RIALACHA INMHEÁNACHA LENA RIALAÍTEAR SEALANNA OILIÚNA IN
ARDRÚNAÍOCHT PHARLAIMINT NA HEORPA

TEIDEAL I - SEALANNA OILIÚNA

CAIBIDIL 1 – FORÁLACHA GINEARÁLTA
Airteagal 1
Cuspóir
Chun rannchuidiú le hoideachas agus gairmoiliúint Eorpach do shaoránaigh AE agus
chun léargas a thabhairt ar obair na hinstitiúide, tá cineálacha éagsúla de shealanna
oiliúna i Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa á dtairiscint ag an bParlaimint. Tá Parlaimint
na hEorpa tiomanta do thimpeallacht oibre atá cothrom agus cuimsitheach a chruthú.
Gan dochar d’Airteagal 8, tá na sealanna oiliúna oscailte do na hiarrthóirí uile gan
dealú ó thaobh bunadh geografach, ciníoch nó eitneach, creideamh polaitiúil,
fealsúnach nó reiligiúnach, aoise nó míchumais, inscne nó gnéaschlaonta agus gan
tagairt dá stádas sibhialta nó dá staid teaghlaigh.
Airteagal 2
Sainmhínithe
Chun críocha na rialacha inmheánacha seo:
-

is é is “oiliúnaí” ann ná duine aonair a ghlacann páirt i gclár sealanna
oiliúna i Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa;

-

is é is “An tAonad um Fhor-rochtain agus Earcú Oiliúnaithe” ann ná an
tseirbhís i bParlaimint na hEorpa a bhainistíonn roghnú, glacadh
isteach agus nithe riaracháin a mhéid a bhaineann leis na hoiliúnaithe;

-

is iad “na trí áit oibre” ná an Bhruiséil, Lucsamburg agus Strasbourg;

-

is iad na “OIPEnna” ná Oifigí Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa atá
suite i bpríomhchathracha nó i mórchathracha i ngach Ballstát agus a
bhfuil cuid díobh suite lasmuigh den Aontas Eorpach.
Airteagal 3
Inniúlachtaí

1. Is í Ardstiúrthóireacht an Phearsanra an tÚdarás Inniúil a gcumhachtaítear di

1

cinneadh a dhéanamh maidir le roghnú, glacadh isteach agus nithe riaracháin a mhéid
a bhaineann leis na hoiliúnaithe. Is féidir le hArdstiúrthóireacht an Phearsanra na
cumhachtaí sin a tharmligean, go hiomlán nó go páirteach, chuig an gCeann Aonaid
atá i gceannas ar an Aonad um Fhor-rochtain agus Earcú Oiliúnaithe.
2. Is oifigeach nó seirbhíseach eile arna ainmniú ag an Aonad Pearsanra/Acmhainní
Daonna (nó a chomhionann i gcás nach ann d’aonad den sórt sin) i ngach
Ardstiúrthóireacht atá i “gcomhordaitheoir na sealanna oiliúna” agus is é nó í sin atá i
gceannas ar na hoiliúnaithe. Déanann comhordaitheoir na sealanna oiliúna bainistiú
ar na hoiliúnaithe a shanntar chuig a Ardstiúrthóireacht nó a hArdstiúrthóireacht.
Déanfaidh comhordaitheoir na sealanna oiliúna, go háirithe, na nithe seo a leanas:
 na riachtanais le haghaidh oiliúnaithe laistigh den Ardstiúrthóireacht
a shainaithint;
 a bheith páirteach go gníomhach i roghnú na n-oiliúnaithe, páirt a
ghlacadh sa chinneadh críochnaitheach, bunaithe ar an roghnú a
dhéanfaidh an maoirseoir agus i gcomhaontú leis an Ard-Stiúrthóir;
 a bheith i gceannas ar aon chineál gníomhaíochtaí agus/nó
imeachta a eagraítear do na hoiliúnaithe ina nArdstiúrthóireacht féin
(laethanta fáiltithe, seimineáir, cúrsaí oiliúna etc.);
 a bheith i gceannas ar aon aistrithe inmheánacha ar oiliúnaithe a
mbeadh gá leo (ó aonad amháin go haonad eile laistigh den
Ardstiúrthóireacht chéanna);
 déileáil le haon teagmhas suntasach a tharlaíonn le linn an tseala
oiliúna agus cuidiú leis na hoiliúnaithe i dtaca le haon saincheist
shuntasach a d’fhéadfadh teacht chun cinn;
 gníomhú mar idirchaidreamh idir maoirseoirí oiliúna na
hArdstiúrthóireachta agus an tAonad um Fhor-rochtain agus Earcú
Oiliúnaithe.
3. Is féidir le hoifigeach nó seirbhíseach eile de chuid Pharlaimint na hEorpa atá ag
obair san aonad chuig a sanntar an oiliúnaí a bheith sa “mhaoirseoir oiliúna”.
Déanfaidh an maoirseoir oiliúna, go háirithe, na nithe seo a leanas:
 a bheith páirteach go gníomhach i roghnú na n-oiliúnaithe;
 treoraíocht a thabhairt don oiliúnaí, agus dlúthmhaoirseacht a
dhéanamh air nó uirthi, le linn an tseala oiliúna;
 a bheith freagrach as cúraimí laethúla a shannadh don oiliúnaí, as
faireachán a dhéanamh ar fheidhmíocht an oiliúnaí agus as a
áirithiú go ndéantar na hoiliúnaithe a imeascadh san aonad;
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 aon teagmhas suntasach a tharlaíonn le linn an tseala oiliúna a
thuairisciú do chomhordaitheoir na sealanna oiliúna.
4. Cinneann an tÚdarás Inniúil an bhfuil coiste ionadaíoch le cruthú do na hoiliúnaithe
a ghníomhódh mar éascaitheoir idir na hoiliúnaithe agus na comhlachtaí laistigh de
Pharlaimint na hEorpa agus chun feabhas a chur ar eispéireas na sealanna oiliúna.
Airteagal 4
Cineálacha sealanna oiliúna
1. Sealanna oiliúna “Schuman”
Is ann do shealanna oiliúna “Schuman” chun deis a thabhairt do chéimithe ollscoile
cur leis an eolas atá foghlamtha acu ó bheith i mbun cúrsa léinn agus cur amach a
fháil ar ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh, go háirithe ar ghníomhaíochtaí
Pharlaimint na hEorpa.
Is é an cuspóir atá ag sealanna oiliúna “AE & Tusa” ná deis a thabhairt do chéimithe
ollscoile as tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach, ach a bhfuil OIPEnna suite iontu,
tabhairt faoi sheal oiliúna in OIPE ar leith.
3. Sealanna oiliúna “Comhaontú Gnó”
Tagann na sealanna oiliúna “Comhaontú Gnó” as meabhrán comhthuisceana atá
tugtha i gcrích ag Ard-Rúnaí Pharlaimint na hEorpa le bunaíochtaí oideachais nó
eagraíochtaí seachtracha áirithe a chuimsíonn, inter alia, oiliúnaithe a ghlacadh
isteach i Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa; is mic léinn nó ionadaithe ó na bunaíochtaí
nó eagraíochtaí sin a bhíonn in oiliúnaithe den sórt sin.
Bíonn na rialacha maidir leis na sealanna oiliúna sin leagtha síos sna comhaontuithe
atá déanta idir an dá pháirtí. Maidir le nithe nach gclúdaítear leis na comhaontuithe
sin, beidh feidhm ag na rialacha inmheánacha lena rialaítear sealanna oiliúna i
bParlaimint na hEorpa.
CAIBIDIL 2 – NÓSANNA IMEACHTA CHUN OILIÚNAITHE A ROGHNÚ
Airteagal 5
Nósanna imeachta roghnúcháin
Tá dhá nós imeachta ann chun oiliúnaithe a roghnú, ag brath ar an gcineál seala
oiliúna:
1. An feachtas roghnúcháin foirmiúil agus struchtúrtha, a chuimsíonn:
 sealanna oiliúna “Schuman”,
 sealanna oiliúna “AE & Tusa”,
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agus ina ndéantar comparáid idir na hiarrthóirí éagsúla a chuir isteach ar sheal oiliúna.
2. Nós imeachta roghnúcháin ad hoc, a chuimsíonn:
 sealanna oiliúna “Comhaontú Gnó”
agus ar bunaíocht oideachais nó eagraíocht sheachtrach lena bhfuil comhaontú gnó
le haghaidh seal oiliúna acu le Parlaimint na hEorpa a chuireann i gcrích an
roghnúchán as a stuaim féin.
Airteagal 6
Tréimhsí chun iarratas a dhéanamh
1. I gcás sealanna oiliúna “Schuman”, maireann na tréimhsí chun iarratas a
dhéanamh ar feadh míosa ar a laghad. Déanann an tÚdarás Inniúil iad a shainiú agus
foilsítear ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa iad.
2. I gcás sealanna oiliúna “AE & Tusa”, déanann an tÚdarás Inniúil na tréimhsí chun
iarratas a dhéanamh a shainiú i gcomhaontú le OIPE lasmuigh den Aontas Eorpach.
Foilsítear ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa iad. Ba cheart gach iarratas a
chur isteach mí amháin ar a laghad roimh thúsdáta an tseala oiliúna.
3. I gcás sealanna oiliúna “Comhaontú Gnó”, déantar na tréimhsí a shainiú i ngach
meabhrán comhthuisceana.
Airteagal 7
Tréimhsí na sealanna oiliúna
1. Sealanna oiliúna “Schuman”
Gan dochar d’Airteagal 21, déanfar sealanna oiliúna “Schuman” a dhámhachtain ar
feadh tréimhse cúig mhí. Is iad tréimhsí an tseala oiliúna ná:
-

ón 1 Márta go dtí an 31 Iúil,

-

ón 1 Deireadh Fómhair go dtí deireadh mhí Feabhra.

Is féidir leis na hArdstiúrthóireachtaí an túsdáta a thabhairt ar aghaidh nó a chur siar,
chomh fada agus go bhfuil an dáta nua sa mhí a bhíonn díreach roimh an túsdáta
bunaidh nó sa mhí a thagann díreach ina dhiaidh. Déantar an críochdháta a mhodhnú
dá réir.
Is féidir le hiarrthóir, trí bhíthin comhaontú leis an maoirseoir oiliúna agus le
comhordaitheoir an tseala oiliúna san Ardstiúrthóireacht i dtrácht, an túsdáta a
thabhairt chun cinn nó a chur siar chomh fada agus go bhfuil an dáta nua sa mhí a
bhíonn díreach roimh an túsdáta nó sa mhí a thagann díreach ina dhiaidh. Ba cheart
an comhaontú a sheoladh chuig an Aonad um Fhor-rochtain agus Earcú Oiliúnaithe
chomh luath agus is féidir, agus tráth nach déanaí ná aon mhí amháin roimh an
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túsdáta bunaidh a luaitear thuas. Déantar an críochdháta a chur siar dá réir.
Is féidir le comhordaitheoir na sealanna oiliúna fadú ar an seal oiliúna a iarraidh, ar
fadú é a mhairfidh suas go dtí aon mhí amháin, i gcomhaontú leis an oiliúnaí agus leis
an maoirseoir oiliúna agus ar é sin a bheith formheasta ag an Údarás Inniúil.
Ar bhonn eisceachtúil, is féidir le comhordaitheoir an tseala oiliúna fadú ar an seal
oiliúna a iarraidh, chun leasa na seirbhíse, ar feadh tréimhse suas le trí mhí i
gcomhaontú leis an oiliúnaí agus leis an maoirseoir oiliúna agus ar é sin a bheith
formheasta ag an Údarás Inniúil. Ní mór an iarraidh sin a bheith cuí-réasúnaithe.
Ní féidir faduithe a dheonú ach uair amháin agus é sin ar choinníoll go mbíonn an
fhaisnéis faighte ag an Aonad um Fhor-rochtain agus Earcú Oiliúnaithe mí amháin ar
a laghad roimh chríochdháta an tseala oiliúna. Ní fhéadfaidh aon bhriseadh ná fionraí
a bheith ann idir an críochdháta a luaitear sa chomhaontú don seal oiliúna agus an
fadú a thugtar. In aon chás, ní fhéadfaidh fad iomlán thréimhse an tseala oiliúna a
bheith níos faide ná ocht mí.
Go sonrach, do na seirbhísí aistriúcháin san Ardstiúrthóireacht lena mbaineann:
 d’fhéadfaí foráil do suas le dhá thréimhse bhreise seala oiliúna i
gcaitheamh na bliana, mar a dtosódh an chéad cheann ar an 1
Meitheamh agus an dara ceann ar an 1 Nollaig,
 d’fhéadfaí an ré don cheithre thréimhse seala oiliúna a ghiorrú go dtí
tréimhse ó chúig mhí go dtí íosmhéid de thrí mhí.
2. Sealanna oiliúna “AE & Tusa”
Déantar na tréimhsí a shainiú trí chomhaontú coiteann idir an OIPE lasmuigh den
Aontas Eorpach agus an tÚdarás Inniúil. Foilsítear iad ar shuíomhanna gréasáin an
dá pháirtí ar an 1 Deireadh Fómhair sa bhliain roimhe sin.
Déanfar sealanna oiliúna “AE & Tusa” a dhámhachtain ar feadh tréimhse trí mhí.
Féadtar iad a fhadú uair amháin agus suas go dtí dhá mhí eile in OIPE nó i gceann
de na trí áit oibre, bíodh sin le briseadh sa tréimhse nó dá uireasa, ag brath ar
chinneadh an OIPE. Sa chás go ndéantar an fadú i gceann de na trí áit oibre, is é an
OIPE atá freagrach as an oiliúnaí a shannadh chuig ceann de na ranna i Rúnaíocht
na Parlaiminte.
3. Sealanna oiliúna “Comhaontú Gnó”
Déantar na tréimhsí seala oiliúna a shainiú i ngach meabhrán comhthuisceana.
CAIBIDIL 3 - CRITÉIR
Airteagal 8
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Critéir incháilitheachta
1. Ní mór do na hiarrthóirí:
a. a bheith 18 mbliana d’aois nó os a chionn ar thúsdáta an tseala oiliúna;
b. le haghaidh shealanna oiliúna “Schuman”: a bheith ina náisiúnach de
Bhallstát den Aontas Eorpach nó de thír aontachais/is iarrthóir chun go
bhféadfaidh siad iarratas a dhéanamh. Is féidir leis an Údarás Inniúil,
áfach, líon teoranta sealanna oiliúna a thairiscint do náisiúnaigh tíortha
eile;
c. na teistiméireachtaí carachtair iomchuí a éilítear le haghaidh
comhlíonadh a gcuid dualgas a sholáthar;
d. i. le haghaidh shaoránaigh na mBallstát: sáreolas a bheith acu ar
cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus eolas anmhaith a bheith acu ar theanga oifigiúil eile de chuid an Aontais
Eorpaigh;
ii. le haghaidh saoránaigh tíortha nach Ballstát iad: eolas an-mhaith a
bheith acu ar an mBéarla, ar an bhFraincis nó ar an nGearmáinis;
e. le haghaidh shealanna oiliúna “Schuman” agus “AE & Tusa”, dioplóma
ar leibhéal ollscoile a bheith bronnta orthu agus/nó faighte acu, ar a
dhéanaí:
- trí mhí roimh thús an tseala oiliúna chun go bhféadfaidh siad cur
isteach ar sheal oiliúna “Schuman”;
- aon mhí amháin roimh thús an tseala oiliúna chun go bhféadfaidh siad
cur isteach ar sheal oiliúna “AE & Tusa”;
f. gan tairbhe a bheith bainte acu (nó a bheith fós á baint acu) ar feadh
níos mó ná dhá mhí as a chéile as aon chineál seala oiliúna inseirbhíse
(bíodh sé íoctha nó neamhíoctha) laistigh d’institiúid, comhlacht nó
gníomhaireacht Eorpach, lena n-áirítear a bheith mar oiliúnaí ag Feisire
de Pharlaimint na hEorpa nó i ngrúpa polaitiúil de Pharlaimint na
hEorpa;
g. nach ndearna siad cuairt staidéir ag Ardrúnaíocht Pharlaimint na
hEorpa sé mhí roimh thús an chúrsa oiliúna.
h. gan, san am a caitheadh ná i láthair na huaire, aon chineál fostaíochta
ar feadh níos mó ná dhá mhí as a chéile a bheith acu laistigh d’institiúid,
comhlacht nó gníomhaireacht Eorpach, lena n-áirítear aon duine atá nó
a bhí ina dhuine den fhoireann shealadach, ina dhuine den fhoireann
chonarthach, ina dhuine den fhoireann chonarthach cúnta, ina dhuine
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den fhoireann eatramhach, ina shaineolaí náisiúnta ar iasacht in aon
cheann d’institiúidí, comhlachtaí nó gníomhaireachtaí AE, nó ina
chúntóir ag Feisire de Pharlaimint na hEorpa.
2. Tá an tAonad um Fhor-rochtain agus Earcú Oiliúnaithe freagrach as critéir
incháilitheachta gach iarrthóra a scrúdú.
Airteagal 9
Critéir eile
Ní mór do na hiarrthóirí critéir eile a chomhlíonadh, arna sainiú sa tuairisc ar na cúraimí
le haghaidh gach poist seala oiliúna. Sin iad na ceanglais oideachais, ghairmiúla,
teanga, TF agus carachtair atá riachtanach le haghaidh gach poist seala oiliúna.
CAIBIDIL 4 – AN FEACHTAS ROGHNÚCHÁIN
Airteagal 10
Tuairisc ar an nós imeachta
1. Tá an nós imeachta roghnúcháin leagtha amach ar shlí a fhágfaidh go seachnófar
aon chineál idirdhealaithe agus chun a áirithiú go ndéileáiltear go cothrom le gach
iarratas agus go ndéantar iad a phróiseáil go cothrom. Má bhíonn cáilíochtaí agus
scileanna na n-iarrthóirí ar leibhéal comhionann, ba cheart cóimheá gheografach agus
inscne a áirithiú a mhéid is indéanta sin i measc na n-iarrthóirí atá ar an ngearrliosta.
2. Cinneann an tÚdarás Inniúil líon na n-áiteanna atá ar fáil le haghaidh seal oiliúna i
ngach Ard-Stiúrthóireacht.
3. Áirithíonn gach comhordaitheoir an tseala oiliúna i ngach Ardstiúrthóireacht go
ndéantar tuairisc ar na cúraimí agus na critéir eile le haghaidh gach poist seala oiliúna
a sholáthar sula dtosóidh an nós imeachta roghnúcháin.
4. Beidh na hiarratais ar líne ag teacht leis na nósanna imeachta a bheidh leagtha
síos ag an tAonad um Fhor-rochtain agus Earcú Oiliúnaithe, agus cuirfear ar fáil go
poiblí iad ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa.
5. Déanfaidh na maoirseoirí ainmnithe na hiarratais a scrúdú bunaithe ar cháilíochtaí
agus scileanna na n-iarrthóirí agus ar na critéir a bheidh fógartha. Glacann
comhordaitheoir na sealanna oiliúna páirt sa chinneadh críochnaitheach bunaithe ar
an roghnú a bheidh déanta ag an maoirseoir agus i gcomhaontú leis an Ardstiúrthóir,
agus tarchuireann an comhordaitheoir sin ainmneacha na n-iarrthóirí atá ar an
ngearrliosta chuig an tAonad um Fhor-rochtain agus Earcú Oiliúnaithe.
6. Ansin scrúdaíonn an tAonad um Fhor-rochtain agus Earcú Oiliúnaithe
incháilitheacht na n-iarrthóirí sin a cuireadh ar an ngearrliosta. Ní mór do na hiarrthóirí
atá ar an ngearrliosta na doiciméid tacaíochta uile is gá a chur isteach laistigh den
sprioc-am a bheidh curtha in iúl ag an Údarás Inniúil. Mura ndéantar na doiciméid a
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chur isteach laistigh den sprioc-am a bheidh sonraithe, diúltófar don iarratas.
7. Ní dhéanfar seal oiliúna a thairiscint do gach iarrthóir atá ar an ngearrliosta.
Airteagal 11
Toradh an nós imeachta roghnúcháin
1. Déanfar fógra i dtaobh thoradh a n-iarratais a thabhairt go pearsanta do na
hiarrthóirí go léir, is cuma má d’éirigh leo nó murar éirigh leo. Is trí mheáin
leictreonacha amháin a sheolfar na fógraí sin. Ní chuirfear in iúl do na hiarrthóirí nár
éirigh leo cad iad na cúiseanna a bhí le gan iad a chur ar an ngearrliosta ná gan seal
oiliúna a thairiscint dóibh.
2. Déanann an tÚdarás Inniúil agus an t-oiliúnaí comhaontú seala oiliúna a shíniú ag
tús an tseala oiliúna. Ní bheidh Parlaimint na hEorpa ina páirtí in aon chomhaontú
seala oiliúna atá molta ag bunaíocht oideachais nó eagraíocht sheachtrach an oiliúnaí.
Aon fhadú ar sheal oiliúna, dá bhforáiltear in Airteagail 7(1) agus 7(2), beidh sé faoi
réir leasú a dhéanamh ar an gcomhaontú seala oiliúna ábhartha, arna shíniú ag an
Údarás Inniúil, ar bhonn leithdháileadh ón mbuiséad chuige sin.
3. Más rud é nach n-éiríonn le hiarratas ag aon chéim den phróiseas roghnúcháin,
féadfaidh iarrthóir iarratas a dhéanamh an athuair ar thréimhse seala oiliúna ina
dhiaidh sin. Caithfear, áfach, iarratas ar líne nua a chur isteach agus caithfidh an tiarratas sin dul tríd an nós imeachta roghnúcháin oifigiúil uair eile.
4. Gan dochar don mhír anseo ina dhiaidh seo [Airteagal 11(5)], féadfaidh iarrathóir a
iarratas nó a hiarratas a tharraingt siar nó tairiscint a dhéantar dó nó di a eiteach, ag
aon chéim den phróiseas roghnúcháin, tríd an méid sin a chur in iúl i scríbhinn don
tAonad um Fhor-rochtain agus Earcú Oiliúnaithe. Sna cásanna sin, tá siad eisiata ó
aon chéim eile sa phróiseas. Féadfaidh siad iarratas a dhéanamh an athuair ar aon
tréimhse seala oiliúna ina dhiaidh sin. Caithfear, áfach, iarratas ar líne nua a chur
isteach agus caithfidh an t-iarratas sin dul tríd an nós imeachta roghnúcháin oifigiúil
uair eile.
5. Más rud é, áfach, go ndéanann iarrthóir a chuid nó a cuid spéise sa seal oiliúna a
tairgeadh dó nó di a tharraingt siar tráth is lú ná dhá sheachtain roimh an túsdáta, an
uair sin déanfar é nó í a eisiamh ó aon fheachtas todhchaíoch ar feadh tréimhse dhá
bhliain. D’fhéadfadh an tÚdarás Inniúil glacadh le heisceachtaí i gcásanna force
majeure.
Airteagal 12
Iarraidh ar chóiríocht réasúnach
1. De réir Airteagal 1d(4) de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh, ciallóidh
“cóiríocht réasúnach”, a mhéid a bhaineann le feidhmeanna bunriachtanacha na
hoibre, gach beart iomchuí, i gcás ina bhfuil gá leo, chun gur féidir le duine atá faoi
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mhíchumas rochtain a bheith aige nó aici ar fhostaíocht, a bheidh páirteach san
fhostaíocht sin nó dul chun cinn a dhéanamh inti, nó dul faoi oiliúint, mura rud é go
mbeadh na bearta sin ina n-ualach díréireach ar an bhfostóir.
2. Rialacha inmheánacha an 1 Aibreán 2015 lena ndéantar Airteagal 1d(4) de na
Rialacha Foirne a chur chun feidhme agus na Treoirlínte arna nglacadh de bhun
Airteagal 9 de na rialacha inmheánacha sin, beidh feidhm acu mutatis mutandis maidir
le sealanna oiliúna.
3. Mar sin féin, iarrthóirí ar éirigh leo agus a mbeidh sé ráite ina n-iarratas acu go
bhfuil gá acu le cóiríocht réasúnach, ní bheidh orthu dul faoin scrúdú leighis dá
bhforáiltear in Airteagal 2(1) de rialacha inmheánacha an 1 Aibreán 2015 agus pointí
8(1) agus 10(1) de na Treoirlínte, ach ina ionad sin, déanfar iad a ghairm chun
agallaimh le duine d’oifigigh liachta na Parlaiminte.
4. Féadfaidh an Pharlaimint scéimeanna oiliúna spriocdhírithe a eagrú d’iarrthóirí faoi
mhíchumas a iarrann cóiríocht réasúnach chun a rannpháirtíocht ina cláir oiliúna a
chothú.
CAIBIDIL 5 - OIBLEAGÁIDÍ
Airteagal 13
Oibleagáidí ginearálta
1. Beidh ar oiliúnaithe rialacha inmheánacha Pharlaimint na hEorpa lena rialaítear
sealanna oiliúna a chomhlíonadh, mar atá ann de thráth na huaire.
2. Beidh ar oiliúnaithe déanamh de réir na dtreoracha a thugann a gcuid maoirseoirí
oiliúna agus a gcuid oifigeach sinsearach san aonad chuig a bhfuil siad sannta.
3. Ní mór do na hoiliúnaithe rannchuidiú le hobair an aonaid chuig a bhfuil siad sannta.
4. Tá na hoiliúnaithe faoi cheangal ag dlíthe na tíre ina bhfuil a seal oiliúna ar siúl, mar
shampla i ndáil le clárú ar chláir phobal an bhardais nó le hoibleagáidí víosa, i gcás
inarb infheidhme.
Airteagal 14
Iompraíocht agus iompar
1. Ní mór d’oiliúnaithe a gcuid dualgas a chomhlíonadh le hionracas, cuirtéis agus
tuiscint. Más rud é gur léir nach bhfuil iompar an oiliúnaí sásúil, féadfaidh an tÚdarás
Inniúil a chinneadh, tráth ar bith, an seal oiliúna a fhoirceannadh, i gcomhréir le
forálacha Airteagal 31.
2. Le linn a seala oiliúna, ní mór do na hoiliúnaithe dul i gcomhairle lena maoirseoir
oiliúna nó, mura bhfuil an té sin ar fáil, le comhordaitheoir an tseala oiliúna, maidir le
haon ghníomhaíocht a thograíonn siad a dhéanamh as a stuaim féin agus a bhaineann
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le gníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa.
Airteagal 15
Coinbhleacht leasa
Ní fhéadfaidh oiliúnaithe déileáil le hábhar a bhfuil, go díreach nó go hindíreach,
leasanna pearsanta (e.g. leasanna teaghlaigh agus/nó airgeadais) acu iontu agus a
d’fhéadfadh cur isteach ar fheidhmíocht a gcuid dualgas. Ní fhéadfaidh siad aon nasc
gairmiúil a bheith acu le tríú páirtithe, ar nasc é a d’fhéadfadh a bheith ar neamhréir
lena seal oiliúna.
1.

Ní cheadaítear d’oiliúnaithe a bheith ag gabháil d’aon fhostaíocht shocharach le
linn a seala oiliúna a d’fhéadfadh difear díobhálach a dhéanamh don obair a shanntar
dóibh.
2.

In aon chás a bhfuil tuairisc air i míreanna 1 agus 2 den Airteagal seo, nó tráth ar
bith a bhféadfadh coinbhleacht leasa teacht chun cinn le linn a sannacháin, déanfaidh
oiliúnaithe an méid sin a thuairisciú láithreach i scríbhinn do chomhordaitheoir an
tseala oiliúna agus déanfaidh an comhordaitheoir cinneadh réasúnaithe i dtaobh na
n-iarmhairtí a bheadh ag cás den sórt sin.
3.

Airteagal 16
Rúndacht
1. I rith a seala oiliúna, beidh ar oiliúnaithe iad féin a iompar leis an discréid is mó i
ndáil leis an obair a dhéanann siad gach lá i bParlaimint na hEorpa. Ní fhéadfaidh siad
aon doiciméad nó faisnéis a bhfaigheann siad eolas orthu ach nach bhfuil curtha ar
fáil go poiblí a chur i bhfios d’aon duine nach duine d’fhoireann Pharlaimint na hEorpa
de réir na rialacha foirne é nó í gan toiliú roimh ré a fháil ó Pharlaimint na hEorpa.
2. Ní mór do na hoiliúnaithe déanamh de réir na rialacha atá ann céanna d’fhoireann
Pharlaimint na hEorpa de réir na rialacha foirne a mhéid a bhaineann le teagmháil leis
an bpreas, agus caithfidh siad na treoracha a thugtar dóibh ina leith sin a leanúint.
3. Beidh na hoiliúnaithe faoi cheangal na n-oibleagáidí sin tar éis dóibh a seal oiliúna
a thabhairt chun críche.
Airteagal 17
Foilseacháin
1. Ní fhéadfaidh oiliúnaithe, bíodh sin ina n-aonar nó in éineacht le daoine eile, aon
ábhar a fhoilsiú nó a chur dá fhoilsiú a bhaineann le hobair Pharlaimint na hEorpa,
gan cead i scríbhinn a bheith faighte roimh ré acu ó na seirbhísí ábhartha.
2. A thúisce a thugtar an cead sin, ba cheart don oiliúnaí cóip den fhoilseachán nó
den alt a sholáthar don tseirbhís ábhartha.
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3. Beidh na hoiliúnaithe faoi cheangal na n-oibleagáidí sin tar éis dóibh a seal oiliúna
a thabhairt chun críche.
Airteagal 18
An ceart chun maoin intleachtúil
Sealbhaíonn Parlaimint na hEorpa, go neamh-inchúlghairthe agus ar fud an domhain,
úinéireacht ar thorthaí na hoibre a dhéanann an t-oiliúnaí faoi chuimsiú an tseala
oiliúna agus ar gach ceart maoine intleachtúla a éiríonn as an obair sin. Maidir leis na
cearta maoine intleachtúla a shealbhaítear amhlaidh, áirítear leo aon chearta, amhail
cóipcheart, atáirgeadh, cur in iúl don pobal agus dáileadh, mar aon le haon chearta
maoine intleachtúla nó tionsclaíche eile.
CAIBIDIL 6 – NITHE A BHAINEANN LE RIARACHÁN
Airteagal 19
Aistriú
Ag aon chéim den seal oiliúna, is féidir le comhordaitheoir an tseala oiliúna, i
gcomhaontú leis an Ard-Stiúrthóir, cinneadh a dhéanamh go n-aistreofaí an t-oiliúnaí
go dtí aonad eile, laistigh den Ardstiúrthóireacht chéanna, ar é sin a bheith
comhaontaithe leis an maoirseoir oiliúna. Cuirfidh comhordaitheoir an tseala oiliúna
an tAonad um Fhor-rochtain agus Earcú Oiliúnaithe ar an eolas dá réir.
Airteagal 20
Fionraí shealadach dheonach ar an seal oiliúna
1. Féadfaidh an t-oiliúnaí a iarraidh go ndéanfaí a sheal oiliúna nó a seal oiliúna a
fhionraí go sealadach. Ní fhéadfaidh aon fhionraí shealadach den sórt sin a bheith
níos faide ná aon mhí amháin agus ní fhéadfar í a iarraidh ach aon uair amháin i rith
an tseala oiliúna.
2. Déanann an t-oiliúnaí iarraidh chuí-réasúnaithe a chur chuig comhordaitheoir an
tseala oiliúna, a nglacfaidh seisean nó sise léi nó a ndiúltóidh seisean nó sise di i
gcomhaontú leis an maoirseoir oiliúna. Má ghlactar leis an bhfionraí, ba cheart do
chomhordaitheoir an tseala oiliúna an tAonad um Fhor-rochtain agus Earcú
Oiliúnaithe a chur ar an eolas a luaithe is féidir. Déanfaidh an tÚdarás Inniúil ansin
cinneadh a eisiúint ina ndeimhneofar an fhionraí shealadach agus sonróidh sé na
dátaí a bheidh i gceist, á chur san áireamh dó na gnéithe riaracháin ar fad.
3. Le linn fhionraí shealadach an tseala oiliúna, níl an t-oiliúnaí i dteideal aon luach
saothair, árachas ná aisíocaíocht ar speansais taistil a thabhaítear i rith na tréimhse
sin. Laghdaítear cuóta na laethanta saoire ar bhonn pro rata dá réir. Bíonn an t-oiliúnaí
fós faoi cheangal na rialacha atá thuasluaite in Airteagail 14(2), 15, 16 agus 17.
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4. Is é an críochdháta bunaidh a bheidh fós ina chríochdháta don seal oiliúna agus
beidh aon fhadú ar an seal oiliúna faoi réir fhorálacha Airteagal 7(1) agus 7(2).
Airteagal 21
Fostaíocht thodhchaíoch
Trí sheal oiliúna a dhámhachtain, ní dhéanfaidh sé sin, in imthosca ar bith, stádas
oifigeach nó seirbhíseach den Aontas Eorpach a thabhairt do na faighteoirí ná ní
thabharfaidh sé teidlíocht dóibh ar aon slí iad a earcú ina dhiaidh sin.
CAIBIDIL 7 – DÁLAÍ OIBRE
Nuair nach bhfuil aon riail sainráite ann maidir le huaireanta oibre, saoirí agus
neamhláithreachtaí agus misin d’oiliúnaithe, beidh feidhm mutatis mutandis ag na
rialacha ginearálta atá ann d’fhoireann uile Pharlaimint na hEorpa.
Airteagal 22
Uaireanta oibre
1. Fostaítear oiliúnaithe ar bhonn lánaimseartha.
2. Is iad na huaireanta oibre ná na huaireanta sin is infheidhme d’fhoireann
Pharlaimint na hEorpa. Féadfar uaireanta oibre éagsúla a shocrú d’oiliúnaithe a bhfuil
cúram leanaí orthu. Ní bheidh aon cheart chun cúitimh ná chun luach saothair ná
méadú ar an deontas míosúil ag gabháil le ragobair.
Airteagal 23
Saoire agus neamhláithreachtaí
Is é an modh ríofa a úsáidtear ná an modh ríofa is infheidhme d’fhoireann Pharlaimint
na hEorpa.
1. Saoirí poiblí agus laethanta dúnta oifige
Is iad na rialacha lena rialaítear saoirí poiblí agus laethanta dúnta oifige d’fhoireann
Pharlaimint na hEorpa is infheidhme i gcás oiliúnaithe.
2. Saoire bhliantúil
Tá oiliúnaithe i dteideal dhá lá saoire le haghaidh gach míosa a oibrítear le linn a seala
oiliúna, arna ríomh ar bhonn ré iomlán an tseala oiliúna. Caithfear an tsaoire sin a
ghlacadh i gcomhaontú leis an maoirseoir oiliúna.
Maidir le laethanta saoire nach mbeidh tógtha ag deireadh an tseala oiliúna, ní
dhéanfar aisíocaíocht ina leith.
Má thógann an t-oiliúnaí laethanta saoire sa bhreis ar an teidlíocht saoire atá aige nó
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aici, déanfar méid choibhéiseach a asbhaint as an deontas míosúil. A mhéid a
bhaineann le sealanna oiliúna “Comhaontú Gnó”, seolfar fógra chuig an mbunaíocht
oideachais nó chuig an eagraíocht sheachtrach.
3. Saoire speisialta
Beidh feidhm mutatis mutandis ag na rialacha ginearálta le haghaidh foireann
Pharlaimint na hEorpa go léir.
4. Neamhláithreacht i gcás breoiteachta
Oiliúnaithe a éiríonn breoite, ní mór dóibh, ar an gcéad lá den neamhláithreacht, an
maoirseoir oiliúna agus/nó an t-aonad chuig a bhfuil siad sannta a chur ar an eolas.
Má mhaireann an neamhláithreacht ar chúiseanna liachta níos mó ná trí lá oibre (lena
n-áirítear an deireadh seachtaine, saoirí poiblí agus laethanta dúnta oifige), ní mór
don oiliúnaí teastas leighis a sheoladh chuig an tSeirbhís um Shaoire Liachta sa
Pharlaimint.
In aon chás, i gcaitheamh an tseala oiliúna, ní bheidh líon uasta na laethanta saoire
breoiteachta neamhdheimhnithe níos mó ná líon iomlán míonna an tseala oiliúna.
5. Neamhláithreachtaí nach ngabhann réasúnú leo
A thúisce a chuirtear in iúl don tseirbhís ábhartha gur ann do neamhláithreacht gan
údar luaite léi, déanfar é sin a asbhaint as teidlíocht saoire an oiliúnaí go dtí go
ndéanfar réasúnú a sholáthar. Sa chás nach bhfuil aon chuid den tsaoire fágtha ag an
oiliúnaí, déanfar asbhaintí as an deontas míosúil. A mhéid a bhaineann le sealanna
oiliúna “Comhaontú Gnó”, seolfar fógra chuig an mbunaíocht oideachais nó chuig an
eagraíocht sheachtrach.
Airteagal 24
Misin
1. I rith an tseala oiliúna, d’fhéadfadh sé go gcuirfí oiliúnaithe ar mhisean chuig ceann
de thrí áit oibre Pharlaimint na hEorpa chun go mbeadh deis acu gníomhaíochtaí na
Parlaiminte a bhreathnú.
2. I gcásanna eisceachtúla, féadfaidh oiliúnaithe taisteal chuig aon tír eile má tá sé
sin chun leasa na seirbhíse.
3. Féadfar a údarú d’oiliúnaithe atá sannta chuig OIPEnna taisteal ar mhisean
lasmuigh de thrí áit oibre Pharlaimint na hEorpa má tá an misean sin ina dtír
sannacháin.
4. Is é an tÚdarás Inniúil a chinneann aon rialacha sonracha lena rialaítear misin na
n-oiliúnaithe, agus foilsítear na rialacha sin go poiblí ar shuíomh gréasáin Pharlaimint
na hEorpa. I gcás nach mbíonn aon rialacha sonracha ann le haghaidh oiliúnaithe,
beidh feidhm mutatis mutandis ag na rialacha ginearálta le haghaidh Rúnaíocht
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Pharlaimint na hEorpa.
CAIBIDIL 8 – DEONTAIS, LIÚNTAIS AGUS ÁRACHAS
Airteagal 25
Deontais mhíosúla
1. Is é an tÚdarás Inniúil a chinneann méid an deontais mhíosúil le haghaidh na
gcineálacha éagsúla seala oiliúna. Foilsítear na méideanna sin go poiblí ar shuíomh
gréasáin Pharlaimint na hEorpa.
2. Tá an deontas faoi réir ualú atá infheidhme sa tír ina ndéantar an seal oiliúna.
3. Ag brath ar an meabhrán comhthuisceana, d’fhéadfadh sé nach mbeadh deontas
míosúil á fháil ag oiliúnaithe “Comhaontú Gnó”.
Airteagal 26
Cinneadh maidir le hiarratais ar chóiríocht réasúnta agus ar liúntas míchumais
1. Déanann an tÚdarás Inniúil cinneadh maidir leis na hiarrataí ar chóiríocht
réasúnach d’iarrthóirí a n-éireoidh leo, tar éis aitheantas a thabhairt don mhíchumas
agus don sainmhíniú ar a chéatadán de chuid Sheirbhís Liachta Pharlaimint na
hEorpa, agus ar mholadh ón gCoiste Comhairleach um Chóiríocht Réasúnach i ngach
cás aonair.
2. Níl Seirbhís Liachta Pharlaimint na hEorpa faoi cheangal ag aon deimhnithe ná
cinntí náisiúnta, áitiúla nó tríú páirtí eile nuair a dhéanann sí measúnú ar an míchumas
agus nuair a chinneann sí a céatadán.
3. Maidir le hoiliúnaí ar glacadh lena iarraidh nó lena hiarraidh go ndéanfaí cóiríocht
réasúnach a chur ar fáil dó nó di, féadfaidh sé nó sí íocaíocht bhreise suas go dtí 50%
dá dheontas nó dá deontas míosúil a fháil, ag brath ar mhéid an mhíchumais:
 Más lú an míchumas ná 20%, ní dheonófar aon íocaíocht bhreise.
 Má tá an míchumas níos mó ná nó comhionann le 20% nó níos lú ná
50%, is 20% den deontas míosúil a bheidh san íocaíocht bhreise.
 Má tá an míchumas níos mó ná nó comhionann le 50%, is 50% den
deontas míosúil a bheidh san íocaíocht bhreise.
4. Eisíonn an tÚdarás Inniúil cinneadh a dhearbhaíonn méid beacht na híocaíochta
breise, a mbeidh feidhm aige (lena n-áirítear go cúlghabhálach) maidir le ré iomlán an
tseala oiliúna.

Airteagal 27
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Liúntas taistil
1. Tá oiliúnaithe ‘Schuman” go léir i dteideal liúntas taistil a chlúdaíonn i bpáirt na
speansais taistil a bheidh le híoc acu chun taisteal óna mbaile chuig a n-áit oibre.
2. Is é an tÚdarás Inniúil a shocraíonn méid cothromráta agus modha íoctha an
liúntais taistil sin; foilseofar an fhaisnéis sin ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na
hEorpa.
3. Maidir le hoiliúnaithe “AE agus Tusa” agus “Comhaontú Gnó”, níl siad i dteideal an
liúntais taistil sin.
Airteagal 28
Árachas breoiteachta agus tionóiscí
1. Déanfar oiliúnaithe a árachú ar feadh ré a seala oiliúna in aghaidh rioscaí
breoiteachta agus tionóisce.
2. Glacfaidh Parlaimint na hEorpa árachas breoiteachta agus tionóisce a chlúdóidh
na hoiliúnaithe sa bhreis ar aon chlúdach a d’fhéadfadh a bheith acu faoi scéimeanna
náisiúnta nó faoi scéimeanna árachais eile.
3. Arna iarraidh sin ag oiliúnaí, féadfaidh Parlaimint na hEorpa árachas a ghlacadh
freisin dá chéile nó dá céile agus dá chlann nó dá clann. Sa chás sin, beidh ar an
oiliúnaí na préimheanna árachais a íoc dóibhsean.
4. Tá mionsonraí faoi na polasaithe árachais atá ar fáil foilsithe ar shuíomh gréasáin
Pharlaimint na hEorpa.
5. I gcás breoiteachta nó tionóisce, ba cheart don oiliúna dul i dteagmháil go díreach
leis an gcuideachta árachais. Ní féidir le Parlaimint na hEorpa gníomhú mar
idirghabhálaí idir an t-oiliúnaí agus an chuideachta árachais.
6. Ag brath ar an meabhrán comhthuisceana, d’fhéadfadh sé nach mbeadh
oiliúnaithe “Comhaontú Gnó” i dteideal clúdach árachais breoiteachta agus tionóisce
a fháil.
Airteagal 29
Oibleagáidí fioscacha
Is iad na hoiliúnaithe, agus iadsan amháin, a bheidh freagrach as a gcuid oibleagáidí
cánach a chomhlíonadh mar atá leagtha orthu de bhua na ndlíthe atá i bhfeidhm sa
tír lena mbaineann. Níl an deontas faoi réir cáin Chomhphobail.
CAIBIDIL 9 - LUATH-FHOIRCEANNADH AN tSEALA OILIÚNA
Airteagal 30
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Arna iarraidh sin ag an oiliúnaí
1. Féadfaidh an t-oiliúnaí a iarraidh go ndéanfaí a sheal nó a seal oiliúna a
fhoirceannadh níos túisce ná an dáta a shonraítear i gcomhaontú an tseala oiliúna.
Más mian leis an oiliúnaí déanamh amhlaidh, beidh an deis aige nó aici éisteacht a
fháil – sula gcuirtear isteach an iarraidh – ón Údarás Inniúil i dtaca leis na cúiseanna
atá aige nó aici leis an seal oiliúna a fhoirceannadh go luath.
2. Déanann an t-oiliúnaí iarraidh i scríbhinn, agus í sínithe, a chur isteach chuig
comhordaitheoir an tseala oiliúna agus cuireann sé an maoirseoir oiliúna ar an eolas.
Ba cheart do chomhordaitheoir an tseala oiliúna an tAonad um Fhor-rochtain agus
Earcú Oiliúnaithe a chur ar an eolas a luaithe is féidir, ach tráth nach déanaí ná cúig
lá oibre roimh an dáta foirceanta a iarradh. Déanfaidh an tÚdarás Inniúil ansin
cinneadh a eisiúint ina ndeimhneofar an luath-fhoirceannadh, á chur san áireamh dó
na gnéithe riaracháin ar fad.
3. Déantar líon na laethanta saoire agus an deontas a laghdú ar bhonn pro rata. Má
rud é go mbíonn ró-íocaíocht deontais ann mar thoradh ar an luath-fhoirceannadh, ní
mór don oiliúnaí é sin a chúiteamh go hiomlán le Parlaimint na hEorpa.
Airteagal 31
Arna chinneadh sin ag an Údarás Inniúil
1. Forchoimeádann an tÚdarás Inniúil an ceart an seal oiliúna a fhoirceannadh roimh
an gcríochdháta atá luaite:
 mura leor leibhéal feidhmíochta gairmiúla an oiliúnaí, ná an t-eolas
ar na teangacha riachtanacha atá aige nó aici, chun go ndéanfadh
sé nó sí a chuid nó a cuid dualgas a comhlíonadh go cuí;
 más rud é, ag tráth ar bith, go dtarlaíonn sé gur léir go ndearna an toiliúnaí dearbhuithe cearra, lena n-áirítear gan dearbhú san fhoirm
iarratais i dtaobh riachtanais le haghaidh cóiríocht réasúnach a
dhéanamh nó dearbhú míchuí ina dtaobh a dhéanamh, nó gur thug
sé nó sí ráitis nó doiciméid fhalsa tráth an iarratais nó an nós
imeachta glactha isteach, nó le linn thréimhse an tseala oiliúna;
 ar chúiseanna réasúnaithe, go háirithe ar mhórchúiseanna
oibríochtúla nó i ngeall ar shárú ar na rialacha maidir le hoibleagáidí,
iompraíocht agus iompar atá ar na hoiliúnaithe a chomhlíonadh.
2. I ngach ceann de na cásanna sin thuasluaite, tugann an tÚdarás Inniúil cuireadh
chun agallaimh don oiliúnaí chun go míneodh sé don oiliúnaí na cúiseanna atá leis an
luath-fhoirceannadh agus chun go dtabharfaí éisteacht don oiliúnaí. Is ansin a
chinneann an tÚdarás Inniúil toradh an nós imeachta.
3. Féadfaidh an tÚdarás Inniúil a mholadh go leanfadh an t-oiliúnaí dá sheal nó a seal
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oiliúna san aonad céanna nó in aonad eile don chuid eile den seal oiliúna.
4. I gcás ina gcinneann an tÚdarás Inniúil deireadh a chur leis an seal oiliúna roimh
an téarma a bhí leagtha amach ón tús, tugann an tÚdarás Inniúil a chinneadh ar láimh
don oiliúnaí, nó seolann sé chuige nó chuici é, a luaithe is féidir. Tá an t-oiliúnaí i
dteideal tréimhse trí lá oibre, ag tosú an lá a dtugtar an cinneadh maidir le luathfhoirceannadh ar láimh dó nó di nó ag tosú an lá a n-admhaíonn sé nó sí go bhfuarthas
an cinneadh, chun na cúraimí atá ar feitheamh aige nó aici a thabhairt chun críche.
5. Féadfaidh an tÚdarás Inniúil a chinneadh go bhfuil sé riachtanach an t-oiliúnaí a
thoirmeasc ó rochtain a bheith aige nó aici ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa nó ar
aon bhosca poist leictreonach de chuid Pharlaimint na hEorpa.
6. Thairis sin, i gcásanna mí-iompraíochta an-dona ar fad, forchoimeádann an
Pharlaimint an ceart imeachtaí dlíthiúla a thionscnamh in aghaidh an oiliúnaí.
7. Déantar líon na laethanta saoire agus an deontas a laghdú ar bhonn pro rata. Má
rud é go mbíonn ró-íocaíocht deontais ann mar thoradh ar an luath-fhoirceannadh, ní
mór don oiliúnaí é sin a chúiteamh go hiomlán le Parlaimint na hEorpa.
8. Má chinneann an tÚdarás Inniúil gan an seal oiliúna a fhoirceannadh, leanfaidh an
seal oiliúna dá chúrsa nádúrtha.
TEIDEAL II – FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA
Airteagal 32
Achomhairc
1. Ní féidir aon achomharc foirmiúil inmheánach a dhéanamh in aghaidh aon
chinneadh maidir le sealanna oiliúna.
2. Ar iarraidh i scríbhinn agus í réasúnaithe a fháil ó oiliúnaí, féadfaidh an tÚdarás
Inniúil eadrán neamhfhoirmiúil a thairiscint ionas go réiteofar fadhb i ndáil le seal
oiliúna ar leith.
3. Féadfar cinntí a dhéantar i bhfeidhmiú na rialacha seo a agóid os comhair Chúirt
Ghinearálta an Aontais Eorpaigh i gcomhréir le hAirteagal 263 den Chonradh ar
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).
Airteagal 33
Cosaint sonraí
Gan beann ar cibé an ndearnadh iarratais a roghnú, a dhiúltú nó a tharraingt siar,
déanfar aon sonraí pearsanta a ghintear i dtaca leis na sealanna oiliúna a phróiseáil
de bhun Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
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23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí
pearsanta atá á bpróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an
Aontais agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin. Ní dhéanfar sonraí pearsanta
ar bith a phróiseáil ach amháin chun críche agus faoi chuimsiú na Rialacha
Inmheánacha seo.
Airteagal 34
Teacht i bhfeidhm
1. Tiocfaidh na rialacha seo i bhfeidhm an chéad lá den mhí i ndiaidh a sínithe.
2. Maidir le sealanna oiliúna a bheidh ar siúl ar dháta an teacht i bhfeidhm, lena náirítear iad sin a bheidh fadaithe roimh nó i ndiaidh an dáta sin, beidh siad fós faoi
cheangal ag Rialacha Inmheánacha lena Rialaítear Sealanna Oiliúna i Rúnaíocht
Pharlaimint na hEorpa an 18 Meitheamh 2019. Ach amháin sna cásanna sonracha,
gabhann na rialacha seo ionad na rialacha réamhráite sin.
3. Aisghairtear leis seo Cinntí ón Ardstiúrthóir Pearsanra an 4 Feabhra 2014
(Cinneadh maidir le liúntas breise a dheonú d’oiliúnaithe faoi mhíchumas) agus
Cinneadh an 22 Nollaig 2015 ón Ardrúnaí (Cinneadh maidir le míchumas a shuíomh
agus cóiríocht réasúnach a thabhairt i ndáil le hoiliúnaithe).
Arna dhéanamh i Lucsamburg, 29 AVR. 2021
Klaus WELLE
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