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RÉAMHRÁ

Tá Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid atá ina seilbh
acu á chur i bhfeidhm ag an bParlaimint, ag an gComhairle agus ag an gCoimisiún ón 3
Nollaig 2001.

I gcomhréir le hAirteagal 17(1) den Rialachán seo: “Foilseoidh gach institiúid tuarascáil go
bliantúil maidir leis an mbliain roimhe sin agus áireofar sa tuarascáil sin an líon cásanna inar
dhiúltaigh an institiúid rochtain a thabhairt ar dhoiciméid, na cúiseanna leis na diúltuithe sin
agus an líon doiciméad íogair nár taifeadadh sa chlár”.

I gcomhréir le Riail 116(6) de Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte, glacfaidh Biúró na
Parlaiminte an tuarascáil bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1) de Rialachán (CE) Uimh.
1049/2001.

MAIDIR LE MODHEOLAÍOCHT

Ullmhaíodh tuarascáil bhliantúil Pharlaimint na hEorpa 2016 de réir na modheolaíochta seo
a leanas:

 Tagraíonn figiúirí maidir le doiciméid a ceadaíodh agus a iarradh do dhoiciméid
shonraithe amháin.

 Ní léirítear sa staidreamh ar dhoiciméid a iarradh iarratais ar líon ollmhór nó líon
éiginnte de dhoiciméid nach féidir leis an institiúid a shainaithint.

 Cuireann na figiúirí ar iarratais ar rochtain ar dhoiciméid an dá chineál iarratais,
iarratais do dhoiciméid shonraithe agus iarratais do líon éiginnte de dhoiciméid, san
áireamh.

 Déantar cinntí a thug páirt-rochtain a chomhaireamh mar fhreagraí deimhneacha.
 D’fhéadfadh sé go mbeidh baint ag iarratais daingniúcháin le diúltú nó le cinntí

tosaigh a thug páirt-rochtain.
 Cinntear bliain an iarratais daingniúcháin leis an lá a gcláraítear an t-iarratas tosaigh

comhfhreagrach.
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Tuarascáil Bhliantúil Pharlaimint na hEorpa ar Rochtain
Phoiblí ar Dhoiciméid - 2016

(Airteagal 17 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001)

Achoimre Fheidhmeach

Figiúirí

 Lean líon na dtagairtí do dhoiciméid sa chlár poiblí de bheith ag dul i méid.
Faoin 31 Nollaig 2016, bhí 647 903 thagairt i mbunachar sonraí an chláir, i gcomparáid
le 606 256 faoi dheireadh na bliana seo caite.

 In 2016, cheadaigh úsáideoirí shuíomh gréasáin chlár poiblí na Parlaiminte 118 980
doiciméad go díreach tríd an gclár. Rinneadh breis agus aon mhilliún doiciméad a
rochtain trí ardáin eile. Le linn na tréimhse céanna, fuair an Pharlaimint, tríd an bhfoirm
iarratais ar líne nó trí ríomhphost, 499 n-iarratas a bhaineann le 802 dhoiciméad
sonraithe, arb ionann sin agus méadú 7% le hais 2015.

 As na 499 n-iarratas, bhí baint ag 136 le doiciméid nár nochtadh don phobal cheana.

 Bhí an ráta foriomlán d’fhreagraí deimhneacha níos mó ná 95% in 2016.
 Dhiúltaigh an Pharlaimint rochtain a thabhairt i 23 chás, go príomha i dtaca le hiarratais

a bhí ag lorg doiciméid a bhain le Feisirí.

Treochtaí

 In 2016 mhéadaigh líon na bhfigiúirí i gcomhair iarratais ar líon mór doiciméid nó ar
líon éiginnte de dhoiciméid (iarratais a rinneadh i gcomhair “gach doiciméad bainteach
le” hábhar áirithe, “gach doiciméad ina bhfuil faisnéis maidir le” téama áirithe, nó ar
dhoiciméid a chuimsíonn tréimhse áirithe ama, etc.) 31%, i gcomparáid leis an mbliain
roimhe. Is méadú suntasach é ach níl sé chomh mór is a bhí idir 2014 agus 2015, nuair
a tháinig méadú faoi thrí ar na figiúirí.

 Maidir leis an treochtaí, in 2016 chuir iarratasóirí suim mhór go háirithe i ndoiciméid a
bhain le maoiniú na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha, caiteachas agus liúntais na bhFeisirí,
mar aon le gníomhaíochtaí na bhFeisirí ón RA thart ar an am a tharla an reifreann ar
bhallraíocht na Ríochta Aontaithe san Aontas Eorpach. Bhí suim an phobail ard i gcónaí
i gcás doiciméid a bhaineann le caibidlíocht do chomhaontú luath i gcomhthéacs an
nós imeachta reachtaigh.

 Le trí iarratas daingniúcháin in imeacht na bliana, d’fhan ráta na n-iarratas
daingniúchán measartha íseal.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAIBIDIL I
Cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 in 2016
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A) Inneachar an chláir phoiblí de dhoiciméid na Parlaiminte

Bunaíodh an clár poiblí de dhoiciméid na Parlaiminte in 2002 d’fhonn trédhearcacht
bhreise a mhéadú agus é a dhéanamh níos fusa don phobal doiciméid na hInstitiúide
a rochtain, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001. Den chuid is mó, cnuasaíonn
an clár poiblí tagairtí do dhoiciméid reachtacha. Mar sin féin, nuair is féidir, cuirtear
catagóirí eile doiciméad ar fáil go díreach chomh maith.

Tá líon na dtagairtí do dhoiciméid dulta i méad bliain i ndiaidh bliana. Le méadú 7% ar
an mbliain roimhe, faoin 31 Nollaig 2016, shroich líon thagairtí na ndoiciméad i
mbunachar sonraí an chláir phoiblí 647 903 (a sheasann do 4 175 092 dhoiciméad ar
an iomlán, agus na leaganacha teanga éagsúla á gcur san áireamh). Níor taifeadadh
aon doiciméad íogair, de réir bhrí Airteagal 9 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, sa
chlár poiblí.

(Fíor 1) Forás an chláir phoiblí de dhoiciméid na Parlaiminte
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B) Figiúirí maidir le doiciméid a ceadaíodh agus a iarradh1

I gcomhréir le hAirteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, a fhorálann go socróidh na
hinstitiúidí gur féidir a ndoiciméid a rochtain go díreach a mhéid is féidir, is féidir tuairim is
95% de na doiciméid sa chlár poiblí de dhoiciméid na Parlaiminte a íoslódáil gó díreach ón
suíomh gréasáin2. Dóibh siúd nach féidir a cheadú go díreach, is féidir iad a chur ar fáil arna
iarraidh sin tríd an bhfoirm iarratais ar líne3 nó trí ríomhphost.

B.1) Doiciméid a ceadaíodh go díreach

In 2016, ceadaíodh 118 980 doiciméad go díreach ar shuíomh gréasáin chlár poiblí na
Parlaiminte. Ní chuireann an figiúr sin san áireamh na ceaduithe a tharla trí ardáin eile atá
nasctha le bunachar sonraí an chláir phoiblí, lena n-áirítear leathanaigh ghréasáin na gcoistí
parlaiminteacha agus Mheitheal Mhachnaimh na Parlaiminte.

Is iad na cineálacha doiciméad is minice a ceadaíodh ar shuíomh gréasáin chlár poiblí na
Parlaiminte (in ord íslitheach) ná: ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn (22.4%), freagraí
ar cheisteanna (20.9%), téacsanna a glacadh (6.2%), doiciméid a fuarthas ón gCoimisiún
Eorpach (2.4%).

(Fíor 2) Líon na ndoiciméad a ceadaíodh ar shuíomh gréasáin chlár poiblí na ndoiciméad

1 Tagraíonn na figiúirí seo do dhoiciméid shonraithe amháin
2 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=GA
3 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=GA
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B.2) Doiciméid a iarradh tríd an bhfoirm iarratais ar líne nó trí ríomhphost

In 2016, iarradh 802 dhoiciméad sonraithe ar an bParlaimint tríd an bhfoirm iarratais ar líne
nó trí ríomhphost. Is méadú 7% é le hais an líon doiciméad sonraithe a iarradh an bhliain
roimhe.

Mar a bhí i mblianta roimhe seo, ní chuireann an figiúr san áireamh na hiarratais ar rochtain
ar líon éiginnte doiciméad, amhail na hiarrataí chun rochtain a fháil ar “gach doiciméad a
bhaineann le” hábhar áirithe, “gach doiciméad ina bhfuil faisnéis ar” théama áirithe, etc. Ní
féidir na doiciméid a bhaineann iarratais mar sin leo a chainníochtú chun críocha staidrimh.

(Fíor 3) Líon na ndoiciméad sonraithe a iarradh tríd an bhfoirm iarratais ar líne nó trí ríomhphost
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C) Figiúirí ar iarratais

Fuair an Pharlaimint 499 n-iarratas tríd an bhfoirm iarratais ar líne nó trí ríomhphost in 2016.
Bhain 345 acu siúd le doiciméid shonraithe, agus bhain 147 le líon éiginnte de dhoiciméid
agus bhain seacht gcinn le comhairliúcháin idir-institiúideacha faoin "Meabhrán
Comhthuisceana”4.

Is fiú béim a leagan ar an bhfíric go bhfuil méadú 31% tagtha ar líon na n-iarratas do líon
éiginnte de dhoiciméid ar an mbliain 2015. D’iarr beagnach 30% de na hiarratais ar fad a
fuarthas in 2016 rochtain ar "gach doiciméad bainteach le" hábhar áirithe nó "gach doiciméad
ina bhfuil faisnéis maidir le” téama áirithe.

As na 499 n-iarratas a fuarthas in 2016, thug an Pharlaimint freagra deimhneach ar 476 acu,
ag tabhairt páirt-rochtain ar na doiciméid a iarradh in ocht gcás.

(Fíor 4) Líon na n-iarratas agus freagraí deimhneacha

Thairis sin, as na 499 n-iarratas a fuarthas in 2016, bhí baint ag 136 iarratas le doiciméid nár
nochtadh don phobal cheana.

Bhain formhór na n-iarratas ar dhoiciméid nár nochtadh cheana le maoiniú na bpáirtithe
polaitiúla Eorpacha agus na ngrúpaí polaitiúla sa Pharlaimint (20%), doiciméid na bhFeisirí

4 Meabhrán Comhthuisceana, arna shíniú an 9 Iúil 2002, idir seirbhísí Pharlaiminte na hEorpa, na Comhairle agus an
Choimisiúin i ndáil le cur i bhfeidhm Airteagal 4(4) de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 maidir le rochtain phoiblí ar
dhoiciméid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin
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(18%), comhlachtaí polaitiúla (17%), riarachán agus soláthar poiblí na Parlaiminte (16%),
tuairimí dlíthiúla (6%) agus doiciméid na bpléití tríthaobhacha (5%).

In 2016, thug an Pharlaimint freagra deimhneach 113 uair as 136 iarratas ar dhoiciméid nár
nochtadh cheana.

(Fíor 5) Líon na n-iarratas ar dhoiciméid nár nochtadh cheana agus na freagraí deimhneacha

In 2016, dhiúltaigh an Pharlaimint rochtain phoiblí a thabhairt ar dhoiciméid i 23 chás trí
mheán cinneadh ón údarás inniúil.

Cuireadh síostrí iarratas daingniúcháin5 tar éis gur diúltaíodh dóibh ag an gcéim thosaigh.
Sna trí chás sin, dheimhnigh an Pharlaimint a seasamh tosaigh.

Bhain 12 as 23 dhiúltú le doiciméid a bhain le Feisirí; bhain ceithre dhiúltú le maoiniú na
bpáirtithe polaitiúla agus bhain na cinn eile, faoi seach, le cás cúirte atá ar feitheamh faoi na
pléití tríthaobhacha, saincheisteanna i dtaca le soláthar (dhá chás), slándáil TF na Parlaiminte
(dhá chás), tuairim dhlíthiúil ón tSeirbhís Dlí agus doiciméad ón gCoimisiún atá i seilbh na
Parlaiminte.

5 Féadfaidh iarratais daingniúcháin a bheith bainteach le diúltú iomlán nó páirt-rochtain (Airteagal 7 (2) de Rialachán (CE)
Uimh. 1049/2001)
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(Fíor 6) Líon na n-iarratas ar dhoiciméid nár nochtadh cheana agus diúltuithe

Mar a tharla in 2015, bhí diúltuithe na bliana seo bunaithe go príomha ar an ngá atá ann
príobháideachas agus sláine na ndaoine aonair a chosaint (pointe (b) d’Airteagal 4(1) de
Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001), leasanna tráchtála duine nádúrtha nó dlítheanach
(Airteagal 4(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001), próiseas cinnteoireachta na hinstitiúide
(Airteagal 4(3) de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001) agus cosaint tuaraimí dlíthiúla (Airteagal
4(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001).

(Fíor 7) Ráta úsáide eisceachtaí faoi Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001

Mar chríoch, d’fhan ráta freagraí deimhneacha na Parlaiminte ard in 2016, le ráta foriomlán
na bhfreagraí deimhneacha ag thart ar 95%, agus bhí ráta na bhfreagraí deimhneacha le
haghaidh iarratais a bhaineann le doiciméid nár nochtadh cheana ag 83%.
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D) Próifílí na n-iarratasóirí6

Lean acadóirí agus taighdeoirí de bheith ar an sciar is mó de na hiarratasóirí le breis agus
50% d’iarratasóirí sa chatagóir sin. An dara catagóir is mó ná an earnáil ghnó, eagraíochtaí
comhshaoil agus ionadaithe leasanna eile, arb ionann iad le chéile agus thart ar 15% de na
hiarratais. In 2016, rinne iriseoirí líon suntasach iarratas (7%), arb ionann é sin agus an sciar
is mó de na hiarratasóirí ar dhoiciméid nár nochtadh cheana, ach os a choinne sin d’fhan
cóimheas na n-iarratas ó dhlíodóirí seasmhach ag tuairim is 10%.

Maidir le raon geografach na n-iarratas i measc na mBallstát, tá an patrún do 2016 cosúil leis
an bpatrún a braitheadh i mblianta roimhe seo. Bhí tuairim is 32% de na hiarratasóirí
bunaithe sa Bheilg, leis (in ord íslitheach) an nGearmáin (13%), an Fhrainc (8%), an Spáinn
(8%) agus an Iodáil (6%) ina diaidh. Ba ó thríú tíortha a d’eascair tuairim is 5.3% den iomlán.

In 2016, ba é an Béarla fós an teanga is mó a baineadh feidhm as in iarratais (58%), agus ina
dhiaidh bhí an Ghearmáinis (12%), an Fhraincis (11%), agus an Spáinnis (4%). Lean siad
patrún mar a bhí i mblianta roimhe seo.

(Fíor 8) Próifílí na n-iarratasóirí le haghaidh rochtain ar dhoiciméid in 20167

(Fíor 8a) Náisiúntacht

6 Bailítear sonraí ar phróifílí na n-iarratasóirí ar bhonn na faisnéise a sholáthraíonn na hiarratasóirí ina n-iarratais. Mar sin
féin, ós rud é nach n-éilíonn Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ar iarratasóirí faisnéis faoina gcéannacht a sholáthair,
roghnaigh líon áirithe d’iarratasóirí go deimhin gan a ngairm a fhoilsiú; is amhlaidh sin go háirithe i gcás iarratas a
sheoladh isteach trí ríomhphost

7 Cóipcheart © do na híomhánna sna graif: salem / Fotolia - kebox / Fotolia- Pekchar / Fotolia - DIDEM HIZAR / Fotolia -
Claudio Divizia / Fotolia - ravennka / Fotolia - photolars / Fotolia - Becky Stares / Fotolia - Sylvie Bouchard / Fotolia -
atScene / Fotolia - Seraphim Vector / Fotolia- valentint / Fotolia - quka / Fotolia - Gstudio Group / Fotolia - mostafa fawzy
/ Fotolia - BERLINSTOCK / Fotolia - Double-J Design - European Union
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(Fíor 8b) Gairm

(Fíor 8c) Teanga
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAIBIDIL II
Treochtaí agus saincheisteanna faoi leith
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

Ba dhíol suntais é in 2016 an tsuim mhór ag bhí ag iriseoirí agus ag saoránaigh i gcoitinne i
rochtain a fháil ar dhoiciméid na Parlaiminte a bhain le maoiniú na bpáirtithe agus na
bhfondúireachtaí polaitiúla Eorpacha chomh maith le héilimh chaiteachais agus liúntais na
bhFeisirí. Ba chuid suntais í an bhliain sin freisin toisc an ráta gan fasach d’iarratais a d’iarr
rochtain ar líon an-mhór nó líon éiginnte doiciméad.

A) Maoiniú páirtithe agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

D’fhás líon na n-iarratas ar dhoiciméid a bhaineann le maoiniú na bpáirtithe agus
fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha i gcaitheamh na mblianta, fad is a threisigh feasacht an
phobail gurb ann do na heagraíochtaí sin agus an ról mór atá ag an bParlaimint ina
mbainistiú. Chomh fada agus a bhaineann sé le hiarratais a bhain le doiciméid nár nochtadh
cheana, a bhí ag 20% de líon iomlán na n-iarratas, ba é maoiniú na bpáirtithe agus
fondúireachtaí polaitiúla an topaic ba shuaithinsí in 2016. Bhí baint ag líomhaintí gur bhain
líon beag páirtithe agus fondúireachtaí Eorpacha úsáid mhíchuí as airgead a deonaíodh san
am a chuaigh thart leis an treocht, is dóichí, chomh maith leis an bhfíoras gur glacadh
rialacháin nua i dtaca leis an ábhar seo le déanaí.

Go príomha, is iad na doiciméid ar mhaoiniú na bpáirtithe agus fondúireachtaí polaitiúla iad
siúd a chuirtear faoi bhráid na Parlaiminte nó na doiciméid a chruthaíonn sí féin i gcomhréir
leis na rialacha ar an ábhar sin. Bhunaigh Rialachán (CE) Uimh. 2004/20038 an creat dlíthiúil
faoinar féidir le heagraíochtaí stádas mar pháirtí nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach a
bhaint amach agus go ndeonófar maoiniú dóibh ó bhuiséad an Aontais Eorpaigh. Scoirfidh
an Rialachán sin d’fheidhm a bheith aige le dúnadh an chleachtais airgeadais in 2016 agus
tá Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ag teacht ina ionad9. Ansin, go suntasach tá an
Cinneadh ó Bhiúró Pharlaimint na hEorpa an 29 Márta 200410 ann freisin a leagan amach an
nós imeachta ina mbainisteoidh an Pharlaimint maoiniú iarbhír na bpáirtithe agus na
bhfondúireachtaí.

Is ann do thrí chineál iarrata ar rochtain ar dhoiciméid a bhaineann le maoiniú na bpáirtithe
agus na bhfondúireachtaí polaitiúla ar fiú iad a phlé sa tuarascáil seo: na hiarrataí ar rochtain
a fháil ar doiciméid a foilsíodh ar leathanach gréasáin na Parlaiminte atá tiomnaithe do
pháirtithe agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha, iad siúd chun rochtain a fháil ar iarratais
ar dheontais a rinne na páirtithe agus na fondúireachtaí polaitiúla, agus iad siúd chun
rochtain a fháil ar nótaí chuig an mBiúró maidir le maoiniú páirtithe polaitiúla.

8 Rialachán (CE) Uimh. 2004/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacháin lena rialaítear
páirtithe polaitiúla ar leibhéal Eorpach agus maidir leis na rialacha a bhaineann lena gcistiú, IO L 297, 15.11.2003, lch. 1–
4

9 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014
maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha, IO C 63 4.3.2014, lch.
1–34

10 Cinneadh ó Bhiúró Pharlaimint na hEorpa an 29 Márta 2004 lena leagtar síos na nósanna imeachta chun Rialachán (CE)
Uimh. 2004/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacháin lena rialaítear páirtithe polaitiúla
ar leibhéal Eorpach agus maidir leis na rialacha a bhaineann lena gcistiú a chur chun feidhme, IO C 63, 4.3.2014 lgh. 1-34
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Leathanach gréasáin na parlaiminte atá tiomnaithe do pháirtithe agus fondúireachtaí
polaitiúla Eorpacha

Faoi Airteagal 9a de Rialachán (CE) Uimh. 2004/2003, tá sé de cheangal ar an bParlaimint
tuarascáil bhliantúil ina bhfuil tábla leis na méideanna a íocadh le gach páirtí agus
fondúireacht Eorpach a fhoilsiú, mar aon le tuarascáil Pharlaimint na hEorpa ar chur chun
feidhme an Rialacháin sin agus na forálacha dá chur chun feidhme. I gcomhréir leis an
bhforáil sin, uaslódáiltear na doiciméid sin ar leathanach gréasáin tiomnaithe11. Mar sin féin,
ar mhaithe le trédhearcacht a mhéadú, téann an Pharlaimint níos faide ná na hoibleagáidí
dlíthiúla sin agus foilsíonn sí leagan sonrach de thuarascálacha críochnaitheacha na
bpáirtithe agus na bhfondúireachtaí. Áirítear sa leagan foilsithe de na tuarascálacha
críochnaitheacha ráiteas airgeadais críochnaitheach den chaiteachas incháilithe a
tabhaíodh go hiarbhír, bunaithe ar struchtúr an bhuiséid shealadaigh, achoimre
chuimsitheach den ioncaim agus caiteachais a chomhfhreagraíonn do na cuntais don
tréimhse incháilithe atá clúdaithe ag an gcinneadh deontais, agus tuarascáil ar iniúchadh
seachtrach ar na cuntais arna dhéanamh ag iniúchóir neamhspleách, ag deimhniú gur
baineadh feidhm as an deontas i gcomhréir leis na rialacha.

Mar sin féin, b’fhéidir ós rud é nach bhfuil eolas acu ar an suíomh gréasáin nó toisc go
dtógann sé a lán ama taighde a dhéanamh ar an ábhar is spéis leo, in 2016, sheol líon
suntasach d’iarratasóirí iarratais isteach le haghaidh rochtain phoiblí ar na doiciméid
cheannann céanna sin. Sna cásanna sin, mar fhreagra ar na hiarrataí, threoraigh an
Pharlaimint na hiarratasóirí chuig an leathanach gréasáin agus thug sí na hipearnaisc chuig
na doiciméid a iarradh dóibh.

Iarrataí ar rochtain ar iarratais ar dheontais

Chun gur féidir leo maoiniú ó bhuiséad an Aontais Eorpaigh a fháil chun a bhfeidhmiú a
mhaoiniú le linn cleachtadh airgeadais, caithfidh páirtithe agus fondúireachtaí polaitiúla
iarratas a dhéanamh ar dheontas sula dtosófar an cleachtadh. Caithfidh na heagraíochtaí a
léiriú ina n-iarratais go sásaíonn siad critéir incháilitheachta Rialachán (CE) Uimh. 2004/2003,
agus freisin, mar chuid thábhachtach de sin, caithfidh siad a bpleananna don chleachtadh
airgeadais atá le teacht a leagan amach, lena n-áirítear a gcuspóirí polaitiúla agus na
gníomhaíochtaí atá beartaithe acu.

Fágann mionsonraí na n-iarratas ar dheontais agus íogaireacht na faisnéise atá iontu, i gcás
ina n-iarrtar iarratas a nochtadh faoi Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, go gcinneann an
Pharlaimint de ghnáth nach féidir léi na hiarratais a nochtadh gan díobháil a dhéanamh do
chroíchuspóirí agus gníomhaíochtaí na n-eagraíochtaí. Dá thoradh sin, is gá rochtain ar
iarratais ar dheontais a dhiúltú chun leasanna tráchtála na bpáirtithe nó na bhfondúireachtaí
a chosaint, i gcomhréir leis an gcéad fhleasc d’Airteagal 4(2) de Rialachán (CE) Uimh.
1049/2001.

Iarraidh le haghaidh rochtain ar nótaí ón Ard-Rúnaí chuig an mBiúró

Thart ag tús gach cleachtaidh airgeadais, déanann seirbhísí ábhartha na Parlaiminte
measúnú ar iarratais ar dheontais ó na páirtithe agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha.

11 http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00101/Political-parties-and-foundations
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Bíonn an measúnú sin achoimrithe i nóta ón Ard-Rúnaí maidir le dámhachtainí deontais. Ina
dhiaidh sin cuirtear an nóta faoi bhráid an Bhiúró chun gur féidir leis cinneadh a dhéanamh
ar mhéid deontais sealadach do gach páirtí agus fondúireacht a bhfuarthas ina dtaobh go
sásaíonn siad na critéir incháilitheachta. Ar an gcuma chéanna, tar éis don chleachtadh
airgeadais críochnú, comhadaíonn na páirtithe agus fondúireachtaí leis an bParlaimint
tuarascáil chríochnaitheach faoin mbealach ar bhain siad feidhm as a ndeontas sealadach.
Déantar na tuarascálacha sin faoi seach a achoimriú i nóta a chuirtear faoi bhráid an Bhiúró
agus ina dhiaidh sin déantar cinneadh a ghlacadh ar an méid deontais deiridh.

In 2016, fuair an Pharlaimint a lán iarrataí chun rochtain a fháil ar na nótaí sin, arbh iarrataí
iad a bhain le cleachtadh airgeadais 2016 nó le cleachtaí airgeadais roimhe sin. Deonaíodh
nó diúltaíodh rochtain phoiblí ar nótaí, faoi Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, ar bhonn cás ar
chás, ag brath ar a n-inneachar, mar atá leagtha síos le cásdlí socraithe. D’fhéadfadh
breithnithe dlíthiúla i dtaca le cur i bhfeidhm na rialacha maidir le maoiniú páirtithe agus
fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha a bheith sna nótaí sin. Chomh maith leis sin, is ceann de
dhualgais an Ard-Rúnaí é cabhrú leis an mBiúró i bhfeidhmiú a chúraimí agus comhairle
agus faisnéis chúlra iomlán a sholáthar dó ar na cinntí ar gá dó a ghlacadh. Dá bhrí sin, i
gcásanna inar bhraith an Pharlaimint go loitfeadh nochtadh poiblí nóta chuig an mBiúró
cumas na hinstitiúide comhairle dhlíthiúil a lorg óna seirbhísí nó go laghdódh sé go mór
próiseas cinnteoireachta na hinstitiúide, diúltaíodh rochtain a thabhairt ar an nóta ábhartha.

B) Iarrataí ar rochtain ar dhoiciméid a bhaineann le héilimh chaiteachais agus liúntais
na bhFeisirí

Lean an treocht d’iarratais chun rochtain a fháil ar dhoiciméid a bhaineann le Feisirí ag dul
in airde in 2016. Bhain tuairim is 18% de gach iarratas ar dhoiciméid nár nochtadh cheana
leis an gcatagóir sin. Dhírigh formhór na n-iarratas den chineál sin ar éilimh chaiteachais
agus liúntais na bhFeisirí. De ghnáth is mian le hiarratasóirí ar spéis leo na doiciméid sin a
rochtain rialú poiblí ar chistí poiblí a áirithiú, mírialtachtaí airgeadais a d’fhéadfadh a bheith
ann a thabhairt chun solais, agus rannchuidiú leis an bplé poiblí ar fheidhmiú na Parlaiminte.
Baineann iarrataí eile le doiciméid a bhaineann le gníomhaíochtaí na bhFeisirí ina gcáil
pholaitiúil.

Cleachtas na Parlaiminte

Ag deileáil le hiarratais chun rochtain a fháil ar dhoiciméid a bhaineann le Feisirí, go minic
cuireann an Pharlaimint Riail 116(2) de Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte agus pointe
(b) d’Airteagal 4(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 maidir le cosaint príobháideachta i
bhfeidhm. Tugtar aird freisin ar threoirlínte ón mBiúró an 20 Feabhra 2008 a dréachtaíodh ar
bhonn na gcleachtas is fearr a urramaítear sna parlaimintí náisiúnta.

Baineann Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 maidir le rochtain ar dhoiciméid go príomha le
doiciméid atá i seilbh trí phríomhinstitiúid an Aontais Eorpaigh: an Coimisiún, an
Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa. Tá an Pharlaimint den tuairim, mar phrionsabal, go
bhfuil deighilt orgánach idir a Feisirí tofa agus an Institiúid í féin.

I gcomhréir leis an bprionsabal sin, forálann Riail 116(2) de Rialacha Nós Imeachta na
Parlaiminte, chun críocha rochtana ar dhoiciméid, gur doiciméid de chuid na Parlaiminte iad
doiciméid a dhréachtaigh na Feisirí aonair sa chás amháin go gcuirtear síos iad faoi na
Rialacha Nós Imeachta. Ciallaíonn sé sin nár cheart doiciméid phearsanta na bhFeisirí, lena
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n-áirítear a gcomhfhreagras ríomhphoist, a gcláir oibre, litreacha a scríobh siad nó a fuair
siad nó a nótaí inmheánacha a mheas mar “dhoiciméid na Parlaiminte” agus, dá bharr sin ní
féidir leis an bParlaimint rochtain a thabhairt ar na cineálacha sin doiciméad nuair a iarrtar
é, mar níl siad i seilbh na hInstitiúide agus titeann siad lasmuigh de raon feidhme Rialachán
(CE) Uimh. 1049/2001.

Mar sin féin, is doiciméid de chuid na Parlaiminte iad lear mór de na doiciméid a iarrtar a
bhaineann leis na Feisirí, bíodh sin mar gur seoladh chuig an bParlaimint iad nó gur eisigh
an Institiúid iad. Sna cásanna sin, nuair a bhíonn nochtadh doiciméid á mheasúnú, tugann
an Pharlaimint aird faoi leith ar phríobháideachas agus sláine na bhFeisirí. Go deimhin,
bíonn faisnéis phríobháideach agus íogair i bhformhór na ndoiciméad a bhaineann le
hiarrataí a bhaineann le héilimh chaiteachais agus liúntais na bhFeisirí. De ghnáth, nuair
nach léiríonn an t-iarratasóir an gá atá ann na sonraí pearsanta a aistriú chuige i gcomhréir
le hAirteagal 8 de Rialachán (CE) Uimh. 45/200112, diúltaíonn an Pharlaimint rochtain a
thabhairt ar an doiciméad ar an mbonn gur gá príobháideachas agus sláine daoine aonair a
chosaint, mar a leagtar amach i bpointe (b) d’Airteagal 4(1) de Rialachán (CE) Uimh.
1049/2001.

In 2016, thug an Pharlaimint freagra ar gach iarratas chun rochtain a fháil ar éilimh liúntais
na bhFeisirí ar bhonn ceann amháin nó dhá cheann de na forálacha réamhráite.

Tugann na treorlínte arna gcinneadh ag an mBiúró an 20 Feabhra 2008 ar bhonn na ndea-
chleachtais a urramaítear sna parlaimintí náisiúnta tacaíocht do chur chuige na Parlaiminte
i dtaca le rochtain ar dhoiciméid. De réir na dtreoirlínte sin, ní dhéantar miondealú ar na
méideanna a íocadh go hiarbhír le Feisirí aonair a chur ar fáil don phobal, cé go bhfuil cead
a gcinn ag Feisirí an fhaisnéis is mian leo a roinnt leis an bpobal a nochtach.

An reifreann ar bhallraíocht na Ríochta Aontaithe san Aontas Eorpach

Agus an reifreann ar bhallraíocht na Ríochta Aontaithe san Aontas Eorpach ag teannadh léi,
fuair an Pharlaimint roinnt iarrataí chun rochtain a fháil ar éilimh chaiteachais agus liúntais
na bhFeisirí ón mBreatain agus go sonrach faoi Fheisirí ó UKIP. Chaith an Pharlaimint leis na
hiarrataí sin sa dóigh chéanna a phróiseáiltear iarrataí cosúla nár bhain leis an reifreann.

C) Iarratais ar líon éiginnte doiciméid

Mar a luadh cheana i dtuarascáil 2015, braitheadh treocht atá ag dul i méid le blianta beaga
anuas in iarratais ag iarraidh rochtain a fháil ar líon mór doiciméad nó líon éiginnte
doiciméad, ar nós iarratais a dhéantar i gcomhair “gach doiciméad bainteach le” hábhar
áirithe, “gach doiciméad ina bhfuil faisnéis maidir le” téama áirithe. In 2015, tháinig ardú as
cuimse ar mhéid na n-iarratas i gcomhair líon éiginnte de dhoiciméid agus mhéadaigh siad
faoi thrí i gcomparáid le 2014. B’ionann iad agus 25% de gach iarraidh do dhoiciméid i rith
na bliana. Mhéadaigh an líon iomlán de na cineálacha iarrata sin in 2016 le 31% sa bhreis ar
2015.

Go hiondúil, déantar na hiarrataí sin a threorú trí thairseacha poiblí, amhail an suíomh
gréasáin AsktheEU.org, a chuireann córas uathoibríoch ar fáil chun seoltaí ríomhphoist ad

12 Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a
chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le
saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, IO L 8, 12.1.2001, lch. 1–22
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hoc a chruthú le haghaidh iarrataí chun rochtain a fháil ar dhoiciméid a sheoladh isteach
chuig institiúidí AE, gan ceangal a chur ar úsáideoirí aon fhaisnéis a sholáthar á rá gurb ann
dóibh ná faoina gcéannacht13.

Murab ionann agus roinnt dlíthe náisiúnta, níl aon fhoráil i Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001
i dtaobh iarratais atá éagóireach, maslach nó ar léir go bhfuil siad míréasúnta. Ní chuireann
sé ceangal ar iarratasóirí aon fhaisnéis faoina gcéannacht a sholáthar ná faisnéis a thabhairt
i dtaobh cén fáth a bhfuil a n-iarrataí á ndéanamh acu. In imthosca áirithe, áfach,
d’fhéadfadh fadhbanna maidir le láimhseáil chuí na n-iarrataí teacht chun cinn, i gcás easpa
mínithe a chabhródh leis an bParlaimint na doiciméid a iarradh a shainaithint, nó mura
bhfuil aon eolas ann faoin iarratasóir.

Mar shampla, d’fhéadfadh ualach riaracháin atá iomarcach a bheith mar thoradh ar iarratais
do “gach doiciméad a bhaineann le” hábhar sonraithe, atá neamhréireach le prionsabal an
dea-riaracháin. Go minic, nuair a láimhseáiltear iad, bíonn gá le grinntaighde chun gach
doiciméad a d’fhéadfadh a bheith ábhartha a shainaithint agus bíonn gá freisin le comhar ó
iliomad rannóga parlaiminteacha chun obair bhreise a dhéanamh nach gnách dóibh. Ina
theannta sin, go minic tá sé deacair, mura bhfuil sé dodhéanta, don Pharlaimint a
shainaithint go dearfa cad iad na doiciméid “a bhaineann” go hiarbhír leis an topaic spéise,
sa chiall atá san iarratas chun doiciméid a rochtain.

Ar an gcuma chéanna, ós rud é nach gá do na hiarratasóirí a gcéannacht a chruthú, is
cuireadh é sin d’iompraíocht mhí-úsáideach nó chun leas a bhaint ar mhodh mí-úsáideach
as iarratais chun doiciméid a rochtain, amhail iarrataí bréagacha nó athchleachtacha ó
sheoltaí ríomhphoist caocha. I gcás sonrach amháin, fuarthas amach go raibh an duine
céanna ag úsáid dhá chuntas úsáideora éagsúla ar AsktheEU.org agus ag scríobh tráchtanna
a measadh go raibh siad ag sárú na dtreoirlínte faoi cad a bhraitear a bheith cuí le rá sna
hiarrataí. Gan aon fhoráil reachtúil ann faoi conas ba chóir di gníomhú ina leithéid de chás,
déanann an Pharlaimint a dícheall teacht ar réiteach a chosnaíonn an ceart rochtana ar
dhoiciméid agus ag an am céanna a chuireann deireadh leis an mí-úsáid.

Ar na cúiseanna sin, agus é mar aidhm aici leas an dea-riaracháin a chosaint,
chomhdhlúthaigh an Pharlaimint in 2016 a cleachtas go n-iarrann sí ar iarratasóirí seoladh
poist a sholáthair di chun go bhféadfadh sí fógra a thabhairt go cuí dóibh trí litir chláraithe
le hadmháil fála á rá gur diúltaíodh rochtain a thabhairt ar dhoiciméid, agus ar an gcaoi sin,
an deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú.

I gcás iarrataí nach bhfuil beacht a ndóthain, nó i gcás iarratais a bhaineann le doiciméad
an-fhada nó le líon ollmhór doiciméid, is iad seo na roghanna amháin atá ag an Institiúid: 1)
cuireadh a thabhairt don iarratasóir an t-iarratas a shoiléiriú (Airteagal 6(2) de Rialachán (CE)
Uimh. 1049/2001), 2) an fhéidearthacht labhairt go neamhfhoirmiúil leis an iarratasóir chun
teacht ar réiteach cothrom (Airteagal 6(3) de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001), agus 3) i
gcásanna eisceachtúla, féadfaidh an Institiúid freisin an sprioc ama reachtúil bunaidh chun
freagra a thabhairt a fhadú 15 lá oibre breise. Mar sin féin, ní leor na féidearthachtaí sin i
gcónaí.

1) Soiléiriú faoi Airteagal 6(2)

13 http://www.asktheeu.org/en/body/european_parliament
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I gcás iarratais a thagraíonn do “gach doiciméad” a bhaineann le topaic áirithe nó le
hiarratais atá doiléir ar aon slí eile, tugtar don iarratasóir faisnéis ghinearálta faoin ábhar
chomh maith le naisc chun doiciméid shonracha a íoslódáil, agus ina dhiaidh sin iarrtar air a
iarraidh shoiléiriú chun go mbeidh an Pharlaimint in inmhe an iarraidh sin a phróiseáil.

2) Raon feidhme an iarratais a ‘theorannú’ de réir bhrí Airteagal 6(3)

I gcás iarrata chun rochtain a fháil ar líon mór doiciméad sainaitheanta, tugtar cuireadh don
iarratasóir an t-iarratas a theorannú chuig méid níos lú doiciméad, le go mbeidh an
Pharlaimint in ann iad a measúnú agus freagra a thabhairt laistigh de na sprioc-amanna
reachtúla, leis an bhféidearthacht ann don iarratasóir iarrataí eile a sheoladh isteach ina
dhiaidh sin.

Mura nglacann an t-iarratasóir leis an réiteach sin, is féidir leis an bParlaimint rochtain ar na
doiciméid a dhiúltú ar an mbonn go mbeadh ualach riaracháin iomarcach ann.
D’athdhearbhaigh an Chúirt Breithiúnais an fhéidearthacht sin in dhá chás ina mbeadh méid
mhíréasúnta d’obair riaracháin mar thoradh ar thoirt na ndoiciméad nó thoirt na sleachta a
gcaithfí cinsireacht a dhéanamh orthu. Rialaíodh sa dhá chás áirithe sin go ligean prionsabal
na comhréireachta do na hinstitiúidí cothromaíocht a aimsiú idir leas na rochtana poiblí
agus an t-ualach oibre arb é an t-iarratas faoi deara é, agus is féidir leis na hinstitiúidí
leasanna an dea-riaracháin a chosaint (Féach cásanna Hautala agus Strack)14.

3) I gcásanna eisceachtúla, mar a fhoráiltear in Airteagal 7 (3) de Rialachán (CE) Uimh.
1049/2001, féadfaidh Institiúid freisin fadú 15 lá oibre eile a chur leis an spriocam reachtúil
bunaidh chun freagra a thabhairt.

Baineann an Pharlaimint feidhm as an bhféidearthacht sin i gcás ina bpróiseálann sí iarratais
atá deacair thar an gcoitiantacht, amhail iarratais a bhaineann le líon mór doiciméid nó le
doiciméid ollmhóra a éilíonn rannpháirtíocht agus comhordú líon níos mó de sheirbhísí na
Parlaiminte thar an gnáthlíon de sheirbhísí. Chruthaigh na faduithe sin a bheith fóinteach
nó fiú riachtanach chun deis a thabhairt don Pharlaimint na doiciméad ar fad a rochtain agus
an t-iarratasóir a fhreagairt de réir fíorais agus dlí, agus fós ag an am céanna a cuid nósanna
imeachta inmheánacha a leanúint agus déileáil lena gnáth-ualach oibre.

14 Cás T-14/98, Hautala v an Chomhairle, mír 86; Cás C-127/13 P, Strack v an Coimisiún, EU:C:2014:2250, mír 27
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAIBIDIL III
Cinntí ón Ombudsman Eorpach agus Cásdlí
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Cinneadh ón Ombudsman gearán 1189/2016/JN a dhúnadh

Comhadaíodh aon ghearán amháin leis an Ombudsman in 2016 i dtaca le conas a láimhseáil
an Pharlaimint iarratais ar rochtain ar dhoiciméid. Ag tús na bliana, rinne iarratasóir
teagmháil le Parlaimint na hEorpa trí AsktheEU.org agus d’iarr sé rochtain ar dhoiciméid a
bhain le toscaireacht de chuid ghrúpa polaitiúil. D’fhreagair an Pharlaimint ag cur in iúl don
iarratasóir nach gcoinníonn an Institiúid doiciméid a bhaineann le grúpaí polaitiúla. Tar éis
iarraidh a fháil athbhreithniú a dhéanamh, soláthraíodh cinneadh foirmiúil tríd an bpost
cláraithe. D’iarr an gearánach ar an bParlaimint an cinneadh a fhoilsiú ar AsktheEU.org. Ach,
ní cúram don Pharlaimint é doiciméid a uaslódáil ar shuímh ghréasáin sheachtracha. Ós rud
é nach bhfuair an gearánach aon fhreagra, chuaigh sé ar iontaoibh an Ombudsman
(Gearán 1189/2016/JN). Rinne Oifig an Ombudsman teagmháil leis an tseirbhís ábhartha i
bParlaimint na hEorpa. Ina dhiaidh sin, chuir an tseirbhís an gearánach ar an eolas dá réir.
Dhún an tOmbudsman an cás.

2. Athbhreithniú Breithiúnach

Níor chomhdaíodh aon chaingean nua leis an gCúirt Bhreithiúnais i dtaca le haon chinneadh
ón bParlaimint maidir le rochtain ar dhoiciméid. Ag tráth scríofa na tuarascála seo, bhí trí
chás ar feitheamh áfach. Tá súil leis na breithiúnais in 2017 nó 2018.

1) Cás T-136/15 - Evropäiki Dynamiki v an Pharlaimint (nósanna imeachta um sholáthar poiblí):
Thóg conraitheoir de chreatchonradh TF ITS08 (Soláthar Seirbhíse Seachtrach le haghaidh
Seirbhísí TF) an chaingean chuig an gCúirt Ghinearálta i Márta 2015 ar scór cinneadh ón
bParlaimint an 13 Feabhra 2015 inar dhiúltaigh sí rochtain phoiblí ar gach iarratas ar
luachana, lena n-áirítear a n-iarscríbhinní teicniúla, arna eisiúint ag Parlaimint na hEorpa do
gach luchtóg den chreatchonradh. Bhí diúltú na Parlaiminte bunaithe ar an ngá an tslándáil
phoiblí, príobháideachas agus sláine daoine aonair, leasanna tráchtála tríú páirtithe agus an
próiseas cinnteoireachta a chosaint. Tharla an éisteacht i mí Eanáir 2017;

2) Cás T-540/15 - De Capitani v an Pharlaimint (doiciméid na bpléití tríthaobhacha): Tógadh an
chaingean chuig an gCúirt Ghinearálta i Mí Mheán Fómhair 2015, ar scór chinneadh na
Parlaiminte an 8 Iúil 2015 chun páirt-rochtain amháin a thabhairt ar dhá dhoiciméid ilcholún
a bhain le caibidlíochtaí idirinstitiúideacha a bhí le tarlú ar an togra reachtach le haghaidh
Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Gníomhaireacht an Aontais
Eorpaigh i ndáil le Comhar agus Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol). Tá an nós
imeachta i scríbhinn dúnta agus níor tharla aon éisteacht go dtí seo;

3) Cásanna T-639/15 go T-666/15 Iriseoirí v an Pharlaimint (Liúntas agus caiteachas na bhFeisirí
Eorpacha): Tógadh 29 gcaingean chuig an gCúirt Ghinearálta i Mí na Samhna 2015, ar scór
chinntí na Parlaiminte diúltú rochtain phoiblí a thabhairt ar gach doiciméad tacaíochta
maidir le caiteachas agus liúntais na bhFeisirí ar an bhforas príobháideachas agus sláine
dhaoine aonair a chosaint. Tá an nós imeachta i scríbhinn dúnta agus níor tharla aon
éisteacht go dtí seo.
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In 2016, d’fhéach an Pharlaimint le rochtain phoiblí ar dhoiciméid na hInstitiúide a mhéadú
tuilleadh agus ag an am céanna cóimheá a aimsiú idir an cuspóir sin agus dualgas na
hInstitiúide leasanna áirithe, amhail príobháideachas agus sláine dhaoine aonair nó cumas
na hInstitiúide cinntí a ghlacadh í féin, a chosaint. Agus feabhas tagtha le blianta beaga
anuas ar infheictheacht agus inrochtaineacht na ndoiciméad reachtach, a bhuíochas go
háirithe le leathnú raon feidhme an chláir phoiblí de dhoiciméid na Parlaiminte,
deimhníodh sa bhliain 2016 an treocht go bhfuil iarratasóirí ag díriú ar rochtain phoiblí ar
dhoiciméid riaracháin seachas ar dhoiciméid reachtacha. Stiúrann an treocht seo an
Pharlaimint go minic i réimsí nach raibh sí ag déileáil cheana leo faoin nós imeachta seo.
Tagann dúshláin nua agus saincheisteanna dlíthiúla chun cinn gach uair a iarrann
iarratasóirí rochtain a fháil ar chatagóirí de dhoiciméid nár nochtadh don phobal cheana.

Mar sin féin, taispeánann figiúirí na Parlaiminte ráta thar a bheith íseal d’iarratais
daingniúcháin le blianta beaga anuas, go háirithe in 2016. Léiríonn sé seo go bhfuil
iarratasóirí ar rochtain ar dhoiciméid sásta den chuid is mó le freagraí na Parlaiminte ar a
gcuid iarratas, fiú má dhiúltaíodh rochtain a thabhairt ar dhoiciméad ar bhonn ceann de na
heisceachtaí ar an gceart rochtana dá bhforáiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001. Tríd
is tríd, taispeánann measúnú na socruithe a rinneadh don phobal chun doiciméid na
Parlaiminte a rochtain gur lean an Institiúid de in 2016 na cuspóirí trédhearcachta atá
leagtha síos sna Conarthaí a bhaint amach.


