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Ábhar: Dréacht-Chonclúidí ón gComhairle maidir le tosaíochtaí an AE a leagan 
síos don chomhrac i gcoinne na coireachta eagraithe idir 2011 agus 2013

1. Le timthriall beartais an AE do 2011-2013 do choireacht idirnáisiúnta eagraithe agus 

thromchúiseach1, ceanglaítear ar an mBuanchoiste um an gComhar Oibríochtúil sa tSlándáil 

Intíre (COSI) agus ar an gCoimisiún, Doiciméad Beartais Chomhairleach (PAD) a chur ar fáil 

ar bhonn Mheasúnú an AE ar an mBagairt ón gCoireacht Eagraithe 2011 (OCTA 2011).

Tógann an dréacht-Dhoiciméad Beartais Chomhairleach, a sholáthair an Uachtaránacht 

le hionchur ón gCoimisiún, ar achoimre fheidhmeach OCTA 20112 agus féachann sé le cabhrú 

le COSI dréacht-Chonclúidí a chur faoi bhráid na Comhairle lena leagtar amach tosaíochtaí 

nua an AE don chomhrac i gcoinne na coireachta eagraithe idir 2011 agus 2013.

  
1 15358/10
2 8709/11
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2. Ag an gcruinniú a bhí aige an 1 Meitheamh 2011, tháinig COSI ar chomhaontú ginearálta 

maidir leis an Doiciméad Beartais Chomhairleach do na blianta 2011 go 2013, mar atá sé 

leagtha amach in 9225/4/11 REV 4, agus ar na dréacht-Chonclúidí ón gComhairle maidir le 

tosaíochtaí an AE a leagan síos don chomhrac i gcoinne na coireachta eagraithe idir 2011 

agus 2013.

3. Iarrtar mar sin ar Coreper an comhaontú ar na dréacht-Chonclúidí ón gComhairle a dhaingniú 

mar atá siad leagtha amach san iarscríbhinn agus iad a chur faoi bhráid na Comhairle 

lena bhformheas.
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IARSCRÍBHINN

DRÉACHT
CONCLÚIDÍ ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LE TOSAÍOCHTAÍ AN AE A LEAGAN SÍOS 
DON CHOMHRAC I gCOINNE NA COIREACHTA EAGRAITHE IDIR 2011 AGUS 2013

MAIDIR LE COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH

AG FÉACHAINT DO chonclúidí na Comhairle maidir le cruthú agus cur chun feidhme timthrialla 
beartais AE do choireacht idirnáisiúnta eagraithe agus thromchúiseach (timthriall beartais AE)1, 
lena mbunaítear timthriall ilbhliantúil beartais agus modheolaíocht shoiléir chun tosaíochtaí a 
leagan síos, a chur chun feidhme agus a mheasúnú maidir leis an gcomhrac i gcoinne na coireachta 
idirnáisiúnta eagraithe agus tromchúisí,

AG MEABHRÚ DI gur cheart, idir 2011 agus 2013, timthriall beartais tosaigh agus laghdaithe 
a chur chun feidhme ar bhonn Mheasúnú an AE ar an mBagairt ón gCoireacht Eagraithe 
(OCTA) 2011,

AG TABHAIRT DÁ hAIRE na tosaíochtaí agus na cúraim a bhaineann leis an gcomhrac i gcoinne 
na coireachta eagraithe a leagadh amach i ndoiciméid straitéiseacha, amhail Clár Stócólm2, 
an Straitéis Slándála Inmheánaí3, an teachtaireacht ón gCoimisiún ar Straitéis Slándála Inmheánaí 
i mbun Gníomhaíochta4, na conclúidí ón gComhairle maidir leis an teachtaireacht ón gCoimisiún 
ar straitéis slándála inmheánaí an Aontais Eorpaigh i mbun gníomhaíochta5, an Comhaontú Eorpach 
chun an gháinneáil idirnáisiúnta ar dhrugaí a chomhrac – bealaí cócaoin agus hearóine a réabadh6,
Plean Gníomhaíochta an AE maidir le Drugaí do na blianta 2009-20127, an Rún ón gComhairle 
maidir le Plean Gníomhaíochta Custaim an AE chun sáruithe ar chearta maoine intleachtúla 
a chomhrac do na blianta 2009 go 20128, an rún ón gComhairle maidir le straitéis neartaithe i ndáil 
le comhar custaim9 agus na conclúidí ón gComhairle maidir leis an gcúnamh arna thabhairt ag 
na húdaráis chustaim chun Clár Stócólm a chur chun feidhme mar chuid den chomhrac in aghaidh 
na coireachta tromchúisí agus eagraithe ar bhonn trasteorann10.

  
1 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94
2 IO C 115, 4.5.2010, lch. 1
3 7120/10 JAI CO EUR-PREP 8 JAI 182
4 16797/10 JAI 990
5 6699/11 JAI 124
6 8821/10 JAI 320 COSI 20 CORDROGUE 40 CRIMORG 79 JAIEX 39
7 16116/08 CORDROGUE 85 SAN 281 ENFOPOL 237 RELEX 944
8 IO C 71, 25.3.2009, lch. 1
9 IO C 260, 30.10.2009, lch. 1.
10 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18
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AG CUR I bhFIOS GO LÁIDIR go gcaithfidh na gníomhaíochtaí lena ndéanfar na doiciméid 
straitéiseacha thuasluaite a chur chun feidhme a bheith i gcomhréir i gcónaí leis na tosaíochtaí atá 
ag an gComhairle faoi láthair agus le timthriall beartais an AE, 

AG LEAGAN BÉIME ar an tábhacht a bhaineann le líon teoranta tosaíochtaí don chomhrac 
i gcoinne na coireachta eagraithe i dtimthriall beartais an AE idir 2011 agus 2013 a d'fhéadfaí a chur 
chun feidhme i ndáiríre ar an leibhéal Eorpach agus, i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal náisiúnta 
nó ar an leibhéal réigiúnach i gcomparáid le spriocanna straitéiseacha agus trí bhíthin Pleananna 
Gníomhaíochta Oibríochta ilbhliantúla de chuid an AE,

AG CUR IN IÚL GO LÁIDIR go gcaithfidh údaráis inniúla náisiúnta, lena n-áirítear na póilíní, 
an garda teorann, na húdaráis chustaim, na húdaráis bhreithiúnacha agus riaracháin, agus institiúidí 
agus gníomhaireachtaí an AE oibriú i ndlúthchomhar chun na tosaíochtaí seo a chur chun feidhme 
agus go gcaithfidh siad iarracht a dhéanamh cothromaíocht a aimsiú idir bagairtí a chosc agus dul 
i ngleic le hiarmhairtí na mbagairtí a thagann ón gcoireacht eagraithe ar shlándáil an AE,

AG CUR IN I bhFIOS GO LÁIDIR go n-iarrtar leis an Straitéis Slándála Inmheánaí cur chuige 
a bheadh leathan, pragmatach, solúbtha agus réalaíoch agus mar sin go gcaithfidh údaráis cion beag 
éascaíochta a choimeád chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí gan choinne nó ar bhagairtí atá 
ag teacht chun cinn i dtaobh shlándáil an AE,

AG CUR I bhFIOS GO LÁIDIR gur cheart an diminsean seachtrach den tslándáil inmheánach agus 
an comhar le tríú tíortha a thabhairt san áireamh agus tosaíochtaí na Comhairle agus timthriall 
beartais an AE á gcur chun feidhme, go háirithe trí fheabhas a chur ar chomhar le tríú tíortha i dtaca 
le forfheidhmiú oibríochtúil an dlí agus trí chabhair a thabhairt chun cumas oibríochtúil údarás 
tríú tíortha um fhorfheidhmiú an dlí a neartú,

AG BREITHNIÚ DI anailís agus moltaí Europol a foirmíodh in OCTA an AE 2011,

AG MEABHRÚ DI go ndéanann an Buanchoiste um an gcomhar oibríochtúil sa tslándáil intíre 
(COSI), a cuireadh ar bun faoi Airteagal 71 CFAE, comhordú ghníomhaíochtaí údaráis na mBallstát 
atá inniúil i réimse na slándála inmheánaí a éascú, a chur chun cinn agus a neartú,

Leagann AN CHOMHAIRLE síos na tosaíochtaí a leanas don chomhrac i gcoinne na coireachta 
eagraithe idir 2011 agus 2013:

- Cumas na ngrúpaí coireachta eagraithe atá gníomhach nó atá lonnaithe san Afraic Thiar 
chun gáinneáil a dhéanamh ar an gcócaon agus ar an hearóin chuig an AE agus laistigh 
den AE a laghdú;
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- Ról na mBalcán Thiar a mhaolú mar chrios idirthurais agus stórála do thráchtearraí 

aindleathacha arb é an AE a gceann scríbe agus mar lárionad lóistíochúil do ghrúpaí 

coireachta eagraithe, lena n-áirítear grúpaí coireachta eagraithe a labhraíonn an Albáinis;

- Cumas na ngrúpaí coireachta eagraithe a laghdú maidir leis an inimirce neamhdhleathach 

chuig an AE a éascú, go háirithe trí dheisceart, oirdheisceart agus oirthear na hEorpa agus 

go háirithe ag an teorainn idir an Ghréig agus an Tuirc agus i limistéir de chuid 

na Meánmhara atá gar do Thuaisceart na hAfraice, ar limistéir iad a bhfuil géarchéim iontu;

- Táirgeadh agus dáileadh drugaí sintéiseacha san AE a laghdú, lena n-áirítear substaintí 

sícighníomhacha nua;

- Cur isteach ar gháinneáil chuig an AE, go háirithe i gcoimeádáin, ar thráchtearraí 

neamhdhleathacha, lena n-áirítear an cócaon, an hearóin, an cannabas, earraí góchumtha 

agus toitíní;

- Gach cineál gáinneála ar dhaoine agus gach cineál smuigleála daoine a chomhrac trí dhíriú 

ar na grúpaí coireachta eagraithe atá i mbun gníomhaíochtaí coiriúla den sórt sin go háirithe 

sna ceantair is mó coireacht i ndeisceart an AE, in iardheisceart an AE agus in oirdheisceart 

an AE;

- Cumais ghinearálta na ngrúpaí coireachta eagraithe taistil chun dul i mbun gníomhaíochtaí 

coiriúla a laghdú;

- Dlús a chur leis an gcomhrac i gcoinne na cibearchoireachta agus i gcoinne mhí-úsáid 

an Idirlín ag grúpaí coireachta eagraithe.
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TUGANN SÍ TREOIR DO COSI, laistigh dá shainordú1 agus mar atá sonraithe sna conclúidí 
ón gComhairle maidir le timthriall beartais AE a chruthú agus a chur chun feidhme i ndáil leis 
an gcoireacht idirnáisiúnta eagraithe agus thromchúiseach, cur chun feidhme spriocanna 
straitéiseacha agus Pleananna Gníomhaíochta Oibríochta bliantúla do gach tosaíocht a chomhordú, 
agus tacaíocht a thabhairt dóibh, agus monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh orthu, mar atá 
leagtha amach i dtimthriall beartais an AE. I gcomhréir leis na conclúidí ón gComhairle maidir leis 
an teachtaireacht ón gCoimisiún ar an straitéis slándála inmheánaí i mbun gníomhaíochta, caithfidh 
COSI an chomhsheasmhacht a áirithiú maidir le cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí oibríochtúla 
is gá chun an tslándáil inmheánach laistigh den Aontas a neartú, lena n-áirítear comhar éifeachtach 
idir na húdaráis ábhartha náisiúnta agus idir na gníomhaireachtaí AE faoi seach. Go háirithe, 
caithfear a áirithiú go mbeidh na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun an Straitéis Slándála Inmheánaí 
i réimse na coireachta tromchúisí agus eagraithe a chur chun feidhme i gcomhréir, i gcónaí, leis 
na spriocanna straitéiseacha atá le glacadh ag COSI agus leis na Pleananna Gníomhaíochta 
Oibríochta atá le bailíochtú ag COSI, ar bhonn na dtosaíochtaí coireachta a bhunaíonn 
an Chomhairle leis seo. Caithfidh COSI idirchaidreamh a dhéanamh leis na comhlachtaí ábhartha 
ullmhúcháin de chuid na Comhairle freisin chun a áirithiú go gcuirfear na tosaíochtaí coireachta sin 
san áireamh i réimsí beartais eile, go háirithe i ngníomhaíochtaí seachtracha an Aontais,

IARRANN sí ar chomhlachtaí ullmhúcháin uile na Comhairle, ag féachaint go cuí d'fhorálacha 
na gConarthaí, na tosaíochtaí sin a chur san áireamh ina réimsí beartais faoi seach,

IARRANN SÍ ar an gCoimisiún, i gcomhar le COSI, a áirithiú go léireofar le cur chun feidhme 
na Straitéise Slándála Inmheánaí clár comhchoiteann um ghníomhú agus go mbeidh na cuspóirí 
straitéiseacha don tslándáil inmheánach a d'fhorbair an Coimisiún maidir leis an gcomhrac i gcoinne 
na coireachta tromchúisí agus eagraithe i gcomhréir, i gcónaí, leis na tosaíochtaí a bhunaíonn 
an Chomhairle leis seo,

IARRANN SÍ ar an gCoimisiún, i gcomhréir leis na conclúidí ón gComhairle maidir le timthriall 
beartais AE don choireacht eagraithe agus thromchúiseach a chruthú agus a chur chun feidhme2, 
maoiniú a athbhreithniú (m.sh sásra maoinithe ISEC, srl.) chun tacú le cur chun feidhme 
na dtosaíochtaí agus machnamh a dhéanamh an bhféadfaí Ciste Slándála Inmheánaí a chur ar bun 
chun tacaíocht éifeachtach a thabhairt do na gníomhaíochtaí a aontaíodh i dtimthriall beartais 
an AE,

  
1 IO L 52, 3.3.2010, lch. 50
2 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94
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SPREAGANN SÍ na Ballstáit chun leas a bhaint as gnóthú sócmhainní agus chun díriú ar airgeadas 

coiriúil chun an choireacht eagraithe a chomhrac, lena n-áirítear sciúradh sócmhainní a ghnóthaíonn 

grúpaí coireachta eagraithe go haindleathach,

IMPÍONN SÍ ar na Ballstáit cineálacha cur chuige malartacha agus comhlántacha agus ionstraimí 

malartacha agus comhlántacha a úsáid go gníomhach chun an choireacht eagraithe a chomhrac, 

i dteannta an chur chuige traidisiúnta atá bunaithe ar an gceartas coiriúil1,

IARRANN SÍ ar na Ballstáit na hacmhainní is gá a chur ar fáil, i gcás inarb ábhartha, chun an 

timthriall beartais seo a chur chun feidhme agus chun comhordú idir an leibhéal beartais agus 

an leibhéal oibríochtúil a áirithiú.

____________________________

  
1 In "Cur chuige comhlántach agus gníomhaíochtaí comhlántacha chun an choireacht 

eagraithe a chosc agus a chomhrac: Bailiúchán de shamplaí an dea-chleachtais i mBallstáit 
an AE" (10899/11 JAI 380 COSI 44 CRIMORG 77 ENFOPOL 179), a chuir Uachtaránacht 
na hUngáire le chéile, liostaítear roinnt dea-chleachtas chun an choireacht eagraithe a chosc 
agus a chomhrac


