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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Achainíocha ar an gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla, mar an coiste atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil ardchaighdeán trédhearcachta agus sláine in 
institiúidí AE riachtanach i dtaobh saoránaigh a chumasú a gceart daonlathach chun 
páirt a ghlacadh i bpróiseas cinnteoireachta AE a fheidhmiú agus mar sin i dtaobh 
dlisteanacht dhaonlathach agus creidiúnacht  an Aontais a neartú agus muinín a 
athbhunú i bpróiseas lánpháirtíochta na hEorpa; á mheabhrú gur chuir Uachtarán an 
Choimisiúin i bhfáth, ina Treoirlínte Polaitiúla don Choimisiún 2019-2024, gur 
cheart d’institiúidí AE a bheith oscailte agus gan locht maidir le heitic, trédhearcacht 
agus dlisteanacht, chun go mbeadh muinín ag saoránaigh san Aontas; á mheabhrú 
go dtugann an Ceart chun Achainí an bealach is inrochtana do shaoránaigh le dul 
agus fanacht i mbun idirphlé le hionadaithe ó institiúidí AE agus mar sin go 
gcuireann sé le hoscailteacht, freagrúlacht agus cuntasacht a fheabhsú agus an 
bearna a dhúnadh idir saoránaigh agus institiúidí AE;

2. á chur i bhfios go láidir an tsuim ar leith atá ag saoránaigh sa trédhearcacht agus 
dlisteanacht i bhfeidhmiú institiúidí AE, mar a léiríonn roinnt achainíocha atá 
faighte ag an gCoiste um Achainíocha ag iarraidh tuilleadh trédhearcachta1, go 
háirithe i gcinnteoireacht na Comhairle agus ina teagmhálacha le brústocairí; á chur 
in iúl gur cúis bhuartha di nósanna imeachta ceapacháin oifigigh shinsearacha AE2 
agus coinbhleachtaí leasa líomhnaithe Coimisinéirí agus sáruithe ar chód iompair na 
bhFeisirí3; ag tabhairt dá haire, mar a tharla i mblianta eile, gur bhain formhór na 
bhfiosrúchán a dhún an tOmbudsman Eorpach in 2019  le trédhearcacht agus 
cuntasacht, lena n-áirítear rochtain phoiblí ar fhaisnéis agus ar dhoiciméid;

3. á chur i bhfáth go bhfuil leibhéal ard trédhearcachta sa phróiseas reachtach 
riachtanach chun saoránaigh a chumasú a n-ionadaithe tofa agus a rialtais a thabhairt 
chun cuntais; á athdhearbhú, mar sin, go bhfuil sí ag iarraidh ar an gComhairle a 
rialacha agus a cleachtais maidir le trédhearcacht a próisis reachtaigh a fheabhsú i 
gcomhréir le moltaí an Ombudsman Eorpaigh, ar thug an Pharlaimint tacaíocht an-
mhór dóibh sa rún uaithi an 17 Eanáir 2019 maidir le hiniúchadh straitéiseach 
OI/2/2017 an Ombudsman ar thrédhearcacht na bpléití reachtacha i gcomhlachtaí 
ullmhúcháin Chomhairle AE4, a bhí bunaithe ar an tuarascáil chomhpháirteach ón 
gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla agus ón gCoiste um Achainíocha;

4. á mheas gur cheart d’institiúidí AE na caighdeáin eitice is airde a chur i bhfeidhm 
chun eachtraí de dhoirse imrothlacha agus coinbhleachtaí leasa a sheachaint, freisin 
i ndáil le ceapacháin chun poist shinsearacha in institiúidí agus gníomhaireachtaí 
AE; á chur in iúl gur cúis bhuartha di go bhfuil aon eachtra den sórt sin, fiú má tá sé 
inghlactha ó thaobh dlí de, ag baint an bhonn ó chreidiúnacht institiúidí AE agus 
dtugann na heachtraí sin ugach don bholscaireacht fhrith-Eorpach mar mhodh leis 

1 Achainíocha Uimh. 0134/2019, 0939/2018, 0161/2017, 1367/2015, 0696/2015, 0698/2013.
2 Achainíocha Uimh. 0224/2018 agus 0799/2018, 0799/2018.
3 Achainíocha Uimh. 0742/2017, 1004/2016, 2485/2014, 1984/2014.
4 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0045.
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an Eoraisceipteachas a thabhairt isteach sa phobal;

5. á chur i bhfios go láidir an ról tábhachtach atá ag an Ombudsman Eorpach maidir le 
hardchaighdeáin trédhearcachta agus sláine a áirithiú in institiúidí AE; á iarraidh ar 
an gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla breithniú a dhéanamh ar an taithí atá curtha 
ar fáil ag an Ombudsman Eorpach agus atá machnamh aige faoin féidearthacht 
comhlacht eitice neamhspleách a chur ar bun; á mholadh go mbunófar meitheal 
idirinstitiúideach a gcuirfear de chúram uirthi gach gné atá bainteach leis an ábhar a 
phlé agus moltaí a fhoirmiú orthu;

6. á chur i bhfáth an ról tábhachtach atá ag an bParlaimint mar ionadaí shaoránaigh 
AE, lena n-áirítear maoirseacht an Choimisiúin agus institiúidí eile thar ceann an 
phobail;

7. á athdhearbhú, mar sin, an gá atá ann leis an gcaighdeán eitice is airde d’Fheisirí 
Pharlaimint na hEorpa agus á iarraidh go mbeadh comhlacht comhairleach láidir 
laistigh den Pharlaimint ina mbeadh, i measc daoine eile, iar-Fheisirí a bhfuil 
ardmheas orthu agus a bhfuil cáil orthu as a ndiongbháilteacht i dtaobh freagrúlacht 
ar thuairimí an phobail;

8. á chur i bhfios go láidir go mbíonn éifeacht níos mó go ginearálta ag baint le 
nósanna imeachta atá ann cheana a neartú ar bhonn anailís agus meastóireacht a 
dhéanamh ar a n-éifeachtúlacht agus a bhfreagrúlacht phoiblí ná nósanna imeachta 
nua a thabhairt isteach;

9. á mheas, mar an coiste is mó a bhíonn dírithe ar thuairimí an phobail agus ar 
fhreagairt phoiblí ar thrédhearcacht agus sláine na n-institiúidí, gurb iad an cur 
chuige daonlathach agus an fhreagracht pholaitiúil an sásra is láidre fós in aon 
daonlathas bunreachtúil, agus san Aontas freisin; á chur i bhfáth go bhfuil gá le 
sásraí cuntasachta daonlathacha a neartú tuilleadh ar leibhéal AE.


