
FAISNÉIS Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó 

GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH 

PARLAIMINT NA hEORPA 

CINNEADH Ó BHIÚRÓ PHARLAIMINT NA HEORPA 

an 15 Aibreán 2013 

maidir leis na rialacha lena rialaítear an tslí ina ndéileálann Parlaimint na hEorpa le faisnéis 

rúnda 

(2014/C 96/01) 

TÁ BIÚRÓ PHARLAIMINT NA hEORPA, 

Ag féachaint do Riail 23(12) de Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa, 

De bharr an méid seo a leanas: 

(1) I bhfianaise an Chreat-Chomhaontaithe maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus 

an Coimisiún Eorpach1 arna shíniú an 20 Deireadh Fómhair 2010 (‘an Creat-Chomhaontú’) agus 

an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le 

faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a bhaineann le nithe seachas na nithe i réimse an 

chomhbheartais eachtraigh agus slándála a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus 

maidir leis an bhfaisnéis rúnaicmithe sin a láimhseáil ag Parlaimint na hEorpa2arna shíniú an 12 

Márta 2014, ('an Comhaontú Idirinstitiúideach'), is gárialacha sonracha maidir leis an tslí ina 

ndéileálann Parlaimint na hEorpa le faisnéis rúnda a leagan síos. 

(2) Le Conradh Liospóin, sanntar cúraimí nua do Pharlaimint na hEorpa agus, chun gníomhaíochtaí 

na Parlaiminte a fhorbairt sna réimsí sin ina n-éilítear méid áirithe rúndachta, is gá 

bunphrionsabail, íoschaighdeáin slándála agus nósanna imeachta iomchuí a leagan síos maidir 

leis an tslí ina ndéileálann Parlaimint na hEorpa le faisnéis rúnda, lena n-áirítear faisnéis 

rúnaicmithe. 

(3) Is é is aidhm leis na rialacha a leagtar síos sa Chinneadh seo caighdeáin chosanta agus 

chomhoiriúnachta a áirithiú atá coibhéiseach leis na rialacha arna nglacadh ag institiúidí, 

comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí eile arna mbunú de bhua nó ar bhonn na gConarthaí 

nó ag na Ballstáit, chun dea-fheidhmiú phróiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh a éascú. 

(4) Tá forálacha an Chinnidh seo gan dochar do na rialacha reatha agus do na rialacha a bheidh ann 

maidir le rochtain ar dhoiciméid arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 den Chonradh ar 

Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). 

(5) Tá forálacha an Chinnidh seo gan dochar do na rialacha reatha agus do na rialacha a bheidh ann 

maidir le sonraí pearsanta a chosaint arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 16 CFAE. 

                                                 
(1) IO L 304, 20.11.2010, lch. 47. 

(2) IO C 95, 1.4.2014, lch. 1. 
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TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH: 

Airteagal 1 

Cuspóir 

Leis an gCinneadh seo, rialaítear bainistíocht agus láimhseáil faisnéiserúnda ag Parlaimint na hEorpa, 

lena n-áirítear cruthú, fáil, cur ar aghaidh agus stóráil faisnéise den sórt sin, d'fhonn cineál rúnda na 

faisnéise sin a chosaint go hiomchuí. Leis an gCinneadh seo, déantar an Comhaontú Idirinstitiúideach 

agus an CreatChomhaontú, go háirithe Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis, a chur chun feidhme. 

Airteagal 2  

Sainmhínithe 

Chun críocha an Chinnidh seo: 

(a) ciallaíonn ‘faisnéis’ aon fhaisnéis i scríbhinn nó ó bhéal, is cuma cén meán ina bhfuil sí agus cé 

hé nó cé hí an t-údar; 

(b) ciallaíonn ‘faisnéis rúnda’ ‘faisnéis rúnaicmithe’, agus ‘faisnéis rúnda eile’ nach bhfuil 

rúnaicmithe; 

(c) ciallaíonn ‘faisnéis rúnaicmithe’ ‘faisnéis rúnaicmithe AE’ agus ‘faisnéis rúnaicmithe 

choibhéiseach’ 

-  ciallaíonn ‘faisnéis rúnaicmithe AE’ (EUCI) aon fhaisnéis agus aon ábhar, atá aicmithe 

mar ‘TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET’, ‘SECRET UE/EU SECRET’, 

‘CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL’ nó ‘RESTREINT UE/EU RESTRICTED’, 

a bhféadfadh nochtadh neamhúdaraithe ina leith a bheith ina chúis le leibhéil éagsúla 

dochair do leasanna an Aontais nó do leasanna ceann amháin nó níos mó dá Bhallstáit, 

cibé acu a thionscnaíonn nó nach dtionscnaíonn an fhaisnéis sin laistigh d'institiúidí, de 

chomhlachtaí, d’oifigí nó de ghníomhaireachtaí arna mbunú de bhua nó ar bhonn na 

gConarthaí.I ndáil leis sin, i gcás faisnéise agus ábhair atá aicmithe ar an leibhéal : 

–  ‘TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET’, is faisnéis agus ábhar iad a d'fhéadfadh dochar 

fíor-thromchúiseacha dhéanamhdo leasanna bunúsacha an Aontais nó do leasanna 

bunúsacha ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit mar thoradh ar a nochtadh 

neamhúdaraithe; 

–  ‘SECRET UE/EU SECRET’, is faisnéis agus ábhar iad a d'fhéadfadh díobháil 

thromchúiseach a dhéanamh do leasanna bunúsacha an Aontais nó do leasanna bunúsacha 

ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit mar thoradh ar a nochtadh neamhúdaraithe; 

–  ‘CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL’, is faisnéis agus ábhar iad a d'fhéadfadh 

díobháil a dhéanamh do leasanna bunúsacha an Aontais nó do leasanna bunúsacha ceann 

amháin nó níos mó de na Ballstáit mar thoradh ar a nochtadh neamhúdaraithe; 

–  ‘RESTREINT UE/EU RESTRICTED’, is faisnéis agus ábhar iad a d'fhéadfadh a bheith 

míbhuntáistiúil do leasanna an Aontais nó do leasanna ceann amháin nó níos mó dá 

Bhallstáit mar thoradh ar a nochtadh neamhúdaraithe; 

(d) ciallaíonn ‘faisnéis rúnaicmithe choibhéiseach’ faisnéis rúnaicmithe arna heisiúint ag Ballstáit, 

tríú Stáit nó eagraíochtaí idirnáisiúnta ar a bhfuil marcáil aicmiúcháin slándála atá coibhéiseach 

le ceann de na marcálacha aicmiúcháin slándála a úsáidtear d´EUCI agus atá curtha ar aghaidh 

chuig Parlaimint na hEorpa ag an gComhairle nó ag an gCoimisiún; 
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(e) ciallaíonn ‘faisnéis rúnda eile’ aon fhaisnéis rúnda eile nach bhfuil rúnaicmithe, lena n-áirítear 

faisnéis atá cumhdaithe faoi rialacha cosanta sonraí nó faoi oibleagáid na rúndachta gairmiúla, ar 

rialacha nó oibleagáidí iad arna gcruthú i bParlaimint na hEorpa nó arna gcur ar aghaidh chuig 

Parlaimint na hEorpa ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí eile arna mbunú 

de bhua nó ar bhonn na gConarthaí nó ag na Ballstáit; 

(f) ciallaíonn ‘doiciméad’ aon fhaisnéis thaifeadta, is cuma cén chuma fhisiceach atá air nó cé na 

saintréithe atá aige; 

(g) ciallaíonn ‘ábhar’ aon doiciméad nó aon mhír innealra nó trealaimh, atá monaraithe nó i bpróiseas 

a mhonaraithe; 

(h) ciallaíonn ‘gá le bheith ar an eolas’ gá a bheith ag duine le rochtain a fháil ar fhaisnéis rúnda chun 

go mbeidh sé in ann feidhm oifigiúil nó cúram oifigiúil a chomhlíonadh; 

(i) ciallaíonn ‘údarú’ cinneadh arna ghlacadh ag an Uachtarán, más rud é go bhfuil baint ag an 

gcinneadh sin le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa, nó ag an ArdRúnaí, más rud é go bhfuil baint 

ag an gcinneadh sin le hoifigigh de chuid Pharlaimint na hEorpa agus le fostaithe eile de chuid 

Pharlaimint na hEorpa atá ag obair do ghrúpaí polaitiúla, ar cinneadh é chun rochtain a thabhairt 

do dhuine aonair ar fhaisnéis rúnaicmithe suas go dtí leibhéal sonrach, ar bhonn toraidh 

dhearfaigh a bheith faighte ó scagadh slándála (grinnfhiosrúchán) arna dhéanamh ag údarás 

náisiúnta faoi dhlí náisiúnta agus de bhun na bhforálacha a leagtar síos in Iarscríbhinn I, Cuid 2; 

(j) ciallaíonn ‘íosghrádú’ laghdú ar leibhéal an aicmiúcháin; 

(k) ciallaíonn ‘scaoileadh ó rúnaicmiú’ aon aicmiúchán a bhaint; 

(l) ciallaíonn ‘marcáil’ comhartha arna ghreamú ar ‘fhaisnéis rúnda eile’ a cheaptar chun treoracha 

sonracha réamhshainithe a shainaithint maidir lena láimhseáil nó leis an réimse a chumhdaítear 

le doiciméad ar leith. Féadfar é a ghreamú ar fhaisnéis rúnaicmithe freisin chun ceanglais bhreise 

maidir lena láimhseáil a fhorchur; 

(m) ciallaíonn ‘dímharcáil’ aon mharcálacha a bhaint; 

(n) ciallaíonn ‘tionscnóir’ údar cuí-údaraithe faisnéise rúnda; 

(o) ciallaíonn ‘fógraí slándála’ na bearta cur chun feidhme a leagtar síos in Iarscríbhinn II; 

(p) ciallaíonn ‘treoracha láimhseála’ treoracha teicniúla arna n-eisiúint chuig seirbhísí Pharlaimint 

na hEorpa a bhaineann le bainistíocht faisnéise rúnda. 

Airteagal 3 

Bunphrionsabail íoschaighdeáin 

1. Le linn do Pharlaimint na hEorpa a bheith ag déileáil le faisnéis rúnda, déanfar de réir na 

mbunphrionsabalagus na n-íoschaighdeán a leagtar síos in Iarscríbhinn I, Cuid 1 é. 

2. Déanfaidh Parlaimint na hEorpa córas bainistíochta slándála faisnéise (CBSF) a bhunú i 

gcomhréir leis na bunphrionsabail agus íoschaighdeáin sin. Is éard a bheidh i gceist le CBSF ná na 

fógraí slándála, na treoracha láimhseála agus na Rialacha Nós Imeachta ábhartha. Is éard a bheidh mar 

aidhm aige obair pharlaiminteach agus riaracháin a éascú agus, ag an am céanna, cosaint aon fhaisnéise 

rúnda a phróiseálann Parlaimint na hEorpa a áirithiú, agus lánurraim á tabhairt do na rialacha arna 

mbunú ag tionscnóir faisnéise den sórt sin mar a leagtar síos sna fógraí slándála. 

Déanfar próiseáil faisnéise rúnda trí chórais uathoibrithe chumarsáide agus faisnéise (CCF) de chuid 

Pharlaimint na hEorpa a chur chun feidhme i gcomhréir le coincheap an deimhnithe faisnéise (DF) mar 

a fhoráiltear i bhfógra slándála 3. 
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3. Féadfaidh Feisirí de Pharlaimint na hEorpa breathnú ar fhaisnéis rúnaicmithe suas go dtí an 

leibhéal RESTREINT UE/EU RESTRICTED agus an leibhéal sin san áireamh, gan aon imréiteach 

slándála a bheith ag teastáil. 

4. I gcás ina n-aicmítear an fhaisnéis lena mbaineann ar an leibhéal CONFIDENTIEL UE/EU 

CONFIDENTIAL nó a choibhéis, tabharfar rochtain do na Feisirí sin de Pharlaimint na hEorpa a bheidh 

údaraithe ag an Uachtarán de bhun mhír 5 nó tar éis dóibh dearbhú sollúnta a shíniú maidir le 

neamhnochtadh inneachar na faisnéise sin do thríú páirtithe, maidir le comhlíonadh na hoibleagáide 

faisnéis atá aicmithe ar an leibhéal CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a chosaint agus maidir 

leis na hiarmhairtí a bheidh ann mura ndéantar amhlaidh a admháil. 

5. I gcás ina mbeidh an fhaisnéis lena mbaineann aicmithe ar an leibhéal SECRET UE/EU 

SECRET nó TRÈS SECRET/EU TOP SECRET nó a choibhéis, tabharfar rochtain do na Feisirí sin de 

Pharlaimint na hEorpa atá údaraithe ag an Uachtarán tar éis: 

(a) imréiteach slándála a dhéanamh orthu i gcomhréir le hIarscríbhinn I, Cuid 2, den Chinneadh seo, 

nó 

(b) fógra a fháil ó údarás inniúil náisiúnta ina sonraítear go bhfuil na Feisirí lena mbaineann cuí-

údaraithe de bhua a bhfeidhmeanna i gcomhréir leis an dlí náisiúnta. 

6. Sula dtabharfar rochtain dóibh ar fhaisnéis rúnaicmithe, tabharfar faisnéis d'Fheisirí de 

Pharlaimint na hEorpa ar a bhfreagrachtaí maidir le faisnéis den sórt sin a chosaint i gcomhréir le 

hIarscríbhinn I agus déanfaidh siad na freagrachtaí a admháil. Tabharfar faisnéis dóibh freisin ar an 

dóigh a ndéanfar cosaint den sórt sin a áirithiú. 

7. Féadfaidh oifigigh de chuid Pharlaimint na hEorpa agus fostaithe eile de chuid na Parlaiminte 

atá ag obair do ghrúpaí polaitiúla breathnú ar fhaisnéis rúnda más daoine iad a suitear ina leith go bhfuil 

‘gá le bheith ar an eolas’ acu agus féadfaidh siad breathnú ar fhaisnéis rúnaicmithe atá os cionn leibhéal 

RESTREINT UE/EU RESTRICTED más rud é go bhfuil an leibhéal iomchuí imréitigh slándála acu. 

Ní thabharfar rochtain ar fhaisnéis rúnaicmithe dóibh ach amháin más rud é go bhfuil faisnéis agus 

treoracha i scríbhinn tugtha dóibh maidir lena bhfreagrachtaí i ndáil le faisnéis den sórt sin a chosaint, 

agus maidir leis an dóigh a ndéanfar cosaint den sórt sin a áirithiú, agus más rud é go bhfuil dearbhú 

sínithe acu ina nadmhaítear go bhfuil na treoracha sin faighte acu agus ina ngeallann siad go 

gcomhlíonfaidh siad iad i gcomhréir leis na rialacha reatha. 

Airteagal 4 

Faisnéis rúnda a chruthú agus láimhseáil riaracháin ag Parlaimint na hEorpa 

1. Féadfaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, cathaoirligh na gcoistí parlaiminteacha lena 

mbaineann agus an tArdrúnaí agus/nó aon duine abheidh cuí-údaraithe aige nó aici i scríbhinn faisnéis 

rúnda a thionscnamh agus/nó faisnéis a aicmiú mar atá leagtha síos sna fógraí slándála. 

2. Nuair atá faisnéis rúnaicmithe á cruthú, cuirfidh an tionscnóir an leibhéal iomchuí aicmiúcháin 

i bhfeidhm i gcomhréir leis na caighdeáin idirnáisiúnta agus na sainmhínithe a leagtar amach in 

Iarscríbhinn I. Cinnfidh an tionscnóir freisin, mar riail ghinearálta, na seolaithe a bheidh le húdarú chun 

breathnú ar an bhfaisnéis atá ar comhréir le leibhéal an aicmiúcháin. Cuirfear an fhaisnéis seo in iúl don 

Aonad um Fhaisnéis Rúnaicmithe (AFR) nuair a dhéantar an doiciméad a thaisceadh le hAFR.  

3. Maidir le ‘faisnéis rúnda eile’ atá cumhdaithe le rúndacht ghairmiúil, déileálfar léi i gcomhréir 

le hIarscríbhinn I agus le hIarscríbhinn II agus leis na treoracha láimhseála. 
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Airteagal 5 

Faisnéis rúnda a fháil ag Parlaimint na hEorpa 

1. Déanfar faisnéis rúnda a fhaigheann Parlaimint na hEorpa a chur in iúl mar a leanas: 

(a) maidir le faisnéis atá aicmithe ar an leibhéal RESTREINT UE/EU RESTRICTED nó a choibhéis 

agus ‘faisnéis rúnda eile’: do rúnaíocht an chomhlachta pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige a 

thíolaic an iarraidh ina leith, nó go díreach d'AFR; 

(b) maidir le faisnéis atá aicmithe ar an leibhéal CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL 

SECRET UE/EU SECRET nó TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET nó a choibhéis: d'AFR. 

2. Déileálfaidh rúnaíocht an chomhlachta pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige a bhfuil an fhaisnéis 

faighte aici, nó AFR, de réir mar a bheidh, le clárú, le stóráil agus le hinrianaitheacht na faisnéise rúnda. 

3. Maidir leis na socruithe comhaontaithe atá le bunú de thoil a chéile d'fhonn rúndacht na 

faisnéise a chaomhnú, i gcás faisnéis rúnda arna cur in iúl ag an gCoimisiún de bhun phointe 3.2 

d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gCreatChomhaontú, nó i gcás faisnéis rúnaicmithe arna cur ar 

aghaidh ag an gComhairle de bhun Airteagal 5(4) den Chomhaontú Idirinstitiúideach, déanfar iad a 

thaisceadh in éineacht leis an bhfaisnéis rúnda ag rúnaíocht an chomhlachta pharlaimintigh/an 

tsealbhóra oifige nó ag AFR, de réir mar a bheidh. 

4. Féadfar na socruithe dá dtagraítear i mír 3 a chur i bhfeidhm freisin mutatis mutandis   maidir 

le cur in iúl faisnéise ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí eile arna mbunú de bhua 

nó ar bhonn na gConarthaí nó ag na Ballstáit. 

5. Chun leibhéal cosanta atá ar comhréir leis an leibhéal aicmiúcháin TRÈS SECRET UE/EU 

TOP SECRET nó a choibhéis a áirithiú, cuirfidh Comhdháil na nUachtarán coiste maoirseachta ar bun. 

Déanfar faisnéis atá aicmithe ar an leibhéal TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET nó a choibhéis a 

chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa faoi réir socruithe breise, a bheidh le comhaontú idir Parlaimint na 

hEorpa agus Institiúid de chuid an Aontais óna bhfaightear an fhaisnéis. 

Airteagal 6 

Faisnéis rúnaicmithe a chur in iúl ag Parlaimint na hEorpa do thríú páirtithe 

Féadfaidh Parlaimint na hEorpa, faoi réir toiliú roimh ré i scríbhinn a fháil ón tionscnóir nó ón Institiúid 

de chuid an Aontais, a chuir an fhaisnéis rúnaicmithe in iúl do Pharlaimint na hEorpa, de réir mar a 

bheidh, faisnéis rúnaicmithe den sórt sin a chur ar aghaidh chuig tríú páirtithe, ar choinníoll go n-

áiritheoidh siad go ndéanfar rialacha atá coibhéiseach leis na rialacha a leagtar síos sa Chinneadh seo a 

urramú laistigh dá seirbhísí agus dá n-áitribh, agus faisnéis den sórt sin á láimhseáil acu. 

Airteagal 7  

Saoráidí daingne 

1. Chun faisnéis rúnda a bhainistiú, bunóidh Parlaimint na hEorpa Limistéar Daingean agus 

Seomraí Léitheoireachta Daingne. 

Soláthrófar saoráidí sa Limistéar Daingean chun faisnéis rúnaicmithe a chlárú, chun breathnú uirthi, 

chun í a chur i gcartlann, chun í a tharchur agus chun í a láimhseáil. Is éard a bheidh ann, inter alia, ná 

seomra léitheoireachta agus seomra cruinnithe chun breathnú ar fhaisnéis rúnaicmithe agus déanfaidh 

AFR é a bhainistiú. 

Lasmuigh den Limistéar Daingean, féadfar Seomraí Léitheoireachta Daingne a chruthú chun go 

bhféadfar breathnú ar fhaisnéis atá aicmithe ar an leibhéal RESTREINT UE/EU RESTRICTED nó a 
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choibhéis, agus ar 'fhaisnéis rúnda eile'. Déanfaidh seirbhísí inniúla rúnaíocht an chomhlachta 

pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige nó AFR, de réir mar a bheidh, na Seomraí Léitheoireachta Daingne 

sin a bhainistiú. Ní bheidh meaisíní fótachóipeála, teileafóin, saoráidí facs, scanóirí nó aon trealamh 

teicniúil eile chun doiciméid a atáirgeadh nó a tharchur iontu. 

Airteagal 8  

Faisnéis rúnda a chlárú, a láimhseáil agus a stóráil 

1. Maidir le faisnéis atá aicmithe ar an leibhéal RESTREINT UE/EU RESTRICTED nó a 

choibhéis agus ‘faisnéis rúnda eile’, déanfaidh seirbhísí inniúla rúnaíocht an chomhlachta 

pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige nó AFR iad a chlárú agus a stóráil, ag brath ar cé a gheobhaidh an 

fhaisnéis. 

2. Beidh feidhm ag na coinníollacha seo a leanas maidir le láimhseáil faisnéise atá aicmithe ar an 

leibhéal RESTREINT UE/EU RESTRICTED nó a choibhéis agus ‘faisnéis rúnda eile’: 

(a) déanfar doiciméid a thabhairt i bpearsa do cheannaire na rúnaíochta, agus déanfaidh an ceannaire 

iad a chlárú agus admháil a sholáthar ina leith; 

(b) nuair nach mbeidh siad á n-úsáid iarbhír, déanfar doiciméid den sórt sin a choimeád i suíomh faoi 

ghlas, faoi fhreagracht na rúnaíochta; 

(c) ní fhéadfar, i gcás ar bith, an fhaisnéis a shábháil ar mheán eile nó a tharchur chuig aon duine. Ní 

fhéadfar doiciméid den sórt sin a dhúbláil ach trí mheán trealamh a bheidh creidiúnaithe go 

hiomchuí mar a shainítear sna fógraí slándála; 

(d) beidh rochtain ar fhaisnéis den sórt sin teoranta dóibh siúd a ainmneoidh an tionscnóir nó an 

Institiúid de chuid an Aontais a chuir an fhaisnéis in iúl do Pharlaimint na hEorpa, i gcomhréir 

leis na socruithe dá dtagraítear in Airteagal 4(2) nó in Airteagal 5(3), (4) agus (5); 

(e) déanfaidh rúnaíocht an chomhlachta pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige taifead a choimeád ar na 

daoine a bhfuil an fhaisnéis breathnaithe acu, agus ar dháta agus am breathnaithe den sórt sin, 

agus déanfaidh sí an taifead a tharchur chuig AFR tráth a ndéanfar an fhaisnéis a thaisceadh le 

hAFR. 

3. Déanfar faisnéis atá aicmithe ar an leibhéal CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, 

SECRET UE/EU SECRET nó TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, nó a choibhéis, a chlárú, a 

láimhseáil agus a stóráil ag AFR sa Limistéar Daingean, i gcomhréir leis an leibhéal sonrach 

aicmiúcháin agus mar a shainítear sna fógraí slándála. 

4. I gcás ina sárófar na rialacha a leagtar amach i mír 1 go mír 3, cuirfidh oifigeach freagrach 

rúnaíocht an chomhlachta pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige nó AFR, de réir mar a bheidh, an tArd-

Rúnaí ar an eolas, agus cuirfidh an tArdRúnaí an t-ábhar faoi bhráid an Uachtaráin más rud é go bhfuil 

baint ag Feisire de Pharlaimint na hEorpa leis sin. 

Airteagal 9  

Rochtain ar shaoráidí daingne 

1. Ní bheidh rochtain ach ag na daoine seo a leanas ar an Limistéar Daingean: 

(a) daoine atá údaraithe, de bhun Airteagal 3(4) go (7), chun breathnú ar an bhfaisnéis a choinnítear 

ann agus a bhfuil iarratas curtha isteach acu de bhun Airteagal 10(1); 

(b) daoine atá údaraithe, de bhun Airteagal 4(1), faisnéis rúnaicmithe a chruthú agus a bhfuil iarratas 

curtha isteach acu de bhun Airteagal 10(1); 
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(c) oifigigh Pharlaimint na hEorpa de chuid AFR; 

(d) na hoifigigh de chuid Pharlaimint na hEorpa atá freagrach as CCF a bhainistiú; 

(e) oifigigh de chuid Pharlaimint na hEorpa atá freagrach as slándáil agus sábháilteacht dóiteáin, 

nuair is gá; 

(f) foireann glantacháin, ach amháin i láthair oifigeach de chuid AFR agus faoi ghéarfhaireachas an 

oifigigh sin. 

2. Féadfaidh AFR rochtain ar an Limistéar Daingean a dhiúltú d'aon duine nach bhfuil údaraithe 

dul isteach ann. Maidir le haon agóid i gcoinne rochtain den sórt sin a dhiúltú, cuirfear faoi bhráid an 

Uachtaráin í, i gcás ina niarrann Feisire de Pharlaimint na hEorpa rochtain a fháil, agus faoi bhráid an 

Ard-Rúnaí i gcásanna eile. 

3. Féadfaidh an tArd-Rúnaí cruinniú le haghaidh líon teoranta daoine a údarú sa seomra cruinnithe 

atá suite sa Limistéar Daingean. 

4. Ní bheidh rochtain ach ag na daoine seo a leanas ar Sheomra Léitheoireachta Daingean: 

(a) Feisirí de Pharlaimint na hEorpa, na hoifigigh de chuid Pharlaimint na hEorpa agus fostaithe eile 

de chuid Pharlaimint na hEorpa atá ag obair do ghrúpaí polaitiúla atá cuí-shainaitheanta chun 

breathnú ar fhaisnéis rúnda nó chun faisnéis rúnda a chruthú; 

(b) na hoifigigh de chuid Pharlaimint na hEorpa atá freagrach as CCF a bhainistiú, oifigigh de chuid 

rúnaíocht an chomhlachta pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige a bhfuil an fhaisnéis faighte acu 

agus oifigigh de chuid AFR; 

(c) i gcás inar gá, na hoifigigh de chuid Pharlaimint na hEorpa atá freagrach as slándáil agus 

sábháilteacht dóiteáin; 

(d) foireann glantacháin, ach amháin i láthair oifigeach atá ag obair i rúnaíocht an chomhlachta 

pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige nó in AFR, de réir mar a bheidh, agus faoi ghéarfhaireachas 

an oifigigh sin. 

5. Féadfaidh rúnaíocht inniúil an chomhlachta pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige nó AFR, de réir 

mar a bheidh, rochtain ar Sheomra Léitheoireachta Daingean a dhiúltú d'aon duine nach bhfuil údaraithe 

dul isteach ann. Maidir le haon agóid i gcoinne rochtain den sórt sin ar fhaisnéis a dhiúltú, cuirfear faoi 

bhráid an Uachtaráin í, i gcás ina n-iarrann Feisire de Pharlaimint na hEorpa rochtain a fháil, agus faoi 

bhráid an Ard-Rúnaí i gcásanna eile. 

Airteagal 10 

Breathnú ar fhaisnéis rúnda i saoráidí daingne nó faisnéis rúnda a chruthú iontu 

1. Aon duine ar mian leis nó léi breathnú ar fhaisnéis rúnda nó faisnéis rúnda a chruthú sa 

Limistéar Daingean, cuirfidh sé a ainm nó cuirfidh sí a hainm in iúl roimh ré d´AFR. Déanfaidh AFR 

aitheantas an duine sin a sheiceáil agus fíorófar ann an gceadaítear dó nó di, i gcomhréir le hAirteagal 

3(3) go (7), le hAirteagal 4(1) nó le hAirteagal 5(3), (4) agus (5) breathnú ar fhaisnéis rúnda nó faisnéis 

rúnda a chruthú. 

2. Maidir le haon duine ar mian leis nó léi, i gcomhréir le hAirteagal 3(3) agus (7), breathnú ar 

fhaisnéis atá aicmithe ar an leibhéal RESTREINT EU/EU RESTRICTED nó a choibhéis nó ar ‘fhaisnéis 

rúnda eile’ i Seomra Léitheoireachta Daingean, cuirfidh sé a ainm nó cuirfidh sí a hainm in iúl do 

sheirbhísí inniúla rúnaíocht an chomhlachta pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige nó d'AFR. 

3. Ach amháin in imthosca eisceachtúla (e.g. i gcás iarratais iomadúla chun breathnú ar fhaisnéis 

rúnda a bheith tíolactha laistigh de thréimhse ghairid ama), ní cheadófar ach d'aon duine amháin sa turas 
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breathnú ar fhaisnéis rúnda i saoráid dhaingean, i láthair oifigeach de chuid rúnaíocht an chomhlachta 

pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige nó de chuid AFR. 

4. Le linn an phróisis bhreathnaithe, déanfar teagmháil leis an taobh amuigh (lena n-áirítear trí 

theileafóin nó trí ghléasanna teicneolaíocha eile), nótaí a thógáil agus fótachóipeanna nó grianghraif a 

dhéanamh den fhaisnéis rúnda ar breathnaíodh uirthi a thoirmeasc. 

5. Sula n-údarófar do dhuine an tsaoráid dhaingean a fhágáil, seiceálfaidh oifigeach de chuid 

rúnaíocht an chomhlachta pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige nó de chuid AFR go bhfuil an fhaisnéis 

rúnda ar breathnaíodh uirthi ann i gcónaí, agus í slán agus iomlán. 

6. I gcás ina sárófar na rialacha a leagtar amach thuas, déanfaidh oifigeach de chuid rúnaíocht an 

chomhlachta pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige nó de chuid AFR an tArd-Rúnaí a chur ar an eolas, 

agus cuirfidh an tArd-Rúnaí an t-ábhar faoi bhráid an Uachtaráin i gcás ina bhfuil baint ag Feisire de 

Pharlaimint na hEorpa leis sin. 

Airteagal 11 

Íoschaighdeáin maidir le breathnú ar fhaisnéis rúnda ag cruinniú iata lasmuigh de shaoráidí 

daingne 

1. Féadfaidh comhaltaí de choistí parlaiminteacha nó de chomhlachtaí polaitiúla agus riaracháin 

eile de chuid Pharlaimint na hEorpa breathnú ar fhaisnéis atá aicmithe ar an leibhéal RESTREINT 

EU/EU RESTRICTED nó a choibhéis agus ar ‘fhaisnéis rúnda eile’ ag cruinniú iata lasmuigh de na 

saoráidí daingne. 

2. Sna himthosca dá bhforáiltear i mír 1, áiritheoidh rúnaíocht an chomhlachta pharlaimintigh/an 

tsealbhóra oifige atá freagrach as an gcruinniú go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas: 

(a) nach gceadófar ach do na daoine atá ainmnithe agcathaoirleach an choiste nó an chomhlachta 

inniúil chun páirt a ghlacadh sa chruinniú dul isteach sa seomra cruinnithe; 

(b) go mbeidh na doiciméid uile uimhrithe, go ndáilfear iad ag tús an chruinnithe agus go mbaileofar 

arís iad ag an deireadh, agus nach dtógfar aon nótaí de na doiciméid sin agus nach ndéanfar 

fótachóipeanna nó grianghraif díobh sin; 

(c) nach ndéanfar inneachar an phlé ar an bhfaisnéis ar breithníodh uirthi a lua i miontuairiscí an 

chruinnithe. Ní fhéadfar ach an cinneadh ábhartha, más ann dó, a thaifeadadh; 

(d) go mbeidh faisnéis rúnda arna soláthar ó bhéal d’fhaighteoirí i bParlaimint na hEorpa faoi réir 

leibhéil chosanta atá cóibhéiseach leis an leibhéal sin a thugtar d’fhaisnéis rúnda i bhfoirm i 

scríbhinn; 

(e) nach gcoinneofar aon stoc breise doiciméad i  seomraí cruinnithe; 

(f) nach ndéanfar ach an líon riachtanach de chóipeanna doiciméad a dháileadh ar na rannpháirtithe 

agus ar na hateangairí ag tús an chruinnithe; 

(g) go gcuirfidh cathaoirleach an chruinnithe stádas aicmiúcháin/marcála na ndoiciméad in iúl go 

soiléir ag tús an chruinnithe; 

(h) nach dtógfaidh rannpháirtithe doiciméid ón seomra cruinnithe; 

(i) go ndéanfaidh rúnaíocht an chomhlachta pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige gach cóip de 

dhoiciméid a bhailiú agus cuntas a thabhairt orthu ag deireadh an chruinnithe; agus 
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(j) nach dtabharfar aon ghléasanna leictreonacha cumarsáide nó aon ghléasanna leictreonacha eile 

isteach sa seomra cruinnithe ina mbreathnófar ar an bhfaisnéis rúnda i dtrácht nó ina ndéanfar í 

a phlé. 

3. Más rud é, i gcomhréir leis na heisceachtaí a leagtar síos i bpointe 3.2.2 d'Iarscríbhinn II a 

ghabhann leis an gCreat-Chomhaontú agus in Airteagal 6(5) den Chomhaontú Institiúideach, go 

bpléifear faisnéis atá aicmithe ar an leibhéal CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL nó a 

choibhéis ag cruinniú iata, áiritheoidh rúnaíocht an chomhlachta pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige atá 

freagrach as an gcruinniú, go gcomhlíonfaidh na daoine atá ainmnithe chun páirt a ghlacadh sa 

chruinniú ceanglais Airteagal 3(4) agus (7), sa bhreis ar chomhlíonadh na bhforálacha a leagtar síos i 

mír 2 a áirithiú. 

4. Sa chás dá bhforáiltear i mír 3, soláthróidh AFR do rúnaíocht an chomhlachta pharlaimintigh/an 

tsealbhóra oifige atá freagrach as an gcruinniú iata an líon riachtanach de chóipeanna na ndoiciméad a 

bheidh le plé, agus cuirfear ar ais chuig AFR tar éis an chruinnithe iad. 

Airteagal 12 

Faisnéis rúnda a chur i gcartlann 

1. Déanfar saoráidí daingne cartlannaithe a sholáthar sa Limistéar Daingean. Beidh AFR freagrach 

as an gcartlann dhaingean a bhainistiú i gcomhréir le critéir chaighdeánacha chartlannaithe. 

2. Déanfar faisnéis rúnaicmithe a thaisctear go cinntitheach le hAFR, agus faisnéis atá aicmithe 

ar an leibhéal RESTREINT EU/EU RESTRICTED nó a choibhéis a thaisctear le rúnaíocht an 

chomhlachta pharlaimintigh/an tsealbhóra oifige a tharchur chuig an gcartlann dhaingean sa Limistéar 

Daingean sé mhí tar éis breathnú uirthi agus, ar a dhéanaí, bliain amháin tar éis í a thaisceadh. Déanfar 

‘faisnéis rúnda eile’ a chur i gcartlann, mura ndéanfaidh rúnaíocht an chomhlachta pharlaimintigh/an 

tsealbhóra oifige lena mbaineann í a thaisceadh le hAFR, i gcomhréir leis na rialacha ginearálta maidir 

le bainistíocht doiciméad. 

3. Maidir le faisnéis a choinnítear sa chartlann dhaingean, féadfar breathnú uirthi faoi réir na 

gcoinníollacha seo a leanas: 

(a) is iad na daoine a shainaithnítear de réir ainm, de réir feidhme nó de réir oifige sa doiciméad 

tionlacain, arna tharraingt suas nuair a taisceadh an fhaisnéis rúnda, agus na daoine sin amháin, 

a údarófar chun breathnú ar an bhfaisnéis sin; 

(b) déanfar an t-iarratas chun breathnú ar an bhfaisnéis rúnda a thíolacadh d´AFR, a tharchuirfidh an 

doiciméad i dtrácht chuig an Seomra Léitheoireachta Daingean; agus 

(c) beidh feidhm ag na nósanna imeachta agus ag na coinníollacha lena rialaítear breathnú ar 

fhaisnéis rúnda a leagtar amach in Airteagal 10. 

Airteagal 13  

Íosghrádú, scaoileadh ó rúnaicmiú agus dímharcáil faisnéise rúnda 

1. Ní fhéadfar faisnéis rúnda a íosghrádú, a scaoileadh ó rúnaicmiú nó a dhímharcáil ach le toiliú 

a fháil roimh ré ón tionscnóir, agus, más gá sin, tar éis plé a dhéanamh leis na páirtithe leasmhara eile. 

2. Déanfar íosghrádú nó scaoileadh ó rúnaicmiú a dhaingniú i scríbhinn. Beidh an tionscnóir 

freagrach as na seolaithe lena mbaineann a chur ar an eolas faoin athrú, agus beidh na seolaithe sin 

freagrach, ar a seal, as aon seolaithe a bheidh ann ina dhiaidh sin, ar chuir siad an doiciméad nó cóip de 

chucu, a chur ar an eolas faoin athrú. Más féidir, déanfaidh tionscnóirí dáta, tréimhse nó ócáid a shonrú 

ar dhoiciméid rúnda, ar dáta, tréimhse nó ócáid é nó í nuair a fhéadfar an t-inneachar a íosghrádú nó a 
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scaoileadh ó rúnaicmiú. Ar dhóigh eile, déanfaidh siad athbhreithniú ar na doiciméid gach cúig bliana, 

ar a dhéanaí, chun a áirithiú go bhfuil gá leis an mbunaicmiúchán  

3. Déanfar faisnéis rúnda a choinnítear sna cartlanna daingne a scrúdú in am trátha, agus tráth 

nach déanaí ná dáta cothrom 25 bliain tar éis an dáta ar cruthaíodh í, chun a chinneadh cibé ar cheart nó 

nár cheart í a scaoileadh ó rúnaicmiú, a íosghrádú nó a dhímharcáil. Déanfar faisnéis den sórt sin a 

scrúdú agus a fhoilsiú i gcomhréir le forálacha Rialachán (CEE, Euratom) Uimh. 354/83 ón gComhairle 

an 1 Feabhra 1983 maidir le cartlann stairiúil Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an 

Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach a oscailt don phobal3. Is i gcomhréir le 

hIarscríbhinn I, Cuid 1, Roinn 10, a dhéanfaidh tionscnóir na faisnéise rúnaicmithe nó an tseirbhís a 

bheidh freagrach as an bhfaisnéis an tráth sin í a scaoileadh ó rúnaicmiú. 

4. Tar éis an fhaisnéis a scaoileadh ó rúnaicmiú, déanfar faisnéis a bhí rúnaicmithe roimhe seo 

agus a coinníodh sa chartlann dhaingean a tharchur chuig cartlanna stairiúla Pharlaimint na hEorpa chun 

í a chaomhnú go buan agus chun déileáil léi tuilleadh faoi na rialacha is infheidhme. 

5. Tar éis dímharcáil a dhéanamh, déanfar faisnéis a bhí mar ‘fhaisnéis rúnda eile’ roimhe seo a 

chur faoi réir rialacha Pharlaimint na hEorpa maidir le bainistíocht doiciméad. 

Airteagal 14  

Sáruithe slándála, faisnéis rúnda a chailleadh nó díobháil a dhéanamh di 

1. Béarfaidh sárú rúndachta i gcoitinne, agus sárú ar an gCinneadh seo go sonrach, i gcás Feisirí 

de Pharlaimint na hEorpa, go gcuirfear i bhfeidhm na forálacha ábhartha maidir le pionóis a leagtar 

amach i Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa. 

2. Is é a bheidh mar thoradh ar shárú a dhéanfaidh daoine d'fhoireann Pharlaimint na hEorpa ná 

go gcuirfear i bhfeidhm na nósanna imeachta agus na pionóis dá bhforáiltear, faoi seach, i Rialacháin 

Foirne Oifigeach agus i gCoinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh, a leagtar 

síos i Rialachán (CEE, Euratom, CEGC) Uimh. 259/68 4 ("na Rialacháin Foirne").  

3. Déanfaidh an tUachtarán agus/nó an tArd-Rúnaí, de réir mar a bheidh, aon imscrúduithe 

riachtanacha a eagrú i gcás sárú faoi mar a shainítear é i bhfógra slándála 6. 

4. I gcás inar chuir Institiúid de chuid an Aontais nó Ballstát an fhaisnéis rúnda in iúl do 

Pharlaimint na hEorpa, cuirfidh an tUachtarán agus/nó an tArdRúnaí, de réir mar a bheidh, Institiúid de 

chuid an Aontais nó an Ballstát lena mbaineann ar an eolas faoi aon chaillteanas den fhaisnéis 

rúnaicmithe nó aon díobháil a ndearnadh di, bíodh sé sin cruthaithe nó bítear in amhras faoi, faoi thorthaí 

an imscrúdaithe agus faoi na bearta a rinneadh chun atarlú a chosc. 

Airteagal 15  

An Cinneadh seo agus na rialacha cur chun feidhme a bhaineann leis a oiriúnú agus tuairisciú 

bliantúil maidir le cur i bhfeidhm an Chinnidh seo 

1. Déanfaidh an tArd-Rúnaí aon oiriúnú is gá a dhéanamh ar an gCinneadh seo agus ar na 

hiarscríbhinní lena gcuirtear chun feidhme é a mholadh agus cuirfidh sé na moltaí sin ar aghaidh chuig 

an mBiúró le haghaidh cinneadh ina leith. 

2. Beidh an tArd-Rúnaí freagrach as an gCinneadh seo a chur chun feidhme ag seirbhísí 

Pharlaimint na hEorpa agus eiseoidh sé na treoracha láimhseála maidir le hábhair a chumhdaítear le 

CBSF i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chinneadh seo. 

                                                 
(3) IO L 43, 15.2.1983, lch. 1. 

(4) IO L 56, 4.3.1968, lch. 1. 
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3. Déanfaidh an tArdrúnaí tuarascáil bhliantúil a thíolacadh don Bhiúró maidir le cur i bhfeidhm 

an Chinnidh seo. 

Airteagal 16  

Forálacha idirthréimhseacha agus críochnaitheacha 

1. Maidir le faisnéis neamh-rúnaicmithe a choinnítear in AFR nó in aon chartlann eile de chuid 

Pharlaimint na hEorpa a mheastar a bheith rúnda agus dátaithe roimh an 1 Aibreán 2014, measfar, chun 

críocha an Chinnidh seo, gur ‘faisnéis rúnda eile’ atá inti. Féadfaidh tionscnóir na faisnéise sin leibhéal 

a rúndachta a athbhreithniú tráth ar bith. 

2. De mhaolú ar phointe (a) d'Airteagal 5(1) agus d'Airteagal 8(1) den Chinneadh seo, ar feadh 

tréimhse dhá mhí dhéag ón 1 Aibreán 2014, déanfar faisnéis arna soláthar ag an gComhairle de bhun 

an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh atá aicmithe ar an leibhéal RESTREINT UE/EU RESTRICTED nó 

a choibhéis a thaisceadh le AFR, a chlárú ag AFR agus a stóráil ann. Féadfar breathnú ar fhaisnéis den 

sórt sin i gcomhréir le pointe (a) agus pointe (c) d'Airteagal 4(2) agus le hAirteagal 5(4) den 

Chomhaontú Idirinstitiúideach.  

3. Déantar an cinneadh ón mBiúró an 6 Meitheamh 2011 maidir leis na rialacha lena rialaítear an 

tslí ina ndéileálann Parlaimint na hEorpa le faisnéis rúnda a aisghairm. 

Airteagal 17  

Teacht i bhfeidhm 

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh é. 
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