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NÓTA
ó: An Uachtaránacht
chuig: Coreper/An Chomhairle
Doic. roimhe seo: 15431/11 JAI 729 JUSTPEN 7 JUSTCIV 267
Ábhar: Oiliúint bhreithiúnach Eorpach – Conclúidí ón gComhairle

An 13 Meán Fómhair 2011, thíolaic an Coimisiún teachtaireacht dar teideal "Muinín a chothú 
i gceartas uile-Eorpach: gné nua san oiliúint bhreithiúnach Eorpach."1

Ina dhiaidh sin, thíolaic an Uachtaránacht dréacht-Chonclúidí ón gComhairle maidir le hoiliúint 
bhreithiúnach Eorpach.2

Pléadh na dréacht-Chonclúidí ón gComhairle sin ag dhá chruinniú a bhí ag Comhairleoirí CGB.
Thángthas ar chomhaontú iomlán, beagnach, maidir leis an téacs, ach tá roinnt saincheisteanna fós 
gan réiteach.

Iarrtar ar Coreper na saincheisteanna sin atá fós gan réiteach a scrúdú chun go bhféadfaidh 
an Chomhairle CGB na conclúidí a ghlacadh ag an gcruinniú a bheidh aici 
an 27/28 Deireadh Fómhair 2011.

______________

  
1 14196/11.
2 14937/11.
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IARSCRÍBHINN

(Dréacht)

Conclúidí ón gComhairle

maidir le

hOILIÚINT BHREITHIÚNACH EORPACH

MAIDIR LEIS AN gCOMHAIRLE:

a) Ag meabhrú di Airteagail 81(2)(h) agus 82(1)(c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 

Eorpaigh, lena leagtar síos den chéad uair inniúlacht shonrach chun "tacú le hoiliúint 

na breithiúnachta agus na foirne breithiúnaí" in ábhair shibhialta agus choiriúla;

b) Ag meabhrú di Clár Stócólm – Eoraip atá oscailte agus slán, a fhreastalaíonn ar shaoránaigh 

agus a thugann cosaint dóibh, inar cuireadh an méid a leanas i bhfios go láidir: "Chun 

fíorchultúr Eorpach a chothú maidir le hábhair bhreithiúnacha agus le hábhair forfheidhmithe 

dlí, beidh sé ríthábhachtach cur le hoiliúint ar shaincheisteanna a bhaineann leis an Aontas 

chun go mbeidh teacht córasach ag na gairmeacha uile atá páirteach i gcur chun feidhme 

limistéar na saoirse, na slándála agus an cheartais ar an oiliúint sin";

c) Ag meabhrú di Rún ón gComhairle (2008/C 299/01) maidir le hoiliúint breithiúna, 

ionchúisitheoirí agus foirne breithiúnaí san Aontas Eorpach;

d) Ag meabhrú di Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 9 Iúil 2008 maidir le ról an bhreithimh 

náisiúnta sa chóras breithiúnach Eorpach (2009/C 294 E/06);
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DÉANANN AN CHOMHAIRLE MAR A LEANAS:

1. Fáiltíonn sí roimh an teachtaireacht ón gCoimisiún Eorpach "Muinín a chothú i gceartas 

uile-Eorpach: gné nua san oiliúint bhreithiúnach Eorpach"3 ina gcuirtear i bhfios go láidir 

an tábhacht a bhaineann le feasacht ar dhlí an AE agus muinín fhrithpháirteach idir dlíodóirí 

a fheabhsú chun cur chun feidhme éifeachtúil dhlí an AE agus comhar mear breithiúnach 

trasteorann ar fud na nBallstát a áirithiú.

2. Cuireann sí i bhfios go láidir go bhféadfadh oiliúint bhreithiúnach Eorpach cuidiú le 

fíorchultúr breithiúnach Eorpach a fhorbairt, bunaithe ar mheas ar chórais agus ar thraidisiúin 

éagsúla dlí sna Ballstáit.

3. Tacaíonn sí go láidir le hiarrachtaí breise d'oiliúint breithiúna, ionchúisitheoirí agus foirne 

breithiúnaí sa dlí Eorpach agus i gcur i bhfeidhm an dlí sin.

4. Fáiltíonn sí roimh éascú oiliúna i gcás dlíodóirí eile, lena n-áirítear báillí, nótairí agus 

abhcóidí.

54. Cuireann sí i bhfios go láidir nár cheart don oiliúint sin dochar a dhéanamh do 

neamhspleáchas lucht dlí agus lucht breithiúnaigh.

6. Measann sí gurb í cáilíocht na hoiliúna an príomhthagarmharc chun measúnú a dhéanamh 

ar an oiliúint agus fáiltíonn sí roimh rún an Choimisiúin díriú ar réimsí tosaíochta, 

lena bhféachfar ar thosaíochtaí beartais an AE agus ar chastacht ionstraimí sonracha.

Ba cheart gnéithe a bhaineann le héifeachtúlacht costais a chur san áireamh.

7. Comhroinneann sí an gá teacht i dtír ar na struchtúir agus ar na gréasáin atá ann cheana, 

go háirithe an Gréasán Oiliúna Breithiúnaí Eorpaigh (EJTN)5

  
3 COIM (2011) 551 leagan deireanach. 
4 Mar thoradh ar an mír nua seo, gabhann uimhir níos airde leis na míreanna a leanas.
5 Tá forchoimeádas grinnscrúdaithe ag DE.
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8. Fáiltíonn sí roimh an t-aitheantas atá á thabhairt don ról tábhachtach atá ag struchtúir oiliúna 

ag an leibhéal náisiúnta i gcás breithiúna, ionchúisitheoirí agus lucht eile dlí, agus fáiltíonn sí 

roimh an trácht sa Teachtaireacht ar chomhar réigiúnach maidir le dea-chleachtais agus 

modhanna nua foghlama a fhorbairt.

9. Iarrann an Chomhairle ar na Ballstáit:

· a mholadh go láidir go gcuirfí oiliúint i ndáil le hacquis an Aontais ar fáil go córasach 

do dhlíodóirí trí oiliúint tosaigh agus leanúnach, lena léireofaí an fheidhm as lámh 

a chéile atá ag reachtaíocht náisiúnta agus reachtaíocht an Aontais agus an tionchar 

a imríonn siad ar a chéile sa ghnáthchleachtas;

· a mholadh go láidir go mbeadh an deis ag lucht dlí, go háirithe breithiúna agus 

ionchúisitheoirí, tairbhe a bhaint as ar a laghad seachtain amháin oiliúna maidir 

le hacquis agus ionstraimí an Aontais le linn a ngairmréimeanna;

· eagraíochtaí proifisiúnta náisiúnta lucht dlí a spreagadh chun rannpháirtíocht 

i ngníomhaíochtaí leanúnacha oiliúna a chur chun cinn i measc a gcuid ball;

· tacú lena gcomhlachtaí náisiúnta i bhfeighil ar oiliúint breithiúna, ionchúisitheoirí agus 

foirne breithiúnaí, a n-oiliúint i ndlí an Aontais Eorpaigh a leathnú agus oiliúint a chur 

ar fáil sna coráis dlí náisiunta ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta;

· na struchtúir náisiúnta oiliúna breithiúnaí a ghríosú chun faisnéis a roinnt gach 

bliain, tríd an EJTN más féidir, leis an gCoimisiún i ndáil leis an oiliúint atá ar fáil 

maidir le dlí an AE agus maidir le líon na ndlíodóirí ar cuireadh oiliúint orthu;

· na comhlachtaí proifisiúnta náisiúnta dlí a spreagadh an Coimisiún a chur ar an eolas 

trína n-eagraíochtaí ar an leibhéal Eorpach faoin oiliúint atá ar fáil maidir le dlí an AE 

agus maidir le líon na ndlíodóirí ar cuireadh oiliúint orthu;
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10. Iarrann an Chomhairle ar an gCoimisiún:

· togáil ar Airteagail 81(2)(h) agus 82(1)(c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 

Eorpaigh, go háirithe chun réitigh a shainaithint agus a mheas ar an leibhéal Eorpach, 

lena n-áirítear Scéimeanna Oiliúna Eorpacha don lucht proifisiúnta uile lena mbaineann;

· tógáil ar láidreacht na struchtúr, na ngníomhairí agus na ngréasán atá ann cheana, bíodh 

sin ar leibhéal náisiúnta nó Eorpach, amhail na hinstitiúidí oiliúna breithiúnaí agus 

an EJTN, agus iarrann sí ar an gCoimisiún tacú leo tuilleadh, agus riachtanais shonracha 

réigiúnacha agus breisluach an chomhair réigiúnaigh a chur san áireamh san am céanna;

· clár malartaithe do bhreithiúna agus ionchúisitheoirí nua-cheaptha a thionscnamh chun 

a áirithiú go bhfuil siad gníomhach sa ghné Eorpach dá róil ón tús agus chun taithí 

phearsanta a thabhairt dóibh ar fheidhmiú praiticiúil chórais dlí na mBallstát eile;

bheadh an clár malartaithe nua seo i gcomhréir leis na scéimeanna malartaithe atá ann 

cheana do bhreithiúna agus ionchúisitheoirí a bhfuil taithí acu;

· roinn na hoiliúna breithiúnaí ar Thairseach Eorpach e-Cheartas a fhorbairt tuilleadh mar 

uirlis chun oiliúint bhreithiúnach Eoprach a fhorbairt;

· nósanna imeachta riaracháin a bhaineann le rochtain ar chláir Eorpacha airgeadais 

a shimpliú tuilleadh agus, laistigh díobh sin, cistí breise a chur ar fáil d'oiliúint 

bhreithiúnach Eorpach;

· an Fóram Ceartais a úsáid chun obair leantach a dhéanamh maidir le cur chun feidhme 

na teachtaireachta agus chun malairtí i dtaobh dea-chleachtas a chur chun cinn;

· féachaint ar thuarascáil bhliantúil maidir le hoiliúint bhreithiúnach Eorpach a chur 

i láthair, bunaithe ar chuidiú a chuirfí ar fáil ón EJTN agus a chuid ball agus ó 

na heagraíochtaí proifisiúnta dlí ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an AE.
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11. Molann an Chomhairle do thíortha is iarrthóirí agus do thíortha a d'fhéadfadh a bheith 

ina dtíortha is iarrthóirí Meamraim tuisceana a shíniú go nglacfadh siad páirt i gcláir 

airgeadais an Aontais Eorpaigh i réimse an cheartais, de réir na gcoinníollacha arna leagan 

amach sna cláir sin, d'fhonn a rannpháirtíocht éifeachtúil i dtionscnaimh oiliúna breithiúnaí 

Eorpacha a áirithiú.

____________________


