhiúró maidir le Cód Iompair do na Feisirí

De bhun Airteagal 9 den Chód Iompair, leagfaidh an Biúró síos na bearta cur chun
feidhme don Chód Iompair.

An 13 Iúil, d’iarr an tUachtarán ar an Leas-Uachtarán Wieland (EPP, An Ghearmáin),
ina cháil mar an Leas-Uachtarán atá freagrach as trédhearcacht, go ndéanfadh sé – in
éineacht leis na Leas-Uachtaráin Podimata (S&D, An Ghréig), Durant (Verts/EFA,
An Bheilg), Alvaro (ALDE, An Ghearmáin) agus Vlasák (ECR, Poblacht na Seice)
agus leis an gCaestóir Maštálka (GUE/NGL, Poblacht na Seice) mar ionadaí ar
Choláiste na gCaestóirí – togra le haghaidh sraith chuimsitheach de rialacha cur chun
feidhme a thíolacadh chun go ndéanfadh an Biúró iad a fhormheas.

Tá Meitheal an Bhiúró, arna bhunú amhlaidh, ag breithniú bearta cur chun feidhme le
haghaidh Airteagal 5(2) agus 5(3) agus le haghaidh Airteagal 9 den Chód Iompair,
chomh maith le bheith ag breithniú coigeartuithe ar an bhfoirm don Dearbhú maidir le
leasanna airgeadais. Táthar ag súil go mbeidh a cuid oibre tugtha chun críche ag
Meitheal an Bhiúró i mí Feabhra 2013.

4 AG FÉACHAINT CHUN CINN

4.1 Dearbhú maidir le leasanna airgeadais i bhfoirm dhigiteach

Is ar pháipéar a chaithfidh na Feisirí a gcuid Dearbhuithe maidir le leasanna airgeadais
a chomhlánú faoi láthair. Cuirfear feabhas ar na nósanna imeachta riaracháin tar éis
forbairt theicniúil a dhéanamh ar na huirlisí TF atá riachtanach. Mar chéad chéim, ní
bheidh le comhlánú ag na Feisirí ach amháin an chuid/na codanna den fhoirm atá le

8http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_E
N_def.doc
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nuashonrú. Tá gá le forbairt theicniúil bhreise chun go dtabharfaí an deis do na Feisirí
a nDearbhuithe a chomhlánú, a shíniú agus a thíolacadh ar shlí a bheidh go hiomlán
leictreonach. Táthar ag súil go mbeidh an fhorbairt theicniúil sin curtha i bhfeidhm
luath go maith roimh Thoghcháin Eorpacha 2014.

4.2 Moltaí i dtaobh feabhsúcháin a d’fhéadfaí a dhéanamh ar an gCód
Iompair

Ó tháinig an Cód Iompair i bhfeidhm an 1 Eanáir 2012, tá taithí áirithe faighte ag an
gCoiste Comhairleach maidir le cur i bhfeidhm praiticiúil an Chóid. Mar thoradh ar
50 ceist ó Fheisirí, ar mholadh don Uachtarán tar éis dó tarchur a dhéanamh agus ar
ghrinnanailís ag an gCoiste Comhairleach, tá aird tarraingthe ar neamhchinnteachtaí
agus neamhréireachtaí áirithe sa Chód féin agus freisin i ndáil lena chur i bhfeidhm.

Measann an Coiste Comhairleach go bhfuil sé d’oibleagáid air fadhbanna ar bith atá
ann nó fadhbanna féideartha ar bith a d’fhéadfadh teacht chun cinn a thuairisciú,
chomh maith lena mhachnamh a dhéanamh ar fheabhsuithe a d’fhéadfaí a chur i
bhfeidhm.

Mar shampla, deirtear i bhforálacha Airteagal 3 maidir le coinbhleachtaí leasa go
bhfuil sé d’oibleagáid ar Fheisirí nach bhfuil in ann coinbhleacht den sórt sin a
réiteach an méid sin a thuairisciú i scríbhinn don Uachtarán. Tá gá ann go mbeadh
teacht ag an gCoiste Comhairleach ar an bhfaisnéis sin, ach i láthair na huaire níl aon
sásra foirmiúil ann lena n-áirithítear go dtagann an fhaisnéis sin chomh fada leis an
gCoiste Comhairleach.

Thairis sin, tá sé d’oibleagáid ar Fheisirí ag a bhfuil coinbhleacht leasa iarbhír nó
coinbhleacht leasa féideartha a bhaineann le hábhar atá á mheas, agus nach léir an
méid sin ón Dearbhú maidir le leasanna airgeadais, é sin a nochtadh don
chathaoirleach, i scríbhinn nó ó bhéal, le linn na n-imeachtaí parlaiminteacha i dtrácht
agus é sin a dhéanamh roimh labhairt nó vótáil dóibh i suí iomlánach nó i gceann de
chomhlachtaí na Parlaiminte, nó má mholtar iad mar rapóirtéir.  Tá gá ann go mbeadh
teacht ag an gCoiste Comhairleach ar an bhfaisnéis sin, ach i láthair na huaire níl aon
sásra foirmiúil ann lena n-áirithítear go dtagann an fhaisnéis sin chomh fada leis an
gCoiste Comhairleach.

Réimse eile inar thug an Coiste Comhairleach neamhchinnteachtaí faoi deara agus a
measann sé a d’fhéadfaí a fheabhsú is ea Dearbhú maidir le leasanna airgeadais na
bhFeisirí in Airteagal 4.

Go sonrach, luaitear i bpointe (b) d’Airteagal 4(2) go bhfuil sé d’oibleagáid ar
Fheisirí aon tuarastal a fhaigheann siad chun sainordú a fheidhmiú i bparlaimint eile a
dhearbhú. Tarraingíonn an fhoclaíocht seo aird ar an tuarastal seachas ar an sainordú,
ach d’fhéadfadh an sainordú féin coimhlint leasa iarbhír nó féideartha a chothú i.e. is
túisce ba cheart a dhearbhú gur ann don sainordú seachas dearbhú a dhéanamh faoin
tuarastal a fhaightear ón sainordú sin. Thairis sin, d’fhéadfadh coinbhleacht leasa a
eascraíonn as sainordú a bheith ina coinbhleacht iarbhír chomh maith céanna lena
bheith ina coinbhleacht fhéideartha más rud é, mar shampla, gur i gcomhairle
cathrach, i dtionól réigiúnach nó i dteach uachtarach ar bhonn ceapacháin atá an
sainordú sin; níl luach saothair ag gabháil le sainorduithe áirithe den sórt sin. Níl sé
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soiléir faoi láthair do na Feisirí a bhfuil sainorduithe den sórt sin ach cén chaoi a
ndéanfaidh siad iad a dhearbhú nó cá háit a bhfuil an dearbhú le déanamh.

Maidir leis an oibleagáid atá i bpointe (d) d’Airteagal 4(2) go bhfuil ar Fheisirí, inter
alia, “aon ghníomhaíocht sheachtrach ábhartha eile” a dhearbhú, ba cheart a
thabhairt ar aire nach bhfuil aistriúchán ar an bhfocal “ábhartha” san áireamh sna
leaganacha teanga uile den Chód.

Foráiltear i bpointe (e) d’Airteagal 4(2) do thairseach de EUR 5 000 maidir le
gníomhaíochtaí ócáideacha lena ngabhann luach saothair a dhearbhú. Níl sé sin ag
comhfhreagairt don phrionsabal ginearálta go ndéanfar nuashonrú rialta ar an
Dearbhú. Thairis sin, b’fhearr dá mbeadh an tairseach sin ag teacht leis an tairseach a
leagtar síos i bpointe (a) d’Airteagal 4(2) maidir le slite beatha nó comhaltais rialta a
dhearbhú (i.e. EUR 500 in aghaidh na míosa), agus b'fhearr dá mbeadh sí ag teacht
leis na prionsabail a bhaineann le slite beatha nó comhaltais a dhearbhú.  Leanfadh as
an méid sin go méadófaí an toradh bliantúil go dtí EUR 6 000 agus go dtabharfaí
isteach tairseach chomhfhreagrach de EUR 500 in aghaidh na hócáide. Soiléiriú a
bheadh ansin a mbeadh na Feisirí lena mbaineann sásta leis.

Is léir ón taithí a fuarthas i gcásanna le déanaí go bhféadfadh sé nach bhfuil brí an
fhocail “sealúchas” i bpointe (f) d’Airteagal 4(2) ríshoiléir. Tá sé seo le feiceáil
freisin sna haistriúcháin éagsúla ar an bhfocal sin sna leaganacha teanga éagsúla den
Chód. B’fhéidir, dá bhrí sin, go bhféadfaí smaoineamh ar shainmhíniú níos cuimsithí
a chur ar fáil faoina bhfuil ceaptha a bheith i gceist leis na leaganacha éagsúla den
fhocal sin.

Chomh maith leis sin, is féidir amanna gur i bhfoirm ionstraimí airgeadais a bhíonn
luach saothair as slite beatha, gníomhaíochtaí nó comhaltais a dhearbhaítear ar shlí
eile. Maidir le cuid díobh sin, go háirithe na cinn ar a n-áirítear cearta iarchurtha (mar
shampla scair-roghanna nó comhaontuithe pinsin), ní léir go bhfuil siad cumhdaithe
ag an bhfocal “sealúchas” ná ag sainmhíniú níos cuimsithí den fhocal. Bheadh gá le
sainmhíniú breise chun go bhféadfaí luach saothair a fhaightear trí ionstraimí
airgeadais den sórt sin a chuimsiú ann.

D’fhéadfaí smaoineamh freisin ar an dá chritéar “ar ina leith a d'fhéadfadh
impleachtaí a bheith ann ó thaobh beartais phoiblí de” agus “tionchar suntasach” a
bhaint as.  Bheadh an fhaisnéis chéanna le fáil i ráiteas neodrach maidir le fíricí
dlíthiúla agus airgeadais, agus dhéanfadh sé éascaíocht do na Feisirí trí thuilleadh
soiléireachta agus deimhneacht dhlíthiúil a thabhairt dóibh.

Maidir le foclaíocht reatha phointe (h) d’Airteagal 4(2), ar dá réir atá oibleagáid ar
Fheisirí dearbhú a dhéanamh i dtaobh aon leasanna eile airgeadais a bhféadfadh
tionchar a bheith acu ar chomhlíonadh a ndualgas, eisiatar san fhoclaíocht sin na
leasanna uile nach leasanna airgeadais iad ach fós a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar
chomhlíonadh dhualgais an Fheisire i.e. a d'fhéadfadh a bheith ina choinbhleacht de
réir Airteagal 3 den Chód. Ba cheart smaoineamh dá bhrí sin ar an bhfoclaíocht a
athrú le go mbeadh sí ag teacht níos fearr le raon feidhme Airteagal 3.

Le coigeartú den sórt sin ar fhoclaíocht phointe (h) d’Airteagal 4(2), ní bheadh gá a
thuilleadh le Roinn (I) den Dearbhú maidir le leasanna airgeadais, óir bheadh an mhír
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ábhartha, eadhon “aon eolas breise” is féidir le Feisirí a thabhairt sa Roinn sin
cuimsithe cheana féin.

Maidir leis an toirmeasc, dá bhforáiltear in Airteagal 4(4), Feisirí a bheith tofa nó
ceaptha chuig feidhmeanna oifigiúla laistigh den Pharlaimint más rud é nach mbeidh a
ndearbhú leasanna airgeadais curtha isteach acu, ní chuirtear san áireamh ann, ar
bhealach leordhóthanach, cásanna ina mbeadh Dearbhú tíolactha ag Feisirí ach gur
mhainnigh siad ina n-oibleagáid nuashonruithe riachtanacha a dhéanamh laistigh de
na sprioc-amanna atá leagtha síos; ní chuirtear san áireamh ann ach oiread cásanna ina
bhfuil Dearbhuithe maidir le leasanna airgeadais atá neamhiomlán nó lochtach
tíolactha ag Feisirí.

A mhéid a bhaineann le hAirteagal 5(1) maidir le bronntanais agus sochair
chomhchosúla, d’fhéadfaí a thuiscint, go hearráideach, leis an bhfoclaíocht reatha
“déanfaidh Feisirí Pharlaimint na hEorpa, staonadh ó …” go bhfuil scóip áirithe
breithmheasa ann seachas é a bheith ina thoirmeasc docht atá beartaithe chun nach
nglacfaí le bronntanais ná sochair chomhchosúla ar mó a luach ná EUR 150.

I bhfianaise gur bunaíodh an Coiste Comhairleach trí bhíthin chur chun feidhme an
Chóid, tá foráil Airteagal 7(1) lena leagtar síos “[go m]bunaítear leis seo” an Coiste
Comhairleach dulta as feidhm. B’fhéidir go measfaí anois gur tairbhí don chuspóir é
sainmhíniú a thabhairt ar chúraimí agus freagrachtaí an Choiste Chomhairligh.

A mhéid a bhaineann le treoir a thabhairt maidir le léirmhíniú agus le cur chun
feidhme fhorálacha an Chóid Iompair, níl an sprioc-am reatha de 30 lá féilire a leagtar
síos in Airteagal 7(4) ar comhréir le forálacha Airteagal 4(1), nach bhforáiltear ann
ach do sprioc-am de 30 lá – ní “lá féilire” – chun Dearbhú maidir le leasanna
airgeadais a thíolacadh agus chun nuashonruithe a dhéanamh ar an Dearbhú.
B’fhéidir go measfaí gur athrú chun feabhais é úsáid chomhleanúnach a bhaint as an
nath sin – agus freisin dá bhféadfaí tráth scoir na Parlaiminte a chur san áireamh don
Choiste Comhairleach ar an gcaoi chéanna agus a dhéantar do na Feisirí.

A mhéid a bhaineann leis an tuarascáil bhliantúil, níl ann ach go luaitear in
Airteagal 7(6) gur cheart tuarascáil den sórt sin a fhoilsiú gan a rá cé chuige go
díreach ba cheart í a dhíriú. Chomh maith leis sin, chun a áirithiú go dtugtar léiriú cuí
sa tuarascáil bhliantúil ar obair an Choiste Chomhairligh maidir lena chúraimí agus a
fhreagrachtaí de bhun Airteagal 7(1), d’fhéadfaí na cúraimí agus freagrachtaí sin a lua
anseo.

Maidir leis an nós imeachta atá le leanúint i ndáil le measúnú a dhéanamh ar shárú
líomhnaithe den Chód Iompair ag Feisire, níl sé soiléir, i bhfianaise na foclaíochta
reatha in Airteagal 8(2), an bhfuil sé beartaithe go gcloífí le prionsabal an phróisis
chuí. Ba cheart cothroime nós imeachta a áirithiú agus ba cheart fógra agus an ceart
chun éisteacht chothrom a thabhairt do na Feisirí uile atá i gceist le sárú líomhnaithe
ar an gCód.  Ní dhéanann an fhoclaíocht reatha é sin a áirithiú go soiléir. Chomh
maith leis sin, de thoradh an dara fomhír d’Airteagal 7(4), d’fhéadfaí a bhreithniú ar
cheart go dtabharfaí an deis don Choiste Comhairleach comhairle a chur ar an
Uachtarán maidir le gníomhaíocht a d’fhéadfaí a dhéanamh, taobh amuigh den
mholadh féin ina leith sin.
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Ar deireadh, ba cheart a thabhairt ar aire nach gcuirtear san áireamh sa Chód faoi
láthair staideanna a bhaineann le leasanna airgeadais nó coinbhleachtaí leasa an
Uachtaráin. D’fhéadfaí smaoineamh ar é sin a athrú agus tagairt a dhéanamh don
Uachtarán in airteagail ábhartha, chun go seachnófaí staideanna de chlaonbhá iarbhír
nó féideartha a bheith ann d’Uachtarán.

5 RIARACHÁN

5.1 Láithreán Gréasáin Tiomanta

Tá an fhaisnéis go léir a bhaineann leis an gCód Iompair agus le gníomhaíochtaí an
Choiste Chomhairligh le fáil faoi láthair ar an láithreán gréasáin Europarl, eadhon ar
an leathanach ginearálta atá tiomanta do na Feisirí9.

Ag tráth glactha na tuarascála seo, tá treochlár á chur le chéile ag Rúnaíocht an
Choiste Chomhairligh a d’fhéadfadh, in am trátha, feabhas a chur ar láithreán gréasáin
Europarl a mhéid a bhaineann le substaint, foilsiú, infheictheacht agus inrianaitheacht
faisnéise a bhaineann le trédhearcacht.

5.2 Rúnaíocht an Choiste Chomhairligh

Is é an tAonad um Riarachán do na Feisirí (atá lonnaithe sa Bhruiséil agus i
Lucsamburg) in Ardstiúrthóireacht na hUachtaránachta a ghníomhaíonn mar
Rúnaíocht don Choiste Comhairleach.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Parlaimint na hEorpa
Rúnaíocht, An Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí
Rue Wiertz, 60
ASP 6D075
B-1047 Brussels
Belgium / An Bheilg

9 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ga/0081ddfaa4/MEPs.html


