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An Coimisiún Reifrinn

Comhlacht neamhspleách is ea an Coimisiún Reifrinn, a
cuireadh ar bun leis an Acht Reifrinn 1998. Is é Cathaoirleach
an Choimisiúin ná an Breitheamh Onórach Frank
Clarke. Is iad na comhaltaí eile ná an tUas. Kieran Coughlan,
Cléireach Dháil Éireann, Deirdre Lane, Uas., Cléireach Sheanad
Éireann, Emily O’Reilly, Uas., Ombudsman agus an tUas. John
Buckley, Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

 An Coimisiún Reifrinn
 18 Sráid Líosain Íochtarach, baile átha Cliath 2.

 Teil: (01) 6395695      
 Facs:   (01) 6395684
 Íosghlao:  1890 270 970
 R-phost:  refcom@ombudsman.gov.ie
 Idirlíon: www.lisbontreaty2009.ie

Tá an foilseachán seo ar fáil i mBéarla, i mBraille, i bhformáid
fuaime trí Chomhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill agus i
bhfíseán sa teanga chomharthaíochta.
 

An cheist a chuirfear ort ar an 2ú Deireadh Fómhair
Nuair a rachaidh tú amach le vótáil, iarrfar ort vótáil le toiliú nó 
gan toiliú le moladh leis an mBunreacht a leasú chun cead a 
thabhairt d’Éirinn Conradh Liospóin a dhaingniú agus forálacha 
an Chonartha sin in a chur i ngníomh. 

Úsáideadh páipéar, a foinsíodh ó fhoraois a bhainistítear ar bhealach inbhuanaithe, 
leis an leabhrán seo a phriontáil.
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Réamhrá
Cuspóir simplí amháin atá leis an leabhrán seo: 
cabhrú leatsa, an vótálaí, Conradh Liospóin a 
thuiscint sula vótálfaidh tú sa reifreann ar an 2ú 
Deireadh Fómhair.

Tá argóintí éagsúla á nochtadh ag páirtithe  
polaitíochta agus ag grúpaí feachtasaíochta maidir 
leis an méid is dócha a thiocfaidh de thoradh an 
chinnidh faoin reifreann, agus tá na hargóintí sin á 
n-úsáid acu chun tú a spreagadh le ‘tá’ nó ‘níl’  
a vótáil. 

Is é ról an Choimisiúin Reifrinn ná tú a spreagadh le 
vótáil agus an méid a bhfuil vóta á chaitheamh ina 
leith agat a mhíniú, chomh soiléir agus is féidir 
agus bunaithe ar fhíricí. Dúshlán is ea é seo, ní amháin mar gheall gur cáipéis 
dlíthiúil sách casta é an Conradh féin ach toisc, de réir mar a rachaidh an 
díospóireacht chun teasaíochta, go mbeidh ráitis á ndéanamh agus nithe á maíomh 
ag lucht na bhfeachtas ar son ‘níl’ agus ‘tá’ faoina bhfuil agus nach bhfuil i gConradh 
Liospóin ann féin.

Ghríosóimis thú le breathnú ar an gcáipéis seo mar chuntas neamhspleách 
neamh-leataobhach ar ábhar an Chonartha. Caithfidh an cháipéis a bheith 
neamhchlaonta fíriciúil de réir an dlí, agus is mar sin atá sí. Is é ár ról ná a bhfuil sna 
moltaí atá i gceist leis an reifreann a mhíniú. Is é ról na bhfeachtasóirí polaitiúla ná 
féachaint le cur ina luí ort vótáil ar a son nó ina gcoinne. Léigh ár gcuntas ar 
Chonradh Liospóin, éist lena n-argóintí siúd, agus déan cinneadh duit féin ansin 
maidir leis an mbealach le vótáil.  

 

. 

Frank Clarke
Cathaoirleach 
An Coimisiún Reifrinn



CONRADH LIOSPÓIN: DO LeAbHRáN TReORACH bReISITHe 

AN FHÍRINNE

>2 >3

Céard atáthar ag iarraidh ort a  
chinneadh sa reifreann 
Ar lá an reifrinn ar an 2ú Deireadh Fómhair, táthar ag iarraidh ort cinneadh a 
dhéanamh cé acu an n-athrófar Bunreacht na hÉireann. De bharr an athraithe seo atá 
beartaithe, cheadófaí d’Éirinn:

n   Conradh Liospóin a dhaingniú 

n   Toiliú le cinntí áirithe i réimse na Saoirse, na Slándála 
agus an Cheartais amach anseo le ceadú na Dála agus  
an tSeanaid

n   Toiliú, ag an gComhairle eorpach, le hathruithe áirithe ar 
chonarthaí an Ae amach anseo gan reifreann a reáchtáil 
ach bheadh ceadú na Dála agus an tSeanaid riachtanach 
lena aghaidh sin  

Má dhaingníonn ballstáit uile an AE, Éire san áireamh, an Conradh, is féidir leis 
teacht i bhfeidhm ansin. Mura ndaingníonn Éire nó aon bhallstát eile an Conradh ní 
féidir leis teacht i bhfeidhm agus leanfaidh an AE ar aghaidh le bheith ag feidhmiú 
faoina rialacha reatha.

Cor nua sa scéal i ndiaidh reifreann 
2008 faoi Chonradh Liospóin
Ag an reifreann ar an 2ú Deireadh Fómhair, tá ceist á cur ort atá cosúil leis an gceann 
a cuireadh ort i Meitheamh 2008:  An mian leat go ndaingneodh Éire Conradh Liospóin? 
Níor athraíodh Conradh Liospóin é féin.

Tá roinnt cinntí déanta ó bhí reifreann Mheitheamh 2008 ann áfach a athraíonn an 
comhthéacs ó thaobh cúrsaí dlí agus polaitíochta atá i gceist agus an reifreann seo  
á reáchtáil.  

n   Tá cinneadh déanta ag an gComhairle eorpach, má thagann Conradh 
Liospóin i bhfeidhm, go leanfaidh an Coimisiún eorpach ar aghaidh 
agus Coimisinéir arna ainmniú ag gach ballstát, lena n-áirítear Éire, 
san áireamh ann. 

n    Tá cinneadh déanta ag an gComhairle eorpach freisin lena leagtar 
amach éifeachtaí Chonradh Liospóin ar bheartais agus ar dhlíthe na 
hÉireann i roinnt réimsí: an ceart chun na beatha, an teaghlach agus 
an t-oideachas; an cánachas; agus cúrsaí slándála agus cosanta. Níl 
an cinneadh seo ina chuid de Conradh Liospóin, ach tá sé i gconradh 
idirnáisiúnta nua a mbeidh ceangal dlí ag gabháil leis do 27 
mballstát uile an Ae.

       Tiocfaidh an conradh idirnáisiúnta nua seo i bhfeidhm ar an lá 
céanna is a thiocfaidh Conradh Liospóin i bhfeidhm, má dhaingníonn 
na ballstáit ar fad Conradh Liospóin. Tá an Chomhairle eorpach tar 
éis a chomhaontú go gcuirfear prótacail isteach mar chuid de 
chonradh de chuid an Ae a bheidh ann níos déanaí chun éifeacht 
iomlán a thabhairt don chinneadh seo i ndlí an Ae (is dócha gur 
Conradh Aontachais do bhallstát nua – ar nós na Cróite nó na 
hÍoslainne – a bheidh sa chonradh seo). Is amhlaidh seo toisc go 
dtagann forálacha i gConradh de chuid an Ae agus aon phrótacal a 
ghabhann leis chun a bheith ina gcuid de dhlí an Ae agus is féidir leis 
an gCúirt bhreithiúnais eorpach agus le cúirteanna eile iad a 
fhorfheidhmiú ansin ar an mbealach céanna is a dhéantar le dlíthe 
eile an Ae.

n   Tá dearbhú sollúnta eisithe ag an gComhairle eorpach maidir le 
saincheisteanna sóisialta freisin, agus cearta na n-oibrithe san 
áireamh. Ráiteas polaitíochta is ea é seo agus níl ceangal dlí ag 
gabháil leis. 

    FÉACH NÓTA 1 AR LeATHANACH 19 Le hAGHAIDH TUILLeADH eOLAIS FAOI NA MOLTAÍ ATá I 
gCeIST LeIS AN ReIFReANN

    FÉACH NÓTA 2 AR LeATHANACH 24 Le hAGHAIDH TUILLeADH eOLAIS FAOIN gCINNeADH SeO  
AGUS NA DeARbHUITHe



CONRADH LIOSPÓIN: DO LeAbHRáN TReORACH bReISITHe 

bÍ AR AN 
EOLAS

>4 >5

Míniú ar Chonradh Liospóin 
Pléitear le roinnt saincheisteanna difriúla le Conradh Liospóin. Míneoimid na 
príomh-shaincheisteanna ar na leathanaigh a leanas. 

Athruithe ar an mbealach a dhéanann 
an Ae cinntí  
Tá sé beartaithe le Conradh Liospóin go ndéanfar athruithe ar roinnt institiúidí agus 
comhlachtaí de chuid an AE. Is iad an Coimisiún Eorpach, an Chomhairle (Comhairle 
na nAirí), an Chomhairle Eorpach (Ceannairí Rialtais) agus Parlaimint na hEorpa na 
príomhinstitiúidí ar a rachaidh na hathruithe seo atá beartaithe i bhfeidhm. Is iad 
institiúidí eile an AE ná Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, an Banc 
Ceannais Eorpach agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa.

Chun na hathruithe atá beartaithe a thuiscint, is gá go mbeadh eolas ag duine ar an 
mbealach a fheidhmítear na rialacha faoi láthair. 
 

An Coimisiún eorpach
STAID FAOI LáTHAIR: Tá an Coimisiún comhdhéanta de chomhalta amháin (Coimisinéir 
Eorpach) arna ainmniú ag gach ballstát ach tá an Coimisiún neamhspleách ar na 
ballstáit. Tá 27 mballstát ann faoi láthair agus mar sin, 27 gCoimisinéir. Is é ról an 
Choimisiúin ná beartais agus dlíthe a mholadh, cinntí an AE a chur i ngníomh agus 
cinntiú go n-urramaíonn ballstáit dlí an AE. 

ATHRú ATá beARTAITHe: Tá Coimisiún nua le ceapadh i dtreo dheireadh 2009. Mura 
mbeidh Conradh Liospóin i bhfeidhm nuair a tharlóidh sé seo, caithfear líon na 
gCoimisinéirí a laghdú ansin mar gheall ar na dlíthe reatha. Má bhíonn Conradh 
Liospóin i bhfeidhm, beidh Coimisinéir arna ainmniú ag gach ballstát, lena n-áirítear 
Éire, san áireamh sa Choimisiún Eorpach. 

    FÉACH NÓTA 3 AR LeATHANACH 27 Le hAGHAIDH TUILLeADH eOLAIS FAOI ATHRUITHe  
SA CHOIMISIúN



CONRADH LIOSPÓIN: DO LeAbHRáN TReORACH bReISITHe 

>6 >7

Comhairle na nAirí 
Tá an Chomhairle comhdhéanta d’aire rialtais amháin ó gach ballstát. De ghnáth,
bíonn ionadaíocht ag gach ballstát tríd an aire atá freagrach as an ábhar atá á phlé.
Mar shampla, tá an Chomhairle Talmhaíochta comhdhéanta den 27 nAire Talmhaíochta, 
tá an Chomhairle Iompair comhdhéanta den 27 nAire Iompair agus mar sin de.
Déanann Comhairle na nAirí na cinntí deiridh maidir le reachtaíocht aisti féin nó agus 
í ag comhoibriú le Parlaimint na hEorpa.
  

    VÓTáIL TROMLAIGH CHáILITHe 

Faoi láthair, caithfear roinnt cinntí de Chomhairle na nAirí a dhéanamh d’aontoil 
agus déantar cinntí eile le Vótáil Tromlaigh Cháilithe (VTC). Faoi chóras na VTC, 
tugtar ualú do vóta gach Ballstát. Ní go díreach i gcomhréir leis an daonra a bhíonn 
sé seo, ach tugann sé cion níos mó do thíortha beaga, thar mar a bheadh acu i 
bhfianaise a ndaonra faoi shocrú a bheadh comhréireach go díreach. 

Má dhaingnítear an Conradh, mhéadófaí líon na réimsí a mbeidh VTC i bhfeidhm 
lena n-aghaidh dá thoradh. D’athródh sé córas vótála na VTC laistigh den Chomhairle 
ó 2014. 

    CRUINNITHe

Faoi láthair, déanann Comhairle na nAirí cinntí i ndáil phríobháideach agus 
reáchtálann roinnt díospóireachtaí faoi bheartais go poiblí. Má dhaingnítear Conradh 
Liospóin, tionólfar an Chomhairle go poiblí nuair a bheidh díospóireacht á dhéanamh 
faoi dhlí agus vótáil á déanamh ina leith.
  

    UACHTARáNACHT NA COMHAIRLe  

Faoi láthair, bíonn ionadaí an bhallstáit a bhfuil Uachtaránacht an AE ar bhonn 
uainíochta aige ina c(h)athaoirleach ar Chomhairle na nAirí. Maireann seal na 
hUachtaránachta sin ar feadh sé mhí. Má dhaingnítear Conradh Liospóin, leanfaidh 
sé seo ar aghaidh do gach Comhairle seachas an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha, 
a mbeidh an tArdionadaí don Bheartas Gnóthaí Eachtracha agus Slándála  
ina c(h)athaoirleach uirthi.  

An Chomhairle eorpach 
Tá an Chomhairle Eorpach comhdhéanta de cheannairí rialtais nó stáit gach ballstáit 
in éineacht le hUachtarán an Choimisiúin. An Chomhairle Eorpach a thugann an 
treoir fhoriomlán, ó thaobh na polaitíochta, don AE. 

Bíonn ceannaire stáit nó rialtais an bhallstáit a bhfuil Uachtaránacht sé mhí an AE aici ina 
c(h)athaoirleach ar bhonn uainíochta ar an gComhairle Eorpach faoi láthair. Foráiltear le 
haghaidh poist lánaimseartha nua le Conradh Liospóin - Uachtarán na Comhairle Eorpaí. 
An Chomhairle Eorpach a thoghfadh an tUachtarán (le tromlach cáilithe) ar feadh dhá 
bhliain go leith agus d’fhéadfaí é nó í a atoghadh uair amháin ar feadh téarma cosúil leis 
an bhfad sin, rud a d’fhágfadh go bhféadfadh an tUachtarán téarma cúig bliana a chur 
isteach san iomlán. Bheadh an tUachtarán ina c(h)athaoirleach ar obair na Comhairle 
Eorpaí agus chomhordódh sé nó sí an obair sin.
 

Parlaimint na heorpa
Bíonn feisirí na Parlaiminte Eorpaí (FPEanna) á dtoghadh go díreach ag na daoine atá 
i dteideal vótáil sna ballstáit.

STAID FAOI LáTHAIR: Glacann Parlaimint na hEorpa reachtaíocht i gcomhar le 
Comhairle na nAirí i roinnt réimsí, mar shampla, i ndáil le tomhaltóirí a chosaint 
agus saincheisteanna comhshaoil. [Téann Comhairle na nAirí i gcomhairle leis an 
bParlaimint i ndáil le roinnt réimsí eile.] Tugtar an chomhchinnteoireacht ar an 
bpróiseas cinnteoireachta seo. Faoi láthair, tá comhchumhachtaí ag Parlaimint na 

TuIScINT

     FÉACH NÓTA 4 AR LeATHANACH 28 Le hAGHAIDH TUILLeADH eOLAIS FAOI CHúRSAI  
VÓTáLA SA CHOMHAIRLe
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hEorpa agus ag an gComhairle le cinntí a dhéanamh maidir le formhór bhuiséad an 
AE ach is ag an gComhairle a bhíonn an focal deiridh maidir le míreanna caiteachais 
áirithe. Tá feidhmeanna áirithe ag an bParlaimint freisin maidir le maoirseacht a 
dhéanamh ar an gCoimisiún Eorpach.   

ATHRUITHe ATá beARTAITHe: Tá sé beartaithe le Conradh Liospóin go méadófar 
cumhachtaí cinnteoireachta Pharlaimint na hEorpa. Má thagann an Conradh i 
bhfeidhm, bheadh an chomhchinnteoireacht i bhfeidhm le haghaidh roinnt réimsí 
nua. Tá an talmhaíocht, cúrsaí tearmainn agus an inimirce ó thíortha lasmuigh den 
AE san áireamh leo seo.

Má thagann Conradh Liospóin i bhfeidhm, beidh comhchumhachtaí déanta cinntí ag 
Parlaimint na hEorpa agus ag Comhairle na nAirí maidir le buiséad uile an  
AE ansin.

An próiseas cinnteoireachta 
Tugtar an ‘chomhchinnteoireacht’ ar an ngnáthbhealach a dhéanann an AE dlíthe. 
Is é seo a bhíonn ag tarlú: déanann an Coimisiún moladh; pléann an Chomhairle 
(Comhairle na nAirí) agus Parlaimint na hEorpa é agus féadfaidh an dá cheann 
athruithe a dhéanamh; agus is í an Chomhairle agus an Pharlaimint i gcomhar lena 
chéile a dhéanann an cinneadh deiridh ansin. 

Tá nósanna imeachta sonracha ó thaobh na cinnteoireachta de ann i ndáil leis an 
gComhbheartas Eachtrach agus Slándála agus is í an Chomhairle aisti féin a 
dhéanann cinntí ina leith sin. 

Tá sé beartaithe le Conradh Liospóin go n-athainmneofar nós imeachta na 
comhchinnteoireachta agus an ‘Gnáthnós Imeachta Reachtach’ d’ainm air. Tá sé 
beartaithe leis freisin go n-athainmneofar na nósanna imeachta cinnteoireachta 
lena ndéanann an Chomhairle cinntí aisti fein. Thabharfaí ‘Nósanna Imeachta 
Reachtacha Speisialta’ orthu seo.

Athruithe eile atá beartaithe  
Ról Parlaimintí Naisiúnta
Faoi láthair, ní bhíonn parlaimintí náisiúnta páirteach i gcinnteoireacht an AE go 
díreach. Má thagann an Conradh i bhfeidhm, beidh am ag parlaimintí náisiúnta 
ansin – an Dáil agus an Seanad i gcás na hÉireann – le moltaí a ghrinnfhiosrú agus 
tuairim a chur ar fáil.

Má chuireann roinnt parlaimintí náisiúnta i gcoinne molta, caithfear athbhreithniú a 
dhéanamh air. Bíonn dhá vóta ag gach parlaimint náisiúnta, ceann do gach teach 
parlaiminte; bíonn vóta an ceann ag an Dáil agus ag an Seanad. I gcúinsí áirithe, 
caithfidh an t-athbhreithniú tarlú má iarrann aon trian de na parlaimintí náisiúnta é 
seo. I gcás an chomhoibrithe bhreithiúnaigh i gcúrsaí coireachta agus chomhoibriú 
na bpóilíní, ba lú líon na bparlaimintí náisiúnta - an ceathrú cuid díobh - a bheadh in 
ann athbhreithniú a éileamh. Thabharfadh an Conradh ról sonrach do pharlaimintí 
náisiúnta freisin i ndáil le hathruithe a bheartaítear a dhéanamh ar na Conarthaí.

 

Cumhacht leis na Conarthaí a Athrú
Faoi láthair ní féidir na Conarthaí lena rialaítear an AE a leasú ach amháin sa chás 
go dtoilíonn na ballstáit le conradh leasaitheach d’aontoil ar dtús, agus caithfidh 
gach ballstát é a cheadú de réir cheanglais a mbunreachta féin ansin. Bíonn ceadú 
parlaiminte i gceist leis seo i mbeagnach gach cás. D’fhéadfadh reifreann a bheith 
riachtanach i roinnt cás, in Éirinn mar shampla.

Tá sé beartaithe le Conradh Liospóin anois go dtabharfar de chumhacht don 
Chomhairle Eorpach (Ceannairí Rialtais) athruithe a mholadh ar chodanna áirithe 
de na Conarthaí rialaithe, cé gur sách teoranta an chumhacht seo atá beartaithe. Ní 
féidir le haon athrú den sórt sin inniúlacht an AE – is é sin raon a chumhachtaí – a 
mhéadú (féach leathanach 30). Lena chois sin, caithfidh an Chomhairle Eorpach 
aon mholtaí den sórt sin a chomhaontú d’aontoil, rud a chiallaíonn go bhféadfaidh 
aon bhallstát ar bith moladh den sórt sin a chrosadh. Má chomhaontaíonn an 
Chomhairle Eorpach athrú atá beartaithe, caithfidh na ballstáit é a dhaingniú de réir 
cheanglais a mbunreachta féin ansin ionas go dtiocfaidh sé i bhfeidhm. D’fhéadfadh 
reifreann a bheith riachtanach lena aghaidh seo in Éirinn, faoi mar a tharlaíonn  
faoi láthair.

PLéIgH

    FÉACH NÓTA 5 AR LeATHANACH 30 Le hAGHAIDH TUILLeADH eOLAIS FAOI RÓL NA 
bPARLAIMINTÍ NáISIúNTA 

>8
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DÍOSPóIREAcHT

 

n   Ní bhaineann siad le saincheisteanna slándála agus 
cosanta  

n   Caithfidh ocht mballstát ar a laghad a bheith i gceist  

n   Caithfidh gurb é an aidhm ná cuspóirí an Ae a chur  
ar aghaidh  

n  Caithfear prionsabail na gConarthaí a urramú  

n   ba chóir nach rachfadh sé i bhfeidhm ar chorpas na gcinntí 
a ghlac an Ae go dtí seo (ar a dtugtar an acquis 
communautaire) ná ar chearta ná leasanna ballstát eile  

n   Caithfear gan é a úsáid ach amháin mar rogha dheiridh 
(caithfidh sé a bheith soiléir nach féidir an aidhm a bhaint 
amach faoi cheann tréimhse réasúnta ama trí 
ghnáthnósanna imeachta an Ae a úsáid)   

Tá sé beartaithe le Conradh Liospóin chomh maith go dtabharfar de chumhacht don 
Chomhairle Eorpach na Conarthaí a leasú ionas go dtabharfaí cead leis an Vótáil 
Thromlaigh Cháilithe (féach leathanaigh 6 & 28) a fheidhmiú i réimsí áirithe a 
mbíonn aontoilíocht riachtanach ina leith anois. Tabharfaidh sé de chumhacht don 
Chomhairle an Gnáthnós Imeachta Reachtach (féach leathanach 8) a fheidhmiú 
freisin i réimsí áirithe a bhfuil Nós Imeachta Reachtach Speisialta i bhfeidhm ina 
leith faoi láthair. Caithfidh an Chomhairle Eorpach aon mholadh den sórt sin a 
chomhaontú d’aontoil.

Ciallaíonn sé seo go bhféadfaidh aon bhallstát moladh den sórt sin a chrosadh.  
Má chomhaontaíonn an Chomhairle Eorpach moladh atá beartaithe, féadfaidh aon 
pharlaimint náisiúnta bac a chur ar na hathruithe seo teacht i bhfeidhm. Faoin leasú 
atá beartaithe a dhéanamh ar Bhunreacht na hÉireann, bheadh ceadú na Dála agus 
an tSeanaid riachtanach go dtoileodh Éire le hathruithe den sórt sin dá mbeartófaí 
iad. Ní bheadh reifreann riachtanach in Éirinn le haghaidh athruithe den sórt sin.  

Ní théann an cumhacht le haistriú ón aontoilíocht go dtí Vótáil Thromlaigh Cháilithe, 
nó ó Nós Imeachta Reachtach Speisialta go dtí an Gnáthnós Imeachta Reachtach, 
chomh fada le saincheisteanna ó thaobh cúrsaí míleata agus cosanta.

D’fhéadfadh sé a bheith i bhfeidhm le haghaidh an chánachais, mar shampla, réimse 
a bhfuil aontoilíocht riachtanach ina leith faoi láthair. Sa chás seo áfach, d’fhéadfadh 
Éire aon athrú den sórt sin a chrosadh dá mbeartófaí é.

Tionscnamh ó Shaoránaigh 
Tá sé beartaithe le Conradh Liospóin go ligfeadh tionscnamh ó shaoránaigh do 
mhilliún saoránach ar a laghad ó líon suntasach ballstát iarraidh ar an gCoimisiún 
moltaí a thabhairt ar aghaidh maidir le saincheist áirithe chun na Conarthaí a chur 
i ngníomh. Bheadh sé d’oibleagáid ar an gCoimisiún an moladh a bhreithniú. Tá na 
mionsonraí maidir leis an mbealach a d’fheidhmeofaí seo fós le cinneadh.   

Comhar Feabhsaithe
Is é an comhar feabhsaithe (ar a dtugtar solúbthacht uaireanta) an téarma a 
úsáidtear don nós imeachta lena gceadaítear do roinnt ballstát institiúidí an AE a 
úsáid chun comhar níos dlúithe i measc na mballstát sin a chur chun cinn. 

Tá coinníollacha áirithe ann faoi láthair a chaithfear a chomhlíonadh sula n-úsáidfear 
na forálacha seo. I measc na gcoinníollacha sin tá:  
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Má dhaingnítear Conradh Liospóin, is é líon na mballstát a chaithfidh a bheith 
páirteach ná naoi mballstát seachas ocht gceann agus ní bheidh saincheisteanna 
slándála agus cosanta eisiata a thuilleadh.  

Foráiltear le Conradh Liospóin freisin nach féidir an nós imeachta a úsáid i réimsí a 
bhfuil inniúlacht eisiach ag an AE ina leith (féach leathanach 13 & 30). Má bhíonn sé 
á úsáid i ndáil leis an gComhbheartas Eachtrach agus Slándála, caithfidh an 
Chomhairle é a cheadú d’aontoil. In aon réimsí eile, caithfidh an Coimisiún tacú leis, 
caithfidh an Chomhairle é a cheadú (le VTC) agus Parlaimint na hEorpa é a cheadú.
 

Ag dul isteach san Ae 
Tá sé beartaithe le Conradh Liospóin go gcuirfear na rialacha reatha le dul isteach 
san AE isteach mar chuid de na Conarthaí rialaithe. 

Faoi láthair, caithfear coinníollacha áirithe a chomhlíonadh sular féidir le tír nua dul 
isteach san AE. Tá sé beartaithe le Conradh Liospóin anois go ndéanfar tagairt do na 
coinníollacha seo sna Conarthaí rialaithe. Ciallaíonn sé seo nach féidir leis an 
gComhairle Eorpach iad a athrú agus nach féidir iad a athrú ach amháin le hathrú 
eile ar na Conarthaí. 

Is iad na coinníollacha ná:  

n   Caithfidh institiúidí seasmhacha polaitíochta a bheith ag an 
tír lena ráthaítear riail an dlí, cearta daonna agus meas ar 
agus cosaint do mhionlaigh

n   Caithfidh eacnamaíocht fheidhmeach an mhargaidh a 
bheith ag an tír agus an cumas le déileáil le brú iomaíochta 
agus fórsaí margaidh laistigh den Ae 

n   Caithfidh go mbeidh sé de chumas ag an tír oibleagáidí na 
ballraíochta a thógáil ar bord, lena n-áirítear a bheith ag 
cloí le haidhmeanna an aontais pholaitíochta, 
eacnamaíochta agus airgeadaíochta 

n   Caithfidh go mbeidh an Ae féin in ann an tír nua a 
chomhshamhlú isteach san Ae agus, ag an am céanna, an 
spreagadh a choinneáil ar son an eoraip a chomhtháthú

Ag imeacht as an Ae 
Faoi láthair, níl aon socruithe sonracha ann maidir le bheith ag tarraingt as 
ballraíocht an AE. Soláthraítear próiseas le tarraingt as an AE le Conradh Liospóin.

Réimsí Inniúlachta 
Tá sé d’inniúlacht nó de chumhacht ag an AE beartais a chinneadh agus dlíthe a 
dhéanamh sna réimsí sin a leagtar amach sna Conarthaí agus sna réimsí sin 
amháin. Is mar seo a bhí sé i gcónaí.

Shonrófaí le Conradh Liospóin cé aige a bhfuil sé de chumhacht nithe áirithe a 
dhéanamh trí na réimsí a liostú ina bhfuil:

n   Inniúlacht eisiach ag an Ae – ciallaíonn sé seo go 
gcaithfear na cinntí a dhéanamh ar leibhéal an Ae agus ní 
ar leibhéal ballstáit

n   Comhinniúlacht ag an Ae agus ag ballstáit 

n   Inniúlacht eisiach ag na ballstáit ach féadfaidh an Ae 
tacaíocht a thabhairt agus cabhrú le comhordú a 
dhéanamh

Níl sé beartaithe leis an gConradh go dtabharfar aon inniúlacht eisiach nua don AE 
ach tá roinnt athruithe beartaithe ar na réimsí eile.  

>12
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Réimsí a bhfuil sé de rogha ag Éirinn toiliú nó diúltú 
le bheith páirteach iontu
Níl Éire faoi oibleagáid páirt a ghlacadh i gcinntí nó a bheith faoi cheangal cinntí sa 
réimse a dtugtar “Réimse na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais” air. Clúdaíonn 
sé seo saincheisteanna ar nós an tearmainn, na hinimirce, rialuithe teorainneacha, 
an comhoibriú breithiúnach agus comhoibriú na bpóilíní. 

Féadfaidh idir Éire agus an Ríocht Aontaithe cinneadh a dhéanamh le bheith 
páirteach i saincheisteanna áirithe - féadfaidh siad toiliú nó diúltú le bheith páirteach 
i gcinntí áirithe. Bhí an socrú speisialta seo d’Éirinn agus don Ríocht Aontaithe ann 
ó tháinig na réimsí seo faoi chuimsiú shainchúram an AE in 1999. Go praiticiúil, 
thoiligh Éire le bheith páirteach i roinnt cinntí, mar shampla, i ndáil le cúrsaí 
tearmainn agus comhoibrithe breithiúnaigh agus níor bhain Éire feidhm as a ceart 
le toiliú le bheith páirteach i gcinntí eile, rialuithe teorainnacha, mar shampla. 

Ní athraíonn an Conradh an socrú sin d’Éirinn agus don Ríocht Aontaithe, is é sin, 
go bhféadfaidh siad diúltú le bheith páirteach i gcinntí áirithe. Tá dearbhú eisithe ag 
Éirinn, nach bhfuil ceangal dlí ag gabháil leis, go bhfuil sí ag beartú le toiliú le bheith 
páirteach i gcinntí sa réimse seo a oiread agus is féidir agus athbhreithniú a 
dhéanamh faoi cheann trí bliana ar an gclásal iomlán maidir le rogha an diúltaithe.

Tá sé beartaithe i bhfoclaíocht an leasú atá beartaithe ar an mBunreacht go 
gceadófar d’Éirinn toiliú le bheith páirteach i gcinntí áirithe tar éis don Dáil agus 
Seanad sin a cheadú, agus ina dhiaidh sin amháin. D’fhágfadh sé seo go leanfadh an 
ceanglas reatha atá sa bhunreacht ar aghaidh. Chomh maith leis sin, fágann sé go 
mbeidh Éire in ann tarraingt siar go hiomlán ó rogha an diúltaithe, arís, sa chás go 
gceadaíonn an Dáil agus an Seanad sin roimh ré agus sa chás sin amháin.
 

Comhbheartas eachtrach agus Slándála 
Clúdaíonn an Comhbheartas Eachtrach agus Slándála beartais eachtracha agus 
beartais chosanta. Caithfear na príomhchinntí sa réimse seo a dhéanamh d’aontoil. 
D’fhágfadh an t-athrú atá beartaithe ar an mBunreacht go leanfaí ar aghaidh leis na 
socruithe reatha maidir le neodracht mhíleata na hÉireann. Tá an réimse seo clúdaithe 
le cinneadh na Comhairle Eorpaí maidir le héifeachtaí Chonradh Liospóin ar dhlíthe 
agus ar bheartais na hÉireann freisin (féach leathanach 3 & 24).
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    CúNAMH FRITHPHáIRTeACH

Foráiltear le Conradh Liospóin go bhfuil oibleagáid ar bhallstáit cabhrú le agus
cúnamh a thabhairt do bhallstát eile arb íospartach fogha armtha é. Tá an cúnamh
seo le bheith de réir Chairt na Náisiún Aontaithe. Ní shonraítear an cineál cúnaimh
agus cabhrach atá riachtanach. Luaitear go sonrach nach ndéanfaidh an cúnamh
frithpháirteach dochar do na tréithe sonracha a ghabhann leis an mbeartas slándála
agus cosanta atá ag ballstáit áirithe lena n-áirítear beartas na hÉireann maidir leis
an neodracht.

    CLáSAL DLúTHPHáIRTÍOCHTA  

Clásal is ea é seo i gConradh Liospóin lena ndeirtear go bhfuil oibleagáid ar an AE 
agus ar na ballstáit cabhrú lena chéile más íospartach ionsaí sceimhlitheora, nó 
tubaiste nádúrtha nó tubaiste ar duine is cúis léi, ceann acu. Chaithfeadh an 
Chomhairle na mionsonraí beachta, a bhainfeadh leis an gcomhar seo, a chomhaontú 
d’aontoil.

Cairt um Chearta bunúsacha
Tá sé beartaithe leis an gConradh go dtabharfar an luach dlíthiúil céanna do Chairt an 
Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha agus atá ag na príomhchonarthaí.

Liostaítear sa Chairt um Chearta Bunúsacha na cearta sibhialta, polaitíochta, sóisialta 
agus eacnamaíochta a aithníonn an AE. Liostaítear iad seo faoi na teidil seo: an Dínit, 
Saoirsí, an Comhionannas, an Dlúthpháirtíocht, Cearta na Saoránach, agus an Ceartas. 

Tá prionsabail shonracha i bhfeidhm le haghaidh grúpaí sonracha ar nós daoine 
breacaosta, leanaí agus daoine le míchumais. 

Tá sé beartaithe go mbeidh an Chairt i bhfeidhm le haghaidh institiúidí, chomhlachtaí, 
oifigí agus ghníomhaireachtaí an AE agus le haghaidh na mballstát agus dlí an AE á chur 
i ngníomh acu. Deirtear sa Chonradh nach leathnaítear leis an gCairt an réimse a 
bhfeidhmítear dlí an AE ina leith ná nach dtugtar aon réimse inniúlachta nua don AE leis 
an gCairt.  

Ní cearta absalóideacha na cearta a leagtar amach sa Chairt. Foráiltear le haghaidh 
roinnt díobh i mBunreacht na hÉireann, agus/nó i ndlí an AE agus/nó i gCoinbhinsiún na 
hEorpa um Chearta an Duine cheana féin. Ráitis phrionsabail seachas cearta sonracha 
atá i gceist le roinnt acu. Luaitear go bhfuil roinnt díobh faoi réir ag, arna rialáil ag, nó de 
réir dlíthe náisiúnta. Braitheann éifeacht bheacht na Cairte ar an gceart a glaodh, ar na 
teorainneacha atá ar an gceart, ar an mbealach a gcosnaítear leis an gCairt é agus ar 
inniúlacht an AE sa réimse atá i gceist. 

    COINbHINSIúN NA heORPA UM CHeARTA AN DUINe 

Tá Coinbhinsiún na hEorpa um Chearta an Duine daingnithe ag na ballstáit ar fad.  
Tá sé beartaithe leis an gConradh go ngéillfidh an AE féin (is é sin, ní díreach na 
ballstáit ina cheann agus ina cheann) don Choinbhinsiún sin. Má tharlaíonn an 
géilleadh sin, cheanglófaí ar an AE Coinbhinsiún na hEorpa um Chearta an Duine a 
urramú ina ghníomhaíochtaí ar fad. D’fhéadfadh daoine aonair, a chreideann gur 
sháraigh an AE a gcearta faoin gCoinbhinsiún, cás in aghaidh an AE a thabhairt os 
comhair Chúirt na hEorpa um Chearta an Duine ansin.
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  Nóta 1: Tuilleadh eolais faoi na moltaí atá i gceist leis  
  an reifreann

Tá an moladh leis an mBunreacht a athrú sa Bhille um an Ochtú Leasú is Fiche ar an
mBunreacht (Conradh Liospóin) 2009. Beartaítear leis go leasófar Airteagal 29.4 den
Bhunreacht. Pléitear le caidreamh idirnáisiúnta le hAirteagal 29.4.
    
Is mar seo a leanas foclaíocht Airteagal 29.4 de Bhunreacht na hÉireann faoi láthair: 

“1°  De réir Airteagal 28 den Bhunreacht seo is é an Rialtas a oibreos, nó is le húdarás an 
Rialtais a oibreofar, cumhacht chomhallach an Stáit maidir lena chaidreamh 
eachtrach.

2°  Ionas go bhféadfar aon fheidhm chomhallach leis an Stát a oibriú maidir lena 
chaidreamh eachtrach féadfaidh an Rialtas, sa mhéid go gcinnfear le dlí agus faoi 
chuimsiú cibé coinníollacha a chinnfear le dlí, má chinntear, aon organ stáit nó sás 
nó nós imeachta a chur chun críche nó a ghlacadh a chuirtear chun críche nó a 
ghlactar chun a leithéid sin de chuspóir ag na náisiúin is comhaltaí d’aon bhuíon nó 
d’aon chumann de náisiúin a bhfuil nó a mbeidh an Stát i gcomhlachas leo le haghaidh 
comhair idirnáisiúnta i gcúrsaí a bhaineas leo uile.

3°  Tig leis an Stát a bheith ina chomhalta den Chomhphobal Eorpach do Ghual agus 
Cruach (a bunaíodh le Conradh a síníodh i bPáras an 18ú lá d’Aibreán, 1951), de 
Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (a bunaíodh le Conradh a síníodh sa Róimh 
an 25ú lá de Mhárta, 1957) agus den Chomhphobal Eorpach do Fhuinneamh 
Adamhach (a bunaíodh le Conradh a síníodh sa Róimh an 25ú lá de Mhárta, 1957). Tig 
leis an Stát an Ionstraim Eorpach Aonair (a síníodh thar ceann Bhallstáit na 
gComhphobal i Lucsamburg an 17ú lá d’Fheabhra, 1986, agus sa Háig an 28ú lá 
d’Fheabhra, 1986) a dhaingniú.

4°  Tig leis an Stát an Conradh ar an Aontas Eorpach a síníodh i Maastricht ar an 7ú lá 
d’Fheabhra, 1992, a dhaingniú agus tig leis a bheith ina chomhalta den Aontas sin.

5°  Tig leis an Stát Conradh Amstardam ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach, na 
gConarthaí ag bunú na gComhphobal Eorpach agus Ionstraimí gaolmhara áirithe, a 
síníodh in Amstardam an 2ú lá de Dheireadh Fómhair, 1997, a dhaingniú.

6°  Tig leis an Stát na roghnuithe nó na roghanna a fheidhmiú a shocraítear le hAirteagail 
1.11, 2.5 agus 2.15 den Chonradh dá dtagraítear i bhfo-alt 5° den alt seo nó fúthu 
agus leis an dara Prótacal agus leis an gceathrú Prótacal atá leagtha amach sa 
Chonradh sin nó fúthu ach beidh aon fheidhmiú den sórt sin faoi réir ceadú a fháil 
roimh ré ó dhá Theach an Oireachtais. 

7°  Tig leis an Stát Conradh Nice ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach, na 
gConarthaí ag bunú na gComhphobal Eorpach agus Ionstraimí gaolmhara áirithe, a 
síníodh in Nice an 26ú lá d’Fheabhra, 2001, a dhaingniú.

TuILLEADH  
EOLAIS

Nótaí
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8°  Tig leis an Stát na roghnuithe nó na roghanna a fheidhmiú a shocraítear le hAirteagail 
1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13 agus 2.1 den Chonradh dá dtagraítear i bhfo-alt 7° den alt seo 
nó fúthu ach beidh aon fheidhmiú den sórt sin faoi réir ceadú a fháil roimh ré ó dhá 
Theach an Oireachtais.

9°  Ní ghlacfaidh an Stát cinneadh arna dhéanamh ag an gComhairle Eorpach chun 
comhchosaint a bhunú de bhun Airteagal 1.2 den Chonradh dá dtagraítear i bhfo-alt 
7° den alt seo i gcás ina mbeadh an Stát san áireamh sa chomhchosaint sin.

10°  Ní dhéanann aon fhoráileamh atá sa Bhunreacht seo aon dlíthe a d’achtaigh, 
gníomhartha a rinne nó bearta lenar ghlac an Stát, de bhíthin riachtanais na 
n-oibleagáidí mar chomhalta den Aontas Eorpach nó de na Comhphobail a chur ó 
bhail dlí ná cosc a chur le dlíthe a d’achtaigh, gníomhartha a rinne nó bearta lenar 
ghlac an tAontas Eorpach nó na Comhphobail nó institiúidí díobh, nó comhlachtaí atá 
inniúil faoi na Conarthaí ag bunú na gComhphobal, ó fheidhm dlí a bheith acu sa 
Stát.

11°  Tig leis an Stát an Comhaontú maidir le Paitinní Comhphobail a tarraingíodh suas idir 
Ballstáit na gComhphobal agus a rinneadh i Lucsamburg ar an 15ú lá de Nollaig, 
1989, a dhaingniú.”

ATHRú ATá beARTAITHe
Tá sé beartaithe go leasófar Airteagal 29.4 trí fho-alt 3° a athrú agus sé fho-alt nua a chur 
in ionad fho-ailt 4° – 11°. (Míniú ar na hathruithe atá sa script sa chló trom iodálach.)

Is mar seo a leanas a bheadh téacs fho-alt 3° tar éis a leasaithe:

“3°  Tig leis an Stát a bheith ina chomhalta den Chomhphobal Eorpach do Fhuinneamh 
Adamhach (a bunaíodh le Conradh a síníodh sa Róimh an 25ú lá de Mhárta, 1957). ”   

(Is éard atá i gceist leis seo ná na tagairtí don Chomhphobal eorpach do Ghual agus Cruach 
agus do Chomhphobal eacnamaíochta na heorpa a scriosadh amach. Ní ann don Chomhphobal 
eorpach do Ghual agus Cruach a thuilleadh. Ní bheadh aon ghá leis an tagairt do Chomhphobal 
eacnamaíochta na heorpa dá ndaingneofaí Conradh Liospóin.)    

Tá sé beartaithe fo-ailt 4° – 11° atá ann cheana féin a aisghairm agus sé fho-alt nua a 
chur ina n-ionad:   

“4°  Dearbhaíonn Éire a tiomantas i leith an Aontais Eorpaigh ar laistigh de a oibríonn 
Ballstáit an Aontais sin le chéile chun an tsíocháin, comhluachanna agus leas a bpobal 
a chur chun cinn.”

(Foráil nua is ea í seo nach bhfuil aon fhoráil ar aon dul leis sa bhunreacht reatha. Léirítear 
leis an bhforáil an fhoclaíocht atá i gConradh Liospóin agus is éard atá i gceist leis ná go gcuirfí 
tiomantas na hÉireann don Ae agus dá luachanna in iúl.)  

“5°  Tig leis an Stát Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an 
Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, a síníodh i Liospóin an 13ú lá de 
Nollaig 2007 (“Conradh Liospóin”), a dhaingniú, agus tig leis a bheith ina chomhalta 
den Aontas Eorpach a bhunaítear de bhua an Chonartha sin.”  

(Tugtar cead leis seo le Conradh Liospóin a dhaingniú. Níl na forálacha atá ann cheana féin 
lena ndaingnítear conarthaí a rinneadh níos luaithe riachtanach a thuilleadh toisc go 
gcuimsítear na conarthaí sin le Conradh Liospóin.)

“6°  Ní dhéanann aon fhoráil atá sa Bhunreacht seo aon dlíthe a d’achtaigh, gníomhartha a 
rinne nó bearta lenar ghlac an Stát, roimh theacht i bhfeidhm do Chonradh Liospóin, ar 
theacht i bhfeidhm dó nó tar éis teacht i bhfeidhm dó, de bhíthin riachtanais na 
n-oibleagáidí mar chomhalta den Aontas Eorpach dá dtagraítear i bhfo-alt 5° den alt 
seo nó den Chomhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, a chur ó bhail dlí ná 
cosc a chur le dlíthe a d’achtaigh, gníomhartha a rinne nó bearta lenar ghlac—

   i     an tAontas Eorpach sin nó an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach 
nó institiúidí den chéanna,

   ii    na Comhphobail Eorpacha nó an tAontas Eorpach a bheidh ar marthain díreach 
roimh theacht i bhfeidhm do Chonradh Liospóin, nó institiúidí den chéanna, nó

  iii  comhlachtaí atá inniúil faoi na conarthaí dá dtagraítear san alt seo,  

 ó fheidhm dlí a bheith acu sa Stát.” 

(Tá sé seo cosúil le fo-alt 10° atá sa bhunreacht reatha agus tugann sé cead le forálacha 
Chonradh Liospóin a chur i bhfeidhm in Éirinn.)
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“7° Tig leis an Stát na roghnuithe nó na roghanna a fheidhmiú —

   i     a bhfuil feidhm ag Airteagal 20 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a bhaineann 
le comhar feabhsaithe maidir leo,

   ii   faoi Phrótacal Uimh. 19 ar acquis Schengen arna chomhtháthú isteach i gcreat 
an Aontais Eorpaigh atá i gceangal leis an gconradh sin agus leis an gConradh 
ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (ar a dtugtaí an Conradh ag bunú an 
Chomhphobail Eorpaigh), agus

   iii  faoi Phrótacal Uimh. 21 maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na Éireann 
i dtaca leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais, atá i gceangal amhlaidh, 
lena n-áirítear an rogha go scoirfidh an Prótacal sin Uimh. 21, go hiomlán nó go 
páirteach, d’fheidhm a bheith aige maidir leis an Stát,

  ach beidh aon fheidhmiú den sórt sin faoi réir ceadú a fháil roimh ré ó dhá Theach an 
Oireachtais.” 

(Tá sé seo cosúil le fo-ailt 6° agus 8° atá sa bhunreacht reatha. Tugann sé seo cead d’Éirinn 
toiliú nó diúltú le bheith páirteach i bhforálacha i ndáil leis an gcomhar feabhsaithe chomh 
maith le gnéithe áirithe de Réimse na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais ach ceadú Thithe 
an Oireachtais - is é sin, an Dáil agus an Seanad, a bheith faighte roimh ré.

Is éard atá in acquis Schengen ná corpas na ndlíthe lena bpléitear le limistéar Schengen ar 
limistéar saorghluaiseachta é a bhaineann le go leor ballstát den Ae seachas Éire agus an 
Ríocht Aontaithe. Tá Éire i dteideal páirt a ghlacadh i ngnéithe áirithe de Schengen, go háirithe 
comhoibriú na bpóilíní. Is é an Prótacal a luaitear in iii ná an ceann lena dtugtar cead d’Éirinn 
diúltú le bheith páirteach i Réimse na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais. Thabharfadh an 
clásal seo cead d’Éirinn tarraingt siar ó rogha an diúltaithe. Tá dearbhú déanta ag Éirinn, rud 
atá ceangailte le Conradh Liospóin, go scrúdófar rogha seo an diúltaithe faoi cheann 3 bliana 
– níl ceangal dlí ag gabháil le dearbhuithe.)

“ 8°  Tig leis an Stát aontú leis na cinntí, leis na rialacháin nó leis na gníomhartha eile 
arna ndéanamh—

   i     faoin gConradh ar an Aontas Eorpach agus faoin gConradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh á údarú do Chomhairle an Aontais Eorpaigh gníomhú ar shlí 
seachas d’aontoil,

   ii    faoi na conarthaí sin lena n-údaraítear an gnáthnós imeachta reachtach a 
ghlacadh, agus

   iii   faoi fhomhír (d) d’Airteagal 82.2, faoin tríú fomhír d’Airteagal 83.1 agus faoi 
mhíreanna 1 agus 4 d’Airteagal 86 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh, a bhaineann leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais, ach 
beidh aontú le haon chinneadh, rialachán nó gníomh den sórt sin faoi réir 
ceadú a fháil roimh ré ó dhá Theach an Oireachtais.”

(Pléann sé seo leis na forálacha i gConradh Liospóin lena dtugtar cead don Chomhairle 
eorpach athruithe áirithe ar na Conarthaí rialaithe a chomhaontú. Ní fhéadfadh roinnt de na 
hathruithe seo teacht i bhfeidhm ach amháin sa chás go ndaingneodh na ballstáit iad de réir a 
gceanglas féin - d’fhéadfadh sé seo a fhágáil go mbeadh reifreann riachtanach in Éirinn. 
Thabharfadh an leasú seo ar an mbunreacht cead d’Éirinn toiliú leis ag an gComhairle eorpach 
go gceadófar roinnt cinntí, a bhfuil aontoilíocht riachtanach ina leith faoi láthair, a dhéanamh 
le VTC agus cinntí áirithe, arna ndéanamh ag an gComhairle faoi láthair, a dhéanamh trí 
chinneadh ón gComhairle agus ó Pharlaimint na heorpa i gcomhar lena chéile ach ní fhéadfaí 
é seo a dhéanamh gan cheadú an Oireachtais  - an Dáil agus an Seanad - roimh ré.)

“9°  Ní ghlacfaidh an Stát cinneadh arna dhéanamh ag an gComhairle Eorpach chun 
comhchosaint a bhunú de bhun Airteagal 42 den Chonradh ar an Aontas Eorpach i 
gcás ina mbeadh an Stát san áireamh sa chomhchosaint sin.”

(Tá sé seo cosúil le fo-alt 9° atá sa bhunreacht reatha, arna athmhúnlú chun Conradh Liospóin 
a chur san áireamh.)

Fo-alt de bharraíocht atá i bhfo-alt 11° sa bhunreacht reatha go héifeachtach, toisc nár tháinig 
Coinbhinsiún Lucsamburg maidir le Paitinní i bhfeidhm riamh.

ROgHNAIgH
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Luaitear níos déanaí i gcinneadh na Comhairle Eorpaí (Ceannairí Rialtais) nach ndéanann 
comhbheartas slándála agus cosanta an AE dochar do bheartas slándála agus cosanta 
gach ballstáit, Éire san áireamh, ná d’oibleagáidí aon bhallstáit. Thairis sin, luaitear sa 
chinneadh nach ndéanann Conradh Liospóin difear ná dochar do bheartas traidisiúnta na 
hÉireann ó thaobh na neodrachta míleata de. Is faoi gach ballstát a bheidh sé cinneadh a 
dhéanamh faoin gcineál fóirithinte nó cúnaimh a sholáthrófar do bhallstát eile a ndírítear 
ionsaí sceimhlitheoireachta air nó arb íospartach fogha armtha ar a chríocha é.

Bheadh cinneadh d’aontoil ón gComhairle Eorpach riachtanach le haghaidh aon chinnidh 
le dul i dtreo comhchosanta. Is faoi gach ballstát, Éire san áireamh, a bheadh sé a 
chinneadh cibé acu an nglacfaidh sé comhchosaint nó nach nglacfaidh. Is faoi gach 
ballstát freisin a chinneadh cibé acu an nglacfaidh sé páirt i gcomhar struchtúrtha buan 
nó sa Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint. Ní fhoráiltear le Conradh Liospóin le 
haghaidh arm Eorpach a chruthú nó le haghaidh aon chineáil choinscríofa. Ní théann se 
i bhfeidhm ar cheart na hÉireann nó ar cheart aon bhallstáit eile le cineál agus méid a 
chaiteachais chosanta agus slándála agus le cineál a gcumas cosanta a chinneadh. Is 
faoi Éirinn nó aon bhallstát eile a bheidh sé a chinneadh cibé acu an nglacfaidh sé páirt 
in aon oibríocht mhíleata nó nach nglacfaidh.

    

   Nóta 2: Tuilleadh eolais faoi chinneadh na Comhairle eorpaí 
maidir le héifeachtaí Chonradh Liospóin ar dhlíthe agus ar 
bheartais na hÉireann

Ghlac an Chomhairle Eorpach cinneadh i Meitheamh 2009 lenar leagadh amach éifeachtaí 
Chonradh Liospóin ar dhlíthe agus ar bheartais áirithe na hÉireann. Baineann siad seo le:    

n   An ceart chun na beatha, an teaghlach agus an 
t-oideachas 

n   An cánachas

n   An tslándáil agus an chosaint

AN CeART CHUN NA beATHA , AN TeAGHLACH AGUS AN tOIDeACHAS  
Deirtear le cinneadh na Comhairle Eorpaí nach dtéann aon ní i gConradh Liospóin, lena 
luaitear stádas dlí leis an gCairt um Chearta Bunúsacha ná aon ní ina fhorálacha i Réimse 
na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais i bhfeidhm ar raon agus ar fheidhmiú airteagail 
Bhunreacht na hÉireann lena bpléitear leis an gceart chun na beatha (Airteagal 40.3.1°); 
cosaint an teaghlaigh (Airteagal 41) agus cosaint na gceart i leith an oideachais (Airteagal 
42 agus 44.2.4° agus 44.2.5°).

AN CáNACHAS 
Deirtear le cinneadh na Comhairle Eorpaí nach ndéantar athrú ar bith de chineál ar bith, 
le ní ar bith atá i gConradh Liospóin, d’aon bhallstáit i ndáil le cumhachtaí an AE i leith an 
chánachais. (Caithfear cinntí an AE maidir leis an gcánachas díreach a dhéanamh 
d’aontoil).  

SLáNDáIL AGUS COSAINT 
Leagtar amach le cinneadh na Comhairle Eorpaí (Ceannairí Rialtais) na treoirphrionsabail 
atá ann le haghaidh gníomhartha idirnáisiúnta an AE. Is iad seo a leanas na 
treoirphrionsabail seo: an daonlathas, riail an dlí, uilíocht agus doroinnteacht chearta an 
duine agus shaoirsí bunúsacha, urraim do dhínit an duine, prionsabail an chomhionannais 
agus na dlúthpháirtíochta, agus urraim do phrionsabail Chairt na Náisiún Aontaithe agus 
don dlí idirnáisiúnta. Tá comhbheartas slándála agus cosanta an AE ina dhlúthchuid den 
Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála. Soláthraíonn sé an cumas oibriúcháin don AE 
le tabhairt faoi mhisin leis an tsíocháin a choimeád, coimhlintí a chosc agus an tslándáil 
idirnáisiúnta a láidriú de réir phrionsabail Chairt na Náisiún Aontaithe. 

FIOS
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    AN STáDAS DLÍTHIúIL ATá AG CINNeADH NA COMHAIRLe eORPAÍ   
Tá an cinneadh seo i gconradh idirnáisiúnta nua a mbeidh ceangal dlí ag gabháil leis do 
27 mBallstát uile an AE. Níl sé ina chuid de Chonradh Liospóin. Tá an Chomhairle 
Eorpach tar éis a chomhaontú go gcuirfear prótacail isteach i gconradh de chuid an AE a 
bheidh ann níos déanaí chun éifeacht iomlán a thabhairt do na cinntí seo i ndlí an AE (is 
dócha gur Conradh Aontachais do bhallstát nua – ar nós na Cróite nó na hÍoslainne – a 
bheidh sa chonradh seo). Is é an phríomhdhifríocht idir an conradh idirnáisiúnta seo 
agus prótacal a ghabhann le Conradh de chuid an AE ná cé go ngabhann ceangal dlí le 
conradh idirnáisiúnta do na páirtithe a shínigh é, ní ghabhann meicníocht leis lena 
fhorfheidhmiú. Tagann Conradh de chuid an AE, agus aon phrótacal a ghabhann leis, 
chun a bheith ina gcuid de dhlí an AE agus is féidir leis an gCúirt Bhreithiúnais Eorpach 
iad a fhorfheidhmiú ar an mbealach céanna is a dhéantar le dlíthe eile an AE.

Tiocfaidh an conradh idirnáisiúnta nua i bhfeidhm ar an lá céanna is a thiocfaidh Conradh 
Liospóin i bhfeidhm, má dhaingníonn na ballstáit ar fad é. 

DeARbHú Ó RIALTAS NA hÉIReANN 
Ag an gcruinniú den Chomhairle Eorpach a ndearnadh an cinneadh seo lena linn, rinne 
Éire dearbhú i ndáil leis an neodracht mhíleata. Leagtar beartais agus cleachtais na 
hÉireann amach leis seo. Athluaitear leis go gcaithfear na ceanglais seo a leanas a 
chomhlíonadh ionas go nglacfaidh comhaltaí d’Óglaigh na hÉireann páirt in oibríochtaí 

thar sáile lena n-áirítear na cinn sin arna ndéanamh faoi chomhbheartas slándála agus 
cosanta na hEorpa:

n   Caithfidh an Chomhairle Slándála nó Comhthionól Ginearálta 
na Náisiún Aontaithe an oibríocht a údarú 

n   Caithfidh Rialtas na hÉireann toiliú leis an oibríocht 

n   Caithfidh Dáil Éireann í a cheadú

Beidh an dearbhú seo comhcheangailte leis an ionstraim daingniúcháin má dhaingníonn 
Éire Conradh Liospóin. 

DeARbHú SOLLúNTA MAIDIR Le CeARTA NA nOIbRITHe 
Dearbhú ón gComhairle Eorpach is ea é seo go ndeimhníonn sí gur fíorthábhachtach leis 
an AE an méid seo a leanas:

n   An dul chun cinn sóisialta agus cosaint chearta na 
n-oibrithe

n  Na seirbhísí poiblí

n   An fhreagracht atá ar na ballstáit as seirbhísí oideachais 
agus seirbhísí sláinte a sheachadadh

n   An ról riachtanach agus an rogha leathan atá ag údaráis 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla maidir le seirbhísí, lena 
mbaineann leas eacnamaíoch ginearálta, a sholáthar,  
a choimisiúnú agus a eagrú

Ráiteas polaitíochta atá sa dearbhú sollúnta. Níl ceangal dlí ag gabháil leis. 

   Nóta 3: Tuilleadh eolais faoi athruithe atá beartaithe ar an 
gCoimisiún eorpach 

    MURA DTAGANN CONRADH LIOSPÓIN I bHFeIDHM  

Foráiltear leis na rialacha reatha nach foláir gur lúide líon na gCoimisinéirí ná líon na 
mballstát nuair a bhaineann líon na mballstát 27 amach. Tá 27 mballstát ann faoi láthair 
mar sin, mura ndaingnítear Conradh Liospóin caithfidh go mbeidh níos lú ná 27 gcomhalta 
sa chéad Choimisiún eile. Foráiltear leis na rialacha reatha go gcaithfidh an Chomhairle 
a chinneadh, d’aontoil, cé mhéad comhalta den Choimisiún a bheidh ann. Caithfear na 
comhaltaí a roghnú de réir córais uainíochta a bheidh bunaithe ar phrionsabal an 
chomhionannais agus caithfidh an Chomhairle a chinneadh, d’aontoil, conas go díreach 
a bheidh sé seo le cur i ngníomh.   

>27
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VóTáIL

    Má THAGANN CONRADH LIOSPÓIN I bHFeIDHM  

Má thagann an Conradh i bhfeidhm, ainmneoidh gach ballstát Coimisinéir don tréimhse 
2009-2014. Soláthraítear meicníocht le Conradh Liospóin go bhféadfar méid an 
Choimisiúin a laghdú ó 2014. Dá n-úsáidfí an mheicníocht seo, d’fhágfadh sé go 
n-ainmneodh dhá thrian de na ballstáit, seachas iad ar fad, Coimisinéir in 2014. Tá 27 
mballstát ann faoi láthair. Mar sin, má fhanann líon na mballstát mar an gcéanna, bheadh 
18 gCoimisinéir ann sa tréimhse 2014 – 2019.

Faoin meicníocht seo, bheadh an ceart le Coimisinéir a ainmniú á thabhairt ar aghaidh ar 
bhonn uainíochta i measc na mballstát ar bhonn comhionann. Ciallaíonn sé seo go 
n-ainmneodh gach ballstát comhalta den Choimisiún le haghaidh dhá Choimisiún as 
gach trí Choimisiún (is é sin, ar feadh 10 mbliana as gach timthriall 15 bliana).  

Tá cinneadh déanta ag an gComhairle Eorpach áfach, má dhaingnítear Conradh Liospóin, 
nach gcuirfidh sí an mheicníocht seo i ngníomh in 2014 agus go leanfaidh sí ar aghaidh, 
ina áit sin, leis an socrú atá ann faoi láthair a fhágann go n-ainmníonn gach ballstát 
Coimisinéir. 

  Nóta 4: Tuilleadh eolais faoi chúrsaí vótála sa Chomhairle  

    ATHRUITHe MAIDIR LeIS AN VÓTáIL TROMLAIGH CHáILITHe  

Faoi láthair, tá vóta ualaithe ag gach ballstát mar seo a leanas

An Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Ríocht Aontaithe 29 an ceann 

An Spáinn, an Pholainn 27 an ceann

An Rómáin   14

An Ísiltír 13

An bheilg, Poblacht na Seice, an Ghréig, an Ungáir, an Phortaingéil 12 an ceann

An Ostair, An bhulgáir, an tSualainn 10 an ceann

An Danmhairg, an Fhionlainn, Éire, an Liotuáin, an tSlóvaic 7 an ceann

An Chipir, an eastóin, Laitvia, Lucsamburg, an tSlóivéin 4 an ceann

Málta  3 

Iomlán  345

Bíonn 255 vóta ualaithe riachtanach le haghaidh Vóta Tromlaigh Cháilithe (VTC) faoi 
láthair – is ionann sin agus beagnach 74% den iomlán. D’fhanfadh an córas seo i bhfeidhm 
go dtí 2014. Má dhaingnítear an Conradh, ó 2014 ar aghaidh, le haghaidh tromlaigh 
cháilithe (ar a dtabharfar tromlach dúbailte freisin), caithfidh cinntí dhá choinníoll a 
chomhlíonadh:   

a)   caithfidh 55% de na Ballstáit toiliú leo: (mar shampla, cé go 
bhfuil 27 mBallstát ann, caithfidh 15 Bhallstát toiliú leis an 
gcinneadh);  

b)   caithfidh gurb ionann na ballstáit atá ag tacú leis an 
gcinneadh agus 65% de dhaonra an AE. 

Lena chois sin, caithfidh ceithre Bhallstát ar a laghad a bheith i gcoinne cinnidh má táthar 
le bac a chur leis. Cinntíonn sé seo nach féidir le díreach trí chinn de na ballstáit mhóra, 
agus ag iad gníomhú le chéile, bac a chur le cinntí.

Más lú ná ceathrar líon na mBallstát atá i gcoinne cinnidh, measfar gur sroicheadh an 
tromlach cáilithe fiú murar comhlíonadh an critéar ó thaobh an daonra.

 
    RÉIMSÍ Dá bHFUIL AN VÓTáIL TROMLAIGH CHáILITHe I bHFeIDHM     

Faoi láthair, tá VTC i bhfeidhm le haghaidh cinntí maidir le raon leathan saincheisteanna, 
lena n-áirítear an talmhaíocht, rialacha iomaíochta, tomhaltóirí a chosaint agus an 
comhshaol. Tá sé beartaithe go gcuirfear VTC i bhfeidhm le haghaidh roinnt réimsí nua – tá 
fuinneamh, an tearmann agus an inimirce ó thíortha lasmuigh den AE san áireamh leis na 
réimsí seo. Leanfar ar aghaidh le cinntí áirithe a dhéanamh d’aontoil – tá cinntí maidir le 
cosaint agus cánachas san áireamh leo siúd. Ciallaíonn sé seo go bhféadfaidh aon bhallstát 
athrú atá beartaithe sna réimsí seo a chrosadh.
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  Nóta 5: Tuilleadh eolais faoi ról Parlaimintí Náisiúnta  

D’oibreodh an próiseas mar seo a leanas:

n   Caithfear gach cáipéis bheartais agus reachtaíochta 
ábhartha a sholáthar do na parlaimintí náisiúnta (mar 
shampla, páipéir ghlasa, páipéir bhána, moltaí le haghaidh 
treoracha agus rialacháin)

n   bheadh ocht seachtaine ag na parlaimintí leis na moltaí a 
bhreithniú de ghnáth

n   Féadfaidh na parlaimintí ‘tuairim réasúnaithe’ a sheoladh 
chuig institiúidí an Ae maidir le cé acu an gcomhlíonann 
dréachtreachtaíocht prionsabal na coimhdeachta nó nach 
gcomhlíonann – is é sin gur chóir cinntí a dhéanamh ar 
leibhéal áitiúil nó náisiúnta, seachas ar leibhéal an Ae,  
más féidir 

n   Má vótálann dóthain parlaimintí chun tuairim réasúnach a 
sheoladh, caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar an 
dréachtreachtaíocht  

n   bíonn dhá vóta ag gach parlaimint náisiúnta. bíonn vóta an 
ceann ag an Dáil agus ag an Seanad. Go ginearálta, bíonn 
aon trian de na vótaí atá ar fáil (18 faoi láthair) riachtanach 
go gcinnteofar athbhreithniú; is leor aon cheathrú de na 
vótaí (14 faoi láthair) i gcás dréachtreachtaíochta i réimsí 
comhoibrithe breithiúnaigh i gcúrsaí coireachta agus 
maidir le comhoibriú na bpóilíní

 n   Ní chiallaíonn an t-athbhreithniú go gcaithfear an moladh 
a aistarraingt. Más mian leis an moltóir (an Coimisiún, de 
ghnáth) go leanfaí ar aghaidh leis an moladh, caithfidh sé 
tuairim réasúnach a leagan amach faoin gcúis go measann 
sé nár sáraíodh prionsabal na coimhdeachta

 

  Nóta 6: Tuilleadh eolais faoi inniúlacht an Ae   

Leis na Conarthaí lena rialaítear an AE, tugtar de chumhacht don AE dlíthe agus beartais 
a dhéanamh i réimsí áirithe agus socraítear leis na Conarthaí go mbeifear in ann 
comhoibriú nó tacú le rialtais náisiúnta i réimsí eile. Níl aon inniúlacht ag an AE in aon 
réimse nach bhfuil luaite sna Conarthaí.  

Tá sé beartaithe le Conradh Liospóin go liostófar na réimsí ina bhfuil: 

n   Inniúlacht eisiach ag an Ae – ciallaíonn sé seo go gcaithfear 
na cinntí a dhéanamh ar leibhéal an Ae agus ní ar leibhéal 
rialtais náisiúnta

n   Comhinniúlacht ag an Ae agus ag rialtais náisiúnta 

n   Inniúlacht eisiach ag na rialtais náisiúnta ach féadfaidh an 
Ae tacaíocht a thabhairt agus cabhrú le comhordú a 
dhéanamh

 

Léirítear leis an liosta seo na réimsí a bhfuil inniúlacht ag an AE ina leith cheana fein. Ní 
fhoráiltear le haghaidh aon inniúlachtaí eisiacha nua le Conradh Liospóin. Chuirfí leis na 
réimsí a bhfuil comhinniúlacht ag an AE agus ag na ballstáit ina leith de bharr an 
Chonartha. Tá fuinneamh agus gnéithe den chomhshaol agus den tsláinte phoiblí san 
áireamh leo seo. 

Faoin tríú teideal, maidir le réimsí a bhfuil inniúlacht eisiach ag ballstáit ina leith ach 
féadfaidh an AE tacaíocht agus comhordú a sholáthar, chuirfí an turasóireacht, spórt, an 
chosaint shibhialta agus an comhoibriú ó thaobh cúrsaí riaracháin leo de bharr an 
Chonartha. 

Is iad seo a leanas na réimsí faoi mar atá siad liostaithe i gConradh Liospóin.

INNIúLACHT eISIACH AN Ae
Tá freagracht eisiach ar an AE as:  

n  An Aontas Custaim 

n   Rialacha iomaíochta a bhunú, atá riachtanach go 
bhfeidhmeoidh an margadh inmhéanach 

n   beartais airgeadaíochta do bhallstáit a úsáideann an euro 

n   Acmhainní bitheolaíochta na mara a chaomhnú mar chuid 
den comhbheartas iascaigh 

n   An comhbheartas tráchtála 

n   Clabhsúr a chur le comhaontú idirnáisiúnta sa chás go 
mbíonn seo faoi chuimsiú chreatlach reachtaíochta an Ae nó 
sa chás gur gá é chun cabhrú leis an Ae inniúlacht 
inmheánach a fheidhmiú nó má tá féidearthacht ann go 
rachfar i bhfeidhm ar na comhrialacha nó go n-athrófar  
a raon
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COMHINNIúLACHT AN Ae AGUS NA mbALLSTáT 
Tá comhfhreagracht ar an AE agus ar na ballstáit as:

n   An margadh inmheánach; 

n   beartais sóisialta maidir le gnéithe sonracha arna sainmhíniú sa 
Chonradh

n   Comhdhlúthú na heacnamaíochta, cúrsaí sóisialta agus na gcríoch 

n   An talmhaíocht agus iascach ach amháin maidir le hacmhainní 
bitheolaíochta na mara a chaomhnú 

n   An comhshaol (tá tagairt shonrach don athrú aeráide san áireamh sa 
Chonradh) 

n   Tomhaltóirí a chosaint 

n   Cúrsaí iompair 

n   Líonraí Tras-eorpacha 

n   Fuinneamh

n   Réimse na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais  

n   Comh-shaincheisteanna sábháilteachta maidir le gnéithe den tsláinte 
phoiblí 

n   Taighde, forbairt na teicneolaíochta 

n   An spás 

n   Comhoibriú i leith na forbartha agus cabhair dhaonnúil  

INNIúLACHT eISIACH AG bALLSTáIT ACH FÉADFAIDH AN Ae  
TACAÍOCHT AGUS COMHORDú A SHOLáTHAR 
Tá freagracht eisiach ar bhallstáit as na rialacha sna réimsí seo ach féadfaidh an AE tacaíocht 
agus comhordú a sholáthar – ní féidir leis an gcomhchuibhiú bheith san áireamh leis seo:
 

n   Cúram sláinte don duine a chosaint agus a fheabhsú  

n   Cúrsaí tionscail

n   Cúrsaí cultúir

n   An turasóireacht

n  An oideachas, an oiliúint ghairmiúil, an óige 

n   Spórt 

n   An chosaint sibhialta

n   An comhoibriú ó thaobh cúrsaí riaracháin 

SOCRUITHe SONRACHA 
Tá socruithe sonracha sna Conarthaí le haghaidh beartais eacnamaíochta agus 
fhostaíochta a chomhordú. Rialaítear an Comhbheartas Eachtrach agus Slándála le córas  
speisialta freisin.



 An Coimisiún Reifrinn
 18 Sráid Líosain Íochtarach, baile átha Cliath 2.

 Teil: (01) 6395695      
 Facs:   (01) 6395684
 Íosghlao:  1890 270 970
 R-phost:  refcom@ombudsman.gov.ie
 Idirlíon: www.lisbontreaty2009.ie


