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Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000083/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Johan Van Overtveldt
thar ceann an  Choiste um Buiséid

Ábhar: Gealltán AE don Afganastáin ag Comhdháil 2020 na Ginéive

An 24 Samhain 2020, rinne an Coimisiún, trína Choimisinéir um Chomhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta, 
Jutta Urpilainen, gealltán i leith EUR 1.2 billiún a thabhairt i gcúnamh éigeandála agus fadtéarmach 
araon don tréimhse 2021-2025 ag Comhdháil ‘Síochána, Rathúnais agus Féintuilleamaí’ na 
hAfganastáine.

Rinneadh an méid sin gan dul i mbun aon chomhairliúcháin leis an údarás buiséadach, in ainneoin 
phointe 30 den Chreat-Chomhaontú maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa an Coimisiún 
Eorpach, ina bhforáiltear ‘sula ndéantar aon ghealltáin ag comhdhálacha deontóirí, ar gealltáin iad a 
mbaineann gealltanais nua airgeadais leo agus a n-éilítear comhaontú ón údarás buiséadach ina 
leith, cuirfidh an Coimisiún an t-údarás buiséadach ar an eolas agus scrúdóidh sé tuairimí an údaráis 
sin’.

Thairis sin, rinne Cathaoirleach an Choiste um Buiséid i bParlaimint na hEorpa litir a sheoladh cheana 
ar an 20 Feabhra 2020 chuig an gCoimisinéir Eorpach um an mBuiséad agus um Riarachán tar éis 
gealltán a rinne an Coimisiún i gcás na hAlbáine an 17 Feabhra 2020, inar iarr sé go sainráite go 
gcuirfí faisnéis thráthúil ar fáil i dtaobh aon ghealltán idirnáisiúnta agus go mbeadh plé ann le 
comhaltaí an Choiste um Buiséid i láthair an choimisinéara a luaithe agus ab fhéidir le linn d’aon 
ghealltán a bheith á ullmhú.

Gan beann ar fhiúntas an cháis, an féidir leis an gCoimisiún a chur in iúl:

1. cén fáth nár fhéach sé leis an údarás buiséadach a chur ar an eolas sula ndearnadh an gealltán;

2. cén fáth nach bhfuil aon obair leantach déanta aige i dtaca leis an litir ó Chathaoirleach an 
Choiste um Buiséid an 20 Feabhra 2020;

3. cén chaoi a bhfuil sé beartaithe aige déanamh deimhin de go dtabharfar lánurraim d’fhorálacha 
ábhartha na gcomhaontuithe idirinstitiúideacha sa todhchaí;

4. cibé an bhfuil aon ghealltáin airgeadais eile beartaithe aige faoi láthair lena n-éileofaí comhaontú 
ón údarás buiséadach?

Curtha síos: 17/12/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 18/03/2021


