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I. RÉAMHRÁ

An 18 Feabhra 2009, ghlac an Coimisiún an togra le haghaidh Rialacháin lena mbunaítear an Oifig 

Eorpach Tacaíochta do Ghnóthaí Tearmainn (EASO)1 mar aon leis an togra a ghabhann leis lena 

leasaítear an Cinneadh maidir leis an gCiste Eorpach um Dhídeanaithe (ERF)2.

An 7 Bealtaine 2009, ghlac Parlaimint na hEorpa Tuairimí ar an gcéad léamh maidir le Rialachán 

EASO lena leagtar amach 40 leasú ar an togra ón gCoimisiún3, agus Cinneadh ERF nár moladh aon 

leasú air faoi seach4. 

An 25 Feabhra 2010, ghlac an Chomhairle a seasamh ar an gcéad léamh maidir leis an dá thogra i 

gcomhréir le hAirteagal 294 den Chonradh.

An 5-7 Deireadh Fómhair 2009, ghlac Coiste na Réigiún Tuairim maidir leis an gComhchóras 

Eorpach Tearmainn II5 a bheidh ann amach anseo, agus bhí roinnt moltaí sa Tuairim sin maidir le 

Rialachán EASO.

II. CUSPÓIR AN TOGRA

Tá an Rialachán lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Ghnóthaí Tearmainn dírithe ar an 

gComhchóras Eorpach Tearmainn a chur i bhfeidhm, ar chomhoibriú praiticiúil a neartú idir 

Bhallstáit maidir le tearmann agus ar thacaíocht oibríochtúil a sholáthar agus/nó a chomhordú do 

Bhallstáit a mbeidh brú faoi leith á chur ar a gcórais náisiúnta tearmainn, ar brú díréireach é. Tá 

Cinneadh ERF á leasú ag an am céanna mar gur ar an Oifig a bheidh an fhreagracht maidir le 

hoibríochtaí áirithe a bhí á maoiniú ag an gciste dídeanaithe go dtí seo. 

                                               
1 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2
2 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213
3 T6-0379/2009, 7.5.2009.
4 T6-0379/2009, 7.5.2009.
5 CdR 90/2009 fin.
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III. ANAILÍS AR SHEASAMH NA COMHAIRLE AR AN gCÉAD LÉAMH

Ginearálta

Tharla an chaibidlíocht i gcomhthéacs beartais a bhí múnlaithe ag Clár na Háige lena leagtar amach 
cuspóirí agus ionstraimí i réimse an cheartais agus gnóthaí baile don tréimhse 2005 - 2010. Léirigh 
an Chomhairle Eorpach a tiomantas chun Comhchóras Eorpach Tearmainn a fhorbairt níos mó tríd 
an gcreat reachtach a leasú agus trí chomhoibriú praiticiúil a neartú, inter alia trí Oifig Eorpach 
Tacaíochta do Ghnóthaí Tearmainn a bhunú. Chomhaontaigh an Chomhairle Eorpach ina dhiaidh 
sin, sa Chomhaontú Eorpach um Inimirce agus um Thearmann i nDeireadh Fómhair 2008, oifig den 
sórt sin a bhunú in 2009. 

I gcomhréir le hAirteagal 3 den Phrótacal maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann 
i leith Limistéar na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais, ar Prótacal é atá i gceangal leis an 
gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, tá fógra 
tugtha ag an Ríocht Aontaithe agus ag Éirinn gur mian leo a bheith rannpháirteach i nglacadh agus 
i gcur i bhfeidhm an Rialacháin seo lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Ghnóthaí 
Tearmainn. 

I gcomhréir le hAirteagal 1 agus le hAirteagal 2 den Phrótacal maidir le seasamh na Danmhairge, ar 
Prótacal é atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ní bheidh an Danmhairg rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin 
seo agus ní bheidh an Rialachán seo ina cheangal ar an Danmhairg ná ní bheidh sí faoi réir a chur 
i bhfeidhm.

Na príomh-shaincheisteanna

I gcomhréir le forálacha an Dearbhaithe Chomhpháirtigh maidir le socruithe praiticiúla do nós 
imeachta na comhchinnteoireachta1, chuaigh ionadaithe ón gComhairle, ón bParlaimint agus ón 
gCoimisiún i dteagmháil le chéile d'fhonn comhaontú a fháil ag céim sheasamh na Comhairle ar an 
gcéad léamh. D'fhonn seasamh an dá institiúid a thabhairt chun réitigh, agus an Comhaontú a 
bhaintear amach sna teagmhálacha á chur san áireamh, glacann an Chomhairle, maidir leis na tograí 
le haghaidh Rialachán EASO agus na tograí lena leasaítear Cinneadh ERF araon, seasaimh na 
Comhairle ar an gcéad léamh lena n-áirítear na príomh-mhodhnuithe seo a leanas ar an togra ón 
gCoimisiún: 

                                               
1 IO L 148, 28.5.1999, lch. 1.
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Cúnamh do Bhallstáit a mbeidh brú ar leith orthu (Leasuithe 22, 23, 37, 38)

Tá an togra ón gCoimisiún á leasú ag an gComhairle d'fhonn soiléiriú a dhéanamh ar na 

coinníollacha ar a ndéanfaidh an Oifig cúnamh a thabhairt do Bhallstáit a mbeidh brú ar leith orthu, 

go háirithe cúnamh a chuirfidh foirne tacaíochta tearmainn ar fáil. Ar an gcéad dul síos, tá tascanna 

na bhfoirne tacaíochta tearmainn á sonrú ag an gComhairle chomh maith leis na rialacha chun 

saineolaithe a imlonnú chuig na foirne sin. Ar an dara dul síos, tá sé á shoiléiriú ag an gComhairle 

gur ar an mBallstát a mbeidh brú ar leith air a bheidh an fhreagracht as cúnamh na bhfoirne 

tacaíochta tearmainn a iarraidh. Ar an tríú dul síos, agus leasú na Parlaiminte curtha san áireamh, 

sonraítear go mbeidh an saineolas a chuirfidh na foirne tacaíochta tearmainn ar fáil le comhaontú sa 

phlean oibríochta. Ar deireadh, foráiltear le seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh go mbeidh an 

Oifig freagrach as anailís a dhéanamh ar shonraí a bhainfidh le haon mhórphlódú isteach de 

náisiúnaigh tríú tíortha a d'fhéadfadh brú ar leith a chur ar an gcóras glactha agus tearmainn agus go 

ndéanfaidh sí malartú tapa d'fhaisnéis ábhartha a áirithiú idir na Ballstáit agus an Coimisiún, 

inter alia trí leas a bhaint as córais rabhaidh luatha reatha nó, a córas tiomanta féin, nuair is gá.

Dlúthpháirtíocht (Leasuithe 2, 13, 19, 24)

Maidir le ról na hoifige maidir le tairbhithe de chosaint idirnáisiúnta idir Bhallstáit a athlonnú, is é 

toradh na dteagmhálacha neamhfhoirmiúla idir an Chomhairle agus an Pharlaimint go mbeidh 

dlúthpháirtíocht laistigh den Chomhphobal á cur i gcrích ar bhonn comhaontaithe, idir na Ballstáit 

agus le toiliú an duine aonair lena mbaineann araon. Thairis sin, i gcás inarb iomchuí, rachaidh 

Ballstát i gcomhairle le hOifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe 

(UNHCR). 

Ar an gcuma chéanna, maidir le hathlonnú tairbhithe cosanta idirnáisiúnta ó thríú tíortha chuig 

Ballstáit, beidh an Oifig freagrach as malartuithe faisnéise a chomhordú chomh maith le 

gníomhaíochtaí eile a dhéanann Ballstáit maidir le hathlonnú d'fhonn a riachtanais chosanta a 

chomhlíonadh agus dlúthpháirtíocht lena dtíortha ósta a léiriú. 

Thairis sin, sonraítear i seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh go ndéanfar, sa mheastóireacht ar 

a mbeidh bainte amach ag an Oifig, aird chuí a thabhairt ar an dul chun cinn a bheidh déanta, lena 

n-áireofar measúnú ar an ngá atá le bearta breise d'fhonn dlúthpháirtíocht éifeachtach a áirithiú agus 

d'fhonn a áirithiú go ndéanfar freagrachtaí a roinnt leis na Ballstáit a mbeidh brú ar leith orthu. 
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Ceapadh an Stiúrthóra Feidhmiúcháin agus a chuntasacht (Leasuithe 4, 25, 29, 30)

Mar thoradh ar na teagmhálacha neamhfhoirmiúla idir an Chomhairle agus an Pharlaimint, 

foráiltear le seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh go mbeidh nós imeachta roghnúcháin ann do 

phost an Stiúrthóra Feidhmiúcháin ar nós imeachta é lena n-áireofar na coinníollacha a bheidh 

riachtanach le go gceapfar ar bhealach follasach, éifeachtúil agus tráthúil an t-iarratasóir is oiriúnaí 

agus le go n-áireofar go mbeidh baint ag an gCoimisiún, ag na Ballstáit agus ag Parlaimint na 

hEorpa leis seo ar bhealach a bheidh cothrom ó thaobh na n-institiúidí de. Anuas air sin, feabhsóidh 

dualgais tuairiscithe nua cuntasacht an Stiúrthóra Feidhmiúcháin, go háirithe maidir le Parlaimint na 

hEorpa. Ar deireadh, comhaontaíonn an Chomhairle, an Coimisiún agus an Pharlaimint ar Ráiteas 

Idirinstitiúideach maidir leis an meitheal idirinstitiúideach atá i mbun measúnaithe ar na 

gníomhaireachtaí rialála maidir le follasacht, maidir le héifeachtacht agus maidir le cuntasacht 

(IARSCRÍBHINN I).

Struchtúr riaracháin agus bainistíochta na hOifige

D'fhonn a áirithiú go ndíreofar acmhainní na hOifige ar an tasc lárnach atá aici, comhoibriú 

praiticiúil a neartú i measc na mBallstát, is éard atá i struchtúr riaracháin agus bainistíochta na 

hOifige an Bord Bainistíochta agus Stiúrthóir Feidhmiúcháin. Más gá, féadfaidh an Bord 

Bainistíochta Coiste Feidhmiúcháin a bhunú chun cúnamh a thabhairt don Bhord Bainistíochta agus 

don Stiúrthóir Feidhmiúcháin.

Ról na sochaí sibhialta agus UNHCR (Leasuithe 3, 18, 21, 26, 31, 35, 42)

Measann an Chomhairle go bhfuil sé tábhachtach dlúthagallamh a choinneáil idir an Oifig agus an 

tsochaí shibhialta. I bhfianaise sin, coimeádann an Chomhairle an togra ón gCoimisiún chun Fóram 

Comhchomhairleach a bhunú, fad a scarfar é ó struchtúr riaracháin agus bainistíochta na hOifige. 

Uair sa bhliain ar a laghad a thiocfaidh an Fóram le chéile. Thairis sin, glacann an Chomhairle le 

leasuithe na Parlaiminte maidir le ról na sochaí sibhialta san Oifig, go háirithe trína shonrú go 

mbeidh baint ag ionadaithe na sochaí sibhialta le hoiliúint forbartha agus go bhféadfar cuireadh a 

thabhairt dóibh chuig na meithleacha.
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Tá sé beartaithe go mbeidh ról ar leith in obair na hOifige ag UNHCR. Ar an gcéad dul síos, 

féadfaidh ionadaí UNHCR páirt a ghlacadh mar bhreathnóir sa Bhord Bainistíochta, mura mbeidh 

pointí ar leith á bplé a chruthódh coinbhleacht leasa. Thairis sin, nuair a bheidh doiciméid theicniúla 

á dtarraingt suas ina ndéanfar tagairt do phoncanna an dlí idirnáisiúnta um dhídeanaithe, tabharfaidh 

an Oifig aird chuí ar threoirlínte ábhartha UNHCR. Ar deireadh, foráiltear le seasamh na Comhairle 

ar an gcéad léamh go ndéanfaidh an Bord Bainistíochta cinneadh maidir le socruithe oibre idir an 

Oifig agus UNHCR lena n-áirítear a n-impleachtaí buiséadacha, agus go bhféadfaidh sí cinneadh a 

dhéanamh maidir le hacmhainní airgeadais a chur ar fáil chun costais UNHRC as gníomhaíochtaí 

nach bhforáiltear dóibh sna socruithe oibre sin a chlúdach.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa

Leagtar amach an freagra ón gComhairle ar leasuithe 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 

30, 31, 35, 37, 38, 42 thuas maidir leis na príomh-shaincheisteanna. Ina theannta sin, glacann an 

Chomhairle le leasuithe 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 34, 39, 40 agus 41 ina n-iomláine, 

i gcuid nó i bprionsabal. Ar deireadh, ní ghlacann an Chomhairle le 6 leasú ar na forais seo a leanas:

- níl sé iomchuí tagairt a dhéanamh don ghá comhlíonadh a áirithiú le caighdeáin dhlíthiúla 

idirnáisiúnta agus le caighdeáin dhlíthiúla an Chomhphobail (leasuithe 6 agus 7); 

- maidir le ról Pharlaimint na hEorpa i ndoiciméid theicniúla maidir le cur i bhfeidhm ionstraimí 

tearmainn an Chomhphobail a ghlacadh, is leor go gcaithfeadh an Oifig aird chuí a thabhairt ar 

thuairimí a nochtfaí sa Pharlaimint, nuair a bheadh glacadh na ndoiciméad sin á ullmhú 

(leasú 27);

- meastar nach bhfuil sé riachtanach foráil a chur isteach lena sonrófaí go bhféadfaidh an Oifig na 

bearta riachtanacha a thógáil chun saineolas a úsáid ag baint leasa as an bhFóram 

Comhchomhairleach (leasú 28); 

- i Rialachán EASO ba cheart foclaíocht a úsáid a úsáidtear de ghnáth i reachtaíocht lena 

mbunaítear gníomhaireacht (leasuithe 32 agus 33).
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IV. CONCLÚID

Léirítear le Seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh an comhréiteach a baineadh amach 

i gcaibidlíocht idir an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa, arna héascú ag an gCoimisiún. 

An 20 Samhain 2009, rinne Coreper an comhréiteach seo a fhormhuiniú trí chomhaontuithe 

polaitiúla a ghlacadh maidir le Rialachán EASO agus Cinneadh ERF. Tá sé léirithe ag 

Cathaoirleach Choiste LIBE Pharlaimint na hEorpa ó shin, i litir chuig Cathaoirleach Coreper, go 

ndéanfaidh sé, má dhéantar na téacsanna comhréiteacha a tharchur chuig an bParlaimint mar 

sheasaimh na Comhairle ar an gcéad léamh, a mholadh do chomhaltaí LIBE, agus don seisiún 

iomlánaíoch ina dhiaidh sin, go nglacfaí leis an gcomhsheasamh gan leasuithe ar an dara léamh sa 

Pharlaimint, faoi réir a bhfíoraithe ag dlítheangeolaithe an dá institiúid. Nuair a ghlacfar Rialachán 

EASO agus Cinneadh ERF, beidh an bealach réitithe chun Oifig Eorpach Tacaíochta do Ghnóthaí 

Tearmainn a bhunú go luath, a mbeidh tábhacht ar leith ag baint leis chun an comhoibriú praiticiúil 

a fheabhsú níos mó i réimse an tearmainn.

____________
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IARSCRÍBHINN I

Ráiteas idirinstitiúideach

Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Ghnóthaí Tearmainn

Chuir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún Meitheal Idirinstitiúideach ar bun 

chun Gníomhaireachtaí Rialála a mheas a mhéid a bhaineann le comhchuibheas, le héifeachtacht, le 

cuntasacht agus le follasacht, agus chun teacht ar chomhaontú maidir le conas is féidir feabhas a 

chur ar a gcuid oibre. Tá an Mheitheal ag díriú faoi láthair ar roinnt réimsí tábhachtacha, amhail ról 

agus seasamh na nGníomhaireachtaí Rialála i réimse institiúideach an AE, cruthú na 

nGníomhaireachtaí sin, struchtúr agus feidhmiú na nGníomhaireachtaí, agus saincheisteanna maidir 

le maoiniú, buiséad, maoirseacht agus bainistiú na nGníomhaireachtaí. 

Ba cheart gur i gcomhthéacs na n-iarrachtaí idirinstitiúideacha maidir le rialachas agus cuntasacht 

na ngníomhaireachtaí a fheabhsú a bheifí ag féachaint ar an bhfoirmle arna comhaontú maidir le 

Stiúrthoir a ainmniú don Oifig Eorpach Tacaíochta do Ghnóthaí Tearmainn (Airteagal 28 den 

bhunrialachán), Oifig a bheidh ann amach anseo, ar choinníoll go bhféadfaidh Parlaimint na hEorpa 

"tuairim a ghlacadh lena leagtar amach a barúil maidir leis an iarrthóir a roghnófar agus go 

gcuirfidh an Bord Bainistíochta an Pharlaimint ar an eolas faoin gcaoi ar cuireadh an tuairim sin 

san áireamh".


