BRIEFING
Beartais AE –
Beart a dhéanamh de réir a bhriathair ar son na saoránach

Saincheist na himirce
ACHOIMRE
Tá aird mhuintir an domhain ar iomluail dídeanaithe agus ar an imirce. Le blianta beaga anuas, tá an
Eoraip i ngleic leis an dúshlán imirce is tromchúisí dá raibh ann ó dheireadh an Dara Cogadh
Domhanda. Le teacht na ndídeanaithe agus na n-imirceach neamhrialta isteach san Aontas – nach
bhfacthas a leithéid riamh cheana agus arbh in 2015 a tháinig a bhformhór díobh – nochtadh roinnt
easnamh agus bearnaí a bheith i mbeartais an Aontais maidir le tearmann, teorainneacha
seachtracha agus imirce. Mar fhreagairt ar na dúshláin sin, tá an t-Aontas dulta i gceann próiseas
leathan athchóirithe arb é is aidhm leis a bheartais tearmainn agus a bheartais imirce a chur ar a
mboinn an athuair bunaithe ar cheithre cholún: na dreasachtaí don imirce neamhrialtach a laghdú
trí aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna atá léi, feabhas a chur ar an bpróiseas atá ann chun
imircigh a chur ar ais chuig a dtír tionscnaimh agus líonraí smuigleála agus gáinneála a réabadh;
daoine a shaoradh ón mbás agus na teorainneacha seachtracha a dhaingniú; beartas láidir
tearmainn AE a bhunú, agus breis conairí dlíthiúla a chur ann d’iarrthóirí tearmainn agus breis bealaí
dlíthiúla níos éifeachtúla a chur ann d’imircigh rialta.
An bualadh imirceach ar AE a chonacthas le linn 2015 agus le linn 2016, arbh é an bualadh ba mhó
riamh é, bhí lagtrá tagtha air faoi dheireadh 2017 agus faoi dheireadh 2018. Chun go mbainfí amach,
áfach, an ní ar a dtugann an Coimisiún beartas imirce AE don am atá le teacht atá éifeachtach,
cothrom agus láidir, bunaithe ar na Conarthaí agus ar ionstraimí eile dlí agus airgeadais, tá bearta
atá infheidhme láithreach agus bearta níos fadtéarmaí á gcur chun feidhme ag an Aontas. An Eoraip,
mar gheall ar an áit a bhfuil sí sa domhan agus ar an gcáil atá uirthi mar eiseamláir de chobhsaíocht,
d’fhlaithiúlacht agus de leithead aigne i bhfianaise coinbhleachtaí idirnáisiúnta agus inmheánacha
a bheith ag dul in olcas, agus i bhfianaise an athraithe aeráide agus na bochtaineachta fud fad an
domhain, is é is dóichí go leanfaidh sí de bheith ina háit tearmainn gan cháim d’iarrthóirí tearmainn
agus d’imircigh. Léiriú air sin freisin is ea suim an chistiúcháin ón Aontais do bheartais maidir le
himirce agus tearmann a bheith ag dul i méid, mar aon leis an mbreis solúbthachta agus éagsúlachta
atá ag roinnt leis, agus sin laistigh de bhuiséad reatha an Aontais agus de bhuiséad an Aontais a
bheidh ann amach anseo, agus lasmuigh díobh araon.
Is leagan nuashonraithe é seo d’fhaisnéisiú a eisíodh roimh na toghcháin Eorpacha in 2019. Féach
chomh maith an faisnéisiú comhthreomhar maidir le 'Tacaíocht AE don daonlathas agus don tsíocháin
ar fud an domhain'.
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Mar atá nithe suite
Le blianta beaga anuas, tá borradh na raithní faoin líon imirceach idirnáisiúnta ar fud an domhain,
agus 258 milliún an líon imirceach in 2017, ar mhéadú é ar 220 milliún imirceach in 2010 agus ar 173
mhilliún imirceach in 2000. Ón tráth a reáchtáladh Comhdháil Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe
maidir le Daonra agus Forbairt in 1994, beagán ar bheagán, tá saincheist na himirce idirnáisiúnta,
agus an gaol atá aici le cúrsaí forbartha, ag dul i dtábhacht don phobal idirnáisiúnta.

Léaráid 1 – Na príomhbhealaí imirce isteach san Eoraip

Foinse sonraí: Frontex; grafaic le Giulio Sabbati, EPRS.

Baineann AE feidhm as seó ionstraimí dlí agus beartais chun bainistiú a dhéanamh ar an imirce. Ón
uair a thug líon ábhalmhór imirceach a n-aghaidh ar an Eoraip in 2015, ar líon é nach bhfacthas a
mhacasamhail riamh roimhe sin, tá an beartas sin bunaithe go príomha ar an gclár oibre Eorpach
maidir leis an imirce. Is éard atá i gceist le gníomhaíocht AE sa réimse sin ná bearta atá infheidhme
láithreach agus bearta níos fadtéarmaí a mholadh agus a chur chun feidhme. Leis na bearta sin,
dírítear ar ghnéithe inmheánacha agus seachtracha de bheartas imirce an Aontais agus ar
theorainneacha seachtracha AE. Áirítear ar na bearta sin imircigh neamhrialta nach bhfuil cead acu
dul isteach san Aontas ná fanúint ann a chur ar ais chuig a dtír tionscnaimh agus a athligean isteach
inti, an comhrac i gcoinne na gáinneála ar imircigh, teorainneacha seachtracha AE a chosaint, conairí
dlíthiúla a chruthú dóibh siúd atá i ngátar cosaint idirnáisiúnta, beartas daingean tearmainn AE a
bhunú atá bunaithe ar chothromaíocht idir an dlúthpháirtíocht agus an fhreagracht, agus aghaidh
a thabhairt ar an imirce i gcomhar le trí tíortha trí mhodhanna polaitiúla agus airgeadais. Cuireann
AE síos go mion ar chaighdeáin choiteanna i rialacháin agus treoracha éagsúla dá chuid, ach is faoi
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na Ballstáit atá sé an beartas tearmainn agus imirce a chur chun feidhme, agus ní mór dóibh a áirithiú
go bhfuil a reachtaíocht náisiúnta i gcomhréir le dlí AE agus le comhaontuithe idirnáisiúnta. Tá
beartas seachtrach imirce an Aontais ina chuid de chur chuige ginearálta an Aontais i leith na
himirce, agus tá sé ina chomhlánú ar bheartas eachtrach AE agus ar chomhar AE um fhorbairt. Tá sé
bunaithe ar spriocanna comhchoiteanna arna leagan síos ag na Ballstáit agus tá léiriú air sa
Chomhchóras Eorpach Tearmainn (CET). Cumhdaítear an comhar le tríú tíortha faoin gcur chuige
domhanda i leith na himirce agus na soghluaisteachta (GAMM), trína bhfuil an tAontas gafa
d’idirphlé polaitiúil agus trína bhfuil comhpháirtíochtaí bunaithe aige le tríú tíortha.
Mar thoradh ar na dúshláin a ndeachaigh AE i ngleic leo d’aithle bhualadh líon ábhalmhór na
ndídeanaithe agus na n-imirceach neamhrialta ar an Aontas le deireanas, ar líon é nach bhfacthas a
mhacasamhail cheana agus ar bhualadh é nár rialaíodh, nochtadh roinnt easnamh agus bearnaí i
mbeartais an Aontais maidir le tearmann, le teorainneacha seachtracha agus le himirce. Chuir sé brú
ar chóras tearmainn AE, arb ionann é agus creat dlíthiúil lena gcumhdaítear gach gné den phróiseas
tearmainn. Faoin gcóras atá ann cheana, ní chaitear ar bhealach aonfhoirmeach le hiarrthóirí
tearmainn ó thír go tír agus ní mar a chéile iad na rátaí aitheantais i dtíortha difriúla san Aontas. Fairis
sin, is dornán beag tíortha, bunaithe ar an áit a bhfuil siad sa domhan, atá freagrach as gach éileamh
ar thearmann a thíolactar san Aontas. Chun go mbeadh an creat dlíthiúil níos éifeachtúla, níos
comhchuibhithe, níos cothroime agus chun go mbeadh sé in ann an brú ón imirce amach anseo a
sheasamh níos fearr, is gá athchóiriú a dhéanamh air. Bhí sé beartaithe le ceann de na chéad bhearta
práinne a glacadh d’aithle rabharta na n-imirceach in 2015 an brú imirce ar an nGréig agus ar an
Iodáil, arb iadsan ba mhó a bhí thíos leis mar gheall ar an rabharta, an brú sin a laghdú. An aidhm a
bhí ann ná iarrthóirí a bhí incháilithe chun cosaint idirnáisiúnta a fháil – eadhon iarrthóirí ó náisiúin
ag a raibh ráta glactha iarrthóirí tearmainn 75% ar an iomlán nó níos airde ná sin i mBallstáit in AE –
a aistriú go Ballstáit eile, agus é á áirithiú ar an gcaoi sin go ndéanfaí iarrthóirí tearmainn a athlonnú
ar bhealach cóir agus cothrom in AE agus go mbeadh comhroinnt chóir freagrachta ann as na
hiarrthóirí tearmainn sin. Ní raibh gach Ballstát toilteanach a bheith rannpháirteach sa scéim, áfach
– ní atá ina léiriú ar an éagsúlacht i dtuairimí an phobail agus ar a dheacra atá sé cothromaíocht a
bhaint amach idir dlúthpháirtíocht agus freagracht idir tíortha difriúla in AE.
Ina theannta sin, chun an imirce neamhrialtach a laghdú, is gá beartas éifeachtach a bheith ann
maidir le himircigh neamhrialta a chur ar ais chuig a dtír tionscnaimh agus a athligean isteach inti.
Dá bhrí sin, mar gheall ar na rátaí ísle fillte, tá an Coimisiún ag díriú ar fheabhas a chur ar a
inniúlachtaí féin tríd an bplean gníomhaíochta maidir le filleadh, a athnuadh le deireanas, agus tríd
an athbhreithniú ar an Treoir um Fhilleadh, a bhfuil sé beartaithe é a dhéanamh go moch, agus tá
idir chomhaontuithe um athligean isteach agus shocruithe praiticiúla á gcur i gcrích aige le tíortha
tionscnaimh agus idirthurais ón Afraic agus ón Áise.
Is mar gheall ar na sreafaí imirce neamhrialaithe freisin a nochtadh laigí i mbainistiú theorainneacha
seachtracha AE. Bunghné de thacaíocht an Aontais dá Bhallstáit is ea an tacaíocht oibríochtúil a
thugtar faoi chur chuige na dteophointí. Mar chuid di sin, déantar bualadh iarrthóirí tearmainn ar an
Aontas, an uile bhualadh díobh, a shainaithint agus a chlárú, agus déantar deimhin de go mbíonn
dálaí leormhaithe glactha agus acmhainneacht leormhaith ann. Cé go bhfuil dul chun cinn déanta
maidir le méarlorgaireacht a dhéanamh ar imircigh agus go bhfuil, de réir na bhfigiúirí ón
gCoimisiún, cumhdach 100 %, geall leis, bainte amach, is ábhar mór imní i gcónaí iad dálaí glactha.
In 2017 agus in 2018, tháinig laghdú suntasach ar líon na dtrasnuithe teorann neamhdhleathacha a
braitheadh feadh theorainneacha seachtracha an Aontais, go mór mór ar bhealach imirce an oirthir
agus na Meánmhara láir. Bíodh sin mar atá, tá an brú ar theorainneacha seachtracha na hEorpa sách
ard i gcónaí. Lena chois sin, is féidir an turas chun an Aontais a bheith an-bhaolach go deo, agus is
minic imircigh i gcontúirt a n-anama mar gheall ar neamh-aire smuigléirí. Chun daoine a shaoradh
ón mbás, go mór mór sa Mheánmhuir, is gá oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála a dhéanamh agus
is gá líonraí gáinneála ar dhaoine agus smuigleála daoine a chomhrac.
Is saincheist mhór bheartais fud fad an domhain í an imirce. De réir Chlár Forbartha na Náisiún
Aontaithe (UNDP), dá mbeifí le cosc a chur, scun scan, leis an imirce chun na hEorpa, faoi 2025, sa
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domhan forbartha, is sa Nua Shéalainn agus in Éirinn, agus iontu siúd amháin, a bheadh méadú ag
teacht i gcónaí ar an sciar sin den daonra a bheadh in aois oibre, fad a bheadh gach tír eile i ngleic
le meath tubaisteach. Dóigh amháin, i measc dóigheanna eile, le meath nó le haoine an mhéadaithe
sa daonra a chur ar mhalairt slí is ea bealaí dlíthiúla a chur ann chun dul ar imirce, agus tá gá le
réiteach domhanda ina leith sin. Ina theannta sin, tá géarghá le deireadh a chur le sreafaí
neamhrialta imirce, ar thrúig éadulaingthe agus sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine iad,
agus le bealaí dlíthiúla imirce a chur ina leaba. Mar a dúirt Jean-Claude Juncker, Uachtarán an
Choimisiúin Eorpaigh, san aitheasc ar Staid an Aontais a thug sé uaidh in 2017, ‘Ní bheidh deireadh
leis an imirce neamhrialta go mbeidh rogha nithiúil ann ar thabhairt faoi aistir chontúirteacha.’

A bhfuil an pobal ag súil leis i dtaobh rannpháirtíocht an
Aontais Eorpaigh 1
Learáid 2 – Céatadán na bhfreagróirí ar mhaith leo go ndéanfadh AE níos mó
idirghabhála ná mar a dhéanann sé faoi láthair

Foinse: EPRS bunaithe ar Eorabharaiméadar 85.1 - 2016; 89.2 - 2018.

De réir sraith de shuirbhéanna Eorabharaiméadair a rinneadh do Pharlaimint na hEorpa i dtaca le
‘tuairimí agus ionchais’, tháinig laghdú ó 74 % in 2016 go 72 % in 2018 ar an tacaíocht ó shaoránaigh
AE don Aontas a bheith níos rannpháirtí fós i dtaobh shaincheist na himirce. Siúd is go bhfuil laghdú
ann, is laghdú an-bheag é agus, tríd is tríd, táthar go mór i bhfách i gcónaí le rannpháirtíocht AE i
dtaobh shaincheist na himirce. Is suntasach éagsúlacht na dtuairimí ar fud na mBallstát. Is sa Chipir
(88 %), sa Spáinn (85 %) agus sa Phortaingéil (84 %) atá an tacaíocht is mó do ghníomhaíocht
mhéadaithe ó AE i dtaobh aghaidh a thabhairt ar an imirce. Is san Ostair (55 %), sa Laitvia (56 %) agus
sa Ríocht Aontaithe (56 %) atá an tacaíocht is lú do ghníomhaíocht mhéadaithe ó AE sa réimse sin. I
ndiaidh go bhfuil éagsúlachtaí ann ó Bhallstát go Ballstát, tá bunáite na saoránach i ngach Ballstát i
bhfách le gníomhaíocht mhéadaithe ó AE i dtaobh shaincheist na himirce.
Is ionann an laghdú ar líon na ndaoine atá i bhfách le rannpháirtíocht mhéadaithe ó AE i dtaobh
shaincheist na himirce agus dhá phointe céatadáin. Ar aoi na mBallstát, is san Eastóin (laghdú 15
phointe céatadáin), i bPoblacht na Seice (laghdú 13 phointe céatadáin) agus sa Ríocht Aontaithe
(laghdú 12 phointe céatadáin) atá an laghdú is suntasaí. In ocht mBallstát, tá ag treisiú ar an dúil atá
ann go ngéaródh AE ar a rannpháirtíocht i dtaobh shaincheist na himirce, agus is sa Spáinn (méadú
6 phointe céatadáin) atá an treise is suntasaí.
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Léaráid 3 – A bhfuiltear ag súil leis ó
thaobh gníomhaíocht bhreise ó AE thar
an méid atá ar siúl aige faoi láthair:
difríocht i bpointí céatadáin idir 2016 agus
2018

Foinse: EPRS bunaithe ar Eorabharaiméadar 85.1 2016; 89.2 - 2018.

Is fearr go mór an tuairim i leith rannpháirtíocht
AE i dtaobh shaincheist na himirce ó bhí 2016
ann. Tá laghdú ocht bpointe céatadáin (ó 66 %
in 2016 go 57 % in 2018) tagtha ar an sciar de
mhuintir na hEorpa a bhí den tuairim nár leor
gníomhaíocht AE i dtaobh na himirce, ach,
d’ainneoin an laghdaithe sin, is amhlaidh atá
bunáite shaoránaigh na hEorpa den tuairim i
gcónaí nach leor gníomhaíocht sin AE. Tá
méadú seacht bpointe céatadáin (ó 19 % in
2016 go 26 % in 2018) tagtha ar an sciar de
mhuintir na hEorpa a bhí den tuairim gur leor
gníomhaíocht AE i dtaobh shaincheist na
himirce. I ndiaidh gur fearr é tuairim
shaoránaigh na hEorpa i leith ghníomh an
Aontais sa réimse sin, is amhlaidh i gcónaí gurb
í an rannpháirtíocht i dtaobh shaincheist na
himirce an réimse beartais ar ina leith atá an
tuairim is measa acu siúd a ghlac páirt sa
staidéar.

Léaráid 4 – An dearcadh gur leor
gníomhaíocht AE faoi láthair: difríocht i
bpointí céatadáin idir 2016 agus 2018

Is sa Rómáin (méadú 19 bpointe céatadáin), in
Éirinn (14 phointe céatadáin) agus sa Bhulgáir
(méadú 12 phointe céatadáin) is mó atá tuairim
níos dearfaí i leith rannpháirtíocht AE i réimse na
himirce. Tá an tuairim níos fearr sin i leith
rannpháirtíocht AE le sonrú i mbunáite na
mBallstáit, geall leis, agus gan ach trí Bhallstát ann
ina raibh tuairim níos measa i leith ghníomhaíocht
an Aontais i dtaobh na himirce sa bhliain 2018 i
bhfarradh is an bhliain 2016. Tá an mhalairt
treochta sin le sonrú san Ostair (laghdú 9 bpointe
céatadáin), i Málta (laghdú 8 bpointe céatadáin)
agus i Lucsamburg, mar a bhfuil laghdú beag ann,
(laghdú aon phointe céatadáin amháin).
Is suntasach i gcónaí iad na héagsúlachtaí ó
Bhallstát go Ballstát sna tuairimí i leith Foinse: EPRS bunaithe ar Eorabharaiméadar 85.1
ghníomhaíocht an Aontais. Sa Ghréig, is céatadán - 2016; 89.2 - 2018.
fíorbheag daoine, .i. 10 %, atá den tuairim ‘gur
leor’ an ghníomhaíocht sin, tá 43 % de mhuintir na
Cróite den tuairim gur leor í agus tá 40 % de mhuintir na Danmhairge den tuairim gur leor an
ghníomhaíocht sin an Aontais.
Is i réimse an bheartais imirce (maille leis an gcomhrac in aghaidh na dífhostaíochta agus an chalaois
chánach) atá ceann de na bearnaí is mó le sonrú idir ionchais na saoránach agus a dtuairimí i leith
rannpháirtíocht an Aontais. Siúd is go bhfuil laghdú suntasach tagtha ar a mhó atá an bhearna sin,
go príomha mar gheall ar an tuairim níos fearr i leith ghníomhaíocht an Aontais, tá go leor leor oibre
fós le déanamh chun aghaidh a thabhairt ar ábhair imní na saoránach.
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Creat AE
Le hAirteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), ceanglaítear ar an Aontas, mar ghníomhaí
neamhstáit, é féin a chur i gcomhréir le nósmhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe, mar aon leis
an dlí idirnáisiúnta a chomhlíonadh go docht agus é a fhorbairt, lena n-áirítear urraim do
phrionsabail Chairt na Náisiún Aontaithe sa ról atá aige i ndáil le cearta an duine a chur chun cinn
agus a chosaint trína ghníomhaíochtaí uile, agus cearta leanaí á gcur san áireamh go háirithe. 2 Is
inniúlacht roinnte atá ag an Aontas i ndáil le comhbheartas imirce a fhorbairt. Faoi dhlí AE, Airteagal
67(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ‘ceapfaidh’ an tAontas ‘comhbheartas
maidir le tearmann, inimirce agus rialú ag teorainneacha seachtracha, a bheidh bunaithe ar an
dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit, lena dtabharfar cothrom na Féinne do náisiúnaigh tríú tír’. Áireofar
daoine gan stát ar náisiúnaigh tríú tír freisin. Foráiltear le hAirteagal 78 CFAE go bhforbróidh an
tAontas comhbheartas maidir le tearmann, le cosaint choimhdeach agus le cosaint shealadach. Leis
an Airteagal sin freisin, leagtar amach gur comhreachtóirí iad Parlaimint na hEorpa agus an
Chomhairle ó thaobh bearta a ghlacadh i gcomhair Comhchóras Eorpach Tearmainn. I gcás bualadh
tobann náisiúnach tríú tír ar Bhallstát amháin nó níos mó, is féidir leis an gComhairle bearta
sealadacha a ghlacadh bunaithe ar thogra ón gCoimisiún agus tar éis di dul i gcomhairle leis an
bParlaimint. Déantar foráil le hAirteagal 79(1) do bhearta feabhsaithe chun dul i ngleic leis an imirce
neamhdhleathach agus leis an ngáinneáil ar dhaoine, agus an Pharlaimint agus an Chomhairle ag
gníomhú i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta, agus le hAirteagal 79(3) fágtar ‘go bhféadfaidh’
an tAontas ‘comhaontuithe a thabhairt i gcrích le tríú tíortha maidir le náisiúnaigh tríú tíortha a
ligean ar ais ina dtír bhunaidh nó thionscnaimh mura gcomhallfaidh siad nó mura gcomhallfaidh
siad a thuilleadh na coinníollacha maidir le teacht isteach i gcríoch ceann de na Ballstáit, maidir le
bheith ar an gcríoch sin nó maidir le cónaí ann’. In Airteagal 80 CFAE, tagraítear do phrionsabal na
dlúthpháirtíochta agus na comhroinnte córa freagrachta, lena n-áirítear na himpleachtaí airgeadais
a ghabhann leis, idir na Ballstáit agus beartais maidir le seiceálacha teorann, le tearmann agus leis
an imirce á saothrú acu. Déantar foráil le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh don
cheart tearmainn in Airteagal 18 agus don chosc ar refoulement in Airteagal 19. Ceanglas is ea é an
Chairt a chomhlíonadh a mhéid a bhaineann le bailíocht agus dlíthiúlacht reachtaíocht thánaisteach
an Aontais, lena n-áirítear treoracha agus rialacháin i réimse an tearmainn.
Leis an gComhchóras Eorpach Tearmainn, ní mór urraim a thabhairt d’oibleagáidí na mBallstát faoi
Choinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe agus faoi Phrótacal 1967 a ghabhann leis
(Coinbhinsiún na Ginéive) agus faoi chonarthaí ábhartha eile, amhail an Coinbhinsiún um Chearta
an Linbh. Ní mór prionsabal an non-refoulement atá in Airteagal 33 den Choinbhinsiún i dtaobh
Dídeanaithe, a chomhlíonadh leis an gComhchóras freisin. 3
Tá bunáite chistí sin AE a bhaineann le beartais imirce leithdháilte faoi Cheannteideal 3
(inmheánach) agus faoi Theideal 4 (seachtrach) den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI). Áirítear
orthu sin an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht (CTIL), ar dá bhíthin atá sé i gceist
bainistiú éifeachtúil sreafaí imirce a chur chun cinn agus forbairt a dhéanamh ar chur chuige
comhchoiteann de chuid an Aontais i leith an tearmainn agus na himirce, agus an Ciste Slándála
Inmheánaí (CSI), lena dtugtar tacaíocht do bhainistiú na dteorainneacha seachtracha agus don
chomhbheartas víosaí (an Ciste Slándála Inmheánaí do Theorainneacha agus Víosaí) agus lena
dtugtar tacaíocht airgeadais i gcomhair comhar póilíneachta, agus lena ndéantar coireacht, lena náirítear smuigleáil imirceach, a chosc agus a chomhrac. De réir na sonraí ó mhí Aibreáin 2018, tháinig
méadú ó EUR 3.8 billiún go EUR 6.6 bhilliún ar an leithdháileadh tosaigh ar an gCiste um Thearmann,
Imirce agus Lánpháirtíocht faoi CAI 2014-2020, agus tháinig méadú beag ó EUR 3.7 billiún go EUR
3.8 billiún ar na cistí don Chiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht.
Bíonn gníomhaireachtaí díláraithe de chuid an Aontais ag plé leis an imirce freisin, go háirithe an
Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex), a bhíonn ag plé le bainistiú
agus rialú teorainneacha seachtracha; an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn (EASO), a
chuidíonn le cur chun feidhme oibleagáidí na mBallstát faoin gcóras tearmainn; agus an
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Ghníomhaireacht Eorpach um Fhorfheidhmiú an Dlí (Europol), a thugann cúnamh i ndáil le comhar
póilíneachta idir na Ballstáit, lena n-áirítear i réimse na smuigleála imirceach. Bíonn
gníomhaireachtaí an Aontais ag feidhmiú faoi bhainistíocht indíreach, ní a fhágann go ndéanann an
Coimisiún cur chun feidhme an bhuiséid a tharmligean chuig na gníomhaireachtaí sin. De réir na
sonraí ón mbliain 2018, maidir le ranníocaíocht iomlán an Aontais ó CAI 2014-2020 le Frontex, is é
rud gur tháinig méadú ar shuim na ranníocaíochta sin ón ngealltanas tosaigh EUR 628 milliún go
EUR 1,638 milliún (Aibreán 2018), gur tháinig méadú ar shuim na ranníocaíochta sin an Aontais le
EASO ó EUR 109 milliún go EUR 456 mhilliún (Aibreán 2018) agus gur tháinig méadú ar shuim na
ranníocaíochta sin an Aontais le Europol ó EUR 654 mhilliún go EUR 753 mhilliún (Aibreán 2018).
Déanfar an Ionstraim um Thacaíocht Éigeandála laistigh den Aontas a bhronnadh anuas go dtí an
bhliain 2019, i gcás tubaistí ‘arb ábhalmhór a méid agus a dtionchar’ i gcás ‘nach leor ionstraim ar
bith eile atá ar fáil do na Ballstáit agus don Aontas’ chun na tubaistí sin a chloí. Faoi Aibreán na bliana
2018, bhí tacaíocht éigeandála EUR 605 mhilliún curtha ar fáil ag an gCoimisiún i gcomhair
dídeanaithe sa Ghréig. Le cistí amhail Fís 2020, an Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí
(FEAD), Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE),
leithdháiltear cistí ar an imirce freisin, ar lánpháirtiú dídeanaithe agus imirceach go háirithe. Is
bunaithe ar ionstraimí éagsúla, amhail Saoráid an Aontais do Dhídeanaithe sa Tuirc, Ciste
Iontaobhais Éigeandála an Aontais Eorpaigh don Afraic agus an Ciste Eorpach um Fhorbairt
Inbhuanaithe (féach tábla 1 faoi Thionscnaimh Bhuiséadacha), atá an cistiúchán do bheartas
seachtrach imirce an Aontais chun freagairt a thabhairt ar thosaíochtaí nua. Cruthaíodh na
hionstraimí sin de gheall ar úsáid a bhaint as acmhainní ó bhuiséad AE agus as acmhainní na
mBallstát. Ba mhinic, áfach, gur dheacair gealltanais náisiúnta a chomhlíonadh. Meastar go leanfaidh
cistiúchán AE don imirce de bheith ag méadú anuas go dtí an bhliain 2020, chun tacú leis an dul
chun cinn atáthar a dhéanamh sna Ballstáit uile i réimse an bhainistithe imirce.

A bhfuil bainte amach i dtéarma parlaiminteach 2014-2019
Mar chéadfhreagairt, agus mar fhreagairt láithreach, ar an mbualadh imirceach ar an Eoraip in 2015,
ar bhualadh é nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe sin, rinne an Coimisiún Eorpach plean
gníomhaíochta 10 bpointe a ghlacadh in Aibreán 2015, agus bhí an Chomhairle agus Parlaimint na
hEorpa (PE) i bhfách leis an bplean sin freisin. Ar an ábhar nár leor na bearta a bhí sa phlean, rinne
an Coimisiún an Clár Oibre Eorpach maidir leis an Imirce a ghlacadh i mí na Bealtaine 2015, ina raibh
bearta nithiúla a bhí infheidhme láithreach agus bearta nithiúla níos fadtéarmaí le haghaidh beartas
láidir tearmainn AE a bhunú, chun daoine a shaoradh ar an mbás agus teorainneacha seachtracha a
dhaingniú, chun na dreasachtaí don imirce neamhrialta a laghdú, chun breis conairí dlíthiúla a chur
ann d’iarrthóirí tearmainn agus chun comhar a áirithiú le tríú tíortha. Tá an iliomad rún
féintionscnaimh lena dtugtar aghaidh ar an imirce glactha ag an bParlaimint, go háirithe a rún an 12
Aibreán 2016 maidir leis an staid mar atá sa Mheánmhuir agus leis an ngá atá le cur chuige
iomlánaíoch AE a bheith ann i leith na himirce, agus a rún an 5 Aibreán 2017 maidir le haghaidh a
thabhairt ar iomluail dídeanaithe agus imirceach: ról ghníomhaíocht sheachtrach AE. Leis na rúin
sin, déantar measúnú ar na beartais éagsúla i dtreis, agus forbraítear sraith moltaí.

Gníomhaíocht inmheánach AE i dtaobh na himirce
Athchóiriú ar an gComhchóras Eorpach Tearmainn (CET)
Faoin gComhchóras Eorpach Tearmainn (CET) atá ann cheana, ní chaitear ar bhealach aonfhoirmeach le
hiarrthóirí tearmainn ó thír go tír agus ní mar a chéile iad na rátaí aitheantais i dtíortha difriúla san Aontas,
as siocair, a bheag nó a mhór, na fothana atá ag na Ballstáit, a bhuí leis an reachtaíocht reatha tearmainn, i
ndáil leis na treoracha a chur chun feidhme. Ar aon chuma, is dornán beag tíortha, bunaithe ar an áit a bhfuil
siad sa domhan, atá freagrach as geall leis gach éileamh ar thearmann a thíolactar san Aontas. Chun an creat
dlíthiúil a dhéanamh níos éifeachtúla, níos comhchuibhithe, níos cothroime agus níos díonaí ar an mbrú ón
imirce amach anseo, rinne an Coimisiún a athchóiriú a sheoladh i mBealtaine agus in Iúil na bliana 2016.
Thíolaic sé dhá phacáiste tograí, lenar cumhdaíodh iarratais ar thearmainn a leithdháileadh ar na Ballstáit ar
bhealach cóir agus lenar soláthraíodh sraith chomhchoiteann rialacha ar leibhéal an Aontais chun an nós

7

EPRS | Seirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa
imeachta tearmainn a shimpliú agus a ghiorrú, chun caighdeáin aonfhoirmeacha a áirithiú i ndáil leis an
gcosaint agus na cearta a thugtar do thairbhithe cosanta idirnáisiúnta agus chun dálaí glactha san Aontas a
chomhchuibhiú tuilleadh, iomluail thánaisteach a dhíspreagadh agus an t-ionchas go ndéanfaí lánpháirtiú,
an t-ionchas sin a mhéadú. An t-athchóiriú ar an gcóras, nach bhfuil forás ag teacht air as los na héagsúlachta
i dtuairimí an phobail agus de dhroim a dheacra atá sé cothromaíocht a bhaint amach idir dlúthpháirtíocht
agus freagracht idir tíortha éagsúla in AE, ní chuirfear clabhsúr air go dtiocfaidh an Pharlaimint agus an
Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil maidir le comhaid aonair.

Teorainneacha seachtracha a neartú
Mar a cuireadh i bhfáth sa chlár oibre Eorpach maidir leis an imirce agus sa chlár oibre Eorpach maidir leis
an tslándáil, chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá ann faoi láthair, is gá feabhas a chur ar bhainistiú
na dteorainneacha seachtracha. Tá an tAontas ag díriú ar leas níos fearr a bhaint as na deiseanna atá ann i
ngeall ar chórais faisnéise agus teicneolaíochtaí (TF), amhail atreisiú na rialuithe ag teorainneacha
seachtracha agus córas a chruthú chun teacht isteach agus imeacht náisiúnach tríú tíortha a chlárú. Tá bunú
na Gníomhaireachta Eorpaí um an nGarda Teorann (Frontex) i mí Mheán Fómhair 2016, a bunaíodh ar hap
an tairne, ar cheann de na héachtaí is mó dá bhfuil bainte amach. An Ghníomhaireacht, ar cuireadh go mór
lena sainordú in 2019, tugann sí breis tacaíochta do na Ballstáit i réimse an bhainistithe imirce, agus breis
tacaíochta dóibh i ndáil leis an gcomhrac i gcoinne na coireachta trasteorann agus i ndáil le hoibríochtaí
cuardaigh agus tarrthála.

An imirce neamhrialta a laghdú agus líon níos mó imirceach a chur ar ais chuig a dtír
tionscnaimh
Agus é ag dul i ngleic le dúshláin imirce ar feadh bealaí éagsúla, tá an tAontas ag díriú ar láithreacht ar muir
a áirithiú, chun daoine a shaoradh ón mbás agus chun líonraí agus gáinneála ar dhaoine agus smuigleála a
réabadh. Chun beo daoine a shábháil, go mór mór sa Mheánmhuir, agus chun líonraí gáinneála ar dhaoine
agus smuigléirí a chomhrac, bhunaigh an tAontas sraith oibríochtaí cabhlaigh, amhail EUNAVFOR MED
SOPHIA. Fairis sin, mar gheall ar na rátaí ísle fillte, tá an Coimisiún ag díriú freisin ar fheabhas a chur ar a
inniúlachtaí féin, tríd an bplean gníomhaíochta maidir le filleadh, a athnuadh le deireanas, agus trí chomhar
leis an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta, agus ar chomhaontuithe um athligean
isteach nó socruithe praticiúla a thabhairt i gcrích le tíortha tionscnaimh agus idirthurais san Afraic agus san
Áise.

Deimhin a dhéanamh de go bhfuil dóthain conairí dlíthiúla ann chun an Aontais
I mBealtaine na bliana 2016, glacadh Treoir 2016/801/AE maidir leis na coinníollacha iontrála agus cónaithe
do náisiúnaigh tríú tír chun críocha taighde, staidéar, oiliúna, seirbhís dheonach, scéimeanna malartaithe
daltaí nó tionscadail oideachais agus obair au pair. Le glacadh na Treorach sin, cuireadh bailchríoch ar
phacáiste na mbeart um imirce dhleathach, a ndearna an Coimisiún Eorpach a bhí ann roimhe sin é a
mholadh, inar áiríodh Treoir maidir le haistrithe ionchorparáideacha (Treoir 2014/66/AE) agus Treoir maidir
le hoibrithe séasúracha (Treoir 2014/36/AE). I Meitheamh na bliana 2016, mhol an Coimisiún pacáiste nua
um imirce dhleathach, ina raibh plean gníomhaíochta maidir le lánpháirtiú náisiúnach tríú tír. I Meán
Fómhair 2016, sheol an Coimisiún a sheiceáil oiriúnachta ar an imirce dhleathach, agus é mar aidhm leis sin
meastóireacht a dhéanamh ar ábharthacht, ar chomhleanúnachas, ar éifeachtacht agus ar éifeachtúlacht
roinnt uirlisí AE um imirce dhleathach, agus ar an mbreisluach a bhí ag roinnt leo ó thaobh an Aontais de.
Áirítear orthu sin, sa bhreis orthu siúd a luaitear lastuas, an Treoir um Athmhuintearas Teaghlaigh
(2003/86/CE); an Treoir um Chónaitheoirí Fadtéarmacha (2003/109/CE), arna leasú; an leagan bunaidh den
Treoir maidir le Cárta Gorm AE (2009/50/CE), arbh é an t-athbhreithniú beartaithe uirthi ab ábhar don
chaibidlíocht idir an Pharlaimint agus an Chomhairle in 2017 ach a bhfuil cosc air ó shin, de dheasca
deacrachtaí sa Chomhairle, maille leis an Treoir um Chead Aonair (2011/98/AE).

Comhar seachtrach AE i dtaobh na himirce
Tá beartas seachtrach AE bunaithe ar an gcur chuige domhanda i leith na himirce agus na soghluaisteachta
(GAMM) a cruthaíodh in 2005. Is forás é ar an rannpháirtíocht idirnáisiúnta ar an leibhéal déthaobhach, ar
an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal iltaobhach agus tá sé bunaithe ar mheastóireacht na bliana 2011.
Rinneadh an leagan reatha den Chur Chuige Domhanda i leith na hImirce agus na Soghluaisteachta a
ghlacadh in 2012 agus tá sé mar aidhm leis cur chuige cothrom agus cuimsitheach a chruthú i leith na
himirce trí dhul i gcomhpháirt le tíortha nach bhfuil san Aontas. Tá bainistiú AE ar an imirce sheachtrach
bunaithe ar an iliomad uirlisí, a bhfuil an dlúthpháirtíocht agus an fhreagracht ina n-eithne dóibh, lena
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bhféachtar le hidirphlé a chothú agus le comhpháirtíochtaí a thabhairt i gcrích le tíortha tionscnaimh agus
idirthurais.
Leis an gclár oibre Eorpach maidir leis an imirce, seoladh an creat comhpháirtíochta le tríú tíortha i dtaca leis
an imirce chun cur leis na tionscnaimh atá ann cheana agus chun iad a fhorbairt. Leis an gcreat sin, cuirtear
feabhas ar an tacaíocht do dhaoine atá ar an anás, i gcomhthéacs na freagartha ar ghéarchéimeanna, agus
leagtar síos an dúshraith do chomhar feabhsaithe le tíortha tionscnaimh, le tíortha idirthurais agus le tíortha
cinn scríbe agus an beartas imirce agus soghluaisteachta ina eithne dó. Sa rún uaithi an 5 Aibreán 2017,
chuir Parlaimint na hEorpa in iúl go raibh sé ina imní di an líon ábhalmhór dídeanaithe agus imirce a mbíonn
sáruithe tromchúiseacha á ndéanamh ar a gcearta daonna ina dtíortha tionscnaimh, agus léirigh sí a
dlúthpháirtíocht ina thaobh sin. Tá sé iarrtha ag an Aontas go ndéanfaí comhpháirtíochtaí saincheaptha,
fadtéarmacha le tíortha comharsanachta, agus le tíortha eile idirthurais agus tionscnaimh. I straitéis
dhomhanda AE maidir le beartas eachtrach agus slándála, a tíolacadh i Meitheamh na bliana 2016, tugtar
léirstean arís eile ar thionchar na sreafaí imirce ar an ngné bheartais, go mór mór ar an nasc idir an fhorbairt
agus an tslándáil. Leis an straitéis sin, bunaítear prionsabal an ‘phragmatachais prionsabálta’, agus leagtar
béim ar chur chuige saincheaptha i leith tíortha aonair. Na bearta a áirítear sa chlár oibre nua scileanna don
Eoraip, tá siad ábhartha freisin do náisiúnaigh tríú tír agus, leis na bearta sin, ba cheart go dtacófaí lena
lánpháirtiú.
Ó bhí 2005 ann, tá an tAontas ag tacú le cur ar ais agus athlánpháirtiú imirceach i dtríú tíortha trí chlár
téamach um imirce agus um thearmainn na hIonstraime le haghaidh Comhar um Fhorbairt. Idir 2005 agus
2015, rinneadh cistiúchán EUR 65 mhilliún ón Aontas a leithdháileadh chun na críche sin, agus chuaigh an
cistiúchán sin chun sochair do bhreis is 50 tionscadal i dtríú tíortha, ar thionscadail iad lena raibh gné
athimeasctha ag roinnt. Déanann gasra saineolaithe um chur ar ais imirceach Ghréasán Imirce na hEorpa
96 chlár a shainaithint a bhfuil sé mar aidhm leo cabhrú le himircigh filleadh ar a dtír dhúchais in AE agus
imeascadh an athuair iontu. Rinne 26 Bhallstát, móide an Iorua, na cláir sin a chur chun feidhme. 4 Tá sé mar
aidhm leis na cláir sin cúnamh a thabhairt d’imircigh ag a bhfuil tamall aimsire imeacht dá ndeoin féin sula
gcuirfear iallach orthu imeacht. Tá cláir shonracha ann ina dtugtar aghaidh ar riachtanais grúpaí
leochaileacha, amhail mionaoisigh neamhthionlactha, íospartaigh gáinneála ar dhaoine, agus daoine ag a
bhfuil riachtanais leighis ar leith. Rinneadh tionscnaimh shonracha lena dtacaítear le hathimeascadh
imirceach ‘a ghlacadh chun tacú le gníomhaíochtaí a bhaineann le hathimeascadh i dtíortha
comhpháirtíochta agus le cláir sin na mBallstát ar a dtugtar cláir um Dhul ar Ais Deonach Cuidithe agus
Athimeascadh, agus, ar an dóigh sin, léirítear gur mó de thuiscint atá ann feasta ar an nasc idir rath bheartas
imirce an Aontais agus forbairt na dtíortha comhpháirtíochta.

Faoi chuimsiú chreat AE, tá dídeanaithe ó thríú tíortha á n-athlonnú go díreach ag na Ballstáit faoi
fhorálacha scéim athlonnaithe éigeandála AE agus an ráitis ón Aontas Eorpach agus ón Tuirc. Is líon
beag daoine a athlonnaíodh go sea, áfach. I Meán Fómhair na bliana 2017, mhol an Coimisiún
Eorpach go ndéanfadh na Ballstáit, de bhreis orthu siúd a athlonnaíodh go nuige sin, 50,000 duine
leochaileach ar a laghad a athlonnú faoi Dheireadh Fómhair na bliana 2019, agus is ón Afraic
Thuaidh, ón Meánoirthir agus ó Chorn na hAfraice a mbunáite díobh sin. Tá an Pharlaimint agus an
Chomhairle i mbun caibidlíochta freisin i dtaobh dhá thogra a d’fhéadfadh bheith faoi deara breis
conairí dleathacha a bheith ann chun dul ar imirce chun na hEorpa, ceann amháin maidir le creat
athlonnaithe an Aontais lena ndéantar bealaí sábháilte agus dleathacha chun na hEorpa a chur ann
dóibh siúd atá i ngátar cosaint idirnáisiúnta, agus ceann eile maidir le Cárta Gorm AE a bhfuil sé mar
aidhm leis oibrithe ardoilte a mhealladh agus a choinneáil. Beidh tuilleadh dul chun cinn i leith na
gcomhad sin ag brath ar an gcur chuige a ghlacfaidh an Pharlaimint nua agus na hinstitiúidí eile.
Tháinig méadú ó EUR 8.4 bhilliún i leithdháileadh tosaigh CAI go EUR 14.2 bhilliún faoi mhí Aibreáin
2018 ar na gealltanais iomlána do chistí an Aontais, do ghníomhaireachtaí díláraithe agus do chórais
eile tacaíochta i réimse na himirce do thréimhse CAI 2014-2020 ina hiomláine. De réir mar a chuaigh
bainistiú na himirce i dtábhacht ar chlár oibre an Aontais, is amhlaidh a tháinig méadú ar shuim, ar
sholúbthacht agus ar éagsúlacht an chistiúcháin ón Aontas don imirce, laistigh de bhuiséad AE agus
lasmuigh de. Ba iad leibhéil na sreafaí imirce a bhí ann in 2015, nach bhfacthas a leithéid riamh
roimhe sin, ba shiocair leis an athrú sin, agus dá bharr na sreafaí sin, cuireadh brú ar acmhainneachtaí
na mBallstát, go háirithe ag teorainn sheachtrach an Aontais, agus ar ghníomhaireachtaí díláraithe,
ó thaobh acmhainní ábhartha agus daonna. Na bearta breise a formheasadh in 2015 i gcomhréir leis
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an gClár Oibre Eorpach maidir leis an Imirce, bhí tionchar láithreach acu ar an mbuiséad, ní is léir go
mór mór i mbuiséad leasaitheach Uimh. 5/2015 agus i mbuiséad leasaitheach Uimh. 7/2015. Bhí sé
mar aidhm le buiséid athbhreithnithe AE, a ndearna an Pharlaimint iad a iarraidh freisin, cuidiú leis
na tíortha ba mhó a bhí faoi bhrú aghaidh a thabhairt ar riachtanais nua a mhéid a bhaineann le rialú
teorann agus le teophointí, agus tacaíocht riachtanach dhaonnúil a thabhairt do dhídeanaithe agus
d’imircigh, lena n-áirítear fothain agus cúram sláinte. Rinneadh acmhainneacht na mBallstát a
threisiú a bhuí le saineolaithe agus sócmhainní a cuireadh ar fáil trí chistiú an Gharda Teorann agus
Cósta, Europol agus EASO. Tá cistiúchán ón Aontas soláthartha freisin do na Ballstáit le haghaidh
daoine nach ón Aontas iad, atá i ngátar cosanta, a athlonnú. Sa rún uaithi ó Dheireadh Fómhair 2017,
áfach, uair amháin eile d’athdhearbhaigh an Pharlaimint gurb é a creideamh nach leor in aon chor
uasteorainn Theideal 3 chun gné inmheánach na ndúshlán sin a chistiú go leormhaith. Rinneadh
barúlacha na Parlaiminte a chur san áireamh sa bhuiséad ginearálta do bhliain airgeadais 2018. De
réir an Choimisiúin Eorpaigh, ar an mórgóir, b’éifeachtach an caiteachas iomlán ó chistí an Aontais
(CTIL agus CSI), ar ina leith siúd a chaitear bunáite bhuiséad AE i gcás gníomhaíochtaí a bhaineann
leis an imirce. Leis na cistí, tá feabhas curtha ar chórais tearmainn, tá neartú déanta ar an
acmhainneacht ghlactha sna Ballstáit, agus tá treisiú déanta ar an acmhainneacht bainistithe
teorainneacha ag teorainneacha seachtracha an Aontais. Gineann na cistí breisluach suntasach AE
trí thacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí lena ngabhann gné thrasnáisiúnta, do chomhroinnt
ualaigh idir na Ballstáit, d’acmhainneachtaí náisiúnta a mhéadú, d’oiliúint foirne, agus do bhearta
eile.

Tábla 1 – Ionstraimí airgeadais um chomhar seachtrach maidir leis an imirce 5
Ionstraim
An Ciste Eorpach
Forbraíochta (CEF)

An Ionstraim airgeadais
le haghaidh comhar um
fhorbairt (ICF)

An Ionstraim Eorpach
um Chomharsanacht
(ENI)

Buiséad

Raon feidhme geografach

An tréimhse 2014-2020: Is é EUR 30.5
bhilliún an tsuim a leithdháileadh ar an
11ú Ciste Eorpach Forbraíochta don
tréimhse 2014-2020

An tréimhse 2014-2020:
EUR 19 661.64 mhilliún (praghsanna
reatha)

An tréimhse 2014-2020: EUR 15 432.63
mhilliún (praghsanna reatha)

An tréimhse 2014-2018:

Tíortha san Afraic, sa Chairib agus san Aigéin Ciúin
(ACC) atá i gcomhpháirtíocht leis an Aontas agus
Tíortha agus Críocha Thar Lear (TCLanna) na
mBallstát.
Cláir gheografacha (Meiriceá Laidineach, an
Meánoirthear agus an Áise Theas, an Áise Thoir
Thuaidh agus an Áise Thoir Theas, an Áise Láir); an
clár Pan-Afracach (an Afraic mar ritheann)
(tionscadail ilchríochacha agus tionscadail
trasréigiúnacha); agus an clár téamach um imirce
agus um thearmann (tionscadail i bpríomhthíortha)
Tíortha na Meánmhara Theas (an Ailgéir, an Éigipt, an
Liobáin, an Iordáin, Iosrael, Maracó, an tSiria, an
Túinéis, an Phalaistín) agus tíortha Chomharsanacht
an Oirthir (an Airméin, an Asarbaiseáin, an Bhealarúis,
an tSeoirsia, an Mholdóiv, an Úcráin) ar bhonn
déthaobhach nó ar bhonn réigiúnach (áirítear an
Rúis freisin ar na tíortha sin Chomharsanacht an
Oirthir)

EUR 1.4 bhilliún go sea

An Liobáin, an Iordáin, an Iaráic, an Tuirc, an Éigipt
agus an tSiria

Ciste Iontaobhais Bêkou

EUR 239.5 mhilliún suim na ngealltanas

Poblacht na hAfraice Láir

Ciste Iontaobhais
Éigeandála na hEorpa
don Afraic

An tréimhse 2015-2020: Faoi láthair, is é
EUR 3.37 billiún, lena n-áirítear níos mó ná
EUR 2.98 billiún ón gCiste Eorpach
Forbraíochta agus ó ionstraimí airgeadais
de chuid an Aontais (ICF, ENI, HOME agus
ECHO) agus EUR 399.8 milliún ó Bhallstáit

Féadfaidh limistéar réigiún na Saiheile agus Loch
Shead, Corn na hAfraice, an Afraic Thuaidh agus
tíortha comharsanachta na dtíortha incháilithe
sochar a bhaint as a thionscadail

Ciste Madad (2014)
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AE agus ó thíortha eile (an Eilvéis agus an
Iorua), suim na n-acmhainní.
An Ionstraim um
An tréimhse 2014-2020:
Chúnamh
Réamhaontachais II (IPA EUR 11 698.67 milliún (praghsanna reatha)
II)

An Albáin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, an
Mhacadóin Thuaidh, an Chosaiv, Montainéagró, an
tSeirbia agus an Tuirc

Saoráid an Aontais do
Dhídeanaithe sa Tuirc
(FRT)

An tréimhse 2016-2017: I gcás na tréimhse
2016-2017: EUR 3 bhilliún, 2018:
Leithdháileadh EUR 3 bhilliún sa bhreis air
sin i mí an Mhárta 2018

An Tuirc

An Ciste Eorpach um
Fhorbairt Inbhuanaithe
(CEFI)

Buiséad tosaigh EUR 3.35 billiún

An Afraic agus réigiún Chomharsanacht AE

Comhdháil Londan,
2016

2016: US$12 bhilliún suim na ngealltanas

an tSiria, an Iordáin, an Liobáin, an Tuirc, an Iaráic
agus an Éigipt

Comhdháil I na Bruiséile
agus Comhdháil II na
Bruiséile

2018: US$4.4 billiún

2017: US$6 bhilliún
2019-2020: US$3.4 billiún

an tSiria, an Iordáin, an Liobáin, an Tuirc, an Iaráic
agus an Éigipt

Acmhainneacht don todhchaí
Is léir ó na treochtaí reatha nach bhfuil aon amhras ann nach mbeidh aghaidh na n-imirceach agus
na n-iarrthóirí tearmainn ar an Eoraip i gcónaí agus nach mbeidh bainistiú na sreafaí imirce ina
mhórthosaíocht i gcónaí ar chlár oibre AE. Is amhlaidh atá toisc an iliomad údar, amhail
coinbhleachtaí idirnáisiúnta agus intíre a bheith ag dul in olcas, an t-athrú aeráide, agus
éagothromaíochtaí eacnamaíocha a bheith ann i gcónaí idir Ballstáit an Aontais. Dá bhrí sin, ní mór
don Aontas raon uirlisí beartais um imirce inmheánach agus um imirce sheachtrach a cheangal dá
chéile. An ní ar a dtugann an Coimisiún Eorpach beartas éifeachtach, cóir agus láidir AE maidir le
himirce, a chuirfí in oiriúint do dhúshláin a bheidh ann amach anseo, dhéanfaí an méid seo a leanas
dá bhíthin: tearmann a thabhairt dóibh siúd a bhfuil sé de cheart acu cosaint idirnáisiúnta a fháil
agus na daoine sin nach bhfuil an ceart sin acu a chur ar ais chuig a dtír tionscnaimh; daoine a
shaoradh ón mbás, go mór mór sa Mheánmhuir; líonraí gáinneála ar dhaoine a réabadh agus
smuigléirí a chomhrac; na teorainneacha seachtracha a neartú agus rogha nithiúil ar aistir
chontúirteacha a áirithiú, amhail bealaí dleathacha imirce a chruthú, atá ar an mbealach is fearr le
líonraí gáinneála ar dhaoine agus smuigléirí a chomhrac. Le cois an mhéid sin, is gá neartú a
dhéanamh ar bhainistiú na dteorainneacha seachtracha, lena n-áirítear trí leas níos fearr a bhaint as
na deiseanna a ghabhann le córais na teicneolaíochta faisnéise.
Chun aghaidh a thabhairt, ar an leibhéal domhanda, ar an iomluail mhór dídeanaithe agus imirceach
sin, rinne Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe Dearbhú Nua-Eabhrac maidir le Dídeanaithe
agus Imircigh a ghlacadh an 19 Meán Fómhair 2016, inar iarr sí go ndéanfaí dhá chomhshocrú
domhanda, comhshocrú ar dhídeanaithe agus comhshocrú ar imircigh eile; glacadh an dá
chomhshocrú i Nollaig 2018. Bhí ról nach beag ag an Aontas, agus é ina ghníomhaí domhanda i
ndáil leis an imirce, in ullmhú na gcomhshocruithe. Leis na comhshocruithe sin, ‘tugtar an deis dul i
gceann neartú a dhéanamh ar na nósmhaireachtaí, na prionsabail, na rialacha agus na próisis
chinnteoireachta lena n-éascófar comhar idirnáisiúnta níos éifeachtaí i ndáil le freagra a thabhairt ar
shaincheist atá ina saincheist chinntitheach’. Beidh sé ina dhúshlán tacaíocht institiúideach
leanúnach a sholáthar chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin agus chun torthaí na
gcomhshocruithe domhanda a chur chun feidhme. Mí ar leith do na ceannairí ba ea mí an
Mheithimh 2018 i ndáil le teacht ar chomhaontú i dtaobh chur chuige an Aontais i leith na himirce.

11

EPRS | Seirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa

An 14 Meitheamh 2018, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle lenar bunaíodh an Ionstraim um Chomharsanacht, um Fhorbairt
agus um Chomhar Idirnáisiúnta (ICFCI).
Dá bhrí sin, faoi chuimsiú an struchtúir nua cistiúcháin úd atáthar a mholadh i gcomhair
ghníomhaíocht sheachtrach AE (CAI 2021-2027), tá sé beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach simpliú
a dhéanamh ar a struchtúr trí dheireadh a chur le bacainní saorga idir ionstraimí. Agus buiséad molta
EUR 89.5 billiún aici don tréimhse
2021-2027, leis an Ionstraim um Ionstraimí a bheidh le cumasc faoin ICFCI molta
Chomharsanacht, um Fhorbairt 1 an Ionstraim Airgeadais le haghaidh Comhar um Fhorbairt
agus um Chomhar Idirnáisiúnta,
(DCI),
déantar ollchóiriú ó thalamh ar an 2 an Ciste Eorpach Forbraíochta (CEF) lena n-áirítear saoráid
mbealach a ndéantar maoiniú
infheistíochta ACC an Chiste Eorpaigh Forbraíochta,
ghníomhaíocht sheachtrach an 3 an Ionstraim Eorpach um Chomharsanacht (ENI),
Aontais a riar. Mar amas ar 4 an Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh Comhar le
Tríú Tíortha (PI),
ionstraimí airgeadais atá ann
5
an Ionstraim Eorpach i gcomhair Daonlathais agus Chearta an
cheana a shruthlíniú, leis an
Duine (EIDHR),
Ionstraim um Chomharsanacht,
6 an Ionstraim lena gcuirtear le Cobhsaíocht agus le Síocháin
um Fhorbairt agus um Chomhar
(IcSP),
Idirnáisiúnta,
déanfar
ocht 7 an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI) arb é atá
rialachán agus cinneadh amháin, a
ann an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI+) agus
rachaidh a mbunáite díobh in éag
an Ráthaíocht do Ghníomhaíochtaí Seachtracha lena nan 31 Nollaig 2020 (féach an
áirítear freisin an Sainordú Iasachta Seachtrach (SIS).
bosca), a chumasc. Is ionann an
Déanfar an ionstraim fhairsing sin a chomhlánú leo seo a leanas:
méadú
i
mbuiséad
na an Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (IPA); an Ionstraim
gníomhaíochta seachtraí ó EUR um Chabhair Dhaonnúil; an Comhbheartas Eachtrach agus
94.5 billiún sa tréimhse ó 2014 go Slándála (CBES); an Ionstraim do Thíortha agus Críocha Thar Lear
2020 go EUR 123 bhilliún don (TCLanna), lena n-áirítear an Ghraonlainn; agus an Ionstraim ar
tréimhse ó 2021 go 2027 agus leith um Shábháilteacht Eithneach na hEorpa, ag brath ar thoradh
méadú 30%, arna ríomh i na caibidlíochta sa Chomhairle.
bpraghsanna reatha. Dá naisbhainfí an boilsciú bliantúil
anuas go dtí an bhliain 2027, b’ionann an méadú agus 13 %. Is leis an Ionstraim um Chomharsanacht,
um Fhorbairt agus um Chomhar Idirnáisiúnta a dhéanfar an sciar is mó de na cistí um ghníomhaíocht
sheachtrach a chur ar fáil. Beidh sí ar an bpríomhionstraim a bheidh ag AE chun rannchuidiú leis an
mbochtaineacht a dhíothú agus le forbairt inbhuanaithe, rachmas, síocháin agus cobhsaíocht a chur
chun cinn. Beidh an ionstraim bunaithe ar cheithre cholún: geografrach (EUR 68 billiún); téamach
(EUR 7 billiún); gné mearfhreagartha (EUR 4 bhilliún), agus cúlchiste um dhúshláin agus tosaíochtaí
atá ag teacht chun cinn (EUR 10.2 billiún).
D’aithle cruinniú neamhfhoirmiúil a tionóladh an 24 Meitheamh 2018, agus i ndiaidh don
Choimisiún Eorpach léargas a thabhairt ar ghnéithe ar ina leith a d’fhéadfadh an Chomhairle
Eorpach talamh a dhéanamh i ndáil leis an mbeartas tearmainn, níor éirigh le ceannairí AE réiteach
a aimsiú, bíodh sé sin i dtaobh gnéithe inmheánacha den imirce nó i dtaobh bheartas tearmainn an
Aontais, ag cruinniú mullaigh Mheitheamh 2018, ná ag na cruinnithe mullaigh a bhí ar siúl ina
dhiaidh sin i nDeireadh Fómhair 2018 agus i Nollaig 2018 faoi seach. Bhí an méid sin ina léiriú ar na
héagsúlachtaí a bhí fós ann idir na Ballstáit a mhéid a bhaineann leis an athchóiriú ar Rialachán
Bhaile Átha Cliath, go háirithe, lena gcinntear cé acu Ballstát san Aontas atá freagrach as scrúdú a
dhéanamh ar iarratas ó iarrthóir tearmainn a bhfuil cosaint idirnáisiúnta á lorg aige. Ina leaba sin, de
dheasca cúinsí polaitiúla intíre agus mar gheall ar bhrú inmheánach i roinnt tíortha, i dtátail na
Comhairle Eorpaí, tugtar tosaíocht do theorainneacha seachtracha an Aontais a neartú. Sa
rannchuidiú uaidh, maíonn an Coimisiún Eorpach go bhfuil sé de rún aige tograí nua a thíolacadh
chun ‘bainistiú níos Eorpaí ar na teorainneacha seachtracha’ a áirithiú agus chun ‘méadú a
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dhéanamh ar chomhleanúnachas agus ar éifeachtacht bheartas an Aontais um chur ar ais
imirceach’.
Uime sin, i ndiaidh do Jean-Claude Juncker, Uachtarán an Choimisiúin, a aitheasc ar Staid an Aontais
a thabhairt uaidh i mí Mheán Fómhair 2018, mhol an Coimisiún Eorpach go ndéanfaí an
Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta a neartú, go gcuirfí an plána mín ar
ghníomhaireacht um thearmann an Aontais Eorpaigh, agus go ndéanfaí líon níos mó daoine a chur
ar ais chuig a dtír tionscnaimh, agus d’iarr sé go mbeadh conairí feabhsaithe dleathacha ann chun
na hEorpa chun críocha daonnúla agus eacnamaíocha, lena n-áirítear trí dhlús a chur leis an
athlonnú agus trí aghaidh a thabhairt ar ghanntanas scileanna sonracha. Dá bhrí sin, tá leas níos mó
á bhaint ag an gCoimisiún Eorpach as acmhainneacht Chonarthaí an Aontais, go háirithe Airteagal
77(2)(d) agus Airteagal 79(2)(c), agus tá sé ag éileamh go mbeadh níos mó gníomhaireachtaí
díláraithe ann. Amach ó theorainneacha seachtracha an Aontais a neartú agus na nósanna imeachta
tearmainn a shruthlíniú, i ndíospóireachtaí agus i dtátail na Comhairle Eorpaí, tugtar tosaíocht
chomh maith d’imircigh a phróiseáil go mear agus do thoirmeasc a chur orthu an Eoraip a bhaint
amach i dtosach, trí gheis a chur ar an imirce neamhdhleatach ar na bealaí uile atá ann cheana agus
ar na bealaí atá ag teacht chun cinn. Dá bhrí sin, thíolaic an Coimisiún Eorpach measúnú ar an
tionscnamh chun lárionaid rialaithe a bhunú san Aontas agus chun roghanna réigiúnacha
díbhordála a thabhairt d’imircigh a tarrtháladh le linn oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála agus iad
ar a mbealach chun na hEorpa.
Go nuige seo, d’aithin ceannairí uile an Aontais a ghlac páirt sna díospóireachtaí i dtaca le Todhchaí
na hEorpa sa Pharlaimint go raibh an imirce ar cheann de na príomhdhúshláin dá raibh le sárú ag an
Aontas, agus bhíodar ar aon tuairim le chéile nach bhféadfaí aghaidh a thabhairt uirthi ach amháin
ar leibhéal an Aontais. Siúd is go bhfuil gach duine díobh den tuairim gur gá dlús a chur leis an
gcomhar leis na tíortha ónar tháinig na himircigh nó inar fhág siad lorg a gcoise le linn a dturais, tá
béim leagtha ag bunús na gceannairí sin ar an ngá atá le dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an
gComhchóras Eorpach Tearmainn agus le saincheist an athlonnaithe. Bhí roinnt ceannairí ón Aontas
i bhfách le méadú ginearálta ar an gcistiú, nó le tionscnamh níos uaillmhianaí agus níos sonraí,
amhail ‘Plean Marshall’ don Afraic. Déanfar an chéad CAI (2021‑-2027) eile le haghaidh
saincheisteanna a bhaineann leis an imirce a mhéadú faoi thrí, geall leis, arb ionann sin agus corradh
le EUR 34.9 billiún, i gcomparáid le EUR 14 bhilliún don tréimhse 2014-2020. Leis an gcreat sin,
díreofar ar thacaíocht a thabhairt don ní ar a dtugann an Coimisiún Eorpach beartas imirce láidir,
réadúil agus cóir trí Chiste Tearmainn agus Imirce atreisithe EUR 11.2 billiún. Leis an gciste sin,
tacófar le Córas Eorpach Tearmainn níos láidre agus níos éifeachtúla, le himircigh a chur ar ais chuig
a dtír tionscnaimh ar bhonn níos gasta agus ar bhonn níos minicí, agus le hathimeascadh luath na
náisiúnach sin nach ón Aontas iad atá ag fanúint go dleatach san Aontas go fóill beag, agus nár
áiríodh roimhe sin i measc fhreagrachtaí an chiste. Leis an mbuiséad fadtéarmach, tabharfar aghaidh
freisin ar neartú a dhéanamh ar theorainneacha seachtracha an Aontais, ar neartú suntasach é, trí
Chiste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha, ar ciste nua é agus arb é EUR 9.3 billiún a shuim, a
chruthú, agus trí chistiú méadaitheach EUR 12 bhilliún do na gníomhaireachtaí díláraithe a thugann
tacaíocht do na Ballstáit a bhfuil teorainneacha AE á gcosaint acu, go háirithe an Ghníomhaireacht
Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta.
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NÓTAÍ
1

Ba í Alina Dobreva a dhréachtaigh an chuid seo, agus ba í Nadejda Kresnichka-Nikolchova a dhear na grafaicí.

2

Ábhar imní do na Náisiúin Aontaithe agus don Aontas araon is ea an urraim do chearta daonna imirceach, iarrthóirí
tearmainn agus dídeanaithe.

3

Ina theannta sin, ní mór do Bhallstáit Chomhairle na hEorpa a ráthú go mbeidh ag an uile dhuine laistigh dá ndlínse
féin, lena n-áirítear imircigh, na cearta a chumhdaítear sa Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine.

4

Déantar 28 mBallstát an Aontais, cé is moite den Chróit agus den Danmhairg, ach lena n-áirítear an Iorua, a chumhdach
sa staidéar. Tá an staidéar bunaithe ar thorthaí an athbhreithnithe, agus is í an tréimhse 2013-2014 a chumhdaítear go
príomha.

5

Féach Nikolai Atanassov N., Dumbrava C., Mentzelopoulou M-M., Radjenovic A., Tearmann san Aontas, teorainneacha
agus comhar seachtrach maidir leis an imirce, EPRS, Parlaimint na hEorpa, Bealtaine 2018, agus Apap J., Claros Gimeno
E., Mentzelopoulou M‑M., Imirce agus tearmann: Tionscadail agus cistiú, EPRS, Parlaimint na hEorpa, Bealtaine 2018.
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Saincheist na himirce

SÉANADH AGUS CÓIPCHEART
Ullmhaíodh an doiciméad seo d’Fheisirí agus d’fhoireann Pharlaimint na hEorpa, agus is orthu siúd atá sé dírithe,
mar ábhar cúlra chun cabhrú leo ina n-obair pharlaiminteach. Is é/an t-údar/is iad na húdair, agus é/iad siúd
amháin, atá freagrach as inneachar an doiciméid agus ní gá gurb ionann aon tuairimí a nochtar ann agus
seasamh oifigiúil na Parlaiminte.
Údaraítear atáirgeadh agus aistriú chun críocha neamhthráchtála, ar choinníoll go n-admhófar an fhoinse, agus
go dtabharfar fógra roimh ré do Pharlaimint na hEorpa agus go seolfar cóip chuici.
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