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Réamhrá
De bhun Alt 14(1) den Acht Reifrinn 1998, cuirim, leis seo, tuarascáil an 
Choimisiúin Reifrinn, i ndáil leis an mbealach a chomhlíon sé a fheidhmeanna 
i leith an reifrinn ar an mBille um an Ochtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht 
(Conradh Liospóin) 2009, i láthair an Aire Comhshaoil, Oidhreachta 
agus Rialtais Áitiúil. 

An 7 Iúil 2009, bhunaigh an tAire an Coimisiún Reifrinn trí ordú chun na 
feidhmeanna a chur i ngníomh i leith an reifrinn, agus a tugadh dó le hAcht 
Reifrinn 1998, faoi mar a leasaíodh le hAcht Reifrinn 2001.

Tar éis dom a bheith ceaptha ag an bPríomh-Bhreitheamh, rinneadh 
Cathaoirleach an Choimisiúin díom, agus ba iad na daoine sonraithe 
ex officio a ceapadh an ceathrar comhalta eile. 

Frank Clarke
Cathaoirleach
An Coimisiún Reifrinn 

Eanáir 2010
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Tuarascáil an Choimisiúin Reifrinn  
ar an Reifreann ar an 

MBILLE UM AN OCHTÚ LEASÚ IS FICHE AR AN mBUNREACHT 
(Conradh Liospóin) 2009 (Liospóin II)



Caibidil  1

Cúlra

Bunú an Choimisiúin Reifrinn
 
Faoi Acht an Reifrinn 1998, gach uair go mbeidh reifreann le reáchtáil, 
féadfaidh an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, de réir a 
bhreithiúnais féin, Coimisiún Reifrinn a cheapadh. Bunaítear Coimisiún trí Ordú 
Bunaithe a dhéanann an tAire i leith an reifrinn atá beartaithe. Foráiltear in Acht 
1998 go mbeidh Cathaoirleach an Choimisiúin ina iarbhreitheamh den Chúirt 
Uachtarach nó den Ard-Chúirt nó ina bhreitheamh den Ard-Chúirt.  

An 7 Iúil 2009, rinne an tAire Ordú Bunaithe i leith an reifrinn ar an mBille um an 
Ochtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht 2009 (“an Reifreann maidir le Conradh 
Liospóin”). Ghlac an Breitheamh Onórach Frank Clarke, Breitheamh na hArd-
Chúirte, le hainmniúchán an Phríomh-Bhreithimh le gníomhú mar Chathaoirleach 
an Choimisiúin Reifrinn a bhunaigh an tAire. 

Ba iad comhaltaí eile, ex officio, an Choimisiúin: 

An 13 Bealtaine 2009, shocraigh an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus 
Rialtais Áitiúil, trí ordú, gurbh é Dé hAoine 2 Deireadh Fómhair 2009 an 
dáta ar a réachtáilfí an reifreann. 

Ba é sin an t-ochtú Coimisiún Reifrinn a ceapadh ó achtaíodh Acht 1998. 

Róil an Choimisiúin Reifrinn
 
Ó 2001, ba é príomhról an Choimisiúin:

a)  Tráiteas amháin nó níos mó a ullmhú ina mbeidh míniú  
ginearálta ar ábhar an togra agus ar a théacs sa Bhille iomchuí  
agus aon fhaisnéis eile a bhaineann leis na nithe sin agus is cuí  
dar leis an gCoimisiún. 

b)  Na ráitis sin a fhoilsiú agus a dháileadh i cibé slí agus ar cibé  
modh, lena n-áirítear úsáid na teilifíse, an raidió agus meán 
leictreonach eile, is mó is dóigh leis an gCoimisiún a tharraingeoidh  
aird na toghlachta orthu agus a áirithiú a mhéid is indéanta,  
maidir leis na modhanna a úsáidfear, go gcumasóidh siad do  
dhaoine a bhfuil míchumas radhairc nó éisteachta orthu na ráitis 
lena mbaineann a léamh nó a chloisteáil.

c)  Eolas an phobail ar an reifreann a chur chun cinn agus an  
toghlacht a spreagadh chun vótáil sa vótaíocht.
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An tUas. Kieran Coughlan, Cléireach Dháil Éireann 

Deirdre Lane, Uas., Cléireach Sheanad Éireann 

Emily O’Reilly, Uas., Ombudsman 

An tUas. John Buckley, Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste   

Sainmhínítear paraiméadair ról an Choimisiúin i bhfeachtas reifrinn go soiléir leis an reachtaíocht.  
Dá ainneoin sin, léiríodh roinnt tuairimí i measc an phobail, faoi ról an Choimisiúin, a bhí bunaithe ar eolas 
míchruinn. Creideann roinnt daoine fós gurbh é a ról na hargóintí a sholáthar ar son agus i gcoinne thograí 
an reifrinn, in ainneoin gur baineadh an ról seo den Choimisiún 8 mbliana ó shin agus gur reáchtáladh ceithre 
reifrinn ina dhiaidh faoi na forálacha nua, roimh an dara reifreann maidir le Conradh Liospóin. Dar le daoine 
eile, bhí ról eadránaí ag an gCoimisiún maidir leis na hargóintí a bhí á n-áiteamh ag na feachtais ar son  
Tá nó Níl. Ní hé sin ról an Choimisiúin Reifrinn ach oiread; i roinnt réimsí áfach, ar mheas an Coimisiún go 
raibh ceist ann lenar bhain tábhacht suntasach don phobal agus a bhí ina húdar imní sách mór don phobal, 
chinn an Coimisiún cúrsaí a shoiléiriú agus faisnéis chuí a sholáthar i ndáil leis na réimsí sin. 

Maoiniúchán an Choimisiúin Reifrinn 

Leithdháileadh buiséad €4.2 milliún ar an gCoimisiún don fheachtas fhaisnéise. Mar chomparáid  
leis an bhfigiúr sin, bhí buiséad €5 milliún ar fáil don chéad fheachtas maidir le Conradh Liospóin.  
De bharr chinneadh an Choimisiúin gan leabhrán a sheoladh chuig gach vótálaí ar leith (seachadadh  
bileog threorach gan seoladh uirthi chuig gach áitreabh ina áit sin), chomh maith leis an mbail a bhí  
ar chúrsaí eacnamaíochta, rud a d’fhág go bhfuarthas praghsanna níos iomaíche, bhí an Coimisiún  
in ann feachtas éifeachtach a rith agus breis is €1.1 milliún dá mhaoiniúchán a thabhairt ar ais don  
Roinn Gnóthaí Eachtracha fós. Soláthraítear miondealú ar an gcaiteachas a tharraing an Coimisiún  
air féin san fheachtas reifrinn san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo.

Nuair a rinneadh iniúchadh ar chuntais an Choimisiúin Reifrinn, dearbhaíodh gur cloíodh le nósanna 
imeachta cearta ó thaobh cúrsaí airgeadais. Níor aithníodh aon laigí leis an iniúchadh i gcórais  
rialaithe an Choimisiúin agus dearbhaíodh gur coinníodh leabhair chuntas chearta. Fuarthas fosta  
go raibh nósanna imeachta um sholáthar de réir threoirlínte na Roinne Airgeadais um sholáthar. 

Oifig an Ombudsman agus an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a sholáthair an  
rúnaíocht don Choimisiún Reifrinn. Oifig an Ombudsman a d’iompair na costais foirne sin  
agus ní raibh siad clúdaithe le buiséad an €4.2 milliún don fheachtas fhaisnéise.  
Ní fhaigheann comhaltaí an Choimisiúin Reifrinn aon íocaíocht as obair don Choimisiún. 
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Caibidil 2

Straitéis an Fheachtais Faisnéise

Soláthar

In 2008 reachtáladh comórtas oscailte poiblí maidir le seirbhísí margaíochta/
bainistíochta tionscadail/sainchomhairliúcháin cumarsáide a sholáthar don 
Choimisiún Reifrinn a bunaíodh don chéad reifrinn maidir le Conradh Liospóin. 
Bhí an tairgeoir a n-éireodh leis nó léi le seirbhísí den sórt sin a sholáthar i leith 
reifrinn 2008 maidir le Conradh Liospóin, agus le bheith ar fáil go gcoinneofaí 
a s(h)eirbhísí i leith reifreann eile a reáchtáilfí ina dhiaidh faoi cheann trí bliana 
ón tráth a cuireadh an chéad chonradh i gcrích. Bhuaigh cuibhreannas a raibh 
Murray Consultants á stiúradh comórtas 2008 agus shocraigh Coimisiún 2009 
glacadh leis an rogha an cuibhreannas céanna a choinneáil. Tar éis próisis 
oscailte maidir le seirbhísí a sholáthar, is ar An Post a bronnadh an conradh  
le bileog threorach an Choimisiúin maidir le Conradh Liospóin a dháileadh  
go náisiúnta.   

Straitéis

I rith mhí Iúil 2009, ghair an Coimisiún roinnt mhaith cruinnithe chun struchtúr 
agus ábhar a fheachtais a chinneadh. Thuig an Coimisiún ó thaobh a thaisc le 
tuiscint ar thogra an reifrinn a chur chun cinn, go raibh sé ag tosú ó staid nárbh 
ionann agus a bhí i gceist in 2008, agus threoraigh feasacht sin an Choimisiúin 
an díospóireacht le linn na gcruinnithe sin. Ba dhócha go mbeadh tuiscint an 
phobail ar Chonradh Liospóin ar leibhéal níos airde ná mar ab amhlaidh nuair a 
cuireadh tús le feachtas 2008 mar gheall ar a mhéid is a pléadh togra an reifrinn 
i rith fheachtas 2008 agus mar gheall ar an díospóireacht a bhí ag tarlú go rialta 
ó shin i leith agus go háirithe i rith thoghcháin mhí an Mheithimh do Pharlaimint 
na hEorpa. Thacaigh torthaí taighde a rinne Behaviour and Attitudes ar vótálaithe 
thar ceann an Choimisiúin Reifrinn i mí Iúil leis an téis sin. Thaispeáin na torthaí 
go ndúirt 60 faoin gcéad de vótálaithe go raibh tuiscint éigin ar a laghad ar an 
gConradh acu, i gcomparáid le díreach 21 faoin gcéad i mí Aibreáin 2008, tráth 
arbh ionann é, a bheag nó a mhór, agus an tráth a bhí i gceist i bhfeachtas 2008. 
  

Toisc gurbh airde leibhéal eolais an phobail dar leis an gCoimisiún, agus tar 
éis dó léirmheas a dhéanamh ar thaighde a rinneadh tar éis an fheachtais 
in 2008, chinn an Coimisiún go nglacfadh sé cur chuige a bheadh ábhairín 
difriúil leis an gcur chuige a ghlac sé in 2008 agus rinne sé roinnt athruithe 
buntábhachtacha:
 

•   In 2008, seoladh bileog threorach mhionsonraithe chuig gach áitreabh, 
agus taispeánadh le taighde a rinneadh tar éis an fheachtais gur dheacair 
le go leor vótálaithe é a thuiscint. Chuaigh na costais a bhain leis an 
leabhrán sin a dháileadh os cionn €1M. Seachadadh lámhleabhar i bhfad 
níos giorra, lena ndearnadh achoimre ar phríomhphointí Chonradh 
Liospóin, chuig gach teaghlach in 2009, ar chostas i bhfad níos ísle, agus 
cuireadh leabhrán treorach breisithe ar fáil ar an idirlíon, trí oifigí poiblí 
agus dóibh siúd a lorg é trína iarraidh ar an teileafón. 

  
•   In 2008, d’airigh an Coimisiún go gcaillfaí aird na vótálaithe dá bhféachfadh 

sé le hábhar an Chonartha a mhíniú trí fhógraíocht thraidisiúnta, mar 
gheall go raibh tuiscint an phobail ar Chonradh Liospóin chomh híseal.  
Ba é an príomhrud a bhí i gceist le feachtas fógraíochta 2008 mar sin a 
insint do dhaoine go raibh an reifreann ag tarlú, iad a spreagadh le vótáil, 
agus ansin iad a threorú chuig áit mar a bhféadfaí faisnéis mhionsonraithe 
a fháil. Ar an mbonn gurbh airde leibhéal tuisceana an phobail ar an 
gConradh, chinn Coimisiún 2009 a fheachtas fógraíochta a úsáid chun 
mionsonraí an Chonartha a mhíniú. 

•   Chinn an Coimisiún freisin gur chóir go mbeartódh sé leis na meáin 
chumarsáide a úsáid chun príomhphointí sa Chonradh a mhíniú agus 
anailís neamhchlaonta a thabhairt ar shaincheisteanna áirithe a tháinig 
chun cinn i rith an fheachtais. Bhí an méid sin le déanamh tríd an 
gCathaoirleach a bheith faoi agallamh sna meáin.  

Eilimintí an Fheachtais
 
Chinn an Coimisiún gur sraith foilseachán agus imeachtaí a dhéanfadh bunús a fheachtais lena shainordú 
reachtúil a chomhlíonadh – is é sin, feasacht daoine ar an reifreann a ardú, tuiscint an phobail ar thogra an 
reifrinn a mhéadú agus vótálaithe a spreagadh le teacht amach agus vótáil.  
 
Chinn an Coimisiún go ndéanfadh sé an méid seo a leanas:

Bileog threorach ghairid maidir leis an gConradh a 
ullmhú agus a dháileadh chuig gach áitreabh, agus 
bheadh an méid a chinn an Coimisiún a bheith ar na 
príomhphointí den Chonradh sa bhileog threorach sin.  

Leabhrán treorach breisithe a ullmhú lena dtabharfaí 
míniú níos cuimsithí ar an gConradh, agus an 
leabhrán treorach sin a dháileadh trí oifigí poiblí 
agus chuig aon duine a d’iarr é. Rinneadh an-chuid 
poiblíochta faoin leabhrán treorach breisithe a 
bheith ann tríd an mbileog threorach ghairid, tríd an 
bhfeachtas fógraíochta, agus trí bhealaí eile. 

An míniú breisithe seo ar Chonradh Liospóin 
agus ar thogra an reifrinn a fhoilsiú freisin, agus 
ábhar gaolmhar eile a fhoilsiú ar shuíomh idirlín 
aonfheidhme.

Feachtas “cláraigh chun vótáil” a rith trí fhógraíocht 
ar an idirlíon a bhí dírithe go háirithe ar vótálaithe 
níos óige, agus trí chlúdach sa phreas a lorg.
Rinneadh sin chun daoine a spreagadh le seiceáil  
an raibh siad ar chlár na dtoghthóirí, agus le  
clárú chun vótáil.

Seirbhís fóin ar chostas íseal a bhunú do vótálaithe  
ar mhian leo cóip den leabhrán treorach breisithe a  
ordú nó ceisteanna a chur faoi ábhar an Chonartha. 

Preasagallamh a reáchtáil chun a phleananna  
a fhógairt.  

Mórfheachtas fógraíochta náisiúnta a reáchtáil  
ar an teilifís, an raidió, sa phreas, lasmuigh agus  
ar an idirlíon, agus an t-ábhar a chur in iúl ar  
go leor bealaí éagsúla agus le téacsanna éagsúla, 
chun gnéithe sonracha den Chonradh a mhíniú.  

Díriú ar vótálaithe a bhí níos óige trí fhógraíocht a 
ghlacadh ar shuímh líonrúcháin shóisialta ar nós 
Bebo agus Facebook agus socruithe a dhéanamh  
go gcuirfí físeán “viral” ar YouTube.

Teachtaireacht na fógraíochta a athrú sa tseachtain 
deiridh chuig ceann lena spreagfaí daoine le vótáil.
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Caibidil 3

Feachtas Faisnéise an Choimisiúin 

Suíomh Idirlín

Tháirg an Coimisiún suíomh idirlín bríomhar beoga - www.lisbontreaty2009.ie –  
ar a raibh roinnt gnéithe idirghníomhacha. Ba é téacs an leabhráin threoraigh 
bhreisithe maidir leis an gConradh an príomhábhar a bhí ann. Gné bhuntábhach  
ab ea gur míníodh gnéithe mionsonraithe sonracha den Chonradh trí aisteoirí 
difriúla a úsáid agus scripteanna gairide á gcur i láthair acu. Ní raibh le déanamh 
ag úsáideoirí ach cliceáil ar an ábhar a raibh siad ag iarraidh míniú air agus 
thabharfadh an t-aisteoir míniú gairid, gonta.
 
Bhí gnéithe breise ar an suíomh amhail stair fhorbairt an AE, ceisteanna coitianta, 
nasc leis an suíomh idirlín “seiceáil clár na dtoghthóirí”, mínithe ar institiúidí an 
AE, forléargas achomair ar fhorálacha an Chonartha agus áis leis an gConradh 
agus an lámhleabhar a íoslódáil. 

Chuaigh thart faoi 70,000 cuairteoir uathúil chuig an suíomh agus cliceáladh  
ar réimsí éagsúla an tsuímh thart faoi 3 mhilliún uair i rith an fheachtais.

Seirbhís fóin ar chostas íseal
 
Bhunaigh an Coimisiún uimhir fóin ar chostas íseal  
ar a bhféadfadh vótálaithe glaoch dá mbeidís ag iarraidh go seolfaí cóip den 
leabhrán treorach níos mionsonraithe maidir leis an gConradh amach chucu, 
nó dá mbeidís ag iarraidh tuilleadh faisnéise maidir le nithe éagsúla. Rinne an 
Coimisiún fógraíocht faoin uimhir sin, agus bhí an uimhir sin chomh maith le 
gnáthuimhir theileafóin an Choimisiúin fógartha sa bhileog threorach maidir  
leis an gConradh a seoladh chuig gach áitreabh. Cuireadh thart ar an líon  
céanna glaochanna ar an dá uimhir theileafóin.
 
Sholáthair soláthraí na seirbhíse fóin ar chostas íseal anailís ar na glaochanna a 
fuarthas tar éis don fheachtas a bheith críochnaithe. Cuireadh 1085 glaoch ar an 
tseirbhís i rith an fheachtais, líon beag i bhfianaise a fhairsinge is a fógraíodh an 

uimhir. An míniú is dóichí a bhí air sin go raibh líon ollmhór d’fhoinsí malartacha 
faisnéise ag vótálaithe maidir le Conradh Liospóin. Sholáthair an Coimisiún 
Reifrinn féin an bhileogthreorach a seachadadh chuig gach áitreabh, chomh 
maith leis an suíomh idirlín, a ndearnadh an-chuid fógraíochta faoi, fógraíocht i 
ngach meán cumarsáide agus craoltaí ar an gcóras saorchraolta lenar míníodh 
eilimintí buntábhachtacha an Chonartha. D’fhoilsigh feachtasóirí a raibh a 
ndearcaí difriúla féinacu cuid mhór ábhair freisin. Sa chomhthéacs seo, b’fhéidir 
nach aon údar iontais líon réasúnta beag na ndaoine a roghnaigh líne theileafóin 
a úsáid le faisnéis a lorg. 

Tháinig díreach os cionn 60 faoin gcéad de ghlaochanna ó dhaoine a bhí ag lorg 
leabhrán treorach breisithe an Choimisiúin maidir le Conradh Liospóin. Sa 
bhileog threorach níos gonta a seachadadh chuig gach áitreabh, agus in ábhar 
poiblíochta eile, tharraing an Coimisiún aird ar an bhfíric go raibh leabhrán 
treorach níos mionsonraithe foilsithe aige. Bhí fáil ar an leabhrán in oifigí poiblí, 
agus bhí sé le fáil ag daoine a ghlaoigh ar an líne theileafóin á iarraidh go seolfaí 
amach ar an bpost chucu é freisin.  

Tháinig 25 faoin gcéad eile de ghlaochanna ó dhaoine a raibh ceisteanna 
sonracha acu a réitíodh trí chomhrá réasúnta gairid. Bhain an chuid is mó de na 
glaochanna sin le mionsonraí ó thaobh cúrsaí vótála, amanna vótaíochta, cé a 
bhí i dteideal vótáil, conas clár na dtoghthóirí a sheiceáil, srl. Bhain líon beag de 
ghlaochanna le gnéithe sonracha den Chonradh. Bhí oiliúint curtha ar fhoireann 
an lárionaid glaochanna maidir leis an mbealach le cuid de na ceisteanna 
ba choitianta faoin gConradh a fhreagairt agus i bhformhór na gcásanna, 
freastalaíodh ar riachtanais na nglaoiteoirí leis na freagraí sin. 

Ní raibh ar fhoireann an lárionaid glaochanna ach díreach 3.3 faoin gcéad de 
ghlaoiteoirí a chur ar aghaidh chuig daoine eile lena gceisteanna a réiteach.  
Bhí gnéithe níos mionsonraithe den Chonradh i gceist leis na glaochanna sin de 
ghnáth. I roinnt cásanna, fuair foireann an lárionaid glaochanna an fhaisnéis a 
lorgadh agus ghlaoigh siad ar ais ar ghlaoiteoirí. I líon beag cásanna, ghlaoigh  
baill foirne an Choimisiúin nó baill foirne ónár gcomhairleoirí cumarsáide ar ais  
ar ghlaoiteoirí le saincheisteanna sonracha a mhíniú. 

Maidir leis na glaoiteoirí nach raibh sna catagóirí thuasluaite, bhí daoine a raibh 
gearáin éagsúla acu faoi iompar nó faoi ráitis feachtasóirí ar thaobhanna difriúla 
(nach bhfuil údarás ar bith ag an gCoimisiún ina leith) i measc na nglaoiteoirí siúd 
chomh maith le líon beag daoine a bhí ag iarraidh go gcuirfí ábhar chucu  
ar an ríomhphost.

An Bhileog Threorach do gach áitreabh 
Thug an Coimisiún aird ar an taighde a rinne an Coimisiún Reifrinn a bhí ann  
roimhe tar éis don Reifreann maidir le Conradh Liospóin a bheith reáchtáilte  
in 2008, taighde lena bhfuarthas amach go raibh a lámhleabhar casta agus trom. 
Chomh maith leis sin áfach, thug an Coimisiún dá aird an taighde a rinne an  
Rialtas tar éis fheachtas 2008 maidir lena úsáidí is a bhí na foilseacháin éagsúla  
a táirgeadh i rith an fheachtais sin. Fuarthas leis an taighde sin gur mheas  
daoine gurbh é lámhleabhar an Choimisiúin Reifrinn an ceann ab úsáidí as  
measc na n-ábhar treorach ar fad dár táirgeadh. 
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In 2009, chinn an Coimisiún go mbeadh an foilseachán a sheachadódh sé chuig 
gach áitreabh cuid mhaith níos giorra, nach mbeadh ann ach na príomhphointí, 
agus go dtáirgfí agus go scríobhfaí an foilseachán agus tús áite á thabhairt 
don soléiteacht agus do dhearadh tarraingteach. Bhí faisnéis ghairid san 
fhoilseachán sin, ar ar tugadh Conradh Liospóin, Do Bhileog Threorach,  
maidir leis na príomhathruithe a bhí beartaithe chomh maith le faisnéis maidir 
le cibé acu an rachadh Conradh Liospóin i bhfeidhm ar roinnt saincheisteanna 
sonracha a bhfuarthas amach le taighde go raibh siad ina n-ábhar imní don 
phobal, agus dá rachadh an Conradh i bhfeidhm ar na saincheisteanna sin,  
cén chaoi a rachadh sé i bhfeidhm orthu.  

Go díreach tar éis don fhoilseachán a bheith dáilte, léiríodh le suirbhé a 
rinneadh don Choimisiún go ndúirt 45 faoin gcéad go raibh iomlán nó cuid 
de léite acu, agus dúirt 41 faoin gcéad thairis sin go ndéanfaidís amhlaidh. 
Fuarthas le suirbhé eile a rinneadh don Choimisiún Reifrinn tar éis críoch a 
bheith curtha leis an bhfeachtas gur mheas 57 faoin gcéad gur chabhraigh 
an bhileog threorach sin leo. Fuarthas aiseolas, a bhí dearfach ar an iomlán, 
i ndáil leis an lámhleabhar ó thaighde a rinneadh i ngrúpaí fócais agus dúirt 
daoine gur mheas siad go raibh sé geal, tarraingteach agus réasúnta  
éasca le léamh. 

Ar aon dul le hAcht na dTeangacha Oifigiúla, foilsíodh an lámhleabhar i 
mBéarla agus i nGaeilge faoin gclúdach céanna. Táirgeadh é i mBraille agus 
mar chlostéip do dhaoine a raibh míchumas radhairc orthu agus dáileadh 
na leagain seo trí Chomhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill. Lena chois 
sin, tháirg an Coimisiún físeán speisialta den lámhleabhar i dteanga na 
comharthaíochta le dáileadh ar Chlubanna na mBodhar ar fud na tíre. 

Chinn an Coimisiún gur chóir tosú ar an lámhleabhar a dháileadh sa chéad 
seachtain de mhí Mheán Fómhair, ceithre seachtaine roimh lá na vótaíochta  
an 2 Deireadh Fómhair. 

Dá ndáilfí aon tráth níos luaithe ná sin é, measadh go mbeadh an chontúirt 
ann go dtiocfadh an bhileog threorach i rith mhí Lúnasa tráth nach raibh aigne 
vótálaithe dírithe ar an tsaincheist. Bhí imní ann, dá ndáilfí tráth ba dhéanaí ná 
tús mhí Mheán Fómhair í, gurb beag aird a thabharfaí ar an mbileog threorach 
i measc líon ollmhór an ábhair a bheadh á tháirgeadh ag feachtasóirí claonta.

Chinn an Coimisiún go mbeadh sé d’fhócas lena 
chuid fógraíochta roinnt gnéithe buntábhachtacha 
den Chonradh a mhíniú. San áireamh leo siúd bhí: 
athruithe ar institiúidí an AE, an t-athrú ar chóras 
Vótála Tromlaigh Cháilithe an AE (VTC), agus 
tionchar an Chonartha – dá mbeadh aon tionchar 
aige – ar shaincheisteanna a bhí ina n-údar 
imní don phobal amhail an neodracht mhíleata, 
an ginmhilleadh agus cearta na n-oibrithe. 
Shocraigh an Coimisiún ar thrí shraith dhifriúla de 
shaincheisteanna agus chinn gur chóir go mbeadh 
na trí theachtaireacht dhifriúla sin ina n-ábhar don 
téacs fógraíochta teilifíse, raidió agus clóbhuailte.

Ritheadh an feachtas sna meáin chumarsáide ar 
fad, agus measadh gurbh í an fhógraíocht ar an 
teilifís “príomhfhógraíocht” an fheachtais. Bhí an 
fhógraíocht teilifíse bunaithe ar choincheap lenar 
taispeánadh gnáthdhaoine i ngnáthshuíomhanna 
laethúla (ag obair, sa bhaile, amuigh le cairde, 
srl.) á ríomh dóibh féin na fíricí a bhí ar eolas acu 
faoi Chonradh Liospóin. Chomh maith leis an 
bhfaisnéis iarbhír a chur in iúl, bhí sé d’aidhm 
leis an bhfeachtas an smaoineamh a atreisiú 
go bhfuil “gnáth”dhaoine breá ábalta gnéithe 
buntábhachtacha de Chonradh Liospóin a thuiscint. 

Bhí íomhánna de “ghnáth”dhaoine le feiceáil san 
fhógraíocht chlóbhuailte freisin, in éineacht le 

téacs a bhí cosúil leis an téacs a úsáideadh san 
fhógraíocht teilifíse. Bhí roinnt leagan éagsúil i 
gceist leis an bhfógraíocht raidió agus thug duine 
difriúil roinnt bunfhíricí faoin gConradh i ngach 
ceann. Bhí an fhógraíocht ar an idirlíon níos simplí 
ach níos idirghníomhaí freisin, agus bhí úsáideoirí 
in ann cliceáil trí fhógráin éagsúla, lenar tugadh 
téacsanna difriúla aníos. Ar deireadh, eagraíodh 
feachtas i bpubanna ar mhionscála agus is éard a 
bhí i gceist leo siúd póstaeir bheaga ghreannmhara 
ina raibh teachtaireachtaí an-simplí agus iad  
curtha i bpubanna le díriú ar an aoisghrúpa níos 
óige go sonrach. 

Faoi mar a rinneadh i reifrinn a reáchtáladh le 
blianta beaga anuas, leithdháil gach craoltóir am 
ar an aer saor in aisce don Choimisiún i ndáil leis 
an Reifreann. I mbliana, roghnaigh an Coimisiún 
craoltaí a mhair dhá nóiméad a thaifeadadh don 
teilifís, fráma ama a mheastar a bheith sách fada 
i saol na craoltóireachta. Bhí aisteoir aonair le 
feiceáil sa chraoladh agus script á chur i láthair 
aige lenar leagadh amach na príomhathruithe sa 
Chonradh. Taispeánadh le taighde a rinneadh don 
Choimisiún le grúpaí fócais tar éis an fheachtais gur 
dhúshlánach le roinnt vótálaithe fad na gcraoltaí, 
ach dá ainneoin sin, gurb iad na craoltaí sin na 
cinn is mó a d’fhan ina gcuimhne den fheachtas ar 
fad, agus fógráin san áireamh. Maidir leis an am 

saorchraolta i sceideal na stáisiún raidió, chinn an 
Coimisiún gurb é an rogha ab éifeachtaí an t-am 
breise a úsáid chun sliotáin bhreise ama a fháil dá 
fhógráin, seachas script nua a thaifeadadh. 

Fuair an Coimisiún comhoibriú den scoth ó na 
craoltóirí uile i ndáil leis an am craolta saor in 
aisce a sholáthar ag buaicthréimhsí amhairc agus 
éisteachta i gcomhair na gcraoltaí seo.

An Feachtas Fógraíochta
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Idirghníomhaíocht leis an bpreas 
 
I mí Iúil, i dtús an fheachtais, chinn an Coimisiún go lorgódh sé tréimhse  
ghearr ina mbeadh an-chuid idirghníomhaíochta leis na meáin chumarsáide ar 
siúl chun é féin a dhaingniú i súile na meán agus an phobail ar bhonn níos leithne 
mar an fhoinse inchreidte intaofa d’fhaisnéis. Go gairid tar éis dó a bheith curtha 
ar bun, rinne an Cathaoirleach, an Breitheamh Onórach Frank Clarke, agallamh 
le RTÉ lenar mhínigh sé a ról féin agus ról an Choimisiúin. Scríobh sé alt do  
The Irish Times inar léirigh sé a thuairim agus foilsíodh ceann cosúil leis uaidh  
ar an lá ceánna san Irish Daily Star lenar dhearbhaigh sé nach mbeadh sé deacair 
ag vótálaithe an Conradh a thuiscint. Rinne sé agallamh le Independent News 
Network freisin a craoladh ar thart faoi 20 stáisiún raidió réigiúnacha siondacáite 
timpeall an Stáit. Rinneadh léirmheas an-dearfach ar an idirghníomhaíocht 
phoiblí sin sna meáin agus bhí sí ina dúshraith le haghaidh idirghníomhaíocht 
substaintiúil leis na meáin de réir mar a chuaigh an feachtas ar aghaidh.  

Reáchtáil an Coimisiún preasagallamh i mBaile Átha Cliath go luath i mí  
Mheán Fómhair chun mionsonraí a fheachtais a sheoladh. 
 
Chomhaontaigh an Coimisiún agus RTÉ go mbeadh an Cathaoirleach le  
feiceáil ar Morning Ireland i seisiún substaintiúil ‘ceisteanna agus freagraí’  
faoin gConradh gach Aoine den cheithre Aoine dheiridh den fheachtas. 

Ceapadh é sin chun faisnéis faoin gConradh a thabhairt agus chun aghaidh a 
thabhairt ar shaincheisteanna de réir mar a tháinig siad aníos i rith an fheachtais. 
Tionóladh cruinniú de chuid an Choimisiúin an lá roimh gach ceann de na seisiúin 
ar Morning Ireland.  

Chomhaontaigh an Coimisiún leis an Irish Daily Star freisin go scríobhfadh an 
Cathaoirleach colún laethúil ‘ceisteanna agus freagraí’ sa nuachtán sin, lena 
míneofaí gnéithe buntábhachtacha den Chonradh, don cheithre seachtaine 
deiridh den fheachtas. Rinne an Cathaoirleach agallamh le The Irish Times 
freisin, thug dhá agallamh ar NewsTalk, agallamh fada ar chlár Saturday View de 
chuid RTÉ agus bhí sé ar an gclár teilifíse “Campaign Diary” de chuid RTÉ gar do 
dheireadh an fheachtais. 

D’fhág na cineálacha éagsúla meán cumarsáide ar fhéach an Coimisiún a chuid 
faisnéise a chur in iúl tríothu go rabhthas in ann lucht éisteacha leathan, lenar 
cuimsíodh gach grúpa déimeagrafach, a shroicheadh. I bhfeachtas bríomhar, 
agus daoine deisbhéalacha ag troid go fíochmhar ar gach taobh den argóint, 
d’atreisigh a inrochtaine is a bhí an Cathaoirleach agus an ról poiblí gníomhach a 
d’imir sé ról an Choimisiúin mar an fhoinse inchreidte neamhchlaonta faisnéise. 

Monatóireacht ar shuim agus ar fheasacht an phobail
 
Reáchtáil an Coimisiún trí phobalbhreith. Féachadh le gach ceann leibhéal 
tuisceana an phobail ar an gConradh i gcoitinne a mheasúnú agus leis na 
saincheisteanna, a bhí ina n-údar imní do vótálaithe i ndáil leis an reifreann,
a dhéanamh amach. 
 
Threoraigh torthaí na chéad phobalbhreithe a rinneadh i mí Iúil cinneadh an 
Choimisiúin a fheachtas faisnéise poiblí a eagrú ar an mbonn go raibh vótálaithe 
ag tosú le leibhéal tuisceana ar an gconradh a bhí níos airde ná mar a bhí ag 
daoine in 2008. Cuireadh na torthaí san áireamh freisin agus an Coimisiún ag 
déanamh cinnidh maidir le cén saincheisteanna ar chóir dó díriú orthu ina 
chuid ábhar. 

Leis an dara pobalbhreith, a rinneadh go luath i mí Mheáin Fómhair, taispeánadh 
go raibh leibhéal na tuisceana ar an gConradh ag dul i méad agus aithníodh 
roinnt saincheisteanna nua a bhí ina n-údar imní do vótálaithe agus nár tháinig 
chun cinn níos luaithe. Threoraigh na torthaí sin roinnt athruithe i dtéacs 
fhógraíocht an Choimisiúin. 

Tharla babhta deiridh an taighde go díreach tar éis lá na vótaíochta. Dearadh 
é go príomha sa chaoi is go measúnófaí go mion a éifeachtaí is a bhí eilimintí 
difriúla fheachtas an Choimisiúin chun an luach ar airgead a thomhas agus chun 
Coimisiúin eile ina dhiaidh a threorú ina gcuid oibre freisin. 

Agus cinneadh á dhéanamh maidir leis na ceisteanna a chuirfí ar vótálaithe, 
thuig an Coimisiún gur ghá ceisteanna a chur orthu a d’fhágfadh go mbeifí in  
ann comparáidí bailí a dhéanamh idir pobalbhreitheanna a rinneadh i rith na 
reifreann in 2008 agus 2009 araon. In 2009, d’úsáid sé an chuideachta chéanna 
taighde, Behaviour and Attitiudes, is a d’úsáid Coimisiún 2008. Bhí cuid mhaith  
de na ceisteanna buntábhachtacha a cuireadh in 2009 díreach mar an gcéanna  
leo siúd a cuireadh ar dhaoine in 2008. 

Tháinig roinnt treochtaí soiléire chun cinn. B’fhéidir gurbh é an treocht ba 
bhunúsaí don Choimisiún an t-athrú a bhí ag teacht ar thuiscint na vótálaithe  
ar Chonradh Liospóin de réir a chéile. Iarradh ar vótálaithe ráiteas amháin 
a roghnú as measc cúig cinn dhifriúla lena ndearnadh cur síos ar a leibhéal 
tuisceana ar an gConradh, idir ráiteas á rá nach raibh tuiscint ar bith acu air  
agus, ar cheann eile an scála, ráiteas á rá gur thuig siad go han-mhaith é. 

Cuireadh an cheist sin trí huaire i rith fheachtas 2008 agus trí huaire 
i rith fheachtas 2009. Tá na torthaí le feiceáil sa tabla thall: 

Chuaigh an tuiscint a bhí ag vótálaithe, dar leo féin, ar an gConradh i méad  
de réir a chéile agus an feachtas ag dul ar aghaidh, go díreach mar a tharla 
ó reáchtáladh an chéad cheann de phobalbhreitheanna an Choimisiúin a 
reáchtáladh i mí Aibreáin in 2008. Ní dúirt ach 20% i mí Aibreáin 2008 gur  
thuig siad cuid den reifreann, réasúnta maith nó go han-mhaith. Bhí sé seo 
ardaithe go dtí 27% i mí na Bealtaine agus i mí Mheitheamh 2008, 44%  
a bhí ann. 

I dtús fheachtas 2009 i mí Iúil 2009, bhí sé sin ardaithe go dtí 60 faoin gcéad,  
ag ardú go dtí 63 faoin gcéad i mí Mheán Fómhair agus ba é 72 faoin gcéad  
díreach tar éis lá na vótaíochta an buaicphointe a sroicheadh. 

Níl aon dabht ach gur chabhraigh iarrachtaí an Choimisiúin agus méid na 
gníomhaíochta cumarsáide a bhí ar siúl ag feachtasóirí i rith na bhfeachtas  
le tuiscint an phobail a mhéadú. 

Thug an chuideachta a reáchtáil na pobalbhreitheanna le fios go mb’fhéidir 
gur tharla an méadú ar thuiscint an phobail idir an dá fheachtas toisc nár stop 
an díospóireacht faoin gConradh tar éis lá na vótaíochta in 2008 ach gur lean 
sí ar aghaidh idir an dá reifreann, go háirithe i rith an fheachtais toghcháin do 
Pharlaimint na hEorpa in 2009. Thug cuideachta dhéanta na bpobalbhreitheanna 
le fios, agus tá claonadh ag an gCoimisiún le haontú léi, gur chabhraigh an plé sin 
a tharla i gcaitheamh tréimhse níos faide le tuiscint an phobail a mhéadú. 

Bhí an Coimisiún an-sásta leis an líon daoine a tháinig amach chuig an reifreann, 
cóngarach do 58%, ar lá na vótaíochta, 2 Deireadh Fómhair.

Ní thuigim ar chor ar bith é

Ní thuigim rómhaith é

Tuigim cuid de na saincheisteanna

Tuigim go han-mhaith é
Níl a fhios agam

Tuigim sách maith é

Agus faoin am a reáchtáladh Reifreann na bliana seo maidir le Conradh Liospóin an 2 Deireadh Fómhair seo 
caite, cé chomh maith is a airíonn tú gur thuig tú an méid a bhí i gceist leis an Reifreann maidir le Conradh 
Liospóin, ar scála idir 1 agus 5 - ciallaíonn 1 gur thuig tú Go hAn-Mhaith é, agus 5 Nár Thuig Tú ar chor ar bith é?

Ceistigh de réir an chóid chuí  53

Faoin am a tháinig lá na vótaíochta 2009, mhaígh 72% go raibh tuiscint éigin ar a laghad acu ar an Reifreann maidir le Conradh Liospóin.
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Q.7.

Tuiscint ar an Reifreann 
maidir le Conradh Liospóin
(Pobalbhreitheanna roimh 
agus tar éis an Chonartha)
Bonn: Gach freagróir (líon=501)
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Torthaí taighde maidir le Feachtas an Choimisiúin
 
Ar an iomlán, fuarthas le taighde a rinneadh tar éis an fheachtais go 
raibh níos mó idirghníomhaíochta ar bun ag vótálaithe le feachtas 2009 
ná mar ab amhlaidh in 2008. Dearadh an taighde a bhí le déanamh 
tar éis an fheachtais go príomha sa chaoi is go mbeifí in ann tionchar 
na ngnéithe difriúla a bhain le feachtas an Choimisiúin a mheasúnú. 
De ghnáth, meastar gurb é an ghné aonair is tábhachtaí d’fheachtais 
an Choimisiúin an bhileog threorach maidir le togra an reifrinn a 
sheachadtar chuig gach áitreabh. Dúirt thart faoi 77 faoin gcéad de 
vótálaithe go bhfuair siad an bhileog threorach. Seachadadh an bhileog 
threorach chuig gach áitreabh le fírinne agus b’fhéidir gurbh amhlaidh 
nár thug roinnt vótálaithe mórán airde uithi nuair a tháinig sí, agus 
nach cuimhin leo í a fháil. As a measc siúd a fuair í, dúirt 33 faoin gcéad 
gur léigh siad an bhileog threorach ar fad nó formhór na bileoige, léigh 
48 faoin gcéad codanna áirithe di agus dúirt 19 faoin gcéad nár léigh 
siad aon chuid di.  

Is soiléir gur mheas tromlach mór de na daoine a fuair an bhileog 
threorach gur chabhair dóibh í, faoi mar a léirítear sa tábla thall: 

Dúirt formhór mór na bhfreagróirí go bhfaca nó gur chuala siad eilimint 
amháin ar a laghad d’fheachtas an Choimisiúin Reifrinn. 
Ba é an craoladh ar an gcóras saorchraolta an uirlis chumarsáide ab 
éifeachtaí dar úsáideadh dar leis na freagróirí. 

Pointe a tharraing líon suntasach daoine a ghlac páirt i ngrúpaí fócais 
anuas ab ea go n-imreodh an Coimisiún tionchar i bhfad níos mó 
dá bhféadfadh sé tús a chur lena fheachtas níos luaithe ná mar a 
dhéanann sé. Pointe is ea é sin a dhéanann gach Coimisiún Reifrinn 
go tipiciúil. De réir an dlí atá ann faoi láthair, ní cheadaítear Coimisiún 
Reifrinn a bhunú ach ag am a bheidh sách gar do lá na vótaíochta, agus 
dá bhféadfaí an dlí a athrú sa chaoi is go mbeifí in ann tús a chur leis an 
obair níos luaithe nó sa chaoi is go mbeadh Coimisiún Reifrinn ann go 
buan, d’fhágfadh sé sin go mbeadh an Coimisiún in ann a shainordú a 
chomhlíonadh ar bhealach i bhfad níos éifeachtaí. 

Dar le tromlach na ndaoine 
a fuair an bhileog threorach, 
chabhraigh sí lena dtuiscint  
ar an gConradh a fheabhsú}

An-chabhrach

Sách cabhrach

Níor mhór an chabhair í

Níor chabhair í ar chor ar bith

Níl a fhios agam

Q. 10   Cé chomh cabhrach is a bhí an bhileog threorach dar leat le do   
             thuiscint ar an Reifreann faoi Chonradh Liospóin a fheabhsú? 
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9%

Cé chomh cabhrach is 
a bhí an Bhileog Threorach?

Bonn: Gach duine dá bhfuair 
an bhileog threorach(líon=392)
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Comhlachtaí a Cheadú chun críocha an Reifrinn

Foráiltear le hAcht an Reifrinn 1998 go bhféadfaidh comhlacht iarratas a  
dhéanamh leis an gCoimisiún Reifrinn le dearbhú a lorg gur comhlacht ceadaithe 
é chun críocha reifrinn. Bíonn comhlachtaí ceadaithe i dteideal gníomhairí a 
cheapadh chun a bheith i láthair agus páipéir bhallóide vótálaithe poist á n-eisiúint 
agus á n-oscailt, ag stáisiúin vótaíochta agus nuair a bhíonn vótaí á gcomhaireamh. 
Bheadh an ceart seo fós ag comhaltaí dhá Theach an Oireachtais, a bhfuil sé de 
cheart acu gníomhairí den sórt sin a cheapadh faoi láthair.  

Ionas go mbeidh comhlacht in ann stádas comhlachta ceadaithe a fháil,  
caithfidh iarratasóir coinníollacha áirithe a chomhlíonadh:  

Féadfaidh an Coimisiún Reifrinn diúltú dearbhú a dhéanamh mura 
gcomhlíonann comhlacht na coinníollacha ábhartha, nó má loiceann sé 
faisnéis nó cáipéisíocht réasúnach a sholáthar don Choimisiún, a bheidh 
riachtanach chun cinneadh a dhéanamh i leith an iarratais dar leis an 
gCoimisiún.

Féadfaidh an Coimisiún dearbhú arna dhéanamh aige i ndáil le comhlacht a 
aisghairm sa chás gur deimhin leis gur cuireadh faisnéis bhréagach ar fáil 
dó. Foráiltear leis an Acht freisin, faoi alt 9, go mbeidh sé ina chion faisnéis 
bhréagach a sholáthar go feasach i ndáil le hiarratas.  

An 27 Lúnasa 2009, cuireadh fógráin sa phreas náisiúnta lenar iarradh 
iarratais ó chomhlachtaí a bheadh ag lorg a gceadaithe chun críocha an 
reifrinn. Ba é 8 Meán Fómhair 2009 an dáta deiridh a sonraíodh. Tar éis an 
phróisis iarratais, cheadaigh an Coimisiún 11 chomhlacht. Tá na comhlachtaí 
seo liostaithe sa tábla seo a leanas. 
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Ní mór don chomhlacht a bheith ina chomhlacht corpraithe nó 
neamhchorpraithe, nó brainse de, atá bunaithe sa Stát, faoi rialú bunreachta, 
meabhráin chomhlachais nó cáipéis eile den sórt sin nó rialacha scríofa eile 
agus ballraíocht nach lú ná 300 a bheith aige;

Caithfidh go mbeidh leas ag an gcomhlacht sa reifreann agus ainm aige nach 
ionann é, nó nach bhfuil an-chosúil le, ainm páirtí pholaitíochta atá cláraithe 
i gClár na bPáirtithe Polaitíochta. Meastar, faoi láthair, gur comhlacht chun 
críocha an Achta é páirtí polaitíochta atá cláraithe i gClár na bPáirtithe 
Polaitíochta agus ní gá dó a leagan amach go bhfuil na coinníollacha thuas 
chomhlíonta aige; 

Caithfear iarratais a dhéanamh ar an bhfoirm oifigiúil, atá ar fáil ón 
gCoimisiún agus a chaithfear a chur faoina bhráid faoi cheann pé tréimhse 
ama agus a fhéadfaidh an Coimisiún a shonrú. 

Chuir dhá chomhlacht isteach ar stádas mar chomhlacht ceadaithe agus 
níor breithníodh na hiarratais sin toisc go raibh na hiarratais déanach:

Comhlacht Ceadaithe
Fianna Fáil

Fine Gael

Páirtí an Lucht Oibre 

CÓIR

The Workers Party

An Comhar Críostaí

An Comhaontas Glas

Sinn Féin

Seniors Solidarity Party

Comhlacht
South Kerry Independent Alliance          Claisín, Cill Airne, Co Chiarraí.

Socialist Workers Party                            1 Céide Chnoc Mór na nGaibhlte, 
                                                                      Droimeanach, Baile Átha Cliath 12

Seoladh
Fianna Fáil, 65-66 Sráid an Mhóta Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.

Fine Gael, 51 Sráid an Mhóta Uachtarach, Baile Átha Cliath 2.

17 Plás Ely, Baile Átha Cliath 2.

54 Sráid Eilíse, Baile Átha Cliath 3

12 Cearnóg Mhuinseo, Baile Átha Cliath 1

14 Sráid Fhreidric Thuaidh, Baile Átha Cliath 1

16 Sráid Suffolk, Baile Átha Cliath 2.

f/c 44 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1

1A Cúirt Ghort na Mara, Bissett Strand, Mullach Íde,  

Co. Bhaile Átha Cliath

26 Ascaill Choill an Lamháin, Raghnallach, Baile Átha Cliath 6

25 Corrán Sheanabhann, Seantrabh, Baile Átha Cliath 9

Seoladh

People Before Profit Alliance

Gluaiseacht an Phobail



Moltaí

Bunaithe ar a thaithí san fheachtas reifrinn seo agus i bhfeachtais roimhe seo, 
ba mhaith leis an gCoimisiún roinnt moltaí a rinneadh cheana a dhéanamh an 
athuair don Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, a bhfuil freagracht 
fhoriomlán air as gnóthaí maidir leis an toghchóras agus toghcháin. Iarrann an 
Coimisiún freisin go gcuimhneodh an tOireachtas ar na moltaí seo: 

Molann an Coimisiún gur chóir cuimhneamh ar an méid seo a leanas:   
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1.  Comhlacht neamhspleách a bhunú – amhail an Coimisiún Toghcháin atá 
beartaithe – a chomhdhlúthódh na feidhmeanna éagsúla toghcháin, lena 
n-áirítear na feidhmeanna atá ag an gCoimisiún Reifrinn. Tugaimid dár 
n-aire go bhfuil bunú Coimisiúin Toghcháin tarraingthe anuas ag an Rialtas 
agus fáiltíonn an Coimisiún roimh thogra dá leithéid. 

Moladh ab ea é sin a rinne an Coimisiún Reifrinn a bunaíodh don Bhille um 
an Seachtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht 2004 (Saoránacht Éireann). 
Rinne an Coimisiún sin an pointe “Go mbeadh sé de bhuntáiste breise ag 
comhlacht den sórt sin go mbeadh sé ina bhuanchomhlacht leanúnach, a 
mbeadh dóthain ama aige, i gcás reifreann ar a laghad, le feasacht an phobail 
ar leasuithe tábhachtacha ar an mbunreacht, a ullmhú agus a chur chun 
cinn, agus is sampla follasach dá leithéid an reifreann atá le teacht chun 
Bunreacht an AE a dhaingniú. Is léir ar aon chaoi go gcaithfear dóthain ama a 
thabhairt don Choimisiún Reifrinn chun cur ar a chumas an reifreann maidir 
le Bunreacht an AE a mhíniú agus feasacht air a chur chun cinn.” 

2.   Acht an Reifrinn 1998 a leasú sa chaoi is go mbeifí in ann an Coimisiún  
a bhunú roimh an dáta a dtionscnaítear Bille Reifrinn i nDáil Éireann.  
Tá sé bunriachtanach go dtarlódh sin toisc go gcaithfidh an Coimisiún 
feidhmiú de réir Threoracha an AE i ndáil le cúrsaí soláthair. Tá gá ar leith 
leis freisin i gcás tograí casta amhail an Reifrinn ar Chonradh Liospóin. 

D’fhéadfaí cuimhneamh ar Mholadh 2 más dócha go mbeidh moill ann 
maidir leis an gCoimisiún Toghcháin a bheartaítear a bhunú. Dá gcuirfí 
athchóirithe den sórt seo i ngníomh, bheifí ag tabhairt aghaidh ar iarrataí a 
rinne Coimisiúin Reifrinn a bhí ann roimhe seo arís is arís eile, is é sin, go 
dtabharfaí níos mó ama dóibh chun na feidhmeanna reachtúla a thugann 
reachtaíocht atá ann cheana féin dóibh, a chomhlíonadh. 

Caibidil  6

Buíochas

Tá an Coimisiún faoi chomaoin go mór arís ag a sholáthraithe seirbhíse 
ar fad as a chur ar a chumas cuimse tascanna a chomhlíonadh agus 
diansrianta ama i gceist. Tá buíochas ar leith tuillte ag na haonáin éagsúla 
chraoltóireachta as comhoibriú go gníomhach linn. Mar Shainchomhairleoir 
Margaíochta/Cumarsáide don Choimisiún, d’imir Murray Consultants, agus 
an tUas. Mark Brennock agus Aoibheann O’Sullivan, Uas., ach go háirithe, 
ról fíorthábhachtach lena chinntiú gur seachadadh sraitheanna éagsúla an 
fheachtais in am agus ar bhealach comhordaithe. Chabhraigh scileanna 
Ita Mangan, Uas., le raon leathan faisnéise a dhréachtadh, go mór leis an 
bhfeachtas. Tá an Coimisiún buíoch dá chomhairleoir dlí freisin, Dr Vincent 
Power ó A&L Goodbody agus don Abhcóide Sinsearach, an tUas. Tony Collins.

An Breitheamh Onórach Frank Clarke 
Cathaoirleach

 

An tUas. Kieran Coughlan,  
Cléireach na Dála

Deirdre Lane, Uas.,  
Cléireach an tSeanad

  
Emily O’Reilly, Uas.,  
Ombudsman

An tUas. John Buckley,  
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Caibidil  5
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Aguisín

Caiteachas ar an bhFeachtas Faisnéise 

Fógraíocht (seachas fógraíocht sa phreas)
  
Costais Dlí 

Preas & obair eile le feasacht an phobail a chur chun cinn 
    
Costais phostais & costais dáileacháin eile 
    
Foilseacháin a Phriontáil & a Dhearadh 

Costais Riaracháin eile 

Aistriúchán    
     
Ilchineálach (Soláthairtí Oifige srl.)      
    

Iomlán 

Tugtha ar ais don Roinn Gnóthaí Eachtracha cheana féin
*Iomlán

* Faoi réir na gCuntas Deiridh 
(Nóta: tá thart faoi €19,054 de shonraisc fós gan íoc)

1,148,331
  
51,170

1,286,558
   
265,519
   
180,603

140,263

2,921   
   
7,356
   
   
3,082,721

1,098,225
4,180,946

€



Arna fhoilsiú ag:

An Coimisiún Reifrinn,
18 Sráid Líosain Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2.

Teil:  +353 1 6395695
Facs: +353 1  6395684

Rphost:  refcom@ombudsman.gov.ie
Suíomh Idirlín:  Feachtas Chonradh Liospóin 2009  - www.lisbontreaty2009.ie
Suíomh idirlín ginearálta - www.refcom.ie

PRN: A9/1440




