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A Chathaoirligh,

I litir dar dáta an 19 Samhain 20191, d’iarr tú ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla de bhun 
Riail 40(2) a mheas arbh iomchuí bunús dlí an dréachtphacáiste chomhréitigh fhoriomláin le 
haghaidh an dréacht-Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an 
gcóras do Dhoiciméid Bhréagacha agus Doiciméid Bharántúla ar Líne (FADO) agus lena n-
aisghairtear Gníomhaíocht Chomhpháirteach Uimh. 98/700/CGB, de réir mar a tharchuir an 
Chomhairle chuig an bParlaimint é an 4 Nollaig 2019.

Scrúdaigh an coiste an cheist thuasluaite sa chruinniú a bhí aige an 9 Eanáir 2020.

I - Cúlra

An 13 Samhain 2019, ghlac na comhreachtóirí togra an Gharda Teorann agus Cósta Eorpach 
(EBCG) mar Rialachán (AE) 2019/1896 ar bhonn Airteagal 77(2)(b) agus (d) CFAE agus 
Airteagal 79(2)(c) CFAE. Cumhdaíonn an débhunús dlí sin beartais maidir le seiceálacha 
teorann, tearmann agus inimirce agus déanann sé foráil don ghnáthnós imeachta reachtach. Is 
é atá i Rialachán EBCG ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen nach bhfuil Éire 
rannpháirteach iontu, i gcomhréir le Cinneadh 2002/192/CE ón gComhairle.2 Dá bhrí sin, ní 
raibh Éire rannpháirteach i nglacadh Rialachán EBCG agus níl sí faoi cheangal aige. Más rud 
é go bhfanfadh an fhoráil maidir le FADO i Rialachán EBCG mar a mhol an Coimisiún ar 
dtús, ní bheadh Éire in ann leanúint de bheith rannpháirteach sa chóras. Mar thoradh air sin, 
an 20 Feabhra 2019, tháinig an Chomhairle ar chomhaontú maidir leis an sainordú le 
haghaidh caibidlíocht ar leith le Parlaimint na hEorpa maidir le dréacht-Rialachán FADO.3 
Mhol an Chomhairle Airteagal 87(2)(a) CFAE mar bhunús dlí do Rialachán FADO, lena 
ndéantar foráil don ghnáthnós imeachta reachtach. 

II - Na hAirteagail ábhartha ón gConradh

Is é Airteagal 87(2)(a) maidir le comhar póilíneachta lena bhfuil baint ag údaráis inniúla uile 
na mBallstát an bunús dlí atá beartaithe do dhréacht-Rialachán FADO, lena n-áirítear seirbhísí 
póilíneachta, seirbhísí custaim agus sainseirbhísí eile forfheidhmithe dlí i ndáil le cionta 
coiriúla a chosc, a bhrath agus a imscrúdú. Seo a leanas an fhoráil sin:

Airteagal 87
(sean-Airteagal 30 CAE)

[…]

2. Chun críocha mhír 1, féadfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, ag gníomhú 
dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach, bearta a bhunú a bhaineann leis na 
nithe seo a leanas:

(a) faisnéis ábhartha a bhailiú, a stóráil, a phróiseáil, a anailísiú agus a mhalartú;

1 Tuairim D 316178/JURI ar athrú an bhunúis dlí maidir le nós imeachta 2018/0330B.
2 IO L 064, 07/03/2002, lch. 20.
3 Sainordú caibidlíochta ón gComhairle le Parlaimint na hEorpa, 11479/19 an 24 Iúil 2019.
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[…]

III – cásdlí CBAE maidir le roghnú an bhunúis dlí

Riamh anall is é an dearcadh a bhí ag an gCúirt Bhreithiúnais ar an gceist i dtaca leis an 
mbunús dlí iomchuí ná gur saincheist de thábhacht bhunreachtúil í, trína ráthaítear 
comhlíontacht le prionsabal na gcumhachtaí arna dtabhairt (Airteagal 5 CAE) agus trína 
gcinntear cineál agus raon feidhme inniúlacht an Aontais.4 De réir cásdlí socair de chuid na 
Cúirte Breithiúnais, “ní mór an bunús dlí do bheart de chuid an Chomhphobail a roghnú ar 
bhonn tosca oibiachtúla a bhféadfaí athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh orthu, lena n-
áirítear aidhm agus ábhar an bhirt go háirithe”.5 Tríd an mbunús dlí mícheart a roghnú, 
d’fhéadfaí údar cuí a thabhairt leis an ngníomh a chur ar ceal. Sa chomhthéacs sin, i gcás inar 
mian le hinstitiúid rannpháirtíocht níos gníomhaí a bheith aici i dtaca le beart faoi leith a 
ghlacadh, na himthosca inar glacadh beart agus an obair a rinneadh ar ghnéithe eile faoi raon 
feidhme na gníomhaíochta arna chumhdach ag beart faoi leith, ní bhaineann siad le hábhar i 
dtaobh an bunús dlí ceart a shainaithint.6 

I gcás ina léirítear le scrúdú a dhéantar ar bheart go bhfuil dhá chuspóir á saothrú leis nó go 
bhfuil dhá chomhpháirt aige, a bhfuil ceann amháin díobh sin inaitheanta mar 
phríomhchuspóir nó mar phríomh-chomhpháirt an bhirt, agus nach bhfuil sa cheann eile ach 
cuspóir teagmhasach nó comhpháirt theagmhasach, ní mór an beart sin a bheith bunaithe ar 
bhunús aonair dlí, eadhon an bunús sin a cheanglaítear leis an bpríomhchuspóir nó leis an 
bpríomh-chomhpháirt.7 

4 Tuairim 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, mír 5.
5 Breithiúnas in An Coimisiún v an Pharlaimint agus an Chomhairle, C-411/06, EU:C:2009:518, mír 45 agus an 
cásdlí a luaitear ann. Féach freisin An Pharlaimint agus an Chomhairle, C-130/10, EU:C:2012:472, mír 42 agus 
an cásdlí a luaitear ann.
6 Breithiúnas in An Coimisiún v an Chomhairle, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, mír 44.
7 Breithiúnas in An Coimisiún v an Chomhairle, C-137/12, EU:C:2013:675, mír 53; An Coimisiún v an 
Pharlaimint agus an Chomhairle, C-411/06, EU:C:2009:518, mír 46 agus an cásdlí a luaitear ann; An 
Pharlaimint v an Chomhairle, C-190/10, EU:C:2012:525, mír 45; An Pharlaimint v an Chomhairle, C-155/07, 
EU:C:2008:605, mír 34.
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IV – Aidhm agus ábhar an bhirt atá á bheartú

An cuspóir atá le dréacht-Rialachán FADO, mar atá luaite sa dréachtphacáiste comhréitigh 
foriomlán a tarchuireadh chuig Parlaimint na hEorpa an 4 Nollaig 2019, ná córas a chur ar 
bun a rannchuideodh leis an gcomhrac in aghaidh calaois doiciméad agus calaois aitheantais 
trí fhaisnéis a chomhroinnt idir údaráis náisiúnta inniúla maidir le gnéithe slándála agus 
saintréithe calaoise a d’fhéadfadh a bheith i ndoiciméid bharántúla agus bhréagacha agus trí 
fhaisnéis a chomhroinnt leis an bpobal i gcoitinne maidir le doiciméid bharántúla (Airteagal 
1). 

In Aithris 1 den dréachtphacáiste comhréitigh foriomlán, luaitear gur cheart do chóras FADO 
éascú a dhéanamh ar mhalartú na faisnéise idir údaráis Bhallstáit AE i ndáil leis na doiciméid 
bharántúla agus le modhanna brionnaithe aitheanta trí fhoráil a dhéanamh maidir le stóráil 
leictreonach, malartú gasta agus bailíochtú faisnéise faoi dhoiciméid bharántúla agus faoi 
dhoiciméid bhréagacha. Mar sin féin, ós rud é go bhfuil bainistiú an chórais as dáta, ba cheart 
Gníomhaíocht Chomhpháirteach 98/700/CGB a aisghairm chun go leanfaidh FADO dá 
chuspóirí a bhaint amach agus ba cheart ionstraim nua a chur ina hionad (Aithris 2). De réir 
Aithris 4, tá an comhrac in aghaidh doiciméid bhréagacha ina réimse a chumhdaítear faoin 
gcomhar póilíneachta, ós rud é go bhfuil doiciméid bhréagacha ina n-uirlis ilchuspóra 
choiriúil ar féidir a úsáid arís is arís eile chun tacú le gníomhaíochtaí éagsúla coiriúla, lena n-
áirítear sciúradh airgid agus sceimhlitheoireacht. Dá bhrí sin, rannchuidíonn Rialachán FADO 
atá beartaithe le leibhéal ard slándála a choinneáil laistigh de limistéar Schengen agus le cur i 
bhfeidhm fhorálacha acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais trí thacú leis an 
gcomhrac in aghaidh calaois doiciméad, ar comhrac é a bhíonn ar bun ag na póilíní, ag an 
ngarda teorann, ag na custaim agus ag údaráis eile um fhorfheidhmiú an dlí de chuid na 
mBallstát (Aithris 5). Sa chomhthéacs sin, ba cheart rochtain ar FADO a sholáthar d’údaráis 
na mBallstát ar údaráis iad atá inniúil i réimse na calaoise doiciméad agus údaráis náisiúnta 
ábhartha eile le leibhéil dhifriúla rochtana ag brath ar a riachtanais agus ar bhonn ‘gá le fios’ 
(Aithris 11). 

Ó thaobh ábhar de, le hAirteagal 2 arna thacú le hAithris 8, bunaítear raon feidhme an 
Rialacháin atá beartaithe agus na cineálacha doiciméad oifigiúil a chumhdaítear le FADO 
chomh maith leis an bhfaisnéis a bhaineann leis na doiciméid sin agus na falsuithe orthu, ar 
cheart í a chur ar fáil do na Ballstáit nó don Aontas Eorpach, amhail faisnéis agus íomhánna 
de dhoiciméid bharántúla agus bhréagacha, faisnéis faoi theicnící brionnaithe agus faisnéis 
faoi ghnéithe slándála de dhoiciméid bharántúla. Foráiltear le hAirteagal 3 den 
dréachtphacáiste comhréitigh foriomlán go gcuirfear bainistiú chóras FADO de chúram ar an 
nGníomhaireacht arna bunú faoi Airteagal 79 de Rialachán 2019/1896 (Rialachán EBCG). 
Baineann Airteagail 4 agus 5 leis na cearta rochtana éagsúla atá ag ábhair éagsúla ar FADO 
chomh maith leis an bpróiseáil sonraí pearsanta a dhéanann an Ghníomhaireacht, faoi seach. 
Baineann Airteagail 6, 7 agus 8 leis an bhféidearthacht go nglacfadh an Coimisiún 
gníomhartha cur chun feidhme agus tarmligthe. Ar deireadh, baineann Airteagail 9 agus 10 le 
haisghairm agus le forálacha idirthréimhseacha chomh maith le faisnéis maidir le teacht i 
bhfeidhm an Rialacháin atá beartaithe. 

V – Anailís agus bunú an bhunúis dlí iomchuí

Is ar Airteagal 87(2)(a) CFAE a bhraitheann an téacs a comhaontaíodh go sealadach idir na 
comhreachtóirí maidir le córas FADO a bhunú. Tagann an téacs sin faoi Chaibidil 5 maidir le 
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comhar póilíneachta agus foráiltear leis go bhféadfaidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle, ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach, bearta a 
bhunú i measc nithe eile, maidir le faisnéis ábhartha a bhailiú, a stóráil, a phróiseáil, a 
anailísiú agus a mhalartú i gcomhthéacs an chomhair póilíneachta a mbeidh údaráis inniúla na 
mBallstát uile páirteach ann. Meastar mar sin gurb é Airteagal 87(2)(a) CFAE an bunús dlí 
iomchuí chun rochtain ar an gcóras FADO a cheadú d’údaráis náisiúnta um fhorfheidhmiú an 
dlí. 

I bhfianaise aidhm agus ábhar an togra, lena n-airbheartaítear Córas Eorpach um Chartlannú 
Íomhánna a bhunú ina mbeidh faisnéis faoi dhoiciméid bharántúla arna n-eisiúint ag na 
Ballstáit, an tAontas Eorpach, tríú tíortha, eintitis chríochacha, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus 
eintitis eile atá faoi réir an dlí idirnáisiúnta agus faisnéis faoi fhalsuithe orthu, dealraíonn sé 
gurb é príomhchuspóir dhréacht-Rialachán FADO an chalaois a chomhrac, ar cion coiriúil é, 
trí fhaisnéis faoi dhoiciméid bhréagacha agus bharántúla a mhalartú. Leis an gcóras, dhéanfaí 
malartú faisnéise idir údaráis Bhallstáit AE maidir leis na doiciméid bharántúla agus maidir le 
modhanna aithnidiúla brionnaithe a éascú, agus dhéanfaí foráil maidir le stóráil leictreonach, 
malartú tapa agus bailíochtú faisnéise faoi dhoiciméid bharántúla agus bhréagacha, agus é mar 
aidhm léi ardleibhéal slándála a choinneáil laistigh de limistéar Schengen trí thacú leis an 
gcomhrac i gcoinne calaois doiciméad a dhéanann póilíní, gardaí teorann, údaráis chustaim 
agus údaráis forfheidhmithe dlí eile de chuid na mBallstát. 

VI - Conclúid agus moladh

Ag an gcruinniú a bhí aige an 9 Eanáir 2020, chinn an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla dá réir 
sin, le 21 vóta i bhfabhar, gan vóta ar bith i gcoinne agus 1 staonadh8, a mholadh gurb é 
Airteagal 87(2)(a) CFAE an bunús dlí iomchuí don dréacht-Rialachán ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcóras do Dhoiciméid Bhréagacha agus Doiciméid 
Bharántúla ar Líne (FADO) agus lena n-aisghairtear Gníomhaíocht Chomhpháirteach 
98/700/CGB.

Le dea-mhéin,

Lucy Nethsingha

(Baineann sé seo le gach leagan teanga.)

8 Bhí na daoine seo a leanas i láthair ag an vótáil chríochnaitheach: Lucy Nethsingha (Cathaoirleach), Marion 
Walsmann (Leas-Chathaoirleach), Ibán García Del Blanco (Leas-Chathaoirleach), Raffaele Stancanelli (Leas-
Chathaoirleach), Franco Roberti (Rapóirtéir don tuairim), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel 
Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, 
Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (do József 
Szájer de bhun Riail 209(7)), Bettina Vollath and Axel Voss.


