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33. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim 
gur cheart d’institiúidí agus do 
chomhlachtaí AE níos mó béime a chur ar 
na cistí a chaitear i dtíortha nach tíortha AE 
iad chun a fhíorú go gcaitear na cistí sin i 
gcomhréir leis na rialacha agus gan aon 
chalaois ná éilliú a bheith ann, agus chun a 
dhearbhú an rannchuidíonn siad le 
spriocanna bheartas forbartha agus 
seachtrach an Aontais; á mholadh go 
gcuirfí tacaíocht bhuiséadach ar fionraí i 
dtíortha nach bhfuil in AE i gcás inar 
follasach go mainníonn na húdaráis go 
soiléir fíorghníomhaíocht a dhéanamh i 
gcoinne éilliú forleathan, agus a áirithiú 
san am céanna go dtugtar an cúnamh don 
phobal sibhialta trí bhealaí malartacha;

33. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim 
gur cheart d’institiúidí agus do 
chomhlachtaí AE níos mó béime a chur ar 
na cistí a chaitear i dtíortha nach tíortha AE 
iad chun a fhíorú go gcaitear na cistí sin i 
gcomhréir leis na rialacha agus gan aon 
chalaois ná éilliú a bheith ann, agus chun a 
dhearbhú an rannchuidíonn siad le 
spriocanna bheartas forbartha agus 
seachtrach an Aontais; á mholadh go 
gcuirfí tacaíocht bhuiséadach ar fionraí i 
dtíortha nach bhfuil in AE i gcás inar 
follasach go mainníonn na húdaráis go 
soiléir fíorghníomhaíocht a dhéanamh i 
gcoinne éilliú forleathan, agus a áirithiú 
san am céanna go dtugtar an cúnamh don 
phobal sibhialta trí bhealaí malartacha; á 
mheabhrú go ndéantar tacaíocht 
bhuiséadach do thíortha eile a mhaoiniú 
ó bhuiséad ginearálta AE agus nach 
féidir le hiniúchadh Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa (CIE) rianú a dhéanamh ar an 
méid a tharlaíonn tar éis don Choimisiún 
cabhair a íoc leis an tír is faighteoir, ós 
rud é go gcuirtear na cistí sin le chéile le 
hacmhainní buiséid na tíre féin ansin;
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59. á chur in iúl gur díol sásaimh di 
iarrachtaí comhpháirteacha OLAF agus 
Europol measúnú a dhéanamh ar na 
bagairtí agus na leochaileachtaí a 
bhaineann le hionstraim STA; á chur in iúl 
gur geal léi an socrú oibre idir OLAF agus 
Europol a tháinig i bhfeidhm an 9 Deireadh 
Fómhair 2020 agus an comhaontú idir 
Europol agus OIPE a tháinig i bhfeidhm an 
19 Eanáir 2021;

59. á chur in iúl gur díol sásaimh di 
iarrachtaí comhpháirteacha OLAF agus 
Europol measúnú a dhéanamh ar na 
bagairtí agus na leochaileachtaí a 
bhaineann le hionstraim STA; á chur in iúl 
gur geal léi an socrú oibre idir OLAF agus 
Europol a tháinig i bhfeidhm an 9 Deireadh 
Fómhair 2020 agus an comhaontú idir 
Europol agus OIPE a tháinig i bhfeidhm an 
19 Eanáir 2021; á iarraidh go mbeifí go 
mór san airdeall maidir le calaois a 
bhaineann leis an tSaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta a shainaithint agus 
a chomhrac;
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