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AN BHRUISÉIL 

 

Ábhar: Measúnú  

LIBE ar an gCoimisinéir ainmnithe Julian KING 
 

A Uasal Buzek, a chara, 

 

I gcomhréir le Riail 118 de Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa, thionóil an 

Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (LIBE) éisteacht 

phoiblí Dé Luain, an 12 Meán Fómhair 2016 leis an gCoimisinéir ainmnithe Julian 

King, arb é, faoi réir thoradh dearfach an nós imeachta ainmniúcháin, a bheidh 

freagrach as an Aontas Slándála. 

 

Roimh an éisteacht, bhí liosta ceisteanna i scríbhinn seolta ag Parlaimint na hEorpa 

chuig an gCoimisinéir ainmnithe, liosta ar a raibh dhá cheist de chineál cothrománach 

amhail a ghlac Cathaoirleach Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí agus trí cheist a 

d’ullmhaigh Coiste LIBE ina réimse freagrachta. Thug an Coimisinéir ainmnithe freagra 

i scríbhinn ar an gceistneoir. 

 

Ina fhreagraí i scríbhinn, chuir an Coimisinéir ainmnithe in iúl gurbh é an cuspóir a 

bheadh aige díriú ar an gClár Eorpach maidir leis an tSlándáil a chur i gcrích. Is iad an 

dá thosaíocht atá ann, ina thuairim, an comhrac in aghaidh na sceimhlitheoireachta agus 

na coireachta eagraithe a neartú agus ár gcosaintí in aghaidh na mbagairtí sin a threisiú 

chomh maith.  Shonraigh sé nach mór sa bhreis air sin “fócas diongbháilte a bheith ar an 

méid a comhaontaíodh cheana a chur chun feidhme agus na hionstraimí atá ann cheana 

a úsáid ina n-iomláine.” Chuir an Coimisinéir ainmnithe i bhfáth nach “ndéanfaidh sé 

imeachtaí um shárú a sheachaint nuair is gá”. I réimse an mhalartaithe faisnéise, agus é 

mar phríomhthosaíocht aige úsáid na gcóras atá ann cheana ina n-iomláine a áirithiú, 

d’fhógair an Coimisinéir ainmnithe go rachfaí i ngleic leis na dúshláin agus leis na 

bearnaí. 

 

Maidir le comhar le Coiste LIBE, chuir an Coimisinéir ainmnithe i dtreis go láidir go 

measann sé féin a bheith freagrach go polaitiúil i leith na Parlaiminte agus go mbeidh sé 

ullamh comhoibriú le Coiste LIBE agus le suí iomlánach na Parlaiminte i gcomhréir leis  

an litir mhisin a fuair an tUachtarán Juncker. D’fhógair sé freisin go raibh sé ar fáil 

“chun breithniú a dhéanamh, i dteannta Choiste LIBE, ar fhoirmeacha úsáideacha 

idirphlé chun athbhreithniú a dhéanamh ar” na tosaíochtaí, ar an dul chun cinn maidir 
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leis na nithe sin a chur i gcrích agus chun saincheisteanna reatha a phlé, bíodh sé sin ad-

hoc nó ar shlí níos struchtúrtha. 

 

 

 

Le linn na héisteachta 

 

Cuireadh tús leis an éisteacht le ráiteas tosaigh 15 nóiméad ón gCoimisinéir ainmnithe. 

Sa ráiteas sin, thagair an Coimisinéir ainmnithe don ghá Aontas Slándála éifeachtach 

agus inbhuanaithe a chur ar bun. Rinne sé cur síos mionsonraithe ar na bearta nithiúla, 

lena n-airítear comhaontú maidir leis an Treoir i ndáil leis an Sceimhlitheoireacht a 

Chomhrac, ról níos láidre a thabhairt do na gníomhaireachtaí Eorpacha, dul i ngleic leis 

an radacú, leis an mbolscaireacht sceimhlitheoireachta agus leis an bhfuathchaint ar 

líne, na córais faisnéise atá ann cheana a chur chun feidhme agus a chur i bhfeidhm, 

féachaint le faisnéis a roinnt ar fud na gcóras, slándáil a neartú ag na teorainneacha 

seachtracha agus an cumas chun cosaint bonneagair chriticiúil agus spriocanna 

lagchosanta a neartú. 

 

Lean an chéad bhabhta de 8 gceist ó ionadaithe gach grúpa pholaitiúil an ráiteas tosaigh. 

Chuir Comhaltaí Choiste LIBE 36 cheist bhreise tar éis freagraí a bheith tugtha ag an 

gCoimisinéir ainmnithe ar an gcéad bhabhta ceisteanna. 

 

Maidir le litir an Uasail BROK an 9 Meán Fómhair 2016, comhaontaíodh go gcuirfí 

ceist amháin thar ceann an Choiste Gnóthaí Eachtracha. Chuir an tUasal PASCU, Leas-

Uachtarán PE agus Leas-Chathaoirleach AFET an cheist sin a bhí ag díriú go háirithe ar 

an nasc idir an tslándáil inmheánach agus sheachtrach. 

 

Sna freagraí a thug an Coimisinéir ainmnithe ar na ceisteanna leag sé béim, i measc 

nithe eile, ar an ngá chun Europol a threisiú agus chun dul i ngleic leis an 

sceimhlitheoireacht, agus é sin a dhéanamh chomh réamhtheachtach agus ab fhéidir. 

D’iarr sé go háirithe go ndéanfaí bearta i gcoinne gach foirm den radacú, agus páirt an-

láidir á glacadh ag an tsochaí shibhialta agus ag na gníomhairí áitiúla, a threisiú. 

Dhearbhaigh sé sa bhreis air sin ina fhreagraí nach mór d’aon ghníomhaíocht ag AE sa 

réimse sin creat na gConarthaí agus cearta bunúsacha a urramú.  

 

Ansin rinne an Coimisinéir ráiteas scoir agus chuir an Cathaoirleach clabhsúr leis an 

éisteacht. 

 

Measúnú 

 

Tá an measúnú seo á thabhairt ag an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus 

um Ghnóthaí Baile ar bhonn na bhfreagraí i scríbhinn ar an gceistneoir agus ar bhonn na 

bhfreagraí ar na ceisteanna ó bhéal: 

 

Léirigh an Coimisinéir ainmnithe a inniúlacht chun a bheith ina chomhalta de 

Choláiste na gCoimisinéirí agus tá sé cáilithe na dualgais shainiúla a sannadh dó a 

chur i gcrích.  
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Mar phróifíl ghinearálta, is iarrthóir é an tUasal King a bhfuil mórán taithí agus 

scileanna láidre taidhleoireachta aige. Léirigh an t-iarrthóir eolas fónta ar a chúram ó 

thaobh na n-inniúlachtaí a bhaineann le réimse freagrachtaí Choiste Libe. 

 

Fáiltíonn an Coiste roimh thiomantas láidir an Choimisinéara ainmnithe coireacht 

eagraithe agus sceimhlitheoireacht a chomhrac. Ábhar mór imní atá i bpáirt ag an 

gCoiste agus ag an gCoimisinéir ainmnithe is ea an bhagairt ó ionsaithe 

sceimhlitheoireachta ar ithir na hEorpa. Is ríthábhachtach chuige sin faisnéis a bheith á 

roinnt ag údaráis forfheidhmithe dlí, comhar éifeachtach a bheith idir na Ballstáit agus 

gníomhaíocht chuí i réimse an choisc, an fhrithradacaithe, fheidhmiú an dlí agus 

mhaoiniú na sceimhlitheoireacht. 

 

Fáiltíonn an Coiste roimh an gcúram Slándála a cuireadh ar bun, cé go n-éilíonn 

coincheap Aontas na Slándála míniú breise agus fócas an Choimisinéara ainmnithe ar 

bhearta oibríochtúla nithiúla ag a bhfuil ard-bhreisluach AE, gan dochar do luachanna 

Eorpacha agus do chearta bunúsacha. Tugann an Coiste dá aire sa chúram sin go bhfuil 

inniúlacht roinnte go mór idir AE agus na Ballstáit. Chuige sin, fáiltíonn an Coiste 

roimh thiomantas an Choimisinéara oibriú go dlúth leis na Ballstáit chun a áirithiú go 

mbainfear an úsáid is fear is féidir as na huirlisí, as na gníomhaireachtaí agus as na 

hionstraimí ata ann cheana. 

 

B’ábhar imní don Choiste gur chuir an tUachtarán Juncker in iúl ina litir mhisin don 

Choimisinéir ainmnithe “go ndéanfaidh an Coimisinéir um Imirce, Gnóthaí Baile agus 

Saoránach ionadaíocht i bParlaimint na hEorpa agus sa Chomhairle a áirithiú, mar riail, 

mura rud é go gcinnfidh an Chéad Leas-Uachtarán i gcomhaontú leis an gCoimisinéir 

um Imirce, Gnóthaí Baile agus Saoránacht a mhalairt. Dá bhrí sin, bhí an Coiste sásta a 

chloisteáil gur léirigh an Coimisinéir ainmnithe tiomantas chun dlúthchomhar a bhunú 

le Parlaimint na hEorpa bunaithe ar iontaoibh agu ar urraim fhrithpháirteach, agus go 

sonrach ar chomhar cuiditheach le Coiste LIBE, go háirithe le hidirphlé rialta agus 

struchtúrtha leis an gCoiste um Shlándáil AE.  

 

Fáiltíonn an Coiste le fócas láidir an Choimisinéara ainmnithe ar an gcur chun feidhme 

agus is mór aige tiomantas an iarrthóra Coiste LIBE a thabhairt cothrom le dáta go rialta 

maidir le staid na himeartha i dtaobh chur chun feidhme ionstraimí uile AE faoina 

fhreagracht, lena n-áirítear imeachtaí um shárú, i gcomhréir le hAirteagal 44 mír 2 den 

Chomhaontú  Réime maidir le caidreamh idir an Pharlaimint agus an Coimisiún agus 

mír 33 den Chomhaontú Idirinstitiúideach idir an Pharlaimint, an Chomhairle agus an 

Coimisiún maidir le reachtóireacht níos fearr: gheall sé imeachtaí um shárú a sheoladh 

gan eisceacht, nuair is gá, i gcoinne aon Bhallstát nach gcomhlíonfadh reachtaíocht AE. 

 

Léirigh an t-iarrthóir tiomantas soiléir, eolas agus dintiúir Eorpacha maidir leis na 

hinniúlachtaí a bhaineann le réimse freagrachta Choiste LIBE. 

 

Tá an Coiste ag tnúth le comhar tráthrialta agus torthúil leis an gCoimisinéir ainmnithe. 

 

Le dea-mhéin, 
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Claude MORAES 

 

CC:  Martin SCHULZ, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa 


