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NÓTA ÍTIME "I/A"
Ó: An Mheitheal um Chomhrac na Calaoise
Chuig: Coiste na mBuanionadaithe/An Chomhairle
Ábhar: Tuarascáil Speisialta Uimh. 2/2011: Obair leantach i dtaca le Tuarascáil Speisialta 

Uimh. 1/2005 maidir leis an Oifig Frith-Chalaoise Eorpach a bhainistiú
- Dréacht-Chonclúidí ón gComhairle

1. An 4 Bealtaine 2011, fuair an Chomhairle Tuarascáil Speisialta Uimh. 2/2011 "Obair leantach 

i dtaca le Tuarascáil Speisialta Uimh. 1/2005 maidir leis an Oifig Frith-Chalaoise Eorpach

a bhainistiú"1.

2. Threoirigh Coiste na mBuanionadaithe don Mheitheal um Chomhrac na Calaoise 

an Tuarascáil a scrúdú agus na tátail ábhartha a bhaint aisti2

An 6 Deireadh Fómhair 2011, tháinig an Mheitheal um Chomhrac na Calaoise ar chomhaontú

maidir leis na dréacht-chonclúidí ón gComhairle atá i gceangal leis seo, ar bhonn togra 

a thíolaic an Uachtaránacht.

3. Moltar do Choiste na mBuanionadaithe comhairliú don Chomhairle na dréacht-chonclúidí 

ón gComhairle a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghlacadh mar ítim "A" ar an gclár oibre ag 

cruinniú a bheidh ann amach anseo.

  
1 9843/11 FIN 299 GAF 7.
2 9844/11 FIN 300 GAF 8.
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IARSCRÍBHINN

DRÉACHT

CONCLÚIDÍ ÓN gCOMHAIRLE

maidir le Tuarascáil Speisialta Uimh. 2/2011 – "Obair leantach i dtaca le Tuarascáil 

Speisialta Uimh. 1/2005 maidir leis an Oifig Frith-Chalaoise Eorpach a bhainistiú"

Maidir leis an gComhairle:

1. FEARANN SÍ FÁILTE roimh Thuarascáil Speisialta Uimh. 2/2011 "Obair leantach i dtaca le 

Tuarascáil Speisialta Uimh. 1/2005 maidir leis an Oifig Frith-Chalaoise Eorpach a bhainistiú", 

mar aon leis na freagraí ón gCoimisiún, agus MEASANN SÍ go bhfuil na Conclúidí 

ón gComhairle an 8 Samhain 2005 maidir leis an Tuarascáil Speisialta Uimh. 1/2005 i gcónaí 

an-ábhartha.

2. MEABHRAÍONN SÍ go bhfeidhmíonn an Oifig Frith-Chalaoise Eorpach (dá ngairtear 

"an Oifig" anseo feasta) laistigh de chreat institiúideach casta agus LEAGANN SÍ BÉIM ar 

a thábhachtaí atá neamhspleáchas na hOifige agus í i mbun a cuid imscrúduithe riaracháin 

a dhéanamh, agus ar a thábhachtaí atá sé go ndéantar comhordú éifeachtach sa réimse sin 

a bhaineann le leasanna airgeadais an Aontais Eorpach a chosaint.

Éifeachtúlacht na n-imscrúduithe a fheabhsú

3. FEARANN SÍ FÁILTE roimh na bearta tábhachtacha a chuir an Oifig chun feidhme chun 

éifeachtúlacht a cuid oibriúchán a fheabhsú, amhail leagan nua de Lámhleabhar na Nósanna 

Imeachta Oibríochtúla a thabhairt isteach in 2009 agus tuilleadh forbartha a dhéanamh ar 

an gCóras Bainistithe Cásanna.

4. TÁ AIFÉALA uirthi áfach gur teoranta a bhí an dul chun cinn a rinneadh maidir le feabhas 

a chur ar phleanáil agus ar mhaoirsiú na n-imscrúduithe agus, de dheasca sin, go mbíonn 

meánré na n-imscrúduithe agus na measúnuithe tosaigh fós ró-fhada.
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5. TACAÍONN SÍ le dearcadh na Cúirte, atá ar aon dul le dearcadh an Choimisiúin, gur 
príomhtháscaire feidhmíochta ar éifeachtúlacht na hOifige é ré nósanna imeachta 
imscrúdúcháin agus TUGANN SÍ DÁ hAIRE tiomantas na hOifige an ré sin a laghdú nuair is 
féidir.

6. IARRANN SÍ ar an Oifig mar sin dlús a chur lena cuid iarrachtaí d'fhonn a cuid pleanála 
a fheabhsú agus d'fhonn úsáid a cuid acmhainní agus a cuid uirlisí a bharrfheabhsú. Ina leith 
sin, FEARANN SÍ FÁILTE roimh thús a bheith curtha le cur chuige de minimis i gcomhair 
imscrúduithe seachtracha agus TACAÍONN SÍ le cur i bhfeidhm beartais chomhchosúil 
i dtaca le himscrúduithe inmheánacha, sa chaoi go mbeifear ag díriú isteach níos mó 
ar chásanna atá níos dáiríre agus níos casta, go háirithe i réimsí ina bhfuil riosca na calaoise 
níos airde.

7. SEASANN SÍ AIR gur gá go leanfadh an Oifig uirthi, agus na cineálacha éagsúla fiosrúchán 
mar aon le nádúr sonrach na bhfiosrúchán sin á gcur san áireamh aici, le spriocanna a leagan 
síos maidir lena ré na bhfiosrúchán sin agus go ndéanfadh sí dlúthfhaireachán ar imscrúduithe 
fada agus casta, á áirithiú go nglacfar bearta tráthúla agus iomchuí chun moilleanna 
a sheachaint.

Ag díriú isteach an athuair ar an bhfeidhm imscrúdúcháin

8. FEARANN SÍ FÁILTE roimh thoradh na Cúirte gur mhéadaigh an Oifig a cuid 
gníomhaíochtaí imscrúdúcháin, agus go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta aici 
ó iniúchadh 2005 na Cúirte.

9. AONTAÍONN SÍ, áfach, le tuairim na Cúirte gur cheart don Oifig a feidhm imscrúdúcháin 
a fheabhsú tuilleadh chun líon agus luas na n-imscrúduithe a mhéadú, trí níos mó de 
na hacmhainní atá aici cheana a leithdháileadh ar an bhfeidhm sin.

Éifeachtacht na n-imscrúduithe a thuairisciú

10. Ag GLACADH LEIS go bhfuil tuarascálacha na hOifige dírithe ar phobail éagsúla agus 
ar chríocha éagsúla, AONTAÍONN SÍ leis an gCúirt maidir leis an tábhacht a bhaineann le 
sonraí ábhartha, iontaofa maidir le feidhmíocht na hOifige a bheith ar fáil in aon doiciméad 
amháin, sa chaoi go mbeifí in ann comparáid a dhéanamh thar am agus idir earnálacha 
eagsúla agus cineálacha éagsúla imscrúduithe.
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11. CUIREANN SÍ BÉIM AIR gur cheart leis an bhforléargas seo eolas a thabhairt maidir le 

táscairí, bunaithe ar thorthaí réadúla agus inchainníochtaithe. Ina theannta sin, cé go 

MEABHRAÍONN SÍ gur faoi údaráis na mBallstát inniúil é nó faoi na n-institiúidí, 

na gcomhlachtaí, na n-oifigí nó na ngníomhaireachtaí inniúla é, ag brath ar an gcás, cinneadh 

a dhéanamh maidir lenar cheart a dhéanamh i dtaca le himscrúduithe atá tugtha chun críche, 

agus nár cheart go mbeadh obair leantach airgeadais a bheith ina cuid de shainchúram OLAF, 

MEASANN SÍ go bhfuil faisnéis ar aisghabhálacha tábhachtach freisin agus gur cheart í 

a thíolacadh i gceart.

Ról an Choiste Maoirseachta a shoiléiriú

12. AG TABHAIRT DÁ hAIRE DI gur oiriúnaigh an Coiste Maoirseachta a rialacha nós 

imeachta le déanaí chun an breithiúnas a rinne an Chúirt Chéadchéime i mí Iúil 2008 a chur 

san áireamh go foirmiúil, SEASANN SÍ AIR nár cheart gníomhaíochtaí oibríochtúla 

a áireamh i ról an Choiste Maoirseachta, rud nach mbeadh ag teacht lena stádas 

mar chomhlacht neamhspleách maoirseachta nach mór dó gan cur isteach ar stiúradh 

imscrúduithe atá ar siúl ná ar an obair leantach a dhéantar i dtaca le cásanna aonair.

13. TÁ SÍ AG SÚIL áfach go ndéanfar ról an Choiste Maoirseachta a shoiléiriú tuilleadh 

i gcomhthéacs an leasaithe ar Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999.

*

* *

14. IARRANN SÍ ar an gCoimisiún tuarascáil a thabhairt in am is i dtráth ar an dul cinn 

a dhéanfar tar éis na gconclúidí seo.

15. TARRAINGÍONN SÍ AIRD ar an athchóiriú leanúnach ar an gcreat dlíthiúil 

ina bhfeidhmíonn an Oifig, arb é an comhthéacs is iomchuí é chun aghaidh a thabhairt ar 

roinnt saincheisteanna a tharraing an Chúirt anuas sa Tuarascáil Speisialta uaithi, amhail

na ráthaíochtaí nós imeachta, an nós imeachta athbhreithniúcháin agus an comhar le Eurojust 

agus le Europol.



15274/11 mrk/EK/bg 5
IARSCRÍBHINN DG G II A GA

16. AG MEABHRÚ DI na Conclúidí ón gComhairle an 6 Nollaig 20101 maidir leis an Oifig 

Frith-Chalaoise Eorpach a athchóiriú agus an scrúdú ar an togra leasaithe ón gCoimisiún 

ina dhiaidh sin, ar togra é le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint agus ón gComhairle 

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 a rinneadh, agus ar scrúdú é a rinne 

comhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle idir mí Aibreán agus mí Mheithimh 2011, cuireann sí 

i bhfios go láidir go bhfuil an Chomhairle ullamh obair a dhéanamh chun teacht 

ar chomhaontú tapa i gcomhthéacs an ghnáthnós imeachta reachtaigh seo.

__________________________

  
1 16833/10 GAF 16 FIN 645.


