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BROLLACH

In Airteagal 7(6) den Chód Iompair d’Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa, i dtaca 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.

Sa tuarascáil bhliantúil seo maidir le hobair an Choiste Chomhairligh maidir le
hIompar na bhFeisirí, cuimsítear an tréimhse ón 1 Eanáir 2013 go dtí an 31 Nollaig
2013 agus ghlac an Coiste an tuarascáil seo an 11 Feabhra 2014.
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Achoimre Feidhmeannach

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 a thugann an
Coiste, rud a dhéantar laistigh de 30 lá.

Glacadh Bearta Cur chun Feidhme nua le cinneadh ón mBiúró an 15 Aibreán 2013,
agus ba chéim shuntasach chun cinn don Chód Iompair a dteacht i bhfeidhm an
1 Iúil 2013.  Taobh amuigh de chaighdeáin nua a chur ar bun i dtaobh fógra a
thabhairt maidir le bronntanais a fhaigheann Feisirí agus iad ag déanamh ionadaíochta
don Pharlaimint i gcáil oifigiúil agus i dtaobh dearbhuithe láithreacha na bhFeisirí ag
imeachtaí a bhíonn eagraithe ag tríú páirtithe, thug na bearta seo foráil isteach maidir
le faireachán a dhéanamh ar Dhearbhuithe leasanna airgeadais na bhFeisirí.

Mar thoradh ar ‘sheiceáil inchreidteachta ghinearálta’, a rinne an tseirbhís riaracháin
inniúil, thug 161 Fheisire soiléiriú ar a gcuid Dearbhuithe leasanna airgeadais.

Sa bhreis air sin, chuir 257 bhFeisire 285 Dhearbhú nuashonraithe isteach mar chuid
de na gnáthoibleagáidí um nuashonrú. Bhí 447 athrú ar an iomlán sna Dearbhuithe
nuashonraithe sin, i.e. i roinnt cásanna rinneadh níos mó ná athrú amháin i nuashonrú
aonair.

I mí na Nollag 2013, bhí naoi gcás de shárú líomhnaithe ar an gCód Iompair
tarchurtha ag an Uachtarán chuig an gCoiste Comhairleach. Tá scrúdú an Choiste
Chomhairligh fós ar siúl ag tráth foilsithe na tuarascála seo agus déanfar moltaí an
Choiste don Uachtarán roimh dheireadh an 7ú téarma reachtach.

Mar thoradh ar éileamh an Choiste Chomhairligh ina Thuarascáil Bhliantúil don
bhliain 2012 go bhfeabhsófaí infheictheacht agus inrianaitheacht i gcás faisnéise a
bhain le trédhearcacht, rinneadh leathanach gréasáin aonair dar teideal ‘Eitic &
Trédhearcacht’ a sheoladh ar láithreán gréasáin Pharlaimint na hEorpa i mí na
Samhna 2013.
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1 CÚLRA

Tháinig an Cód Iompair d’Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa 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 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 Cleachtais 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 dochta
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 bhFeisire 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’.
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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 (Greens/EFA, An Ghearmáin); agus

 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); agus

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

Is é atá i gcúraimí an Choiste Comhairligh 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 2012, 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’1.

Ba í Bean Evelyn Regner (S&D) a bhí ina cathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach
ón 30 Lúnasa 2012 go dtí an 19 Márta 2013. Tháinig Bean Cecilia Wikström (ALDE)
i gcomharbacht uirthi go dtí an 17 Meán Fómhair 2013, tráth a chuaigh an tUasal
Gerald Häfner (Greens/EFA) i stiúir na cathaoirleachta uainíochta ar feadh téarma sé
mhí.

1 Airteagal 3 de Rialacha Nós Imeachta an Choiste Chomhairligh.
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2.3 Cruinnithe 2013

Tháinig an Coiste Comhairleach i bhfail a chéile ocht n-uaire in 2013.

Féilire de Chruinnithe an Choiste Chomhairligh i 2013

Dé Máirt an 22 Eanáir
Dé Máirt an 19 Feabhra
Dé Máirt an 19 Márta2

Dé Máirt an 23 Aibreán
Dé Máirt an 18 Meitheamh
Dé Máirt an 17 Meán Fómhair3

Dé Máirt an 15 Deireadh Fómhair
Dé Máirt an 17 Nollaig

Ag cruinniú den Choiste Comhairleach an 17 Meán Fómhair 2013, ghlac sé féilire na
gcruinnithe don chéad seimeastar de 2014 go dtí tráth scoir na Parlaiminte.

Féilire de Chruinnithe an Choiste Chomhairligh i 2014
(1ú Seimeastar - deireadh an 7ú téarma parlaiminteach)

Dé Máirt an 21 Eanáir
Dé Máirt an 11 Feabhra
Dé Máirt an 18 Márta4

Dé Máirt an 15 Aibreán

2.4 Obair a rinneadh i rith na bliana

I 2013, bhí naoi gcás de shárú líomhnaithe ar an gCód Iompair tarchurtha ag an
Uachtarán chuig an gCoiste Comhairleach, i gcomhréir le hAirteagal 8(1) den Chód.

Ós rud é gur i mí na Nollag a tharla an nós imeachta foirmiúil tarchuir, tá imthosca na
sáruithe líomhnaithe fós á scrúdú ag an gCoiste Comhairleach ag tráth foilsithe na
tuarascála seo. Ar bhonn thátail a thorthaí, déanfaidh an Coiste Comhairleach moladh
don Uachtarán faoi chinneadh féideartha roimh dheireadh an 7ú téarma reachtach.

2 Uainíocht na cathaoirleachta: Tháinig Bean Cecilia Wikström (ALDE) i gcomharbacht ar Bhean
Evelyn Regner (S&D).
3 Uainíocht na cathaoirleachta: Tháinig an tUasal Gerald Häfner (Greens/EFA) i gcomharbacht ar
Bhean Cecilia Wikström (ALDE).
4 Uainíocht na cathaoirleachta: Rachaidh an tUasal Sajjad Karim (ECR) i gcomharbacht ar an Uasal
Gerald Häfner (Greens/EFA).
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I gcaitheamh na bliana, lean an Coiste Comhairleach dá dhícheall cuidiú leis na Feisirí
a mhéid a bhaineann le léirmhíniú ceart agus cur chun feidhme an Chóid Iompair,
agus fós an t-ualach riaracháin a mhaolú a mhéid agus ab fhéidir.

Ar an gcéad dul síos, thug sé treoir do na Feisirí, ar mhodh lánrúin agus laistigh de 30
lá féilire, i gcomhréir le hAirteagal 7(4) den Chód.  Ina dhéanamh sin dó, lean sé dá
chásdlí féin a fhorbairt. Rinne sé, go suntasach, soiléiriú breise a thabhairt ar na critéir
lena ndéantar a chinneadh an ann nó nach ann do coinbhleacht leasa iarbhír nó
féideartha i gcineálacha éagsúla cásanna, mar shampla i gcásanna ina dtionólann
Feisirí imeachtaí polaitiúla atá eagraithe nó íoctha ag tríú páirtithe, nó i gcásanna ina
bhfaigheann Feisirí tacaíocht ó thríú páirtithe. Chuir an Coiste comhairle ar Fheisirí
maidir leis an dóigh lena n-oibleagáidí um nochtadh a chomhlíonadh ar mhodh
uilechuimsitheach agus trédhearcach nuair a bhíonn siad i staideanna den sórt sin.

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 Parlaiminte5 sna teangacha oifigiúla uile.

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. Ón 1 Iúil 2013, is í an roinn/na ranna den
fhoirm is mian leo a nuashonrú, agus iadsan amháin, atá le comhlánú ag na Feisirí ar
mian leo a gcuid Dearbhuithe leasanna airgeadais a leasú agus níl orthu an fhoirm
iomlán a chomhlánú a thuilleadh: is céim mhór é seo ionsar nósanna imeachta níos
simplí. I ndeireadh thiar, ba cheart go mbeadh an deis ag na Feisirí a gcuid
Dearbhuithe a chomhlánú, a shíniú agus a thíolacadh ar mhodh a bheidh go hiomlán
leictreonach. Tá cinneadh ina thaobh seo déanta ag an gCoiste Comhairleach agus tá
tacaíocht an Uachtaráin faighte aige ina leith. Táthar ag súil go gcuirfear an fhorbairt
seo chun feidhme i ndiaidh na dtoghchán Eorpach i 2014.

Chomh maith leis sin, chuir an Coiste Comhairleach fáilte i bParlaimint na hEorpa an
9 Aibreán 2013 roimh Oifigeach Eitice (déontologue) nuacheaptha Thionól Náisiúnta
na Fraince, Bean Noëlle Lenoir, a bhí ag lorg faisnéise faoin gCód Iompair agus faoi
obair an Choiste. I bhfianaise gurb í Parlaimint na hEorpa ba rogha le Bean Lenoir dá
céad chuairt lorgtha faisnéise, léirítear go soiléir go bhfuil ár n-institiúid i dtús
cadhnaíochta a mhéid a bhaineann le samhail rialachais atá fónta agus trédhearcach a
chur chun cinn.

3 GNÍOMHAÍOCHTAÍ A BHAINEANN LEIS AN GCÓD IOMPAIR

3.1 Bearta cur chun feidhme maidir leis an gCód Iompair

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

5http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_GA_def.doc
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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. Is maoin de chuid na Parlaiminte na bronntanais
uile den sórt sin. Foilsítear tuairisc orthu i gclár bronntanas, lena n-áirítear faisnéis
maidir leis an bhfaighteoir, an cháil inar ghníomhaigh an Feisire a fuair é, an deontóir,
dáta a fhála, tuairisc ar an mbronntanas, pictiúr den bhronntanas agus sonrú dá luach
faoi mar a mheasann an faighteoir é (é a bheith os cionn EUR 150 nó faoina bhun).
Foilsítear an clár bronntanas ar láithreán gréasáin na Parlaiminte.

Leagtar síos sna Bearta Cur chun Feidhme freisin go ndearbhóidh na Feisirí má
bhíonn siad i láthair ag imeachtaí a bhíonn eagraithe ag tríú páirtithe más rud é go
mbíonn aisíoc speansas taistil, cóiríochta nó cothabhála, nó íocaíocht dhíreach i leith
na speansas sin, clúdaithe ag tríú páirtí. Déantar na dearbhuithe sin a fhoilsiú ar
leathanach aonair gach Feisire ar láithreán gréasáin na Parlaiminte.

Sa bhreis air sin, forálann 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, 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.

3.2 Dearbhuithe leasanna airgeadais na bhFeisirí a thíolacadh

Mar a leagtar síos in Airteagal 4(1) den Chód Iompair, tá de cheangal ar Fheisirí a
théann i mbun oifige le linn téarma parlaiminteach a gcuid Dearbhuithe maidir le
leasanna airgeadais a thíolacadh laistigh de 30 lá. I 2013, rinneadh 28 nDearbhú nua a
thíolacadh don Uachtarán agus rinneadh an tíolacadh do gach ceann díobh sin laistigh
de na teorainneacha ama atá leagtha síos chun na críche sin.

Thairis sin, foráiltear in Airteagal 4(1) go ndéanfaidh 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 257 bhFeisire 285 Dhearbhú nuashonraithe a thíolacadh
don Uachtarán. Is é an míniú ar an difríocht idir na figiúirí ná go ndearna 232 Fheisire
Dearbhú leasaithe amháin an duine a thíolacadh, go ndearna 23 Fheisire a
nDearbhuithe siúd a nuashonrú faoi dhó, go ndearna Feisire amháin a Dhearbhuithe a
nuashonrú faoi thrí agus go ndearna Feisire amháin a Dhearbhú a nuashonrú ceithre
huaire éagsúla.
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Bhí 447 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) go mór fada na
Ranna a leasaíodh, agus rinneadh 199, 103 agus 64 modhnú faoi seach ar na ranna sin.

Rinneadh 161 Dearbhú a nuashonrú mar thoradh ar an tseiceáil inchreidteachta
ghinearálta a rinneadh faoi chuimsiú an nós imeachta faireacháin nua, mar ar iarradh
ar 183 Fheisire ar an iomlán go foirmiúil soiléiriú a thabhairt i dtaobh a nDearbhuithe.
Rinneadh na hiarrataí sin sa chás go raibh na Dearbhuithe go hiomlán folamh, nach
raibh an fhaisnéis comhdaithe faoi Roinn (A) (slite beatha agus comhaltais i rith na trí
bliana sula ndeachaidh an Feisire i mbun oifige leis an bParlaimint), nó go raibh
faisnéis dhothuigthe sa Dearbhú.

Léiríonn an graf thíos, Roinn ar Roinn, dáileadh na modhnuithe uile a rinneadh i
gcaitheamh na bliana6.
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Miondealú de réir Ranna de na modhnuithe a rinne na Feisirí

Number of modifications

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.

6 Tá 16 mhodhnú tuairiscthe mar N/B sa ghraf; baineann siad sin le Feisirí a chuir isteach Dearbhú
leasaithe a bhí díreach mar a chéile leis an gceann roimhe sin agus leis na Feisirí sin a chuir isteach
Dearbhú leasaithe ina raibh faisnéis cosúil leis an bhfaisnéis a bhí sa cheann roimhe sin ach í tugtha i
dteanga eile.
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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 déantar 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

4.1 ‘Leabhrán um an gCód Iompair’ a fhoilsiú

Ar mhaithe le húsáid an Chóid Iompair agus láimhseáil phraiticiúil na n-oibleagáidí
tuairiscithe a thiteann ar na Feisirí a éascú, rinne an Coiste Comhairleach ‘Leabhrán
um an gCód Iompair’ a fhoilsiú i 2013 ina ndéantar na doiciméid agus foirmeacha
tagartha uile a thiomsú le chéile:
 an Cód Iompair;
 na Bearta Cur chun Feidhme maidir leis an gCód Iompair;
 Treoirleabhar Úsáideoirí um an gCód Iompair;
 Reacht na bhFeisirí; agus
 foirmeacha dearbhaithe/fógartha an Chóid Iompair.

4.2 Láithreán Gréasáin Tiomanta

Tá an fhaisnéis go léir a bhaineann leis an gCód Iompair agus le gníomhaíochtaí an
Choiste Chomhairligh le fáil ar láithreán gréasáin na Parlaiminte, eadhon ar an
leathanach ginearálta atá tiomanta do na Feisirí7.

Ina Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2012, chuir an Coiste Comhairleach i bhfios go
láidir go bhfuil gá le feabhas a chur ar shubstaint, foilsiú, infheictheacht agus
inrianaitheacht na faisnéise a bhaineann le trédhearcacht ar láithreán gréasáin na
Parlaiminte. Is as sin a cruthaíodh an leathanach gréasáin tiomanta ‘Eitic agus
Trédhearcacht’: pointe iontrála aonair ina dtugtar le chéile doiciméid agus faisnéis a
bhaineann leis an gCód Iompair do na Feisirí, ach ní hamháin sin is ann freisin atá
doiciméid agus faisnéis a bhaineann leis an gClár Trédhearcachta le haghaidh eintitis
agus eagraíochtaí atá rannpháirteach i bpróisis déanta beartais Eorpacha, le rochtain
phoiblí ar dhoiciméid na Parlaiminte, agus leis na rialacha nach mór d'fhoireann na
Parlaiminte a chomhall8.

7 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ga/0081ddfaa4/MEPs.html
8 http://www.europarlpp.ep.ec/aboutparliament/ga/0060f4f133/%C3%89thique-et-transparence.html
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4.3 Rúnaíocht an Choiste Chomhairligh

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:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

European Parliament
Secretariat, Advisory Committee on the Conduct of Members
Rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B-1047 Brussels
Belgium


