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BROLLACH 

 

 

 

I gcomhréir le hAirteagal 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; dá ngairtear an Cód Iompair anseo 

feasta), foilsíonn an Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí (dá ngairtear 

an Coiste Comhairleach anseo feasta) tuarascáil bhliantúil maidir lena chuid oibre. 

 

De bhrí go raibh na toghcháin Eorpacha ar siúl in 2019, glacadh, an 20 Márta 2019, 

tuarascáil leathbhliantúil lena gcumhdaítear an tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 1 Iúil 

2019. 

 

Leis an tuarascáil leathbhliantúil seo, cumhdaítear obair an Choiste Chomhairligh ón 

tréimhse ón 2 Iúil 2019 go dtí an 31 Nollaig 2019 agus ghlac an Coiste í an 4 Márta 

2020. 
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Achoimre 

 

Sa tuarascáil seo, cuimsítear gníomhaíochtaí an Choiste Chomhairligh maidir le 

hIompar na bhFeisirí sa tréimhse ón 2 Iúil 2019 go dtí an 31 Nollaig 2019. 

 

Ó bhí a sheisiún bunaitheach ar siúl an 11 Samhain 2019, fuair an Coiste 

Comhairleach iarraidh amháin ó Fheisire a bhí ag lorg treorach maidir le léirmhíniú 

agus cur chun feidhme fhorálacha an Chóid Iompair. Chuir an Coiste comhairle ar na 

Feisirí faoi rún agus laistigh den sprioc-am dá bhforáiltear sa Chód Iompair. 

 

Lean an Coiste Comhairleach air de na caighdeáin eitice agus trédhearcachta is airde 

a chur i bhfeidhm agus é ag fónamh do na Feisirí agus don Institiúid, trína áirithiú go 

raibh forálacha an Chóid á gcomhlíonadh go mionchúiseach. 

 

I gcomhréir le hAirteagal 9 de na Bearta Cur Chun Feidhme don Chód Iompair, lean 

an tseirbhís riaracháin inniúil (an tAonad um Riarachán do na Feisirí laistigh de AS 

na hUachtaránachta, a sholáthraíonn seirbhísí rúnaíochta don Choiste Comhairleach) 

uirthi de sheiceáil inchreidteachta ghinearálta a dhéanamh ar na dearbhuithe uile 

maidir le leasanna airgeadais a thíolaic na Feisirí ó thús an 9ú téarma parlaiminteach. 

 

Ar an iomlán, rinne na Feisirí nua 8 ndearbhú san iomlán maidir le leasanna 

airgeadais nua a thíolacadh sa dara leath den bhliain agus rinneadh nuashonrú ar 47 

ndearbhú. Rinneadh 79 ndearbhú maidir le freastal ar imeachtaí arna n-eagrú ag tríú 

páirtithe a fhoilsiú. 
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1 CÚLRA 

 

Leagtar amach sa Chód Iompair d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa i ndáil le Leasanna 

Airgeadais agus Coinbhleachtaí Leasa treoirphrionsabail iompair agus príomhdhualgais na 

bhFeisirí agus a sainorduithe á gcomhlíonadh acu. De réir na dtreoirphrionsabal, gníomhóidh 

na Feisirí ar mhaithe le leas an phobail amháin agus ní ghlacfaidh siad le haon sochar 

airgeadais díreach ná indíreach ná le haon luaíocht eile. 

 

De bhun Airteagal 2(c) den Chód Iompair, ní rachaidh na Feisirí i mbun brústocaireacht 

ghairmiúil íoctha a bhaineann go díreach le próiseas cinnteoireachta an Aontais. Leagtar 

amach faoi Airteagal 6 den Chód Iompair srianta ar na himthosca faoina bhfuil iar-Fheisirí i 

dteideal gníomhaíochtaí brústocaireachta nó ionadaíochta a dhéanamh. 

 

Tugtar sainmhíniú sa Chód Iompair ar ‘coinbhleacht leasa’ (i.e. leas pearsanta a d’fhéadfadh 

tionchar míchuí a bheith aige ar chomhlíonadh dhualgais an Fheisire) agus bunaítear ann na 

céimeanna is gá chun aghaidh a thabhairt uirthi. I gcás nach bhfuil an Feisire in ann an 

choinbhleacht leasa iarbhír nó fhéideartha a réiteach, déanfaidh sé nó sí é a thuairisciú i 

scríbhinn don Uachtarán. I gcás nach léir an choinbhleacht sin óna Dhearbhú nó óna Dearbhú 

maidir le Leasanna Airgeadais, déanfaidh an Feisire aon choinbhleacht leasa iarbhír nó 

fhéideartha a nochtadh freisin sula labhróidh sé nó sí nó sula vótálfaidh sé nó sí i suí 

iomlánach nó i gceann de chomhlachtaí na Parlaiminte, nó má mholtar é mar rapóirtéir, i 

ndáil leis an ábhar atá faoi bhreithniú. 

 

Thairis sin, bunaítear rialacha mionsonraithe sa Chód Iompair i ndáil leis an Dearbhú maidir 

le Leasanna Airgeadais. Go háirithe, is iad na Feisirí a bheidh freagrach as dearbhú a 

thíolacadh ina gcuirfear i láthair an fhaisnéis éigeantach go léir is gá ar bhealach beacht (e.g. 

gairmeacha beatha – bíodh luach saothair ag dul leo nó ná bíodh –, gníomhaíochtaí, 

comhaltais do na trí bliana sula mbeidh siad ina bhFeisire agus le linn an tsainordaithe, 

gabháltais, tacaíocht a fuarthas agus an chatagóir ioncaim faoi seach). Is féidir leis na Feisirí 

aon fhaisnéis bhreise a sholáthar. Tá an dearbhú tosaigh dlite faoi dheireadh an chéad seisiúin 

iomlánaigh i ndiaidh na dtoghchán Eorpach nó laistigh de 30 lá i ndiaidh d’Fheisire de 

Pharlaimint na hEorpa dul i mbun oifige más rud é go ndéantar amhlaidh le linn an téarma 

pharlaimintigh. Má thagann aon athrú ar chúrsaí, caithfear dearbhú athbhreithnithe a 

thíolacadh faoi dheireadh na míosa dar gcionn. Ní fhéadfar Feisirí a thoghadh mar 

shealbhóirí oifige de chuid na Parlaiminte ná de chuid dá comhlachtaí, ná ní fhéadfar iad a 

cheapadh mar rapóirtéir, ná a bheith rannpháirteach i dtoscaireacht oifigiúil nó i 

gcaibidlíocht idirinstitiúideach, más rud é nach mbeidh a nDearbhú maidir le Leasanna 

Airgeadais curtha isteach acu. 

 

Leis na Bearta Cur Chun Feidhme don Chód Iompair, tá comhlánú déanta ar na hoibleagáidí 

maidir le nochtadh atá ar na Feisirí. De bhun na bhforálacha sin, ní mór do na Feisirí a 

dhearbhú gan mhoill más rud é go raibh siad i láthair ag imeachtaí arna n-eagrú ag daoine 

nó ag eagraíochtaí lasmuigh de thoscaireacht oifigiúil de Pharlaimint na hEorpa, más rud é 

gur íoc nó gur aisíoc daoine eile a gcostas taistil, cóiríochta agus/nó cothabhála (cé is moite 

de chatagóirí áirithe: e.g. institiúidí AE, údaráis na mBallstát, eagraíochtaí idirnáisiúnta, 

páirtithe polaitiúla, etc.).  

 

Tá sé de cheangal ar na Feisirí fógra a thabhairt don Uachtarán i dtaobh aon bhronntanais a 

fhaigheann siad le linn dóibh ionadaíocht a dhéanamh don Pharlaimint ina gcáil oifigiúil, 

agus na bronntanais sin a thabhairt ar láimh. Sa bhreis air sin, staonfaidh na Feisirí, le linn 

dóibh a ndualgais a chomhlíonadh, ó bhronntanais a bhfuil garluach is mó ná EUR 150 acu 

a ghlacadh. 
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Tá na dearbhuithe sin agus clár na mbronntanas oifigiúil le fáil go díreach ar shuíomh 

gréasáin poiblí na Parlaiminte. 

 

Is léiriú iad na hoibleagáidí thuasluaite go léir maidir le nochtadh ar thiomantas láidir na 

Parlaiminte don trédhearcacht agus don eitic. Thairis sin, déantar foráil sa Chód Iompair do 

shásra chun faireachán a dhéanamh ar na forálacha agus chun iad a fhorfheidhmiú.  

 

Arna iarraidh sin don Uachtarán, scrúdaíonn an Coiste Comhairleach aon sárú líomhnaithe 

ar an gCód Iompair agus féadfaidh an tUachtarán cinneadh a ghlacadh lena leagfar síos ceann 

de na pionóis dá dtagraítear i Riail 176 de Riail Nós Imeachta na Parlaiminte. 



 

 6 

2 AN COISTE COMHAIRLEACH MAIDIR LE HIOMPAR NA BHFEISIRÍ  

 

 

2.1 Comhdhéanamh  

 

Bunaíodh an Coiste Comhairleach le hAirteagal 7(1) den Chód Iompair.  

 

De bhun Airteagal 7(2) agus (3) den Chód Iompair, ag tús a théarma oifige nó a téarma 

oifige, ceapann an tUachtarán cúigear comhaltaí buana as measc chomhaltaí an Choiste um 

Ghnóthaí Bunreachtúla agus an Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla de chuid na Parlaiminte, agus 

aird chuí á tabhairt ar a dtaithí agus ar an gcothromaíocht pholaitiúil. 

 

Don chéad dá bhliain go leith le linn an 9ú téarma parlaiminteach, is iad seo a leanas na 

buanchomhaltaí atá ar an gCoiste Comhairleach, arna gceapadh ag an Uachtarán an 23 

Deireadh Fómhair 2019: 

 

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

 

 An tUasal Giuliano PISAPIA (S&D, an Iodáil); 

 

 Karen MELCHIOR, Uasal (Renew, an Danmhairg); 

 

 Heidi HAUTALA, Uasal (Glasaigh/EFA, an Fhionlainn);  

 

 An tUasal Geert BOURGEOIS (ECR, an Bheilg). 

 

Ag tús a théarma oifige nó a téarma oifige, ceapann an tUachtarán freisin comhalta cúltaca 

do gach grúpa nach bhfuil ionadaíocht á déanamh thar a cheann i measc chomhaltaí buana 

an Choiste Chomhairligh. Faoi láthair, is iad seo a leanas na comhaltaí cúltaca:  

 

 An tUasal Gerolf ANNEMANS (ID, an Bheilg). 

 

 An tUasal Helmut SCHOLZ (GUE/NGL, an Ghearmáin) 

 

 

2.2 An Cathaoirleach 

 

I gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 7(2) den Chód Iompair, feidhmíonn gach 

comhalta buan den Choiste Comhairleach mar chathaoirleach ar feadh sé mhí ar bhonn 

uainíochta. Sonraítear tuilleadh in Airteagal 3 de Rialacha Nós Imeachta an Choiste go 

dtarlaíonn an uainíocht sin, i bprionsabal, bunaithe ar ord íslitheach de réir mhéid ghrúpaí 

polaitiúla na gcomhaltaí atá ar an gCoiste Comhairleach.  

 

Sa dara leath de 2019, ba í Danuta Maria HÜBNER, Uasal, an t-aon bhuanchomhalta den 

Choiste Comhairleach a bhí ina Cathaoirleach. 

 

 

2.3 Cruinnithe sa dara leath de 2019 agus 2020 

 

Tháinig an Coiste Comhairleach le chéile 3 huaire sa dara leath de 2019.  
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Féilire na gcruinnithe sa dara leath de 2019 
 

Dé Luain, 11 Samhain1 

Dé Máirt, 3 Nollaig 

Dé Máirt, 17 Nollaig2 

 

 

  

 

 

Ag a chruinniú an 11 Samhain 2019, ghlac an Coiste Comhairleach freisin an féilire 

cruinnithe seo a leanas do 2020: 

 

 

 

Féilire na gcruinnithe in 2020 
 

Dé Máirt, 21 Eanáir3 

Dé Máirt, 18 Feabhra 

Dé Máirt, 17 Márta 

Dé Máirt, 21 Aibreán 

Dé Máirt, 26 Bealtaine 

Dé Máirt, 23 Meitheamh 

Dé Máirt, 14 Iúil 

Dé Máirt, 8 Meán Fómhair 

Dé Máirt, 13 Deireadh Fómhair 

Dé Máirt, 17 Samhain 

Dé Máirt, 8 Nollaig 

 

 

 

 

 

2.4 Cúraimí 

 

Déanann an Coiste Comhairleach an méid seo a leanas: 

 

 Tugann sé treoir do na Feisirí, arna iarraidh sin, maidir le léirmhíniú agus cur 

chun feidhme fhorálacha an Chóid Iompair. 

 

I gcomhréir leis an gcéad fhomhír d’Airteagal 7(4) den Chód Iompair, tugann an Coiste 

Comhairleach treoir faoi rún agus laistigh de 30 lá féilire. Feisire a iarrann treoir ar an 

gCoiste, tá sé nó sí ansin i dteideal dul ar iontaoibh na treorach sin. 

 

 Déanann sé measúnú ar sháruithe líomhnaithe ar an gCód Iompair agus 

tugann sé comhairle don Uachtarán maidir le gníomhaíocht a d’fhéadfaí a 

dhéanamh. 

                                                
1 Cruinniú bunaitheach. 
2 Cruinniú urghnách. 
3 Cruinniú curtha siar go dtí an 28 Eanáir 2020. 
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Déantar an measúnú sin arna iarraidh sin don Uachtarán de bhun an dara fomhír d’Airteagal 

7(4) agus Airteagal 8 den Chód Iompair. 

 

I gcás ina bhfuil cúis lena mheas go bhféadfadh an Cód Iompair a bheith sáraithe ag Feisire, 

déanfaidh an tUachtarán an t-ábhar a chur faoi bhráid an Choiste Chomhairligh – seachas i 

gcásanna cráiteacha soiléire. Scrúdóidh an Coiste Comhairleach imthosca an tsáraithe 

líomhnaithe ansin agus féadfaidh sé éisteacht a thabhairt don Fheisire lena mbaineann. 

Tugann an Coiste moladh don Uachtarán i dtaobh an chinnidh a d’fhéadfaí a dhéanamh.  

 

Más rud é, agus an moladh sin á chur san áireamh aige, go gcinneann an tUachtarán gur fíor 

go bhfuil an Cód Iompair sáraithe ag an bhFeisire lena mbaineann, déanfaidh sé nó sí 

cinneadh réasúnaithe a ghlacadh lena leagfar síos pionós i gcomhréir le Riail 176 de na 

Rialacha Nós Imeachta. 

 

 

2.5 Obair a rinneadh sa dara leath den bhliain 

 

2.5.1. Treoir maidir le léirmhíniú agus cur chun feidhme an Chóid Iompair 

 

Le linn an dara leath de 2019, fuair an Coiste Comhairleach, faoin gcéad fhomhír 

d’Airteagal 7(4), iarraidh fhoirmiúil amháin ó Fheisire ar threoir maidir le léirmhíniú agus 

cur chun feidhme an Chóid Iompair.  

 

Go háirithe, bhain an cás le hiarraidh ar threoir maidir le coinbhleacht leasa a d’fhéadfadh 

teacht as seasamh Feisire sa Pharlaimint agus gníomhaíocht ghnó phríobháideach a bhí ag 

an bhFeisire lasmuigh dá shainordú nó dá sainordú. Tar éis don Choiste Comhairleach a 

iarraidh ar an bhFeisire faisnéis chúlra bhreise a sholáthar, mar ghníomh deiridh thug sé dá 

aire na rialacha is infheidhme agus mhol sé don Fheisire, i gcás ina molfaí é nó í mar 

rapóirtéir ar ábhar gaolmhar, diúltú don seasamh mar rapóirtéir nó a rannpháirtíocht 

phríobháideach sa ghníomhaíocht ghnó ghaolmhar a chur ar fionraí.  

 

Sa bhreis air sin, thug an Rúnaíocht freagraí i rith na tréimhse sin, mar ba ghnách léi de réir 

a cleachtais sheanbhunaithe, ar na fiosrúcháin a rinne Feisirí nó a gcúntóirí d’fhonn cabhrú 

leo forálacha an Chóid agus a Bhearta Cur Chun Feidhme a chur i bhfeidhm mar is ceart. 

 

 

3 GNÍOMHAÍOCHTAÍ A BHAINEANN LEIS AN GCÓD IOMPAIR  

 

3.1 Dearbhuithe maidir le leasanna airgeadais na bhFeisirí a chur isteach agus a 

thabhairt cothrom le dáta  

 

De bhun Airteagal 4(1) den Chód Iompair, tá na Feisirí freagrach go pearsanta as dearbhú 

mionsonraithe maidir le leasanna airgeadais a thíolacadh faoi dheireadh an chéad 

pháirtseisiúin tar éis 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 parlaiminteach. Sa dara leath de 

2019, rinne na Feisirí go léir a toghadh sna toghcháin Eorpacha i mí na Bealtaine 2019, 

chomh maith le Feisirí eile a chuaigh i mbun oifige le linn an 9ú téarma parlaiminteach, a 

ndearbhuithe leasanna airgeadais a thíolacadh laistigh den teorainn ama sin. 

 

Sa bhreis air sin, faoi Airteagal 4(1), ní mór d’Fheisire dearbhú a thabhairt maidir le haon 

athrú a imríonn tionchar ar a dhearbhú nó ar a dearbhú, faoi dheireadh na míosa tar éis don 
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athrú tarlú. Mar thoradh ar an oibleagáid sin, rinneadh 47 ndearbhú nuashonraithe a 

thíolacadh don Uachtarán i gcaitheamh an dara leath den bhliain.  

 

 

3.2 An nós imeachta faireacháin i gcomhair dearbhuithe maidir le leasanna 

airgeadais na bhFeisirí 

 

In Airteagal 9 de na Bearta Cur Chun Feidhme don Chód Iompair, leagtar síos rialacha an 

nós imeachta faireacháin a dhéanfaidh an tseirbhís inniúil maidir le dearbhuithe maidir le 

leasanna airgeadais na bhFeisirí. 

 

I gcás ina bhfuil cúis ann lena mheas go bhfuil faisnéis i ndearbhú, ar faisnéis í is léir a bheith 

earráideach, baoth, doléite nó dothuigthe, déanfaidh an tAonad um Riarachán do na Feisirí 

laistigh de AS na hUachtaránachta seiceáil inchreidteachta ghinearálta, thar ceann an 

Uachtaráin, ar mhaithe le soiléiriú. Tugtar tréimhse réasúnta don Fheisire lena mbaineann 

freagairt. I gcás ina meastar nach leor na soiléirithe a tugadh agus nach réitíonn an tseiceáil 

an cheist, déanfaidh an tUachtarán cinneadh faoin gcéad chéim eile.  

 

I rith na bliana, bíonn feidhm ag an nós imeachta faireacháin maidir le dearbhuithe nua a 

thíolacann Feisirí nua a théann i mbun oifige tar éis toghchán agus freisin maidir leis na 

Feisirí a dtosaíonn a sainorduithe le linn an téarma pharlaimintigh. Bíonn feidhm aige freisin 

maidir le leaganacha leasaithe de dhearbhuithe atá ann cheana.   
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4 RIARACHÁN 

 
Is é an tAonad um Riarachán do na Feisirí in AS na hUachtaránachta a chuireann seirbhísí 

rúnaíochta ar fáil don Choiste Comhairleach agus tá sé ainmnithe ag an Ardrúnaí mar an 

tseirbhís inniúil faoi Airteagail 2, 3, 4 agus 9 de na Bearta Cur Chun Feidhme don Chód 

Iompair. Is iad seo a leanas a shonraí teagmhála: 

 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 

 

Parlaimint na hEorpa 

An Rúnaíocht, An Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí 

60, rue Wiertz 

SPAAK 07B022 

B-1047 An Bhruiséil 

mailto:Advisory.Committee@europarl.europa.eu

