
 

 

 
 
 
 

Cur chun feidhme Airteagal 17 CFAE ag Parlaimint na hEorpa 

1. Bunús dlí: 
Le hAirteagal 17 den Chonradh ar Fheidhmiú AE (CFAE), tugadh isteach oibleagáid dhlíthiúil ar AE maidir le 
hidirphlé oscailte, trédhearcach agus rialta a reáchtáil le heaglaisí, comhlachais reiligiúnacha agus le 
heagraíochtaí fealsúnacha agus neamhfhaoistiniúla. Sonraítear an mhéid seo a leanas ann: 
 

1. Urramaíonn an tAontas an stádas faoin dlí náisiúnta atá ag eaglaisí agus ag comhlachais nó ag 
pobail reiligiúnacha sna Ballstáit agus ní dhéanann sé dochar don stádas sin. 

2. Urramaíonn an tAontas mar an gcéanna an stádas faoin dlí náisiúnta atá ag eagraíochtaí 
fealsúnacha agus neamhfhaoistiniúla. 

3. Agus aitheantas á thabhairt aige dá gcéannacht agus dá rannchuidiú sonrach, déanfaidh an 
tAontas agallamh oscailte, trédhearcach, tráthrialta a choimeád ar siúl leis na heaglaisí sin agus 
leis na heagraíochtaí sin. 

Tá éifeacht tugtha ag Parlaimint na hEorpa do na forálacha sa Chonradh trí Leas-Uachtarán atá freagrach 
as an idirphlé a reáchtáil a bheith ainmnithe ag a hUachtarán, agus trí roinnt cinntí sonracha a dhéanamh 
lena mbunaítear an creat. 
 
2. I measc na ngnéithe de chur chun feidhme Airteagal 17 CFAE ag Parlaimint na hEorpa tá: 

 Leas-Uachtaráin a ainmniú atá freagrach as an idirphlé a reáchtáil. 

 Tuarascáil Bhliantúil ón Leas-Uachtarán a thíolacadh do Bhiúró na Parlaiminte. 

 Rúnaíocht thiomnaithe d’Airteagal 17 chun an t-idirphlé a riar. 

 Tacaíocht riaracháin bhreise don idirphlé ó gach seirbhís ábhartha sa Pharlaimint. 

 Leathanaigh thiomnaithe ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte chun trédhearcacht agus feasacht a 
mhéadú. 

 Páipéir mhachnaimh a ullmhaíonn Seirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa. 

 Seimineáir rialta agus gníomhaíochtaí eile idirphlé a eagrú le comhpháirtithe seachtracha. 

 An t-idirphlé a nascadh le hobair pharlaiminteach agus díospóireacht bheartais, lena mbaineann 
sealbhóirí oifige. 

 
3. Cineálacha gníomhaíochtaí i bParlaimint na hEorpa a bhaineann le hAirteagal 17 CFAE: 

 Seimineáir idirphlé Airteagal 17 a óstálann an Pharlaimint. 

 Gníomhaíochtaí idirphlé eile a óstálann an Pharlaimint. 

 Seimineáir a óstálann gníomhaithe parlaiminteacha eile maidir le saincheisteanna a bhaineann le 
hAirteagal 17. 

 Gníomhaíochtaí a eagraítear i gcomhar le ceann amháin nó níos de chomhpháirtithe Airteagal 17. 

 Toscaireachtaí ó eagraíochtaí comhpháirtíochta Airteagal 17 a óstáil sa Pharlaimint. 

 Ionadaíocht a dheanamh don Pharlaimint ag imeachtaí a eagraíonn eagraíochtaí 
comhpháirtíochta Airteagal 17 CFAE. 

 Comhar le hinstitiúidí eile de chuid AE maidir le hAirteagal 17 CFAE a chur chun feidhme. 

Is iondúil go n-eagraíonn an Pharlaimint dhá nó trí sheimineár idirphlé Airteagal 17 iomlána in aghaidh na 
bliana. Déantar iad sin a reáchtáil go poiblí agus déantar iad a sruthú ar an ngréasán. Tugtar cuireadh do 
gach comhpháirtí idirphlé cláraithe, idir reiligiúnach agus neamhfhaoistiniúil, chun freastal ar gach 
seimineár Airteagal 17 agus ar ghníomhaíochtaí eile. Is féidir na hábhair don idirphlé a roghnú ó gach 
réimse de ghníomhaíocht AE. Téitear i gcomhairle le comhpháirtithe Airteagal 17 na Parlaiminte maidir le 
rogha na n-ábhar agus maidir le leagan amach na seimineár. 
 
Idir na seimineáir idirphlé, bíonn idirphlé rialta á reáchtáil ag an bParlaimint le comhpháirtithe Airteagal 17 
ar leibhéil éagsúla, lena n-áirítear ar an leibhéal riaracháin trína rúnaíocht thiomnaithe. 


