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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.’

Tá tuairisc sa tuarascáil bhliantúil seo ar ghníomhaíochtaí an Choiste Chomhairligh ón
1 Eanáir go 31 Nollaig 2016, agus ghlac an Coiste an tuarascáil an 7 Feabhra 2017.

Clár

1. Comhthéacs

2. An Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí
2.1 Comhdhéanamh
2.2 Uachtaránacht
2.3 Cruinnithe in 2016
2.4 Cúraimí
2.5 Obair a rinneadh i rith na bliana seo caite

3. Gníomhaíochtaí a bhaineann leis an gCód Iompair
3.1 An nós imeachta faireacháin maidir le Dearbhuithe leasanna airgeadais na bhFeisirí
3.2 Dearbhuithe leasanna airgeadais na bhFeisirí a chur isteach agus a nuashonrú

4. Riarachán



3

Achoimre

Tá tuairisc sa tuarascáil bhliantúil seo ar ghníomhaíochtaí an Choiste Chomhairligh
maidir le hiompar na bhFeisirí i gcaitheamh na tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31
Nollaig 2016.

I mbliana, bhí méadú suntasach ar an líon cásanna a chuir an tUachtarán faoi bhráid
an Choiste. Dá réir sin, iarradh ar an gCoiste ocht gcás de shárú líomhnaithe ar an
gCód Iompair a scrúdú, a raibh líon iomlán de 11 Feisire i gceist leo, i gcomparáid le
cúig chás in 2015. Sa bhreis air sin, dhéileáil an Coiste le hiarraidh a tháinig go
díreach ón Uachtarán maidir le léirmhíniú a thabhairt ar an gCód Iompair. Dá réir
sin, chuir an Coiste go mór leis an gcás-dlí i rith na bliana.

Mar a tharla roimhe seo, tá de chúram ar an gCoiste Comhairleach seirbhís
bharrfeabhais a thairiscint do na Feisirí, chun a áirithiú go dtugtar lán-urraim
d’fhorálacha an Chóid agus fós go gcoinnítear an t-ualach riaracháin chomh híseal
agus is féidir. Chun é sin a dhéanamh, cuireann an Coiste béim ar an gcur amach ar
an gCód Iompair a fheabhsú. Is fiú a chur i dtreis, gur thug an Coiste gné idirnáisiúnta
isteach san obair seo aige ar mhúscailt feasachta, ionas go mbeadh eolas agus tuiscint
níos fearr lasmuigh den institiúid ar shár-chleachtais Pharlaimint na hEorpa a mhéid
a bhaineann le heitic pharlaiminteach agus le trédhearcacht.

Thairis sin, lean an tseirbhís riaracháin inniúil (an tAonad um Riarachán do na Feisirí
in Ardstiúrthóireacht na hUachtaránachta, a chuireann an rúnaíocht ar fáil don
Choiste Comhairleach) de sheiceáil inchreidteachta ginearálta a dhéanamh ar iomlán
dhearbhuithe leasanna airgeadais na bhFeisirí, i gcomhréir le hAirteagal 9 de Bhearta
Cur Chun Feidhme Chód Iompair an bhFeisirí.

Rinne Feisirí nua 16 dearbhú nua a chur isteach i gcaitheamh na bliana agus rinne 55
Feisire 72 dearbhú leasaithe a thíolacadh faoin oibleagáid ghinearálta atá ar na Feisirí
uile a ndearbhuithe a thabhairt cothrom le dáta. Bhí 122 athrú ar an iomlán sna
Dearbhuithe ceartaithe sin, i.e. i roinnt cásanna rinneadh níos mó ná athrú amháin i
nuashonrú aonair.
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1 COMHTHÉACS

Tháinig an Cód Iompair d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa maidir le leasanna airgeadais
agus coinbhleachtaí leasa (‘an Cód Iompair’ anseo feasta) i bhfeidhm
an 1 Eanáir 2012.

Leagadh síos líon áirithe treoirphrionsabail sa Chód Iompair a gcaithfidh na Feisirí iad
a urramú i bhfeidhmiú a gcuid feidhmeanna parlaiminteacha dóibh, agus is iad na
prionsabail atá chun tosaigh orthu sin ná neamhchlaontacht, ionracas, trédhearcacht,
díograis, macántacht, cuntasacht agus urraim do chlú na Parlaiminte.

Thairis sin, leagtar amach sa Chód Iompair, den chéad uair, sainmhíniú sainráite ar cad
is coinbhleachtaí leasa ann agus tugtar treoracha atá le leanúint ag Feisirí nuair a
thugann siad coinbhleacht leasa faoi deara, bíodh sin ina coinbhleacht leasa iarbhír nó
ina coinbhleacht leasa féideartha (i.e. go bhféadfadh sé go gceapfadh daoine áirithe den
phobal gur coinbhleacht leasa atá ann).

Leagtar síos sa Chód Iompair freisin srianta ar an himthosca faoina bhfuil iar-Fheisirí i
dteideal tabhairt faoi bhrústocaireacht nó dul i mbun gníomhaíochtaí ionadaíochta.

Thar aon rud eile, tugadh isteach leis an gCód Iompair dearbhú mionsonraithe ar
leasanna airgeadais atá ar gach Feisire, faoina bhfreagracht féin, a thíolacadh roimh
dheireadh an chéad pháirtseisiúin i ndiaidh na dtoghchán chuig Parlaimint na hEorpa
nó, i gcás Feisirí a théann i mbun dualgais le linn téarma pharlaimintigh, laistigh de 30
lá ón tráth a thagann siad isteach sa Pharlaimint.  Chomh maith leis sin, ní mór do na
Feisirí an dearbhú seo a leasú laistigh de 30 lá tar éis d’aon athrú ar a n-imthosca
pearsanta tarlú.

Mar fhorlíonadh ar na ceanglais a bhaineann leis na dearbhuithe, tá Bearta Cur Chun
Feidhme an Chóid Iompair, a tháinig i bhfeidhm an 1 Iúil 2013. Faoi na Bearta Cur
Chun Feidhme, ceanglaítear ar na Feisirí freisin a dhearbhú go pras nuair a bhíonn siad
i láthair ag imeachtaí sa chás ina bhfuil na speansais taistil, cóiríochta nó cothaithe á n-
aisíoc nó á n-íoc go díreach ag tríú páirtithe. Sa bhreis air sin, ceanglaítear orthu fógra
a thabhairt don Riarachán i dtaobh aon bhronntanais a fhaigheann siad le linn dóibh a
bheith ag déanamh ionadaíocht ar an bParlaimint i gcáil oifigiúil dóibh agus na
bronntanais sin a thabhairt ar láimh.

Na hoibleagáidí thuasluaite go léir maidir le dearbhuithe, is léiriú iad ar cheanglais
dhiana na Parlaimint i dtaca le cúrsaí eitice agus trédhearcachta sa Pharlaimint.  Chomh
maith leis sin, ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte tá rochtain éasca ar líne ar gach ceann
de na dearbhuithe maidir le leasanna airgeadais, ar na dearbhuithe de bheith i láthair ag
imeachtaí arna n-eagrú ag tríú páirtithe agus ar rolla na mbronntanas oifigiúil.

Gach Feisire a sháraíonn an Cód Iompair nó Bearta Cur Chun Feidhme an Chóid,
d’fhéadfadh sé, i ndeireadh thiar, go ngearrfadh an tUachtarán pionós air i leith an
tsáraithe. Déantar aon phionós den sórt sin a fhógairt sa suí iomlánach agus, ar mhaithe
leis an trédhearcacht, foilseofar ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte é.
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2 AN COISTE COMHAIRLEACH MAIDIR LE HIOMPAR NA BHFEISIRÍ

2.1 Comhdhéanamh

Rinneadh an Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí (dá ngairtear ‘an
Coiste Comhairleach’ anseo feasta) a bhunú le hAirteagal 7(1) den Chód Iompair.

Rialaítear comhdhéanamh an Choiste Chomhairligh le hAirteagal 7(2) agus (3) den
Chód Iompair. Ag tús théarma oifige an Uachtaráin, ceapann sé nó sí cúigear comhaltaí
as measc chomhaltaí na mbiúrónna agus chomhordaitheoirí an Choiste um Ghnóthaí
Bunreachtúla agus an Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla sa Pharlaiminte, agus aird chuí á
tabhairt ar a dtaithí agus ar an gcothromaíocht pholaitiúil.

Seo a leanas buanchomhaltaí an Choiste a gcríochnóidh a dtéarma oifige an 16 Eanáir
2017:

 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);

Ag tús théarma oifige an Uachtaráin, ceapann sé nó sí freisin comhalta ionaid le
haghaidh gach grúpa polaitiúil nach bhfuil ionadaíocht aige i measc bhuanchomhaltaí
an Choiste Chomhairligh.

Seo a leanas comhaltaí ionaid an Choiste a gcríochnóidh a dtéarma oifige an 16 Eanáir
2017:

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

 Laura FERRARA, Uasal (EFDD, An Iodáil); agus

 An tUasal Gerolf ANNEMANS (ENL, An Bheilg).

2.2 Cathaoirleacht

I gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 7(2) den Chód Iompair, fónann gach
buanchomhalta den Choiste Comhairleach mar Chathaoirleach ar feadh sé mhí ar bhonn
uainíochta.  Thairis sin, i gcomhréir le hAirteagal 3 de Rialacha an Choiste, is in ord
laghdaitheach mhéid na ngrúpaí polaitiúil lena mbaineann na comhaltaí a bhíonn
prionsabal na huainíochta sin. Dá réir sin, ag leanúint as an uainíocht ón mbliain roimhe
sin bhí Bean DELVAUX ina cathaoirleach (go dtí Feabhra) agus ansin an tUasal
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CAVADA (ó Mhárta go Lúnasa). Ós rud é gur tharraing an tUasal MAŠTÁLKA siar
ón gcathaoirleacht i Meán Fómhair agus go raibh cúraimí eile ar Bhean HÜBNER ag
an am, chuaigh Bean DELVAUX sa chathaoir arís ó Dheireadh Fómhair go Nollaig

2.3 Cruinnithe in 2016

Bhí 8 gcruinniú ag an gCoiste Comhairleach in 2016.

Féilire de Chruinnithe an Choiste Chomhairligh in 2016

Dé Máirt, an 26 Eanáir
Dé Máirt, an 16 Feabhra
Dé Máirt, an 15 Márta
Dé Máirt, an 24 Bealtaine
Dé Máirt, an 12 Iúil
Dé Céadaoin, an 12 Deireadh Fómhair1

Dé Luain, an 24 Deireadh Fómhair2

Dé Máirt, an 6 Nollaig

2.4 Cúraimí

Tá dhá ghné ag roinnt le cúram an Choiste Chomhairligh:

 Ar an gcéad dul síos, i gcomhréir leis an gcéad fhomhír d’Airteagal 7(4) den
Chód Iompair, déanann an Coiste Comhairleach treoraíocht i modh rúin maidir
le léirmhíniú agus cur chun feidhme fhorálacha an Chóid a sholáthar laistigh de
30 lá d’aon Fheisire a iarrann an méid sin. An Feisire a lorgaíonn treoraíocht
amhlaidh ón gCoiste, tá sé nó sí i dteideal brath ar an treoraíocht sin agus is
ionann é sin agus ráthú ar dheimhneacht dhlíthiúil.

 Ar an dara dul síos, i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 7(4) agus le
hAirteagal 8 den Chód Iompair, déanann an Coiste Comhairleach, arna iarraidh
sin air ag an Uachtarán, measúnú ar sháruithe líomhnaithe den Chód agus
bunaithe ar na tátail a bhaineann sé as an measúnú déanann sé moladh don
Uachtarán maidir le cinneadh a d’fhéadfaí a dhéanamh. Agus aird á tabhairt ar
an moladh sin, más rud é gurb é an tátal a dtagann an tUachtarán air ná go
ndearna an Feisire go deimhin an Cód Iompair a shárú, déanann an tUachtarán,
tar éis éisteacht a thabhairt don Fheisire, cinneadh réasúnaithe a ghlacadh ina
bhféadfaí a leagan síos cad é an pionós atá le forchur agus foilsítear an cinneadh

1 Ar chúiseanna praiticiúla, tugadh an cruinniú a bhí beartaithe don 18 Deireadh Fómhair ar aghaidh go
dtí an 12 Deireadh Fómhair.
2 Ar chúiseanna a bhain le hobair an Choiste, tionóladh an cruinniú urghnách seo, nach raibh sceidealta
san fhéilire bhunaidh, in Strasbourg.
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sin ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte mar a bhfanann sé go dtí deireadh an
téarma pharlaimintigh.

2.5 Obair a rinneadh i rith na bliana seo caite

2.5(i) Sáruithe féideartha ar an gCód Iompair

In 2016, rinne an tUachtarán ocht gcás de shárú féideartha ar an gCód Iompair a
tharchur chuige an gCoiste Comhairleach (i gcomparáid le cúig cinn an bhliain roimhe
sin, agus bhí líon iomlán de 11 Fheisire i gceist leo sin.

Bhain ceann de na cásanna sin a tarchuireadh le triúr Feisirí a thaistil go dtí tríú tír agus,
ar fhilleadh dóibh, nár chuir isteach dearbhuithe á rá gur fhreastail siad ar imeachtaí a
bhí eagraithe ag tríú páirtithe.  Fuair an Coiste go raibh na costais uile a bhain leis an
turas clúdaithe ag grúpa polaitiúil agus tháinig sé ar an tátal go raibh na Feisirí i dtrácht
díolmhaithe ón oibleagáid a dturas a dhearbhú, i gcomhréir leis an maolú dá bhforáiltear
sa cheathrú fomhír d’Airteagal 6(2) de Bhearta Cur Chun Feidhme an Chóid Iompair
agus, dá bhrí sin, nár tharla aon sárú ar an gCód an tráth seo.

Bhain ceithre chás a tarchuireadh le Feisirí a thug cuairt freisin ar thríú tír agus nár chuir
isteach dearbhú á rá go raibh siad ag freastal ar imeachtaí a bhí eagraithe ag tríú
páirtithe, in ainneoin go raibh sé de cheangal orthu é sin a dhéanamh faoi Airteagal 6
de Bhearta Cur Chun Feidhme an Chóid Iompair ós rud é go ndearna údaráis i dtíortha
lasmuigh de AE a gcuid speansais taistil, cóiríochta agus cothaithe a aisíoc. Ina leith
seo, fuair an Coiste Comhairleach go ndearna na Feisirí i dtrácht go deimhin an Cód
Iompair a shárú, ach mhol an coiste gan aon bheart eile a dhéanamh ina gcoinne mar
gur chuir siad uile dearbhú arna chomhlánú go cuí isteach go pras mar aon le litir
mhínithe nuair a tugadh faoi deara go raibh an dearmad déanta.

Bhain cás eile freisin le Feisire a chuaigh go dtí tríú tír ar chuireadh ó údaráis na tíre
sin agus nár chuir isteach dearbhú don turas. Agus aird á tabhairt ag an gCoiste ar an
moill an-fhada a bhain leis an dearbhú sin a chur isteach, tháinig sé ar an tátal gur
sháraigh an Feisire sin an Cód Iompair.

Cás eile a tarchuireadh ón Uachtarán, bhain sé le Feisire a bhí ina ábhar do thuarascáil
ón Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF).  I bhfianaise go bhfuair OLAF go ndearna
an Feisire cistí a mhídhílsiú chun dochair don Pharlaimint, tháinig an Coiste ar an tátal,
i bhfianaise iompar an Fheisire, gur sháraigh sé na treoirphrionsabail a leagtar síos in
Airteagal 1 den Chód Iompair agus gur thug an t-iompar sin bonn cirt le pionós a
fhorchur air.

Bhain an t-ochtú cás le hiompraíocht bheirt Fheisirí in áitreabh na Parlaiminte. Sa chás
seo freisin, tháinig an Coiste ar an tátal gurbh ionann an t-iompar seo agus sárú ar
Airteagal 1 den Chód Iompair agus ar Riail 11 de Rialacha Nós Imeachta na
Parlaiminte. Thairis sin, mhol an Coiste go ndéanfadh an tUachtarán an cheist a
tharchur chuig na húdaráis inniúla breithiúnacha náisiúnta.

Ar deireadh, d’iarr an tUachtarán ar an gCoiste freisin breathnú isteach i gceist a bhain
le méadú a bheith ag teacht ar na cásanna ina mbíonn Feisirí ag gníomhú mar phátrúin
ar imeachtaí tráchtála in áitreabh na Parlaiminte i gcomhar le tríú páirtithe, amhail
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brústocairí nó comhlachais phroifisiúnta.  Chuir an Coiste a mheasúnú faoi bhráid an
Uachtaráin agus tharraing aird ar an oibleagáid atá ar Fheisirí a leasanna airgeadais mar
aon le coinbhleachtaí leasa a dhearbhú, agus fós á chur i bhfios don Choiste gur faoi na
Caestóirí atá sé a áirithiú go bhfuil na cinntí ón mBiúró maidir le húsáid áitreabh na
Parlaiminte ag tríú páirtithe agus maidir le heagrú imeachtaí cultúrtha agus taispeántas
á gcur chun feidhme mar is ceart.

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

In 2016, ní bhfuair an Coiste Comhairleach aon iarrataí foirmiúla faoin gcéad fhomhír
d’Airteagal 7(4) a mhéid a bhaineann le treoraíocht a thabhairt i dtaobh léirmhíniú agus
cur chun feidhme an Chóid Iompair. É sin ráite, thug an Rúnaíocht mar is gnách léi
freagra ar fhiosruithe chun cabhrú le Feisirí agus le cúntóirí parlaiminteacha forálacha
an Chóid agus a Bhearta Cur Chun Feidhme a léirthuiscint agus a chur i bhfeidhm mar
is ceart, agus fós an t-ualach riaracháin orthu á laghdú chomh mór agus ab fhéidir.

2.5(iii) An Cód Iompair a chur chun cinn lasmuigh den Pharlaimint

D’oibrigh an Coiste Comhairle go dian arís i mbliana chun an Cód Iompair a chur chun
cinn ar an leibhéal idirnáisiúnta.

Chuige sin, rinne Bean DELVAUX ionadaíocht ar an gCoiste an 30 Meitheamh ag
seisiún iomlánach an Ghrúpa Stát i gcoinne na hÉillitheachta (GRECO) i gComhairle
na hEorpa. Ag an seisiún sin, rinne sí forálacha an Chóid Iompair mar aon le cúraimí
agus feidhmiú an Choiste a chur i láthair d’ionadaithe GRECO.

3 GNÍOMHAÍOCHTAÍ A BHAINEANN LEIS AN GCÓD IOMPAIR

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

Forálann Airteagal 9 de Bhearta Cur chun Feidhme an Chóid Iompair do nós imeachta
faireacháin maidir le Dearbhuithe leasanna airgeadais na bhFeisirí. Déanann an tAonad
um Riarachán do na Feisirí in Ardstiúrthóireacht na hUachtaránachta, thar ceann an
Uachtaráin, seiceáil inchreidteachta aon uair a bhíonn cúis ann lena chreidiúint go
bhfuil faisnéis i ndearbhú ar faisnéis í is léir a bheith earráideach, baoth, doléite nó
dothuigthe. Tugtar tréimhse ama réasúnach don Fheisire lena mbaineann chun freagairt
tríd an bhfaisnéis atá sa dearbhú a dheimhniú nó a cheartú. Más rud é go meastar go
bhfuil na soiléirithe a tugadh neamhleor, cinneann an tUachtarán cén chaoi le leanúint
den scéal i gcomhréir le hAirteagal 8 den Chód Iompair.

I gcaitheamh na bliana, rinne an tAonad um Riarachán na bhFeisirí in
Ardstiúrthóireacht na hUachtaránachta athbhreithniú go córasach ar gach ceann de na
dearbhuithe maidir le leasanna airgeadais a chuir na Feisirí isteach, bídís ina
ndearbhuithe nua ó Fheisirí a tháinig chun an Parlaiminte i rith an téarma pharlaimintigh
nó ina leaganacha leasuithe de dhearbhuithe a bhí cheana ann.
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3.2 Dearbhuithe leasanna airgeadais na bhFeisirí a chur isteach agus a
nuashonrú

I gcomhréir le hAirteagal 4(1) den Chód Iompair, tá Feisirí a thagann chun na
Parlaiminte i rith an téarma pharlaimintigh freagrach iad féin as dearbhú mionsonraithe
dá leasanna airgeadais a chur isteach laistigh de 30 lá ó théann siad i mbun dualgais. In
2016, rinne an 16 Fheisire nua a gcuid dearbhuithe airgeadais a chur isteach laistigh de
na teorainneacha ama.

Sa bhreis air sin, forálann Airteagal 4(1) go ndéanfaidh na Feisirí a gcuid dearbhuithe
a leasú laistigh de 30 lá tar éis d’aon athrú a mbeadh tionchar aige ar an staid ina bhfuil
siad tarlú. Dá thoradh sin, i gcaitheamh na bliana, cuireadh 72 dhearbhú nuashonraithe
ó 55 Fheisire faoi bhráid an Uachtaráin. I measc na ndearbhuithe sin, rinne seisear
Feisirí a ndearbhú a nuashonrú faoi dhó, rinne beirt Feisirí a ndearbhú a nuashonrú faoi
thrí, rinne Feisire amháin amhlaidh ceithre huaire agus rinne Feisire amháin an céanna
ar chúig ócáid.

Bhí 122 athrú ar an iomlán sna Dearbhuithe nuashonraithe sin, i.e. i roinnt cásanna
rinneadh níos mó ná athrú amháin i nuashonrú aonair.

Ba iad Roinn (D), Roinn (A) agus Roinn (I) na ranna ba mhór a leasaíodh, mar a
ndearnadh 58, 17 agus 15 modhnú faoi seach, rud atá ag teacht leis an treocht a
chonacthas sna blianta roimhe sin.

Léiríonn an graf thíos, Roinn ar Roinn, dáileadh na modhnuithe uile a rinneadh i
gcaitheamh na bliana3.

3 Chuir Feisire amháin dearbhú isteach a bhí comhionann le ceann a chuir sé isteach roimhe sin, ach ba
chás ar leith é sin nach bhfuil curtha san áireamh sa ghraf.
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Roinn (A): slí bheatha/slite beatha an Fheisire le linn na tréimhse trí bliana sula ndeachaigh sé nó sí i mbun oifige
leis an bParlaimint, agus a chomhaltas/a comhaltas le linn na tréimhse sin d’aon bhoird nó d’aon choistí cuideachtaí,
eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhlachas nó comhlachtaí eile arna mbunú sa 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.

RIARACHÁN

Is é an tAonad um Riarachán do na Feisirí in Ard-Stiúrthóireacht na hUachtaránachta a
ghníomhaíonn mar Rúnaíocht don Choiste Comhairleach agus is é sin atá ainmnithe ag
an Ardrúnaí mar an tseirbhís inniúil faoi Airteagail 2, 3, 4 agus 9 de Bhearta Cur chun
Feidhme an Chóid Iompair.
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