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Iarscríbhinní 
Iarscríbhinn I – Tuarascáil ar an mBainistíocht Bhuiséadach agus 
Airgeadais do 2021 
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Réamhrá 
01 Leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ghinearálta an Aontais 
(“an Rialachán Airgeadais”), ceanglaítear ar an oifigeach údarúcháin trí tharmligean i 
gCúirt Iniúchóirí na hEorpa (an Chúirt), i.e. An tArdrúnaí, tuairisciú maidir le 
feidhmíocht a dhualgas nó a dualgas don Chúirt agus do na húdaráis buiséadacha i 
dtuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí.  

02 Is éard atá le fáil sa tuarascáil seo ná faisnéis airgeadais agus bainistíochta, anailís 
ar éifeachtúlacht agus éifeachtacht i ndáil leis na córais rialaithe inmheánaigh, agus an 
ráiteas dearbhaithe bliantúil ón Ardrúnaí maidir le dlíthiúlacht, rialtacht agus 
bainistíocht fhónta airgeadais na n-idirbheart atá faoina chúram nó faoina cúram. 
Cuireann sé le tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí na Cúirte, rud a chuireann 
cuntas ar fáil freisin ar phríomhghníomhaíochtaí na hinstitiúide agus na 
príomhchuspóirí atá bainte amach aici, agus aird á tabhairt ar na hacmhainní a 
úsáideadh i rith na bliana. 

03 Cuirtear gníomhaíochtaí an Ardrúnaí agus buaicphointí móra 2021 i láthair sna 
ranna anseo ina dhiaidh seo, agus ina dhiaidh sin arís déantar trácht ar na 
príomhthorthaí a baineadh amach agus na gníomhaíochtaí a rinne na réimsí éagsúla 
bainistíochta, lena n-áirítear úsáid acmhainní buiséadacha agus daonna a cuireadh ar 
fáil don Ardrúnaí. Maidir leis na torthaí ar chórais rialaithe inmheánaigh agus an obair 
leantach ar an mbarúil atá déanta ag na húdaráis um urscaoileadh don Chúirt, cuirtear 
i láthair iad sin i ranna ar leithligh. Is éard atá sa roinn deiridh ná ráiteas dearbhaithe 
ón oifigeach údarúcháin trí tharmligean, i.e. an tArdrúnaí. Cuireann an iarscríbhinn 
faisnéis shonrach ar fáil maidir le bainistíocht bhuiséid agus airgeadais, a cheanglaítear 
a dhéanamh faoin Rialachán Airgeadais. 
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An tArdrúnaí 
04 Is é an misean atá ar an Ardrúnaí ná na hacmhainní, seirbhísí agus saoráidí a 
theastaíonn ón gCúirt a chur ar fáil, chun misean agus cuspóirí straitéiseacha na Cúirte 
a bhaint amach. Is iad na nithe seo a leanas atá ar chúram an Ardrúnaí: riarachán agus 
bainistíocht foirne na Cúirte, chomh maith le buiséad na Cúirte; cúnamh teanga agus 
seirbhísí foilseacháin; oiliúint; an t-ionad oibre digiteach; slándáil agus sábháilteacht; 
agus leanúnachas gnó (saoráidí, an tSeirbhís Leighis, etc.). Déanann sé nó sí 
formhaoirsiú ar Rúnaíocht na Cúirte freisin, rud a chinntíonn dea-ullmhúchán do 
chruinnithe na Cúirte agus don obair leantach ina dhiaidh sin.  

05 Deimhníonn trí stiúrthóireacht agus dhá roinn go gcomhlíontar dualgais an 
Ardrúnaí:  

o tá an Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta 
(SG1-DHR) freagrach as earcaíocht, gairmfhorbairt, oiliúint, misin, bainistíocht 
acmhainní daonna, slándáil agus an tSeirbhís Leighis;  

o tá an Stiúrthóireacht um Fhaisnéis, Timpeallacht Oibre agus Nuálaíocht 
(SG2-DIWI) freagrach as an ionad oibre fisiciúil (foirgnimh, saoráidí teicniúla, oifigí 
agus lóistíocht), an t-ionad oibre digiteach (trealamh, seirbhísí agus gairis TF), 
agus an leabharlann;  

o cuireann an Stiúrthóireacht um Theanga agus Eagarthóireacht (SG3-LED) seirbhísí 
aistriúcháin, cúnamh teanga agus foilseacháin ar fáil ag an gCúirt;  

o déanann an tOifigeach Cosanta Sonraí (DPO) faireachán ar chomhlíontacht 
rialacha cosanta sonraí AE, agus cuireann sé nó sí cosaint sonraí pearsanta chun 
cinn; 

o tá an tOifigeach Cosanta Sonraí (ISO) freagrach as rialachas slándála agus pleanáil 
slándála, chomh maith le beartas slándála faisnéise a fhorbairt agus a chur chun 
feidhme, rioscaí faisnéise a mhaolú, agus iniúchtaí slándála faisnéise a dhéanamh. 

06 Ag deireadh mhí na Nollag 2021, bhí 338 nduine den fhoireann sainithe ag an 
Ardrúnaíocht chuig a stiúrthóireachtaí agus ranna éagsúla (féach Fíor 1). Sa bhreis air 
sin, d’fhostaigh SG2-DIWI líon suntasach soláthraithe seirbhíse seachtracha, a d’oibrigh 
ar thionscadail TF na Cúirte (82 dhuine den fhoireann sheachtrach [ní raibh siad ar fad 
lán-aimseartha]). D’fhostaigh SG1-DHR seachtar breise a d’oibrigh leis an tSeirbhís 
Leighis. 
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Fíor 1 – Leithdháileadh na foirne san Ardrúnaíocht 

 
Foinse: An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta. 

07 Tá beagnach buiséad iomlán na Cúirte á bhainistiú ag an Ardrúnaíocht, i.e. 
€152 796 727 a fhreagraíonn do 99.4 % de bhuiséad na Cúirte. Bhí cur chun feidhme an 
bhuiséid sásúil in 2021: bhí 96.8 % de na leithreasuithe deiridh geallta, agus rinneadh 
íocaíochtaí ab ionann le €140 151 259 (i.e. 94.5 % de ghealltanais); féach Tábla 1. 
Baineann an chuid eile de na línte buiséid le cumarsáid agus costais dhlíthiúla, chomh 
maith le costais mhisin nach raibh á mbainistiú go díreach ag an Ardstiúrthóireacht. Ní 
bhainistíonn an tOifigeach Cosanta Sonraí ná an tOifigeach Seirbhíse Faisnéise aon 
chaiteachas. 

Tábla 1 – Buiséad bainistithe ag an Ardrúnaíocht (€) 

Stiúrthóireacht Leithreasuithe Gealltanais Íocaíochtaí 

Acmhainní Daonna, Airgeadas agus 
Seirbhísí Ginearálta  137 234 227 132 467 760 131 848 552 

Faisnéis, Timpeallacht oibre agus 
Nuálaíocht  14 751 000 14 747 585 7 579 044 

Teanga agus Eagarthóireacht  1 212 000 1 024 619 723 663 

Iomlán 153 197 227 148 239 964 140 151 259 

% de Bhuiséad na Cúirte 99.7 % 99.8 % 99.9 % 
Foinse: An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta. 
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Buaicphointí na bliana 
08 I gcaitheamh na bliana, ba í an phríomhthosaíocht a bhí ag an Ardrúnaí ná 
tionchar phaindéim COVID-19 ar shláinte agus sábháilteacht na foirne a laghdú, agus 
leanúnachas gnó agus an próiséas cinnteoireachta a choimeád. Rinne an tArdrúnaí 
measúnú ar thionchar na paindéime ar fheidhmíocht foirne, ar chothromaíocht oibre 
agus saoil, ar sheirbhísí riaracháin agus ar nósanna imeachta iniúchóireachta. Léirigh 
an anailís gur bhain an fhoireann leas as na huirlisí nua digiteacha agus an tsolúbthacht 
a ghabhann le teilea-oibriú chun an leibhéal céanna aschuir a sholáthar ag an gcáilíocht 
chéanna agus a bhí ann roimh an bpaindéim.  

09 I bhfianaise na gceachtanna atá foghlamtha, laghdaigh an Chúirt na srianta de réir 
a chéile i gcomhréir le cinntí a rinne na húdaráis i Lucsamburg. Dúshlán amháin a bhí 
ann ná áitreabh na Cúirte a athoscailt ionas go bhféadfadh an fhoireann filleadh ar an 
obair faoi choinníollacha a bhí oiriúnach don staid sláinte poiblí. I mí na Samhna 2021, 
glacadh socruithe oibre nua do 2022 a rinne obair ón oifig agus teilea-oibriú a nascadh 
le chéile. Is í an aidhm atá ag na socruithe hibrideacha sin ná cur chuige níos solúbtha 
d’uaireanta oibre a chur ar fáil. Ligeann na socruithe sin don fhoireann a riachtanais 
maidir le cothromaíocht saol agus oibre a bhaint amach, ach fós aird á tabhairt ar 
riachtanais na seirbhíse agus cur go dearfach le cothromaíocht inscne agus 
éifeachtúlacht eagraíochtúil. Tháinig an cinneadh i bhfeidhm go foirmiúil an 1 Eanáir 
2022, ach tá bearta teilea-oibrithe speisialta fós i bhfeidhm mar fhreagairt ar staid 
COVID-19.  

10 Ba é 2021 an chéad bhliain de chur chun feidhme straitéis 2021-2025 na Cúirte 
freisin, a glacadh in Eanáir 2021. D’fhreagair na Stiúrthóireachtaí go mear agus go 
solúbtha chun na bearta teicneolaíochta agus eagraíochtúla a bhí ag teastáil chun tacú 
le cuspóirí straitéiseacha na Cúirte a chur chun feidhme, a raibh sé mar phríomhaidhm 
acu breisluach a sholáthar, chomh maith le heolas agus saineolas na foirne ar fad a 
fheabhsú. Mar chomhlánú ar straitéis na Cúirte, is ann do Phlean Forbartha Straitéis 
2021-2025 dár nDaoine, Ionad Oibre agus Seirbhísí, chomh maith le beartas um 
éagsúlacht agus cuimsiú na Cúirte agus plean gníomhaíochta 2021-2025. 
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11 Ag leanúint ar aghaidh ó 2020, bhí tionchar fós ag an bpaindéim ar fhorghníomhú 
an bhuiséid, rud a d’fhág nár úsáideadh leithreasuithe tosaigh chomh coitianta sin ar 
roinnt línte buiséid, go háirithe orthu seo a leanas: Misin, Foilseacháin, an tSeirbhís 
Chomhpháirteach Ateangaireachta agus Comhdhálacha, Cruinnithe, agus Speansais 
Ionadaíochta. Bíodh sin mar atá, bhí an ráta cur chun feidhme do ghealltanais agus 
íocaíochtaí beagán níos airde ná do 2020. D’údaraigh na húdaráis bhuiséadacha 
leithreasuithe nár baineadh úsáid astu a aistriú chun freagairt do riachtanais nua: 
infheistíocht i dtrealamh TF agus seirbhísí, córas rochtana slándála nua agus faireachas 
ag an doras a fheabhsú, agus áitreabh a athchóiriú trí infheistíochtaí éasgúla agus, go 
háirithe, treoirthionscadal ar “Athsmaoineamh ar ionad oibre na Cúirte” a sheoladh. 
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Príomhghníomhaíochtaí agus 
príomhthorthaí an Ardrúnaí 
12 Tacaíonn an tArdrúnaí le Straitéis na Cúirte do 2021-2025 a chur chun feidhme trí 
phleananna forbartha straitéise agus tosaíochtaí ina réimsí freagrachta éagsúla a chur 
chun feidhme: cúrsaí TF, acmhainní daonna, foghlaim agus forbairt, seirbhísí teanga 
agus eagarthóireachta, agus bainistíocht saoráidí. Leis na pleananna sin, cuirtear san 
áireamh go bhfuil gá le beartais, socruithe oibre, an t-ionad oibre agus seirbhísí a 
oiriúnú don fhíorstaid nua i ndiaidh COVID. Is iad na príomhthosaíochtaí ná: 

(1) fostaithe atá cáilithe ar ardleibhéal, eolasach agus oilte a earcú, iad a fhorbairt 
agus a choinneáil, chomh maith lena rannpháirtíocht agus díograis a choimeád i 
gcaitheamh a ngairme;  

(2) dea-bhail na bhfostaithe a chothú trí thimpeallacht oibre atá sábhailte agus 
mealltach a chruthú, tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine den fhoireann, socruithe 
oibre solúbtha a chinntiú, agus an t-aistriú ó ionad oibre fisiciúil go hionad oibre 
fíorúil a éascú;  

(3) an claochlú digiteach a chur chun cinn, ag oiriúnú do réaltacht nua hibride agus ag 
úsáid teicneolaíochtaí nua chun obair iniúchóireachta agus freisin obair neamh-
iniúchóireachta san eagraíocht a nuachóiriú, nósanna imeachta a shimpliú, agus 
táirgiúlacht a mhéadú;  

(4) a chinntiú go ndéantar bainistíocht ar acmhainní buiséadacha de réir phrionsabail 
na barainneachta, na héifeachtúlachta agus na héifeachtachta;  

(5) seirbhísí teanga agus foilseacháin ar ardchaighdeán, agus iad déanta go pras, a 
sholáthar;  

(6) comhar idirinstitiúideach a chothú trí naisc idirghníomhaíochta agus comhair a 
shainaithint, chomh maith le rannchuidiú le cur chuige idirinstitiúideach 
comhchoiteann agus tairbhe a bhaint as (tosaíocht chothrománach). 
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13 Léirítear a bhfuil bainte amach ag na tosaíochtaí sin sna táscairí feidhmíochta gnó 
(féach Tábla 2). 

Tábla 2 – Stádas na dtáscairí feidhmíochta gnó 

Tosaíocht Táscaire Tairseach 2021 
Acmhainní Daonna (AD), Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta  

1. Leibhéal na bpost atá folamh 
Glas: ≤ 3 %  
Buí: >3 %, ≤ 5 %  
Dearg: > 5 % 

2.7 % 

2. Meánráta freagartha tráthúla ag Ionad 
Seirbhísí AD 

Glas: ≥ 90 %  
Buí: ≥ 75 %, < 90 % 
Dearg: < 75 % 

99.69 % 

2. Meán-laethanta oiliúna gairmiúla in 
aghaidh an iniúchóra 

Glas: ≥ 5 lá  
Buí: ≥ 4 lá, < 5 lá  
Dearg: < 4 lá 

8.45 lá 

2. Meán-laethanta oiliúna gairmiúla in 
aghaidh an duine nach iniúchóir é nó í 

Glas: ≥ 2 lá  
Buí: ≥ 1 lá, < 2 lá  
Dearg: < 1 lá 

4.29 lá 

4. 

Urscaoileadh a fháil ar bhainistíocht na 
Cúirte ar a buiséad agus tuairim 
iniúchóireachta gan mhodhnú maidir 
le Ráitis Airgeadais na Cúirte 

Glas: urscaoileadh agus 
tuairim iniúchóireachta 
gan mhodhnú 
Dearg: gan urscaoileadh 
agus/nó tuairim 
iniúchóireachta le 
modhnú 

Glas 

Faisnéis, Timpeallacht oibre agus Nuálaíocht   

3. Fáil an chórais do chórais criticiúla 
Glas: ≥ 99.5 %  
Buí: ≥ 99 %, < 99.5 % 
Dearg: < 99 % 

99.88 % 

3. An líon teagmhas a réitíodh sna chéad 
24 uair an chloig 

Glas: ≥ 95 % 
Dearg: < 95 % 95.98 % 

Teanga agus Eagarthóireacht  

5. Céatadán seirbhísí aistriúcháin a 
rinneadh in am 

Glas: ≥ 95 %  
Buí: ≥ 90 %, < 95 %  
Dearg: < 90 % 

97.83 % 

Foinse: An Clár Oibre Bliantúil do 2021 a Chur chun feidhme. 
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Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta  

14 Tá an Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta 
(SG1-DHR) freagrach as acmhainní daonna, airgeadas, an tSeirbhís Leighis, slándáil, 
agus imeachtaí agus prótacal, chomh maith le seirbhísí ginearálta eile ag an gCúirt. 
Bhainistigh sé beagnach 90.2 % de bhuiséad 2021 na Cúirte (féach Tábla 1), a 
leithdháileadh go príomha do thuarastail na gComhaltaí agus daoine den fhoireann 
(féach Tábla 3). 

Tábla 3 – Leithreasuithe agus íocaíochtaí bhuiséad 2021 sa 
Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí 
Ginearálta (€)  

Línte buiséid Leithreasuithe Íocaíochtaí % d’Fhorghníomhú  

Tuarastail agus liúntais 114 511 182 112 601 021 98.3 % 

Daoine eile den fhoireann 
agus seirbhísí seachtracha 6 998 000 6 312 412 90.2 % 

Misin 1 529 000 265 851 17.4 % 

Seirbhís Leighis agus Sóisialta 172 000 92 022 53.5 % 

Costais eile do dhaoine den 
fhoireann 1 698 000 1 550 364 91.3 % 

Oiliúint ghairmiúil 650 000 406 083 62.5 % 

Feithiclí/iompar 366 000 314 925 86.0 % 

Costais ionadaíochta 213 000 24 419 11.5 % 

Cruinnithe, imeachtaí agus 
comhdhálacha 262 000 117 442 44.8 % 

Caiteachas riaracháin eile 181 500 52 557 29.0 % 

IOMLÁN 126 580 682 121 737 095 96.2 % 

Nóta: D’fhéadfadh sé nach gcomhfhreagraíonn na sonraí do na hiomláin mar gheall ar na figiúirí a bheith 
slánaithe. 
Foinse: An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta. 

15 Lean Acmhainní Daonna ar aghaidh le freagairt sheasmhach a sholáthar ar 
phaindéim COVID-19, agus cosaint daoine den fhoireann mar phríomhábhar tosaíochta 
aige. Mar sin féin, ghníomhaigh sé freisin chun aghaidh a thabhairt ar na tosaíochtaí 
atá i bPlean Forbartha Straitéise 2021-2025 dár nDaoine, Ionad Oibre agus Seirbhísí. 

16 Chun aghaidh a thabhairt ar chéad tosaíocht an Ardrúnaí (féach mír 12), seoladh 
dhá chomórtas inmheánacha agus cuireadh painéil le chéile i réimsí na 
hiniúchóireachta agus an aistriúcháin chun poist a líonadh a bhfuil daoine den 
fhoireann shealadach iontu faoi láthair. Sheol an stiúrthóireacht glaonna ar léiriú 
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spéise do shaineolaithe náisiúnta freisin, agus thosaigh sí ag earcú eolaithe sonraí agus 
speisialtóirí sa mhatamaitic i ndiaidh an ghlao ar fhoireann shealadach a seoladh in 
2020. I gcaitheamh na bliana, cuireadh nósanna imeachta roghnúcháin i gcrích do 
stiúrthóir amháin agus ochtar príomhbhainisteoirí. Tar éis don Chúirt an leagan 
athbhreithnithe den bheartas uainíochta foirne a ghlacadh, tugadh nósanna imeachta 
soghluaisteachta a bhí deonach agus éigeantach araon chun críche. Déanann Tábla 4 
thíos achoimre ar earcaíocht na Cúirte in 2021. 

Tábla 4 – Comhaltaí agus foireann a earcaíodh 

 2019 2020 2021 
Comhaltaí 2 3 1 
Oifigigh 17 18 16 
Daoine den fhoireann 
shealadach 33 21 21 

Daoine den fhoireann ar 
conradh 21 20 30 

Saineolaithe náisiúnta 6 3 13 
Oiliúnaithe 55 44 56 
IOMLÁN 134 109 137 

Foinse: An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta. 

17 Cé gur bliain thar a bheith deacair a bhí in 2021 chun iniúchóirí a earcú, tháinig 
méadú ar líon na foirne a earcaíodh, go príomha sa chatagóir shealadach. Tá sé ag éirí 
níos deacra tallann a mhealladh mar gheall ar an ardchostas maireachtála i 
Lucsamburg, agus an easpa próifílí atá ag teacht lenár riachtanais. 

18 I rith na bliana, rinne an stiúrthóireacht an córas breithmheasa inniúlachta agus 
feidhmíochta a nuashonrú, agus sheol sí Seirbhís Chomhairliúcháin Gairme. Chomh 
maith leis sin, thosaigh na triúr ball nua de líonra na ndaoine teagmhála iontaoibhe a 
bhí roghnaithe in 2020 ag obair go lánfheidhmiúil. 

19 Maidir le hoiliúint, cuireadh cúrsaí, ceardlanna agus cuir i láthair ar fáil don 
fhoireann. Maille leis sin, seoladh roinnt tionscadal in 2021 a chuir oiliúint ar 
ardchaighdeán ar fáil don fhoireann i réimsí tábhachtacha amhail: 

o clár oiliúna a dhréachtú do bhainisteoirí; 

o tionchar na hoiliúna a thomhas; 

o creat inniúlachta a fhorbairt;  

o oiliúint shonrach do chinn chúraim a sholáthar; 
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o an tsraith ‘Comhroinnt agus Nascadh’ a thabhairt isteach chun foghlaim ar feadh 
an tsaoil a chur chun cinn trí eolas a chomhroinnt;  

o an tsraith ‘Mo Lucsamburg: fiosraigh an scéal’ a thabhairt isteach chun naisc a 
neartú lenár dtír óstach agus a bheith rannpháirteach san imeascadh; agus 

o Laethanta don Teanga Shoiléir ag an gCúirt a eagrú den chéad uair. 

20 Chuir an stiúrthóireacht tús le comhar le Eurostat freisin, neartaigh sí comhar le 
OLAF, agus bhí sí mar óstach do Mhí Eorpach na Cibearshlándála a bhíonn á eagrú ag 
an Aontas Eorpach. Faoi mar a bhí in 2020, is Seachtain Oiliúna Fhíorúil a bhí againn 
mar an Lá Oiliúna in 2021 le go leor cur i láthair spéisiúil ann, go háirithe Aonach 
Iniúchóireachta le rannpháirtíocht ghníomhach UFInna as tíortha lasmuigh den Aontas. 

21 Chun dea-bhail fostaithe a chothú (an dara tosaíocht ag an Ardrúnaí, féach 
mír 12), b’éacht tábhachtach a bhí ann Oifigeach um Éagsúlacht agus Cuimsiú (É&C) 
tiomnaithe a cheapadh ag tús na bliana. Maille leis sin, glacadh an Beartas um 
Éagsúlacht agus Cuimsiú, agus Plean Gníomhaíochta ar an ábhar céanna, agus ina 
dhiaidh sin cuireadh gníomhaíochtaí É&C chun cinn i gcaitheamh na bliana. Earcaíodh 
oftailmeolaí nua agus dochtúir nua atá freagrach as saoire leighis a fhíorú, agus 
cuireadh tréimhse níos faide le tacaíocht shíceolaíoch don fhoireann.  

22 I measc na ngíomhaíochtaí tábhachtacha eile, bhí: 

o an feachtas ‘RESPECT’; 

o scéim a thabhairt isteach chun ‘slán’ níos pearsanta a fhágáil le daoine den 
fhoireann atá ag dul ar scor; 

o obair leanúnach chun leathanaigh nua AD a réiteach ar shuíomh gréasáin poiblí na 
Cúirte; 

o suirbhé rannpháirtíochta foirne a chur i gcrích, a mbeidh úsáid á baint as chun 
táscairí nua feidhmíochta gnó a ríomh chun críche innéacs rannpháirtíochta 
foirne. 

23 Lean an tSeirbhís Slándála ar aghaidh ina príomhról de chomhairle agus cabhair a 
thabhairt i réimse na cinnteoireachta, i gCill Theicniúil COVID agus ar an gCóras um 
Bainistíocht ar Ghéarchéimeanna. Ag an am céanna, thóg sí na céimeanna ba ghá chun 
cáilíochtaí a foirne a choimeád, agus rannchuidigh sí go han-ghníomhach le seoladh an 
tionscadail athchóirithe maidir leis an gcóras rialaithe rochtana.  
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24 Ar deireadh, lean an roinn Imeachtaí, Cuairteanna agus Prótacal ar aghaidh ag cur 
tacaíocht eagraíochtúil ar fáil d’imeachtaí ar líne chomh maith le cúnamh leis an 
bprótacal do chuairteoirí oifigiúla chuig an gCúirt. Reáchtáladh cuairteanna i ngrúpaí ar 
líne go dtí go raibh an staid sláinte níos fearr do chuairteanna ar an láthair. Athraíodh 
gníomhaíochtaí lónadóireachta, agus glacadh leis na bearta ar fad ba ghá chun 
reachtaíocht náisiúnta COVID-19 a chomhlíonadh. Thacaigh an roinn freisin le dáileadh 
amach na n-aghaidhmhasc agus tástálacha mear-sreafa chuig foireann uile na Cúirte. 

25 I réimse an Airgeadais agus Seirbhísí Ginearálta, ba thosaíocht eile don Ardrúnaí 
(féach mír 12) a bhí i gcáilíocht agus tráthúlacht na n-íocaíochtaí, agus r-sonrascadh a 
thabhairt isteach go ginearálta, rud a lean ar aghaidh go rathúil i gcaitheamh na bliana. 
D’eisigh na hiniúchóirí seachtracha tuairim fhabhrach i leith ráitis airgeadais 2020 na 
Cúirte. 

Faisnéis, Timpeallacht oibre agus Nuálaíocht  

26 Tá an Stiúrthóireacht um Fhaisnéis, Timpeallacht Oibre agus Nuálaíocht (SG2-
DIWI) freagrach as ionad oibre digiteach na Cúirte (trealamh, seirbhísí agus gairis TF) 
agus ionad oibre fisiciúil na Cúirte (foirgnimh, saoráidí teicniúla, oifigí agus lóistíocht), 
chomh maith le leabharlann na Cúirte. Bainistíonn sí 8.3 % de bhuiséad na Cúirte 
(féach Tábla 1). Léiríonn Tábla 5 mionsonraí maidir le húsáid leithreasuithe agus 
íocaíochtaí bhuiséad 2021. 

Tábla 5 – Leithreasuithe agus íocaíochtaí bhuiséad 2021 sa 
Stiúrthóireacht um Fhaisnéis, Timpeallacht Oibre agus Nuálaíocht (€) 

Línte buiséid Leithreasuithe Íocaíochtaí % d’Fhorghníomhú  
Teicneolaíocht faisnéise  9 555 000 4 594 165 48.1 % 

Leabharlann agus cartlann 490 000 411 934 84.1 % 

Foirgnimh agus saoráidí 4 706 000 2 572 946 54.7 % 

IOMLÁN 14 751 000 7 579 044 51.4 % 

Nóta: D’fhéadfadh sé nach gcomhfhreagraíonn na sonraí do na hiomláin mar gheall ar na figiúir a bheith 
slánaithe. 
Foinse: An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta. 

27 Arís, bhí obair SG2-DIWI in 2021 bunriachtanach ó thaobh leanúnachas 
ghníomhaíochtaí na Cúirte a choinneáil, agus, i gcomhréir le tosaíochtaí na 
hArdrúnaíochta (féach mír 12), ó thaobh seirbhísí TF inoiriúnaithe agus saoráidí 
solúbtha a chur ar fáil. Le linn na tréimhse sin, tugadh gach ceann de ghnáth-tháirgí 
agus de ghnáth-nósanna imeachta na Cúirte i gcrích: tuarascálacha iniúchóireachta, 
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comhdhálacha, oiliúint, teagmháil lenár ngeallshealbhóirí, idirphlé lenár n-iniúchaithe, 
agus aistriúchán ar dhoiciméid.  

28 I réimse na Faisnéise agus Teicneolaíochta, bhí roinnt imeachtaí tábhachtacha 
ann in 2021: 

o bhí uasghrádú mór agus ascnaimh bonneagair TF déanta: rinneadh córas iomlán 
Stórála Sonraí na Cúirte a uasghrádú, agus rinneadh an tIonad Aisghabhála 
Tubaiste a ascnamh go dtí na saoráidí a chuireann an tIonad Eorpach um 
Thuilleamaí Gnó (EBRC) ar fáil in Betzdorf; 

o cuireadh Coiste Stiúrtha TF ar bun; 

o bhí an obair ar anailís sonraí leanúnach chun comhoibriú a dhéanamh ar 
thascanna iniúchóireachta (ECAlab);  

o rannchuidigh rannpháirtíocht ghníomhach sa Choiste Stiúrtha Digiteach leis na 
leaganacha éagsúla den phlean forbartha maidir le teicneolaíocht agus sonraí le 
haghaidh iniúchóireachta; 

o bhí rath ar an Líonra Teicneolaíochta agus Nuálaíochta le haghaidh 
Iniúchóireachta; 

o cruthaíodh seirbhísí maidir le hUathoibriú Róbatach Próiseas. 

29 Thosaigh imeachtaí eile in 2021, agus leanfaidh siad ar aghaidh in 2022: 

o seoladh suíomh gréasáin nua na Cúirte; 

o cuireadh córas nua in ionad an Chórais Bainistíochta Geallsealbhóirí, agus 
cruthaíodh stiúideo closamhairc; 

o athchóiríodh na Córais Bainistíochta Aistriúcháin; 

o forbraíodh nascleantóír doiciméid; 

o forbraíodh Tairseach Dhlíthiúil. 

30 Ar an iomlán, réitigh an stiúrthóireacht 19 804 ticéad TF, rinne sí 179 eisiúint 
chórais, chuir sí 99.88 % ar fáil do chórais chriticiúla, agus ráthaigh sí teicneolaíocht 
iomlán cobhsaí d’obair hibrideach (teilea-oibriú agus ar an láthair). 
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31 Dhírigh an stiúrthóireacht isteach freisin ar dhéileáil le rioscaí cibearshlándála trí 
fhaireachán leanúnach agus trí chórais a oiriúnú don líon mór bagairtí a bhí curtha in 
iúl ag Foireann Phráinnfhreagartha Ríomhaire an Aontais. Ba iad na leochaileachtaí ba 
shuntasaí ná na leochaileachtaí a bhí ag cur isteach ar VPN a thacaíonn leis an tseirbhís 
cianrochtana agus le ríomhphost Microsoft. Chríochnaigh 2021 le leochaileacht 
chriticiúil domhanda i.e. “Log4J”. Ar an dea-uair, níor chuir na leochaileachtaí sin 
isteach ar an gCúirt. 

32 Maidir le foirgnimh agus saoráidí, ba iad na héachtaí móra sa tréimhse ná: 

o athchóiriú ar fhoirgneamh K2, agus dhá urlár críochnaithe cheana féin agus urlár 
amháin le cur i gcrích sa chéad ráithe de 2022; 

o cistinéid a shuiteáil ar na hurláir ar fad i bhfoirgneamh K3;  

o an t-athbhreithniú ar shlándáil ag bealach isteach gharáiste K3;  

o córas rialaithe rochtana nua a shuiteáil (fós ar siúl);  

o cur i gcrích na n-oibreacha ar fhoirgneamh KI chun réiteach a fháil ar na fadhbanna 
a cruthaíodh d’aghaidh an fhoirgnimh tar éis deacracht leis na painéil ghloine. 

33 Seoladh staidéar ar thodhchaí fhoirgneamh K1 freisin. Tá sé mar aidhm ag an 
tionscnamh nua todhchaí straitéis foirgneamh na Cúirte a shainiú. Reáchtáladh 
agallaimh agus ceardlanna le Comhaltaí agus leis an bhfoireann, agus roinnfear na 
féidearthachtaí éagsúla leis an gCúirt faoin gcéad ráithe de 2022. Cuireadh Plean 
Gníomhaíochta EMAS do 2020-2022 faoi bhráid an Choiste Riaracháin i mí Eanáir 2021, 
agus tá sé á chur chun feidhme faoi láthair. 

34 Tharla gach ceann de na gníomhaíochtaí sin, chomh maith le cothabháil rialta ar 
ár bhfoirgnimh faoi láthair, próiseáil ticéad (1 802), agus leibhéal seirbhíse den scoth a 
sholáthar in ainneoin an iliomad oibreacha a bhí ag teastáil chun timpeallacht oibre 
shláintiúil a chothabháil, agus é sin go léir i gcomhthéacs na paindéime. 

35 Ar deireadh, lean leabharlann na Cúirte lena seirbhísí a chur ar fáil le linn tréimhsí 
dúshlánacha. Seoladh seirbhís nua “Ask the Library”, a chuireann le soláthar seirbhísí 
“BibliotECA Discovery” agus Soláthar sonraí le haghaidh iniúchóireachta, agus a bhfuil 
ardmheas orthu, mar chuid den digiteáil sa Chúirt. 
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Teanga agus Eagarthóireacht 

36 Tá an Stiúrthóireacht um Theanga agus Eagarthóireacht (SG3-LED) freagrach as 
táirgí uile na Cúirte Iniúchóirí a aistriú agus a fhoilsiú i 24 theanga oifigiúla an Aontais. 
Bainistíonn an stiúrthóireacht níos lú ná 1 % de bhuiséad na Cúirte (féach Tábla 1). 
Léiríonn Tábla 6 mionsonraí maidir le húsáid leithreasuithe agus íocaíochtaí bhuiséad 
2021. 

Tábla 6 – Leithreasuithe agus íocaíochtaí bhuiséad 2021 sa 
Stiúrthóireacht um Theanga agus Eagarthóireacht (in €) 

Línte buiséid Leithreasuithe Íocaíochtaí % d’Fhorghníomhú  
Eisfhoinsiú agus comhar 
idirinstitiúideach 837 000 548 240 65.5 % 

Ateangairí  125 000 5 408 4.3 % 

Foilsiú 250 000 170 015 68.0 % 

IOMLÁN 1 212 000 723 663 59.7 % 

Nóta: D’fhéadfadh sé nach gcomhfhreagraíonn na sonraí do na hiomláin mar gheall ar shlánú. 
Foinse: An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta. 

37 I rith 2021, lean an Stiúrthóireacht d’aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí na 
hArdstiúrthóireachta (féach mír 12). In ainneoin na paindéime, lean a 
príomhghníomhaíochtaí ar aghaidh ar an luas céanna le 2019 agus 2020, agus gan aon 
chur isteach. Aistríodh agus athbhreithníodh 227 003 leathanach (-3.16 %, i.e. 
7 411 leathanach níos lú ná in 2020), i bhfoirm 2 753 iarraidh aistriúcháin le haghaidh 
2021. Ina theannta sin, chuir an fhoireann FastTrad, a chuireann téacsanna gearra 
d’aistriúcháin agus d’athbhreithnithe ar fáil i mBéarla agus i bhFraincis laistigh de 
24 uair a chloig, 1 284 leathanach i gcrích; áirítear san fhigiúr sin 607 leathanach 
d’aistriúcháin agus 677 leathanach d’athbhreithnithe. Bhí 97.83 % de na haistriúcháin 
críochnaithe roimh an sprioc-am, figiúr atá i bhfad chun tosaigh ar an táscaire 
feidhmíochta de 95 %. 

38 Lean an Stiúrthóireacht um Theanga agus Eagarthóireacht dá gníomhaíochtaí a 
éagsúlú lasmuigh den aistriúchán/athbhreithniú freisin i bhfoirm na ngníomhaíochtaí 
seo a leanas: tacaíocht teanga d’iniúchóirí; fotheidealú físe; agus comhar i réimse na 
cumarsáide. Dhréachtaigh agus d’aistrigh na foirne teanga Béarla, Gearmáinise, 
Fraincise, Iodáilise agus Ollainnise preasráitis agus chuir siad feabhas ar an gcaighdeán 
trí theachtaireachtaí chuig an bpobal a chur in oiriúint agus éagsúlachtaí cultúrtha a cur 
san áireamh. Chuir an tseirbhís teanga Béarla, go háirithe, cúnamh dréachtaithe ar fáil 
d’fhormhór aschur na Cúirte i rith na bliana. I gcás na Tuarascála Bliantúla, bhí siad i 
láthair freisin ag an gcuid is mó de na cruinnithe réamhsháraíochta agus sáraíochta 
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chun comhairle teanga a chur ar fáil agus téacsanna á modhnú. Chuir aistritheoirí 
16 mhisean cúnta teanga i gcrích i rith na bliana. D’fhan an ghníomhaíocht sin ar an 
leibhéal céanna leis an mbliain seo caite (14 ar an iomlán in 2020), go príomha mar 
gheall go raibh líon na misean iniúchóireachta ar an bhfód teoranta mar gheall ar an 
bpaindéim. Chuir na foirne Béarla agus Fraincise seirbhísí fotheidealaithe físe ar fáil sé 
huaire i rith na bliana. 

39 Leanadh de thionscadal TraMS atá ceaptha teacht in ionad chóras lárnach na 
stiúrthóireachta. Is deis atá in TraMS chun próisis aistriúcháin inmheánacha a 
shruthlíniú agus a uathoibriú, agus uirlisí teanga comhtháite á gcur ar fáil d’aistritheoirí 
laistigh den timpeallacht ag an am céanna. Seoladh tionscadal cur chun feidhme TraMS 
(céim 1) agus cuireadh tús le hobair cur chun feidhme i bhfoirm ceardlanna chun an 
próiseas a shainiú agus a mhapáil sa chóras nua i gcomhar le comhairleoirí seachtracha 
agus leis an Stiúrthóireacht um Fhaisnéis, Timpeallacht oibre agus Nuálaíocht. Déanfar 
an phríomhobair cur chun feidhme in 2022-2023. 

40 Rinneadh athbhreithniú ar phróisis ghnó freisin i rith na bliana chun chríche 
optamaithe, agus chun naisc idircheangail agus comhair a d’fhéadfadh a bheith ann a 
aimsiú. I measc samplaí de na próisis sin tá na nithe seo a leanas:  

o seiceáil ar an ábhar aistriúcháin dátheangach atá táirgthe ag na foirne teanga go 
léir trí úsáid a bhaint as córas GroupShare. Conclúid amháin a bhí ann ná an 
sreabhadh oibre agus an bealach a úsáidtear uirlisí aistriúcháin in ELS a ailíniú go 
ginearálta le cleachtais LED agus an ascnamh chuig TraMS á dhéanamh; 

o rinneadh tástáil ar riail nua chun an dáta foilsithe is luaithe a ríomh do 
thuarascálacha, agus bhí rath mór air. Áirithíonn sé bainistíocht níos fearr ar an 
am is gá chun tascanna na ngeallsealbhóirí go léir a chomhlíonadh, agus cuireann 
sé riail shoiléir ar fáil do na geallsealbhóirí go léir; 

o d’fhéach grúpa oibre le hanailís a dhéanamh ar thascanna DMG agus TECH 
d’fhonn oibríochtaí a chomhchuibhiú tuilleadh agus sineirgí a aimsiú. 

41 An 31 Nollaig 2021, tháinig deireadh leis na bearta maolaithe a leagadh amach i 
Rialachán Uimh. 1 an 15 Aibreán 1958, arna leasú in 2010 agus in 2015, rud a 
chiallaíonn go bhfuil stádas teanga oifigiúil in institiúidí an Aontais ag an nGaeilge ón 
1 Eanáir 2022. In 2021, d’earcaigh an stiúrthóireacht triúir aistritheoirí Gaeilge chun 
foireann teanga nua a chruthú. 
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Cosaint sonraí  

42 In 2021, cuireadh an tOifigeach Cosanta Sonraí (DPO) díreach faoi fhreagracht an 
tArdrúnaí, agus ceapadh Oifigeach nua. Cuireann an DPO saineolas ar fáil maidir le dlí 
agus cleachtais na cosanta sonraí, agus déanann sé nó sí faireachán ar a gcur chun 
feidhme. Ní bhainistíonn an stiúrthóireacht aon chaiteachas. 

43 Tháinig dúbailt ar iarrataí ar chomhairle maidir le rialacha cosanta sonraí i 
gcomparáid le 2020, agus cuireadh cúrsaí agus treoraíocht shonrach ar fáil. Ullmhaíodh 
tuairimí agus comhair maidir le nuashonruithe ar bheartais agus nósanna imeachta 
inmheánacha freisin in 2021. Tháinig méadú ar thrédhearcacht na rialacha cosanta 
sonraí d’iniúchóirí chun iad a roinnt le hiniúchaithe, go háirithe maidir le ceart na 
Cúirte chun rochtain a fháil ar fhaisnéis chun críche a feidhmeanna iniúchóireachta a 
chomhlíonadh.  

Slándáil Faisnéise  

44 Mar an gcéanna leis an DPO, cuireadh an tOifigeach Slándála Imheánaí (ISO) 
díreach faoi fhreagracht an Ardrúnaí. Oibríonn an ISO i ndlúthchomhar leis an 
Stiúrthóireacht um Fhaisnéis, Timpealalcht oibre agus Nuálaíocht, agus ní bhainistíonn 
sé nó sí aon chaiteachas. 

45 In 2021, chuir an tOifigeach Slándála Inmheánaí i láthair an straitéis nua do na 
blianta amach romhainn, ag leagan béim ar na tosaíochtaí agus na dúshláin do 2021-
2025. Is í an phríomhthosaíocht a bheidh ann ná leanúint le gníomhaíochtaí chun 
feasacht a ardú agus gníomhaíochtaí oiliúna don fhoireann i réimse na slándála 
faisnéise. 

46 Bliain fhíordhúshlánach a bhí ann mar gheall ar na cibirionsaithe leanúnacha agus 
na sáruithe leanúnacha ar shonraí, chomh maith le roinnt bagairtí a raibh 
gníomhaíocht phras ag teastáil ina leith chun fabhtanna criticiúla bogearraí a réiteach 
(féach mír 31). Shuiteáil an Chúirt feidhmchláir chun cosaint níos láidre a thabhairt, 
ghlac sí rialacha slándála chun faisnéis rúnaicmithe AE a chosaint, agus d’ullmhaigh sí 
treoirlínte maidir le faisnéis na Cúirte a rúnaicmiú. D’ionshamhlaigh sí dhá fheachtas 
fioscaireachta den chéad uair chun cibirfheasacht na foirne a thomhas, agus ghlac sí 
chuici féin seirbhís sínithe leictreonaigh a chuir an Coimisiún ar fáil. 
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Soláthar san Ard-Stiúrthóireacht 
47 In 2021, bhain an Chúirt Iniúchóirí úsáid as an nós imeachta idirbheartaithe faoi 
mhír 11.1(b) d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais chun conradh 
amháin le luach os cionn €60 000 a thabhairt i gcrích. Ba é cuspóir an chonartha ná 
síntiús corparáideach na Cúirte a athnuachan leis na Financial Times do 2021 agus 
2022. Bhí luach iomlán an chonartha ag €168 615 (€82 650 do 2021 agus €85 965 
do 2022). 

48 Ós rud é gurb é an Financial Times (FT) an nuachtán gnó Béarla leis an gcáil is mó 
agus go gcuireann sé faisnéis chuimsitheach faoi bheartais AE ar fáil freisin, dá bhrí sin, 
is nuachtán uathúil é agus níl aon nuachtán eile ann a bhféadfaí a rá le réasún atá 
comhionann leis nó a bheadh mar ionadaí dó. Tugann an ceadúnas reatha cead 
d’fhoireann na Cúirte go léir rochtain a fháil ar ábhar digiteach FT laistigh agus 
lasmuigh den Chúirt. Tá praghas an cheadúnais bunaithe ar chroílíon iarbhír léitheoirí. 
Go dtí seo, tá cuntas FT cruthaithe ag 558 n-úsáideoir sa Chúirt, agus ba é 218 líon na 
gcroíléitheoirí iarbhír an lá a rinneadh an tairiscint síntiúis. 

49 Beidh liosta bliantúil na gconarthaí, lena n-áirítear na cinn ar fiú idir €15 000 agus 
€60 000 iad agus a tugadh chun críche in 2021 tar éis nósanna imeachta 
idirbheartaithe, ar fáil ar shuíomh idirlín na Cúirte faoin 30 Meitheamh 2022. 

50 Bhí gach nós imeachta idirbheartaithe níos mó ná €15 000 faoi réir dian-nósanna 
imeachta rialaithe inmheánaigh na Cúirte a chumhdaíonn dlíthiúlacht, rialtacht agus 
bainistíocht fhónta airgeadais. 
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Torthaí na gcóras rialaithe 
inmheánaigh arna gcur chun feidhme 
ag an Ard-Rúnaí  

Córais rialaithe inmheánaigh  

51 Oibríonn an tArd-Rúnaí laistigh de chreat dlíthiúil a chuimsíonn:  

o an Rialachán Airgeadais;  

o na Rialacháin Foirne;  

o creat rialaithe inmheánaigh Chúirt Iniúchóirí na hEorpa;  

o rialacha Nós Imeachta Chúirt Iniúchóirí na hEorpa;  

o na rialacha inmheánacha chun an buiséad a chur chun feidhme;  

o an chairt um chúraimí agus fhreagrachtaí an oifigigh údarúcháin trí fho-
tharmligean; agus 

o na cinntí ar fad a bhaineann le húsáid acmhainní daonna, ábhar agus airgeadais sa 
Chúirt.  

52 Tá creat rialaithe inmheánaigh na Cúirte ina fhorlíonadh leis an gcreat dlíthiúil sin 
d’fhonn é a ailíniú leis an gcóras rialaithe inmheánaigh atá bunaithe ag Coiste na 
nEagraíochtaí Urraíochta ar Choimisiún Treadway (Creat COSO). Tá sé ceaptha chun 
dearbhú réasúnach a sholáthar maidir le dlíthiúlacht, rialtacht agus bainistíocht fhónta 
airgeadais na n-idirbheart airgeadais go léir agus éascaíonn sé gnóthú chuspóirí 
oibríochtúla gach stiúrthóireachta. 

53 Níor tháinig athrú suntasach ar na córais rialaithe inmheánaigh in 2021 agus 
d’fhan struchtúr eagraíochta an riaracháin seasmhach. Is éard atá i gceist leis sin ná 
nósanna imeachta (bunaithe ar COBIT 5 do SG2-DIWI), maoirseacht bhainistíochta, 
rialuithe coisctheacha agus braiteacha agus rialuithe uathoibrithe atá neadaithe i 
gcórais fhaisnéise lena gcumhdaítear príomhphróisis ghnó uile na hArdrúnaíochta.  
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54 Déantar próisis ghnó airgeadais a bhainistiú tríd an bPróiseas Cobhsaíochta agus 
Comhlachais (SAP) a úsáid, rud a fhágann go ndéantar dualgais a leithscaradh go cuí 
idir na céimeanna éagsúla i.e. tionscnamh, fíorú agus bailíochtú ag an oifigeach 
údarúcháin. Clúdaíonn an córas bainistiú buiséadach, forchoimeádais cistí, gealltanais, 
orduithe ceannaigh agus rialú conartha agus sonraisc i gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais agus rialacha agus nósanna imeachta inmheánacha na Cúirte. Cuireann sé 
seiceálacha uathoibrithe ar fáil chun earráidí a chosc nuair a bhíonn sonraí airgeadais á 
bpróiseáil. Chomh maith leis sin, bíonn na daoine den fhoireann a thionscnaíonn 
próisis agus iad siúd a dhéanann fíoruithe ag leanúint seicliostaí chun measúnú a 
dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin Airgeadais i ndáil le gealltanais 
bhuiséadacha agus orduithe íocaíochta.  

55 Bhunaigh gach ceann de na trí stiúrthóireacht clár seiceálacha chun 
meastóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin Airgeadais agus ar chinntí 
Cúirte, agus sehol siad a ráitis dearbhaithe chuig an Ard-Rúnaí ina gcáil mar oifigigh 
údarúcháin trí fho-tharmligean. Déantar a ndearbhuithe a chomhlánú leis na ráitis 
dearbhaithe ó stiúrthóireachtaí eile na Cúirte, ranna agus cinn oifigí príobháideacha a 
d’údaraigh caiteachas in 2021 (féach mír 07). 

56 Bhí na seiceálacha a rinne an Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas 
agus Seirbhísí Ginearálta bunaithe ar anailís rioscaí le haghaidh 2021, torthaí na 
seiceálacha a rinneadh le haghaidh 2020, malartuithe leis an PMO, moltaí na n-
iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha agus faisnéis eile a dhíorthaíonn ó imeachtaí 
a bhí ar siúl in 2020. Is éard atá sa chóras ná seiceálacha ex ante agus ex post ag díriú 
isteach go príomha ar ghnéithe airgeadais, ach ag díriú freisin ar rioscaí eile nach 
mbaineann le hairgeadas. I dTábla 7, déantar achoimre ar na seiceálacha a rinneadh. 
Tá PMO an Choimisiún freagrach as párolla na Cúirte a sheiceáil agus cearta airgeadais 
na foirne a sheiceáil. 
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Tábla 7 – Seiceálacha a dhéanann an Stiúrthóireacht um Acmhainní 
Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta 

Uimh. Seiceáil Cineál 

1 Cearta airgeadais  Ex ante / 
Ex post (1) 

2 
Luach saothair fhoireann agus Chomhaltaí na Cúirte arna bhainistiú 
ag an PMO. Ex post (1) 

3 
Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí a dhéantar ar na línte 
buiséid arna mbainistiú ag an Stiúrthóireacht (seachas misin agus 
costais ionadaíochta) 

Ex post 

4 
Costais mhisin arna réiteach ag an PMO, bunaithe ar threoir mhisin 
na Cúirte agus ar an gcinneadh cur chun feidhme lena mbaineann 

Ex ante (2) / 
Ex post 

5 Speansais ionadaíochta Chomhaltaí na Cúirte, agus costais bhreosla Ex ante  

6 
Cros-seiceálacha ar speansais mhisin agus ionadaíochta na 
gComhaltaí; súil a choinneáil ar ídiú breosla ag feithiclí oifigiúla Ex post 

7 Áit chónaithe ar fhoireann na Cúirte Ex post 

8 
Cruinneas agus iomláine na ndoiciméad i gcomhaid phearsanta na 
ndaoine den fhoireann 

Ex post 

9 Neamhláithreacht foirne agus uaireanta oibre  Ex post 

10 Siléar Ex post 

11 Mionairgead Ex post 

Nóta: (1) seiceálacha a rinne an PMO; (2) le haghaidh misin amháin a bhailíochtaigh an Stiúrthóireacht um 
Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta. 

Foinse: An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta. 

57 Bhí na seiceálacha a rinne an Stiúrthóireacht um Fhaisnéis, Timpeallacht Oibre 
agus Nuálaíocht bunaithe ar thorthaí an athbhreithnithe ar an gclár riosca in 2022, ar 
mheasúnú aibíochta na bpróisas in 2021 agus ar an obair leantach ar mholtaí 
iniúchóireachta inmheánacha. Cuireadh san áireamh freisin seiceálacha a rinne an t-
iniúchóir seachtrach mar chuid den athbhreithniú bliantúil TF. Seachas an líne buiséid 
don Leabharlann agus Cartlann, tá na hidirbhearta airgeadais go léir stiúrthóireacht 
faoi réir seiceáil ex ante chun neamhchomhlíonadh leis an Rialachán Airgeadais a 
shainaithint mar aon le haon earráidí agus botúin riaracháin eile (e.g. tagairtí 
míchearta, dátaí míchearta i réimsí téacs agus ceangailteán neamhchriticiúla a bheith 
in easnamh). Déantar seiceálacha atá neadaithe i mbainistiú na bpróiseas a chomhlánú 
le seiceálacha ex post. Áirítear ar na seiceálacha ex post sin seiceálacha rialta ar 
sholáthar conarthaí íseal-luacha agus ar: 

(1) chomhlíonadh foirmiúlachtaí an chonartha nua d’oibríochtaí TF agus aird a 
thabhairt ar eochairtháscairí feidhmíochta atá ann cheana; 

(2) rialtacht bhainistíocht airgeadais thionscadal K2; 
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(3) paistí seachtracha, rialta a chur i bhfeidhm le haghaidh slándáil TF; 

(4) seiceálacha ar chearta riarthóra ar ríomhairí glúine; 

(5) éifeachtúlacht na huirlise faireacháin bogearraí; 

(6) comhlíonadh sprioc-amanna seachadta; 

(7) ráitis phríobháideachais a bheith in uirlisí próiseála sonraí pearsanta na Cúirte; 

(8) iomláine na doiciméadachta is gá le haghaidh íocaíochtaí sonraisc; 

(9) comhlíonadh an phróisis bainistíochta eisiúna. 

58 Bhí na seiceálacha a rinne an Stiúrthóireacht um Theanga agus Eagarthóireacht 
bunaithe ar anailís ar na rioscaí do bhliain 2021 agus ar thorthaí na seiceálacha a 
rinneadh le haghaidh 2020. Dhírigh na seiceálacha ar ghnéithe airgeadais, ar cháilíocht 
na seirbhísí teanga a cuireadh ar fáil agus ar ghnéithe TF agus eagraíochtúla na 
Stiúrthóireachta. Áiríodh sna seiceálacha ex post: 

o dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí a dhéantar faoi na línte buiséid atá á 
mbainistiú ag an stiúrthóireacht; 

o éifeachtúlacht agus cáilíocht uirlisí aistriúcháin ríomhchuidithe (CAT); agus  

o cáilíocht na n-aistriúchán a sholáthraítear, comhlánaithe le córas aiseolais 
úsáideora ina ndéantar anailís ar bharúlacha na n-úsáideoirí. 

Forléargas ar bhainistíocht riosca  

59 Ó 2016 agus tar éis Chreat Bainistíochta Riosca na Cúirte a ghlacadh, ceanglaíodh 
ar gach seomra iniúchóireachta agus stiúrthóireacht sa Chúirt anailís riosca a 
dhéanamh ar a ngníomhaíochtaí. Áirítear san anailís sin, tuairisc an tionchar má 
tharlaíonn riosca, na seiceálacha inmheánacha a cuireadh i bhfeidhm agus bearta chun 
laghdú a dhéanamh ar an dóchúlacht riosca agus ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith 
ann dá bharr. Ag éirí as na seiceálacha, cruthaítear pleananna gníomhaíochta a 
bhaineann le bainistiú riosca a chuirtear san áireamh nuair a bhíonn seiceálacha 
ex ante agus ex post á gceapadh agus á gcur chun feidhme. Ina dhiaidh sin, bíonn 
torthaí na seiceálacha ar fáil don dearbhú bliantúil a dhéanann an oifigeach údarúcháin 
trí tharmligean sa tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí agus do na 
measúnaithe rioscaí don bhliain dar gcionn. Cuirtear costéifeachtúlacht na seiceálacha 
san áireamh i gceapadh na gcóras rialaithe inmheánaigh. 
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60 Na príomhrioscaí a shainaithin an timthriall measúnaithe riosca do 2021, bhain 
siad leo seo a leanas: 

o tionchar phaindéim COVID-19 ar acmhainní agus dálaí oibre na Cúirte, lena n-
áirítear oiriúnú don réaltacht nua maidir le socruithe oibre hibrideacha, agus 
sláinte agus sábháilteacht na foirne; 

o neamhchomhlíonadh an Rialacháin Airgeadais i dtaca le dlíthiúlacht agus rialtacht 
na n-íocaíochtaí, agus barraineacht, éifeachtúlacht agus éifeachtacht na 
ngníomhaíochtaí. Áirítear riosca calaoise sa riosca freisin a bhaineann le húsáid 
méadaithe a bhaintear as sonraisc leictreonacha; 

o spleáchas ar ghníomhaíochtaí seachfhoinsithe agus cáilíocht na ngníomhaíochtaí 
sin (lena n-áirítear gníomhaíochtaí an Choimisiúin); 

o sárú ar shonraí nó cásanna de neamhchomhlíonadh na rialacha cosanta sonraí, 
lena n-áirítear sáruithe nó neamhchomhlíonadh a d’éirigh as cibirionsaithe. 
Cuirtear san áireamh sa riosca freisin an t-ualach riaracháin maidir le creat casta 
dlíthiúil agus tuairiscithe a bhaineann le srianta slándála agus cosanta sonraí; agus 

o saincheisteanna foirne, amhail an fhadhb a bhaineann le ceanglais earcaíochta a 
chomhlíonadh, cothromaíocht oibre agus saoil a sholáthar don fhoireann, 
foireann a mhealladh agus a choinneáil agus fórsa saothair atá ag dul in aois. 

61 Tá obair na Cúirte faoi réir grinnscrúdú poiblí dian. Déantar a hiniúchóireachtaí ar 
bhealach oscailte agus trédhearcach, agus roinntear na torthaí leis an bpobal ar bhonn 
leanúnach. Bhí an Chúirt agus a rialacha inmheánacha ina n-ábhar d’ailt sna meáin le 
cúpla mí anuas. Is í an aidhm atá againn ná soiléiriú a thbhairt ar gach ceist atá fós ag 
an údarás um urscaoileadh ina thaobh sin. 

Éifeachtúlacht agus éifeachtacht na gcóras rialaithe 
inmheánaigh 

62 Rinne na stiúrthóireachtaí go léir scrúdú ar thorthaí a seiceálacha ex ante agus 
ex post i mí Eanáir 2022. Níor thug na seiceálacha aon laigí móra chun solais sna córais 
rialaithe inmheánaigh. Rinne na stiúrthóirí athbhreithniú freisin ar stádas na moltaí 
iniúchóireachta inmheánaigh go léir atá ar feitheamh chun a áirithiú go gcuirfí chun 
feidhme iad faoi na sprioc-amanna is gá. Rinne an t-oifigeach údarúcháin trí 
tharmligean scrúdú ar fhaisnéis sna tuarascálacha rialaithe inmheánaigh ó na trí 
stiúrthóir sular shínigh sé a dhearbhú i gcomhréir le hAirteagal 74(9) den Rialachán 
Airgeadais. 
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An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí 
Ginearálta 

63 Níor thug na seiceálacha ex ante a rinne an Stiúrthóireacht um Acmhainní 
Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta (ítimí 4 agus 5 i dTábla 7) aon mhór-
shaincheisteanna chun solais do bhliain airgeadais 2021 i dtaca le costais mhisin a 
d’údaraigh an stiúrthóireacht, costais ionadaíochta na gComhaltaí agus ídiú breosla 
feithiclí oifigiúla. Ag tús 2022, rinne an Chúirt athbhreithniú ar leormhaitheas na 
rialacha ábhartha. 

64 Chumhdaigh seiceálacha ex post ar dhlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí a 
rinneadh ó na línte buiséid a bhfuil an stiúrthóireacht freagrach astu sampla 
randamach de 126 íocaíocht, i.e. thart ar 19 % de na híocaíochtaí ar fad a ndearnadh 
seiceáil orthu (ítim 3 i dTábla 7). Braitheadh neamhchomhlíonadh foirmiúil i gcás trí 
íocaíocht sna seiceálacha, ach ní raibh aon tionchar airgeadais acu; ba cheart dhá 
íocaíocht a bheith áirithe go páirteach in 2020, agus rinneadh ceann amháin do 
ghealltanas buiséadach nár tugadh gealltanas dlíthiúil ina leith roimh ré. Áiríodh na 
cásanna sin i gclár eisceachtaí na Cúirte agus cuireadh na rialacha is infheidhme i 
gcuimhne don fhoireann. Ar an iomlán, bhí na híocaíochtaí dlíthiúil agus rialta agus bhí 
an doiciméadacht is gá ar fáil. Mar gheall ar chóras SAP agus a sheiceálacha 
uathoibríocha, chomh maith leis an bhfíoras go bhfuil an fhoireann an-eolach ar an 
uirlis (atá in úsáid ag an bhfoireann ó 2008), bhí an ghníomhaíocht in ann leanúint ar 
aghaidh i gcomhréir leis na gnáthnósanna imeachta. Lean an timpeallacht bhreisithe 
teilea-oibre gan tionchar a bheith aici ar an bpróiséas bainistíochta. 

65 Tháinig méadú ar an líon misean in 2021, ach bhí sé fós níos ísle ná na leibhéil a 
bhí ann roimh an bpaindéim. D’aimsigh an t-iniúchóir inmheánach earráidí i gcostais 
mhisin nár tháinig chun solais trí sheiceálacha ex ante nó ex post. Níor léirigh 
seiceálacha ex post ar chostais mhisin (ítimí 4 agus 6 i dTábla 7) fadhbanna 
tromchúiseacha ar bith maidir le réiteach misin ag an PMO agus níor léiríodh go raibh 
éifeacht ábhartha ag an laige a sainaithníodh ar dhlíthiúlacht agus rialtacht na gcostas. 
Bhain tromlach na n-earráidí a sainaithníodh le ríomh liúntas laethúil agus aisíoc na 
gcostas taistil do mhisin mar aon le socruithe príobháideacha. Níor léirigh cros-
seiceálacha ar aisíocaíochtaí costas ionadaíochta in aghaidh na liúntas laethúil a íocadh 
le haghaidh misean aon earráidí. 

66 Maidir leis na stiúrthóireachtaí agus le cinn na n-oifigí príobháideacha a bhain 
leas as an líne bhuiséid sin, agus dár deonaíodh fo-tharmligean mar oifigeach 
údarúcháin, sheiceáil siadsan costais mhisin freisin agus thug siad ráiteas dearbhaithe 
don Ard-rúnaí. Níor shainaithin seiceálacha aon earráidí suntasacha i nósanna 
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imeachta misin do 2021. B’éigean doiciméadacht bhreise a chur ar fáil le haghaidh 
roinnt misean, ach de bharr na seiceálacha ex ante a rinneadh ar fhormhór na misean 
bhíothas in ann formhór na bhfadhbanna a d’fhéadfadh a bheith ann a réiteach go 
réamhtheachtach.  

67 Léirigh anailís ar bhailíochtú orduithe misin agus dearbhuithe costais gurb iad na 
hoifigigh údarúcháin trí tharmligean a bhí ainmnithe a d’údaraigh tromlach mór na n-
orduithe sin. As 1 732 ordú misin agus dearbhú costais, bailíochtaíodh 60 gan údarú 
foirmiúil agus tharla sé sin de chuid is mó de bharr faisnéis mhícheart a bheith 
taifeadta sa chóras. Cuireadh nós imeachta nua i bhfeidhm chun cosc a chur ar 
chásanna den sórt sin amach anseo. Thairis sin, bailíochtaíodh 43 mhisean tar éis don 
Chomhalta nó an duine den fhoireann a bheith imithe cheana féin. Áiríodh na cásanna 
sin i gclár eisceachtaí na Cúirte. 

68 Áiríodh sna seiceálacha misin ex post obair leantach a dhéanamh ar aisíocaíochtaí 
do thicéid eitleáin neamhúsáidte, agus is é an tátal a thagann as sin ná go bhfuil an ráta 
aisíoca ard agus go bhfuil aisgnóthú den sórt sin bainistithe go maith. Mar a bhí sna 
blianta roimhe seo, déanfar torthaí na seiceálacha a chur in iúl don fhoireann. 

69 Ar an iomlán, bhí torthaí sheiceálacha an PMO dearfach. Níor léirigh seiceálacha 
ex ante na gceart airgeadais aon fhadhb ar leith. Léirigh seiceálacha ex post gur 
míníodh athruithe sa phárolla agus go raibh údar maith leo do na 12 mhí roimhe sin 
agus go raibh liúntais suiteála agus saoire tuismitheora nó teaghlaigh cruinn. Bhí gá le 
haisghnóthú sna cásanna seo a leanas: 

o ceithre chás a bhaineann le liúntais oideachais;  

o aon chás amháin a bhaineann le cánacha ar thuarastal a ríomh; 

o aon chás amháin a bhaineann le liúntais cothaithe laethúla deonaithe sna chéad 
mhíonna de bheith lonnaithe ag an áit oibre; agus 

o aon chás amháin a bhaineann le liúntais laethúla do dhaoine den fhoireann atá ag 
dul i mbun a ndualgais nó a athraíonn a n-áit fostaíochta nuair a thugtar saoire 
speisialta le haghaidh aistrithe dóibh. 

70 Fíoraíodh áit chónaithe na foirne (ítimí 1 agus 2 i dTábla 7) ar bhonn an achair idir 
an áit fostaíochta agus na háiteanna cónaithe atá dearbhaithe. Léirigh na seiceálacha 
go raibh cónaí ar gach duine den fhoireann, seachas seacht gás, in áit nach raibh níos 
faide ná 80 km óna n-áit fostaíochta. Déanfar obair leantach ar na seacht gcás atá i 
gceist. Fíoraíodh an áit chónaithe bhuan do 15 dhuine den fhoireann freisin a 
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roghnaíodh go randamach. Thug gach duine den fhoireann sa sampla fianaise 
leordhóthanach a d’fhág go bhféadfaí glacadh leis go raibh an seoladh dearbhaithe 
ceart. 

71 Leanadh de chomhaid foirne a bhainistiú trí úsáid a bhaint as nós imeachta a 
chuir an phaindéim san áireamh. Roghnaíodh fiche comhad pearsanta (sampla 
neamhionadaíoch) go randamach le haghaidh seiceálacha (ítim 8 i dTábla 7) agus 
fuarthas go raibh doiciméadacht ar iarraidh in 11 chás. Bhí teastas pósta, cárta 
aitheantais, deimhniú cónaitheachta, aistriú cearta pinsin, teastas tríú theanga don 
ardú céime, teastas breithe, agus cinneadh faoi obair pháirt-aimseartha i measc na 
ndoiciméad ba thábhachtaí a bhí in easnamh. 

72 Bunófar nósanna imeachta inmheánacha nua chun na doiciméid atá le cur sa 
chomhad pearsanta a shonrú nuair a earcaítear daoine nua ar an bhfoireann nó nuair a 
dhéanfar aistriú idirinstitiúideach. Ba cheart do na nósanna imeachta a bheith curtha 
chun feidhme i ndlúthchomhar leis na hinstitúidí eile, go háirithe leis an PMO ag an 
gCoimisiún. 

73 Bhí asláithreachtaí foirne agus am oibre faoi réir seiceálacha ex post (ítim 9 i 
dTábla 7), a raibh an méid seo a leanas mar thoradh orthu:  

o naoi lá de shaoire chúiteach de bharr ragoibre a aisghabháil; 

o an liúntas a fuair triúr den fhoireann a bhí ar shaoire bhreoiteachta do níos mó ná 
30 lá a chur ar fionraí; 

o 31 thréimhse d’obair pháirtaimseartha ar chúinsí leighis a dheonú; 

o sé chás easláine a bheith á n-athbhreithniú, agus cás nua amháin a sheoladh; agus  

o dhá sheiceáil leighis a dhéanamh. 

74 Níor tháinig aon mhór-shaincheisteanna as na seiceálacha ex post eile (ítimí 10 
agus 11 i dTábla 7). Ar an iomlán, taifeadadh cúig chás de neamhchomhlíonadh agus 
eisceacht amháin sa chlár eisceachtaí. Ní raibh tionchar airgeadais ag aon cheann acu 
agus glacadh bearta chun aghaidh a thabhairt ar na teagmhais a braitheadh. 
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Faisnéis, Timpeallacht oibre agus Nuálaíocht  

75 Níor tháinig aon mhainneachtain shuntasach chun solas sna seiceálacha ex ante a 
rinne an Stiúrthóireacht um Fhaisnéis, Timpeallacht Oibre agus Nuálaíochta a 
bhaineann le hidirbhearta airgeadais in SAP. As 2 008 idirbheart SAP, lena n-áirítear 
orduithe ceannaigh, iarrataí ar íocaíocht agus sonraisc, níor dhearnadh ach 45 a chur ar 
ais le haghaidh ceartúcháin, ar méadú beag é i gcomparáid le 2020. Cuireadh ar ais iad 
den chuid is mó chun doiciméid eile a chur leis an gcomhad, faisnéis a cheartú, nó an 
gá le ceannacháin a bhailíochtú. Ina theannta sin, shainaithin na seiceálacha dhá 
neamhchomhlíonadh foirmiúil maidir le híocaíocht a rinneadh gan gealltanas dlíthiúil 
agus íocaíocht a rinneadh gan seachadadh iomlán ar na seirbhísí agus na hítimí a 
ordaíodh. Áiríodh an dá chás i gclár eisceachtaí na Cúirte. 

76 Rinneadh naoi gcuntas a scriosadh, trí chuntas a dhíchumasú agus 10 gcuntas 
agus sreabhadh oibre a chruthú in Service Now mar gheall ar sheiceáil ex post ar na 
cearta riarthóra ar ríomhairí glúine (ítim 4 i mír 57) chun soláthar cuntas faoi phribhléid 
i dtimpeallacht TF na Cúirte a bhainistiú. Thug an stiúrthóireacht faoi deara freisin nach 
raibh roinnt ceadúnas á n-úsáid agus, dá bhrí sin, stopadh na ceadúnais sin (ítim 5 i 
mír 57). Níor shainaithin na seiceálacha eile aon saincheist mhór. Shainaithin formhór 
na seiceálacha (a bhaineann le hítimí 1, 2, 6, 7, 8 agus 9 i mír 57) feabhsuithe a 
d’fhéadfaí a dhéanamh ar phróisis atá ann cheana. 

77 Seiceáladh conarthaí ar luach íseal féachaint an raibh siad ag comhlíonadh an 
Rialacháin Airgeadais maidir leis an tairseach €15 000 d’éadálacha in aghaidh an 
díoltóra. Níor tháinig aon mhainneachtain nó easnamh suntasach chun solais sna 
seiceálacha. In aon chás amháin, bhí orduithe a bhí déanta le díoltóir do sheirbhísí 
comhchosúla níos mó ná €15 000 thar thréimhse ceithre bliana. Míníodh agus áiríodh 
an cás i gclár eisceachtaí na Cúirte.  

Teanga agus Eagarthóireacht  

78 Ar an iomlán, tháinig seiceálacha ex post ar dhlíthiúlacht agus ar rialtacht na n-
íocaíochtaí a rinneadh ó línte buiséid a bhfuil an stiúrthóireacht freagrach astu ar an 
gconclúid go raibh na híocaíochtaí dlíthiúil agus rialta agus go raibh an doiciméadacht 
is gá ar fáil. Braitheadh trí chás de neamhchomhlíonadh, nuair nach raibh cúpla lá de 
ghealltanas dlíthiúil cumhdaithe ag gealltanas buiséadach. Áiríodh na cásanna sin i 
gclár eisceachtaí na Cúirte. 
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79 Baineann foirne teanga éagsúla úsáid fhairsing as uirlisí aistriúcháin 
ríomhchuidithe, cé is moite d’fhoireann an Bhéarla a bhfuil a próisis féin aici de bharr 
nádúr speisialta a cuid oibre Ní raibh stádas “aistriúchán neamh-fhormheasta/neamh-
shínithe" ach ag 1.1 % de na deighleáin a seiceáladh. 

80 In 2021, sheiceáil Parlaimint na hEorpa cáilíocht aistriúcháin na Cúirte den chéad 
uair. Dhírigh na seiceálacha ar aistriúcháin a rinne na 10 bhfoireann teanga nár chuir a 
bpríomhbhainisteoirí rialú cáilíochta ar fáil mar gheall go raibh teanga dhúchais éagsúil 
acu. Roghnaíodh deich ndoiciméad chun príomhchineálacha táirge na Cúirte a 
chumhdach agus seiceáladh dhá leathanach do gach ceann de na 10 ndoiciméad a 
roghnaíodh (iomlán 200 leathanach, i.e. 2 x 10 x 10). Do sheacht teanga, níor 
sainaithníodh aon fhadhb mhór. Do na trí cinn eile, fuair cúpla doiciméid scór 
meastóireachta faoi bhun 80 % agus rinneadh anailís ar bharúlacha an mheastóra. 
Seiceáladh cáilíocht aistriúcháin freisin ar bhonn barúlacha ó úsáideoirí sheirbhísí na 
stiúrthóireachta. In 2021, bhí 89 mbarúil ann, ó fhoireann na Cúirte go príomha ach ó 
eintitis eile freisin. 

81 Tháinig na seiceálacha ar an gconclúid go raibh na torthaí dearfach den chuid is 
mó. Ar an mbonn sin, tháinig príomhbhainisteoirí na bhfoirne teanga ar an gconclúid 
go raibh na haistriúcháin ar chaighdeán inghlactha, agus sheol siad a ráitis dearbhaithe 
chuig an Stiúrthóir. 

Stiúrthóireacht na hUachtaránachta agus an tSeirbhís Dlí 

82 Tá Stiúrthóireacht na hUachtaránachta freagrach as an líne bhuiséid a bhaineann 
le gníomhaíochtaí cumarsáide na Cúirte agus as an gcaidreamh idirinstitiúideach, arbh 
ionann é sin agus € 250 000 de leithreasuithe in 2021. Tá an tSeirbhís Dlí freagrach as 
an líne bhuiséid a bhaineann le costais dhlíthiúla agus damáistí, arbh ionann é sin agus 
€50 000. Níor tháinig na seiceálacha a rinneadh ar aon earráid shuntasach a bhaineann 
le ceachtar den dá líne bhuiséid. 

Conclúid maidir le córais rialaithe inmheánaigh 

83 Léirítear i seiceálacha ex ante agus ex post do 2021 go bhfuil córas rialaithe 
inmheánaigh na hArdrúnaíochta ag feidhmiú go héifeachtúil agus go leormhaith, agus 
go bhfuil rioscaí airgeadais agus neamhairgeadais faoi smacht ina stiúrthóireachtaí 
éagsúla. Shainaithin na seiceálacha líon earráidí neamhábhartha agus an gá le 
hathbhreithniú a dhéanamh ar roinnt nósanna imeachta. Meastar go bhfuil costas na 
seiceálacha réasúnta, le 15.2 FTE tiomanta don tasc (lena n-áirítear 0.2 ag an PMO). 
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Léirigh an t-athbhreithniú freisin stóinseacht an chórais bhainistíochta, atá bunaithe ar 
bhogearraí comhtháite agus áirítear ann cion suntasach na seiceálacha uathoibríocha. 

84 In 2021, mar thoradh ar mholtaí na Seirbhíse um Iniúchóireacht Inmheánach, 
chuir an córas rialaithe inmheánaigh béim níos mó ar chostéifeachtúlacht na 
seiceálacha agus ar thionchar na paindéime ar na seiceálacha a rinneadh. Mhéadaigh 
sé sin cáilíocht an tuairiscithe agus léirigh sé ról chreat rialaithe inmheánaigh na Cúirte. 

85 Ar an iomlán, tá conclúid an Iniúchóra Inmheánaigh maidir le córais rialaithe 
inmheánaigh do 2021 dearfach; tá seiceálacha iontaofa ann do na réimsí 
gníomhaíochta is mó riosca d’obair na hArdrúnaíochta agus coinníodh an deighilt ar 
dhualgais idir daoine den fhoireann le haghaidh seiceálacha ex ante agus ex post. Níor 
sainaithníodh aon mhóreasnaimh a thabharfadh go mór faoi cheist iontaofacht na 
ráiteas dearbhaithe maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht idirbhearta airgeadais in 2021 
(féach mír 65). 
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Obair leantach ar chinneadh i dtaobh urscaoileadh 2019 
86 Ar 29 Aibreán 2021, dheonaigh Parlaimint na hEorpa urscaoileadh1 i leith chur chun feidhme an bhuiséid do bhliain airgeadais 2019. Tá 
cuntas na hoibre leantaí i ndáil leis na barúlacha a rinneadh sa chinneadh i dtaobh urscaoileadh ar fáil thíos. 

Barúil in Urscaoileadh 2019 ó Pharlaimint na hEorpa Freagra na Cúirte 

1. Notes that the annual accounts of the Court of Auditors (the ‘Court’) are 
audited by an independent external auditor in order to apply the same 
principles of transparency and accountability that the Court applies to its 
auditees; notes with satisfaction the auditor’s opinion that the financial 
statements give a true and fair view of the Court’s financial position; 

N/B 

2. Notes that in 2019 the Court’s budget amounted to a total of 
EUR 146 890 000 (compared to EUR 146 469 000 in 2018 and 
EUR 141 240 000 in 2017) and that 98 % of all appropriations were 
committed by the end of 2019 (compared to 96.21 % in 2018 and 97.73 % 
in 2017); 

N/B 

3. Recalls that the Court’s budget is mostly administrative, with a large 
amount being used for expenditure concerning persons working within 
the institution (Title 1) and concerning buildings, movable property, 
equipment and miscellaneous operating costs (Title 2); 

N/B 

                                                      
1 Cinneadh 2020/2144(DEC) ó Pharlaimint na hEorpa. [Níl an téacs seo ar fáil i nGaeilge.] 
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Barúil in Urscaoileadh 2019 ó Pharlaimint na hEorpa Freagra na Cúirte 

4. Recalls that the execution rates for Title 2 are not sufficiently improving 
with the rate of commitments amounting to 64.17 % (compared to 
59.13 % in 2018 and 57.13 % in 2017) and the rate of payments amounting 
to 62.21 % (compared to 55.11 % in 2018 and 55.75 % in 2017); stresses 
the confirmation by the Court in its follow-up document to the 2018 
discharge resolution that it will continue its efforts to improve the 
execution rates and to consider carefully their budget estimates; 

Forghníomhú an bhuiséid 
Measaimid go bhfuil sé níos iomchuí faireachán a dhéanamh ar 
fhorghníomhú buiséadach Theideal 2, go háirithe an ráta 
íocaíochta ó pheirspictíocht dhá bhliain. Léiríonn sé sin, go 
ndearnadh 91.38 % d’íocaíochtaí 2018 ar leithreasuithe agus 
98.04 % d’íocaíochtaí ar ghealltanais i gcaitheamh na tréimhse 
dhá bhliain (2018-2019). Ar bhonn bliantúil, ag deireadh 2019, 
ba é 96.94% ráta na leithreasuithe a bhí geallta. Bhí na 
híocaíochtaí ar ghealltanais ag 64.17 % agus bhí na híocaíochtaí 
ar leithreasuithe ag 62.21 %. 
Shroich an ráta úsáide le haghaidh leithreasuithe i dTeideal 2 
95.39 % in 2021 (i gcomparáid le 93.38 % in 2020). B’ionann 
íocaíochtaí agus 50.44 % de na leithreasuithe deiridh agus 
52.88 % de na gealltanais (in 2020, bhí na rátaí sin ag 51.46 % 
agus 55.11 %). Tá gealltanais arna dtabhairt anonn go 2022 i 
gcomhréir le hAirteagal 12 den Rialachán Airgeadais ag 
comhfhreagairt do 44.95 % de leithreasuithe deiridh agus 
47.12 % de ghealltanais (in 2020, bhí na rátaí sin ag 41.92 % 
agus 44.89 %, faoi seach). In aon chás, leanfaimid lenár n-
iarrachtaí feabhas a chur ar na rátaí forghníomhaithe íocaíochta. 

5. Notes the Court’s comment that it is more appropriate to monitor the 
budgetary execution of Title 2 from a two-year perspective; acknowledges 
that over the two-year period 2018-2019, 91.38 % of the payments on 
appropriations and 98.04 % of the payments on commitments were made; 

6. Notes the continuation of carry-overs, e.g. of EUR 3 057 772 in 2019 
under Chapter 21 (Data processing, equipment and movable property: 
purchase, hire and maintenance) compared to EUR 4 310 280 in 2018 due 
to on-going IT projects; states that the total carry-over for Title 2 from 
2018 to 2019 amounted to EUR 6 068 597 and considers it a positive thing 
that this resulted in payments of EUR 5 777 454 on carry-overs; 

N/B 



 34 

 

Barúil in Urscaoileadh 2019 ó Pharlaimint na hEorpa Freagra na Cúirte 

7. Notes that the carry-over of appropriations for Title 1 and 2 from the 
financial year 2018 to the financial year 2019 amounted to EUR 7 406 944 
and gave rise to payments amounting to EUR 6 553 576, a utilisation rate 
of 88.48 % which is equal to the utilisation rate in 2018; 

N/B 

8. Appreciates the fact that the Court is considering the suggestion in the 
2018 discharge resolution that an independent annual report on the 
Union institutions should be presented as part of the reflections on the 
Court’s strategy for the 2021-2025 period which should be adopted by the 
end of 2020; reiterates in this regard the need for a deeper examination 
by the Court of each and every institution in order to allow Parliament to 
fulfil its duties as discharge authority; 

Réimsí sonracha: Riarachán 
Déantar an iniúchóireacht ar cheannteideal 5 de CAI, 
“Riarachán”, de réir na modheolaíochta iniúchóireachta a 
úsáidtear sa Ráiteas Dearbhaithe, agus cuireann sé sin ar ár 
gcumas measúnú sonrach a dhéanamh. Le roinnt mhaith 
blianta, táimid á thuairisciú go seasta gur réimse íseal-riosca é 
sin, a bhfuil na rátaí earráide ann faoi bhun an leibhéil 
ábharthachta. Inár gcuid oibre iniúchóireachta in 2019, áiríodh 
scrúdú ar na córais mhaoirseachta agus rialaithe ag comhlachtaí 
an Aontais a roghnaíodh agus ar an méadú san úsáid a bhaintear 
as foireann ar conradh. 
I gcomhréir lenár straitéis do 2021-2025, féachfaimid le 
heilimintí cáilíochtúla bunaithe ar na torthaí ó chórais sonracha 
agus ó obair chomhlíontachta a chur leis an bhfaisnéis 
chainníochtúil a bhíonn inár dtuarascáil bhliantúil. I gcur chuige 
clársceidealaithe na Cúirte, cuirtear roghnú cúramach na n-
iniúchtaí san áireamh, agus aird á tabhairt ar ár spriocanna 
straitéiseacha, na rioscaí a sainaithníodh agus dearcaí na 
ngeallsealbhóirí (lena n-áirítear na dearcaí ó Chomhdháil 
Chathaoirligh na gCoistí i bParlaimint na hEorpa). Déanaimid ár 
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Barúil in Urscaoileadh 2019 ó Pharlaimint na hEorpa Freagra na Cúirte 
ndícheall topaicí iniúchóireachta ábhartha a roghnú bunaithe ar 
na hacmhainní atá ar fáil. 

Tá an Chúirt ag machnamh faoi láthair ar a chur chuige i leith a 
hiniúchóireachta don Ráiteas Dearbhaithe, ach tugann sí ar aire 
go dteastódh méadú suntasach in acmhainní chun rátaí earráide 
a sholáthar le haghaidh réimsí caiteachais breise. 

9. Welcomes the Court’s dedication to prepare the first report on the 
performance under the Union budget, following the request by 
Parliament, aimed at assessing the results achieved from spending under 
the Union budget and, in particular, by providing an assessment of the 
performance under each Union policy; believes that performance audit is 
essential to evaluate the real impact of Union investments; 

N/B 

10. Regrets that the Court’s follow-up to the 2018 discharge resolution 
provided only limited responses to Parliament’s remarks; stresses that the 
follow-up is essential to enable Parliament’s Committee on Budgetary 
Control to determine whether the Court has implemented Parliament’s 
recommendations; calls on the Court to include all necessary responses 
and more detailed explanations on the implementation of Parliament’s 
recommendations in its next follow-up report, making explicit reference to 
each paragraph of the discharge resolution and providing all necessary 
documentation; 

Obair leantach na Cúirte ar an rún urscaoilte 
Féachfaidh an Chúirt le freagraí a sholáthar atá chomh 
mionsonraithe agus is féidir ina tuarascálacha ar an obair 
leantach maidir leis an urscaoileadh agus tá sí réidh le gach 
doiciméad tacaíochta a sholáthar agus tuilleadh mionsonraí má 
mheastar gur gá sin. 
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Barúil in Urscaoileadh 2019 ó Pharlaimint na hEorpa Freagra na Cúirte 
11. Echoes the Court’s recommendation that the Commission publish the 
annual management and performance report at an earlier point every 
year in order to examine and report on the regularity of the information 
presented; acknowledges the constraints following the COVID-19 
pandemic that forced the Court to publish its 2019 annual report in 
November 2020;

N/B 

12. Notes that at the end of 2019, there were 853 permanent and
temporary posts compared to 891 posts in 2013, constituting a decrease
of 4.26 %; notes in particular that permanent posts decreased by
6.91 percentage points while temporary posts increased by 10.07
percentage points; asks the Court to assess whether the increasing
tendency of using temporary posts is a response to the Court’s specific
needs or rather is a response to budgetary constraints; notes that the staff
level is continuously reviewed and that the Court’s establishment plan
remains the same as in 2017 and in 2018 with 853 posts; notes that
following the UK’s withdrawal from the Union, and in accordance with the
result of the negotiations, the establishment plan was adapted during
2019;

Earcaíocht agus deiseanna gairme 
Ar nós institiúidí eile atá lonnaithe i Lucsamburg, tá deacrachtaí 
méadaitheacha ag an gCúirt ó thaobh oifigigh a earcú agus a 
choinneáil ó phainéil d’iarrthóirí ar éirigh leo i gcomórtais EPSO, 
toisc gur fearr le cuid mhór acu tús a chur lena ngairm beatha in 
institiúidí an Aontais sa Bhruiséil. Is í an phríomhchúis atá leis sin 
ná an costas ar maireachtála atá fós ag méadú i Lucsamburg, 
costas nach gcúitítear le comhéifeacht cheartúcháin murab 
ionann agus tíortha eile san Aontas. Dá bhrí sin, le blianta beaga 
anuas, bhain an Chúirt leas níos mó as foireann shealadach a 
earcú ag gráid AD níos ísle agus, roinnt uaireanta, d’eagraigh sí 
nósanna imeachta roghnúcháin chun iniúchóirí a fhostú mar 
dhaoine den fhoireann shealadach. 
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Barúil in Urscaoileadh 2019 ó Pharlaimint na hEorpa Freagra na Cúirte 

13. Appreciates the fact that the Court, in accordance with its 2018 to 
2020 strategy, has extended its contacts with researchers, academia and 
think-tanks and that the Court as of 1 June 2020 has seconded 15 staff 
members to other international bodies; notes that the Court regularly 
hosts staff seconded from other international bodies and that the Court 
also provided 55 internships (compared to 60 in 2018) for university 
graduates for periods of three to five months; notes that, in 2019, six 
internships were unpaid; asks the Court to offer an allowance to interns 
that covers at least their living costs, even in the case of short-term 
internships; welcomes the fact that the Court entered into several 
partnerships with universities and professional organisations with a view 
to future cooperation; 

Sealanna oiliúna sa Chúirt 
Go ginearálta, tugann an Chúirt liúntas d’oiliúnaithe a 
chumhdaíonn a gcostais mhaireachtála ar a laghad, fiú i gcás 
intéirneachtaí gearrthéarmacha. Maidir leis na sé sheal oiliúna 
gan íocaíocht a ndearna Parlaimint na hEorpa tagairt dóibh in 
2019, ba shealanna oiliúna “neamhghnácha” iad sin a raibh sé 
mar aidhm acu na hoiliúnaithe a spreagadh chun 
breathnóireacht a dhéanamh ar obair na Cúirte. Tréimhse 
ghearr (mí amháin ar a mhéid) a bhí i gceist lena bhformhór, 
agus ní raibh ach péire acu a mhair ar feadh tréimhse trí mhí. 
Tháinig triúr de na hoiliúnaithe ó na hoifigí iniúchóireachta 
náisiúnta agus, dá bhrí sin, is iad a n-institiúidí féin a d’íoc iad. I 
gcás oiliúnacht amháin a mhair tréimhse an-ghearr (01-
30/06/2019), bhí cónaí ar an oiliúnaí i Lucsamburg cheana féin. I 
gcás oiliúnacht eile, bhí comhaontú déanta le scoil aistriúcháin 
sa Bheilg, a roghnaíonn oiliúnaí amháin in aghaidh na bliana 
chun tréimhse oiliúna ghearr a dhéanamh (01/02-30/04/2019) 
ag an gCúirt. 
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Barúil in Urscaoileadh 2019 ó Pharlaimint na hEorpa Freagra na Cúirte 

14. Notes the fact that the Court’s recruitment policy, based on the 2016 
reform and the general principles and employment conditions of the 
Union institutions, makes the Court a task-based organisation; notes that 
members of staff are allocated to a Court-wide pool from which resources 
are allocated to audit chambers and tasks; notes that in the process of 
assigning members of staff from the pool to the tasks, the Court pays 
particular attention to ensuring that the necessary expertise and staff 
resources are made available in good time and that an adequate rotation 
of staff takes place across teams through a regular mobility exercise; 

N/B 

15. Appreciates that the Court followed up on the 2018 staff satisfaction 
survey and implemented activities related to staff well-being, such as the 
Court’s network of confidential contact persons across the organisation to 
provide professional and, if requested, anonymous support to members of 
staff; notes that the Court also provides five free sessions with 
psychologists and organises presentations on how to deal with burnout 
and, for managers, on how to detect and deal with harassment; 

N/B 
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16. Is concerned about the decrease in the number of female directors 
from 30 % in 2018 to 20 % in 2019 and the decrease in the number of 
female heads of unit from 39 % in 2018 to 35 % in 2019; notes, however, 
the slight increase in female Court Members from 21 % in 2018 (6 out of 
28 Members) to 25 % in 2019 (7 out of 28 Members); underlines the 
commitment of Parliament’s Committee on Budgetary Control to support 
a revision of the nomination process for Court Members in order to reach 
a gender balance (7 women and 21 men were Members in 2019); recalls 
the invitation to Member States to be more active in encouraging women 
to apply for these kinds of positions; reiterates that the Council should 
always present at least two candidates, one female and one male, during 
the appointment procedure; 

Cothromaíocht inscne 
Le blianta beaga anuas, tá feabhas tagtha ar an gcothromaíocht 
inscne i measc bhainisteoirí na Cúirte: faoi mhí Eanáir 2022, bhí 
an céatadán de bhainisteoirí ban méadaithe go 40 %, agus is é 
an céatadán de phríomhbhainisteoirí ban ná 37 %. Áirítear i 
mBeartas um Éagsúlacht agus Cuimsiú nua 2021-2025, agus sa 
Phlean Gníomhaíochta a ghabhann leis, roinnt gníomhaíochtaí 
chun mná a spreagadh chuig poist bhainistíochta: 
• leanúint de chleachtas an Ardrúnaí maidir le ríomhphost a 

chur go rialta chuig stiúrthóirí agus chuig 
príomhbhainisteoirí d’fhonn iniúchóirí ban a spreagadh chun 
a bheith ina gcinn cúraim; 

• agallaimh nó suirbhéanna i ndíth ainm a dhéanamh le mná 
den fhoireann (AD 9 agus os a chionn) a bhfuil drogall orthu 
ról ceannaireachta a ghlacadh, chun a gcúiseanna a thuiscint 
agus réitigh mhalartacha a mholadh (e.g. ról an chinn cúraim 
a roinnt idir beirt oifigeach); 

• seisiúin neamhfhoirmiúla a eagrú inar féidir le mná a bhfuil 
taithí acu mar chinn cúraim a gcuid eolais a roinnt; 

• socrú a dhéanamh go dtabharfaidh stiúrthóirí tuairisc dá 
seomraí gach sé mhí maidir leis an sciar de chinn chúraim ar 
mná agus ar fir iad, agus tuairisciú a dhéanamh chuig an 
Ardrúnaíocht ina dhiaidh sin. Déanfaidh an tArdrúnaí 
nuashonraí leathbhliantúla a chur faoi bhráid an Choiste 
Riaracháin; 

• oiliúint, cóitseáil agus comhairle a eagrú do mhná den 
fhoireann, ó shaineolaithe gairme agus ó mhná eile ar féidir 
leo a bheith ina n-eiseamláirí; 
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• agallamh a chur ar rannpháirtithe ban sa Chlár Forbartha 

Ceannaireachta, páipéar machnaimh a chruthú le faisnéis 
faoina n-inspreagadh agus a srianta agus bearta tacaíochta 
amhail meantóireacht agus cóitseáil a chur ar fáil. Féachaint 
ar na tionscnaimh tacaíochta atá ann cheana, amhail Clár 
Forbartha Tallainne na mBan de chuid an Choimisiúin; 

• agallaimh scoir a dhéanamh le daoine atá ag fágáil Chúirt 
Iniúchóirí na hEorpa, lena n-áirítear ceisteanna chun a 
shoiléiriú cén fáth a bhfuil mná ag fágáil, agus doiciméad a 
chur ar fáil ina ndéantar achoimre ar an méid a thagann 
chun solais as na hagallaimh. Anailís a dhéanamh ar na 
hagallaimh scoir go léir uair sa bhliain agus na ceachtanna a 
foghlaimíodh a phlé leis na ranna ábhartha. 

17. Welcomes the Court’s continuous efforts on the administrative level to 
promote equal career opportunities for staff and in particular to achieve 
gender balance in management positions; notes that the Court launched a 
leadership development programme in 2019, aimed at developing the 
skills of potential managers with equal participation by men and women; 

N/B 
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18. Appreciates the participation of the Court in the Joint Committee of 
Equal Opportunities and in the equal opportunities action plan for the 
2018-2020 period which also addresses the issues of age and disability; 
asks the Court to report on the implementation of the action plan to the 
discharge authority; 

Tharla an obair leantach ar Phlean Gníomhaíochta 2018-2020 
mar chuid de thionscnamh níos leithne chun Plean 
Gníomhaíochta Bheartas um Éagsúlacht agus Cuimsiú nua 2021-
2025 de chuid na Cúirte, a glacadh i mí Bealtaine 2021, a ullmhú. 
Leis an bplean gníomhaíochta nua, féachaimid le haon 
neamhionannas a d’fhéadfadh a bheith ann a laghdú. 
Spreagfaimid fir chun saoire tuismitheora a thógáil trí sheisiúin a 
eagrú inar féidir le fir a thóg saoire tuismitheora a dtaithí a 
roinnt, nó a iarraidh ar shaorálaithe a bheith ina bpointí 
teagmhála d’fhir a bhíonn ag lorg comhairle faoin ábhar.  

Leanfaimid freisin d’anailís a dhéanamh ar an nós imeachta 
bliantúil um ardú céime ex post, chun a chinntiú nach raibh aon 
chlaontacht ann mar gheall ar shaoire mháithreachais nó saoire 
tuismitheora, obair pháirtaimseartha nó aon dhéimeagrafaíocht 
foirne eile (e.g. aois, náisiúntacht, nó cineál conartha). Tá sé 
beartaithe againn tacú le hobair pháirtaimseartha a fheabhsú, 
trí chóras comhaireamh foirne a chur ar bun chun cúiteamh a 
thabhairt d’fhoirne agus do sheomraí as caillteanas coibhéisí 
lánaimseartha mar thoradh ar obair pháirtaimseartha agus gach 
tréimhse fhada neamhláithreachta foirne (e.g. saoire 
mháithreachais, saoire ar chúiseanna pearsanta, tréimhse fhada 
de shaoire bhreoiteachta agus athshannadh chuig feidhm eile). 
Cúiteoimid na ranna a ndéanann an caillteanas sin an difear is 
mó dóibh. 
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Ar deireadh, déanfaimid cothromaíocht shláintiúil idir an saol 
oibre agus an saol pearsanta a chur chun cinn, agus gluaiseacht 
a spreagadh i dtreo díriú go cultúrtha agus go heagraíochtúil ar 
thorthaí seachas ar uaireanta oibre agus láithreacht fhisiciúil, 
inar féidir le foirne hibrideacha feidhmiú i dtimpeallacht 
sholúbtha. Tá feachtas reáchtáilte againn cheana féin i rith an 
chéad leath iomlán de 2021 maidir leis an gceart chun 
dícheangail agus cothromaíocht oibre agus saoil, agus tá sé ar 
intinn againn leanúint ar aghaidh sa treo sin. 
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19. Urges the Court to strive for further improvements in the context of 
geographical balance of staff (specifically for AST functions groups 1-4 and 
5-9 in which there is a significant overrepresentation of certain 
nationalities); calls on the Court to prepare an action plan for the 
recruitment of new staff members with attention to geographical balance, 
as stipulated in Article 7 of the Staff Regulations; 

Bíonn an Chúirt rannpháirteach i gcruinnithe idirinsitiúideacha le 
EPSO chun plé a dhéanamh ar dhea-chleachtais chun líon 
iarrthóirí níos ilghnéithí a mhealladh agus an chothromaíocht 
gheografach i measc na foirne a mhéadú. Leanfaimid de 
chomhar a dhéanamh le EPSO ar a thionscnamh chun uirlis 
faireacháin comhionannais agus éagsúlachta don earcaíocht a 
fhorbairt i gcomhar leis na Ballstáit. Freisin, foilsíonn an Chúirt 
faisnéis uair sa bhliain maidir le hionadaíocht gheografach i gclár 
comhardaithe sóisialta bliantúil na Cúirte, a bhfuil miondealú ar 
an bhfoireann iomlán ann, lena n-áirítear bainisteoirí agus 
cúntóirí, de réir náisiúntachta. 
I mBeartas um Éagsúlacht agus Cuimsiú nua 2021-2025, agus sa 
Phlean Gníomhaíochta a ghabhann leis, tá sé mar aidhm againn 
plé a dhéanamh le Comhaltaí den Chúirt ó thíortha atá ar 
ghannionadaíocht maidir le conas iarratais a mhealladh/a 
spreagadh agus a fháil ó linn níos ilghnéithí iarratasóirí. Ag céim 
níos déanaí, ullmhóidh an Chúirt plean gníomhaíochta, lena n-
áireofar barúil ó Pharlaimint na hEorpa agus anailís ón gCúirt 
Iniúchóirí. Úsáidfidh an Chúirt an plean gníomhaíochta sin chun 
plé a spreagadh. 
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20. Notes that flexible working arrangements are available for all 
members of staff except for certain categories where this is not possible 
for practical reasons; notes, however, that a large majority of members of 
staff benefiting from those working arrangements in 2019 were women 
(87 % of staff working part-time and 68 % of staff who took parental 
leave); calls on the Court to reflect on this situation in the context of its 
career opportunities and diversity policies; encourages the Court to 
complete the flexible working arrangements with a protection of the staff 
members’ right to disconnect; 

Comhionannas deiseanna 
Ghlac an Chúirt Plean Gníomhaíochta do Bheartas um 
Éagsúlacht agus Cuimsiú nua 2021-2025 i mí Bealtaine 2021. Leis 
an bplean gníomhaíochta nua, féachaimid le haon 
neamhionannas a d’fhéadfadh a bheith ann a laghdú. 
Spreagfaimid fir chun saoire tuismitheora a thógáil trí sheisiúin a 
eagrú inar féidir le fir a thóg saoire tuismitheora a dtaithí a 
roinnt, nó a iarraidh ar shaorálaithe a bheith ina bpointí 
teagmhála d’fhir a bhíonn ag lorg comhairle faoin ábhar. 
Leanfaimid freisin d’anailís a dhéanamh ar an nós imeachta 
bliantúil um ardú céime ex post, chun a chinntiú nach raibh aon 
chlaontacht ann mar gheall ar shaoire mháithreachais nó saoire 
tuismitheora, obair pháirtaimseartha nó aon dhéimeagrafaíocht 
foirne eile (e.g. aois, náisiúntacht, nó cineál conartha). Tá sé 
beartaithe againn tacú le hobair pháirtaimseartha, trí chóras 
comhaireamh foirne a chur ar bun chun cúiteamh a thabhairt 
d’fhoirne agus do sheomraí as caillteanas coibhéisí 
lánaimseartha mar thoradh ar obair pháirtaimseartha agus gach 
tréimhse fhada de neamhláithreacht foirne (e.g. saoire 
mháithreachais, saoire ar chúiseanna pearsanta, tréimhse fhada 
de shaoire bhreoiteachta agus athshannadh chuig feidhm eile). 
Cúiteoimid na ranna a ndéanann an caillteanas sin an difear is 
mó dóibh. 
Ar deireadh, déanfaimid cothromaíocht shláintiúil idir an saol 
oibre agus an saol pearsanta a chur chun cinn, agus gluaiseacht 
a spreagadh i dtreo díriú go cultúrtha agus go heagraíochtúil ar 
thorthaí seachas ar uaireanta oibre agus láithreacht fhisiciúil, 
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inar féidir le foirne hibrideacha feidhmiú i dtimpeallacht 
sholúbtha. Reáchtálamar feachtas cheana féin i rith an chéad 
leath iomlán de 2021 maidir leis an gceart chun dícheangail agus 
cothromaíocht oibre agus saoil, agus tá sé ar intinn againn 
leanúint ar aghaidh sa treo sin. 

21. Echoes the Court’s remarks regarding the high cost of living in 
Luxembourg as constituting one of the main factors leading to difficulty in 
hiring and retaining staff; reiterates its concern about the growing 
problem of the purchasing power disparity suffered by Union civil servants 
posted to Luxembourg; 

N/B 
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22. Welcomes the K2 building modernisation with the purpose of 
upgrading the building’s technical installations, taking into consideration 
new environmental concerns, and transforming the current archiving 
spaces, which are no longer needed because of digitalisation, into a set of 
common collaborative and well-being spaces, such as meeting and 
videoconference rooms and coffee corners; 

N/B 

23. Values the fact that the Court performed a preliminary study in 2017 
and that the outcomes of the study were taken into account in the current 
modernisation project; notes that the Court continues with the use of 
individual offices and only a few collaborative spaces; welcomes the fact 
that dedicated sessions were organised to share the project with the staff 
and that the feedback received was generally positive; 

N/B 

24. Welcomes the improvements to the security perimeter, in particular 
the construction of additional fences, new parking barriers and an entry 
lock for the car park in the K3 building, a project that was to be completed 
in 2020; notes that in 2019, in addition to regular expenses such as the 
periodical controls of installations, the Court invested EUR 123 000 in 
physical security; 

N/B 
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25. Takes note of the measures taken with respect to the safety of staff, 
namely a contingency plan to deal with large-scale incidents, an internal 
procedure in case of a possible nuclear accident and a service level 
agreement with the European External Action Service to benefit from its 
advice regarding missions to countries with a high and critical level of 
threat; 

N/B 

26. Notes that an external eco-management and audit scheme (EMAS) 
audit was carried out at the end of 2019 and that as a result the Court has 
successfully renewed its EMAS certification for the period 2020 to 2022 
and adopted a new action plan to face the climate emergency; notes that 
the Court’s CO2-balance is published on its site every year in order to track 
the Court’s efforts to reduce its carbon footprint as part of the broader 
EMAS project and to achieve the Europe 2020 growth strategy goal of 
sustainable development, which was approved in 2010 by the European 
Council; 

N/B 

27. Welcomes the fact that the Court adopted a cyber-security action plan 
in mid-2018 with a three-year timeframe; notes that during 2019 the 
following objectives were achieved: a more effective and regular 
remedying of software vulnerabilities, the prevention of unauthorised 
access to cloud services, the review of information security governance 
and the improvement of security monitoring capabilities; welcomes the 
cyber-security awareness-raising session for the Court’s staff; notes that 
the Court is also benefitting from the cyber-security services and 
infrastructure provided by the Computer Emergency Response Team for 
the EU institutions, bodies and agencies; 

N/B 
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28. Welcomes the setting up of the digital steering committee with the 
aim of progressing the digital transformation of the audit under an 
initiative called ‘ECA audit goes digital’; notes that in 2019, the ECA Lab, 
the Court's inter-disciplinary innovation laboratory focusing on the digital 
transformation of audit using data and technology, supported ten audit 
tasks, including a pilot project on using big data for performance audit; 
asks the Court to report to Parliament on any obstacles encountered while 
requesting data in a machine readable format from Union institutions; 

Teicneolaíocht agus sonraí san iniúchóireacht 
Tá an Chúirt tar éis príomhthosaíocht straitéiseach a dhéanamh 
d’úsáid méadaithe ar theicneolaíocht agus sonraí san 
iniúchóireacht ina straitéis do 2021-2025, agus tá spriocanna 
shainithe aici chun claochlú digiteach a cuid oibre 
iniúchóireachta féin a chur chun cinn. San áireamh orthu sin, tá: 
(i) ‘féachaint le rochtain shlán agus éasca a fháil ar shonraí 
iniúchaithe’; (ii) ‘cultúr agus cur chuige iniúchóireachta digití a 
chothú inár gcuid oibre’; (iii) ‘infheistíocht a dhéanamh sna 
scileanna agus san eolas riachtanach ar fud ár bhfoireann’; agus 
(iv) ‘uirlisí agus teicnící iniúchóireachta digití nua a chur chun 
feidhme atá oiriúnach dár réimse iniúchóireachta, lena n-áirítear 
córas uathoibrithe do bhailiú agus anailís ar shonraí, agus leas a 
bhaint freisin as acmhainneacht dhigiteach na Cúirte atá ann 
cheana’. 

Chun na spriocanna sin a bhaint amach, tá plean forbartha 
glactha ag an gCúirt a d’ullmhaigh an Coiste Stiúrtha um Dhigitiú 
maidir le húsáid sonraí agus teicneolaíochta san iniúchóireacht 
atá le cur chun feidhme sna cúig bliana atá amach romhainn i 
ranna ar fud na hinstitiúide. Beidh sé mar thosaíocht i gcéim cur 
chun feidhme an phlean, breathnú ar rochtain ar shonraí ó 
institiúidí an Aontais agus cumas na Cúirte chun sonraí a fháil i 
bhformáid inúsáidte. Sa chomhthéacs sin, tuairisceoimid aon 

29. Welcomes the fact that the Court's Decision No 6-2019 on the open 
data policy and the reuse of documents was published in April 2019 and 
that the Court’s IT systems are based on solid architectural principles that 
take into account a cost-benefit approach in relation to mainstream 
technologies procured inter-institutionally; welcomes the fact that open 
source technologies are used at the Court in accordance with those 
principles; encourages the Court to prioritise open source technologies in 
order to prevent vendor lock-in, retain control over its own technical 
systems, provide stronger safeguards for the privacy and data protection 
of users and increase security and transparency for the public; 

30. Notes with satisfaction that the Court set up an action plan in 2016 to 
be prepared for the Regulation (EU) 2016/679 and to be compliant with 
that Regulation as soon as it became applicable to Union institutions, 
bodies, offices and agencies; notes that responsibilities for data protection 
and information security were restructured in 2019 in order to allocate 
and reinforce the resources allocated; 
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31. Encourages the Court to follow the recommendations of the European 
Data Protection Supervisor to renegotiate the interinstitutional licensing 
agreement and implementation contract, signed between the Union 
institutions and Microsoft in 2018, with the objective of achieving digital 
sovereignty, avoiding vendor lock-in and lack of control, and ensuring the 
protection of personal data; 

deacracht a bhíonn romhainn maidir le sonraí meaisín-inléite a 
fháil ó na hinstitiúidí. 

Cruthaíodh foireann nua atá tiomnaithe do thacú le húsáid na 
heolaíochta sonraí agus na teicneolaíochta san iniúchóireacht. 
Tá sí comhdhéanta d'eolaithe sonraí agus iniúchóirí TF atá oilte, 
agus tá sí ag obair go dlúth leis na seomraí iniúchóireachta go 
léir chun ár gcuid oibre iniúchóireachta a chlaochlú go digiteach. 

Tá córais TF na Cúirte bunaithe ar phrionsabail ailtireachta 
daingne a chuireann san áireamh cur chuige costas/tairbhe i 
gcomhréir le teicneolaíochtaí príomhshrutha a sholáthraítear go 
hidirinstitiúideach. Bunaithe ar na critéir sin, chinneamar 
bogearraí foinse oscailte a chur chun feidhme mar phríomh-
chomhpháirt dár réimse freagrachtaí. A mhéid a bhaineann leis 
an gCúirt mar ‘sholáthraí’ saor-bhogearraí foinse oscailte, ba 
mhaith linn béim a leagan ar an bhfíoras go bhfuil ár 
ngníomhaíochtaí forbartha bogearraí an-teoranta, ós rud é go 
gcuirimid an prionsabal ‘athúsáid roimh cheannach, ceannach 
roimh thógáil’ i bhfeidhm. 

Leanann an Chúirt na moltaí ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint 
Sonraí go dlúth, agus tacaíonn sí go hiomlán le hiarrachtaí 
institiúidí de chuid an Aontais (a ndéanann EC-DIGIT ionadaíocht 
orthu) chun comhaontú Microsoft a chur in oiriúint do Rialachán 
an Aontais Eorpaigh. 
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32. Encourages the Court to develop further synergies and rationalisation 
with other Union bodies through interinstitutional cooperation; notes that 
the Court uses tools and services provided by or jointly with other 
institutions such as a service level agreement with the paymaster office of 
the Commission covering the management of pensions, financial rights 
and payroll; notes that the Court uses the Commission’s IT tools in fields 
such as missions, HR, training and translation; welcomes the participation 
in joint procurement procedures with various other institutions for IT, 
translation, etc.; 

Comhaontuithe ar leibhéal seirbhíse 
Bíonn an Chúirt rannpháirteach i réimse coistí buana agus 
ad hoc agus i ngrúpaí oibre ina ndéanann institiúidí an Aontais 
comhar, ina malartaíonn siad faisnéis agus dea-chleachtais agus, 
i gcás inar féidir, ina bhforbraíonn siad réitigh chomhchoiteanna. 
Tá gach suim ag an gCúirt sineirgí a chur chun cinn le hinstitiúidí 
eile de chuid an Aontais trí chomhaontuithe ar leibhéal seirbhíse 
a shíniú, agus tá sé beartaithe againn gach deis comhair a 
ghlacadh le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile de chuid an 
Aontais. Tá comhaontú leathan ar leibhéal seirbhíse ag an gCúirt 
faoi láthair leis an gCoimisiún Eorpach lena gcumhdaítear 
árachas sláinte, árachas dífhostaíochta, pinsin, ríomh tuarastail 
agus íocaíocht, agus bainistiú ar chearta airgeadais agus 
speansais misin; agus le hinstitiúidí eile de chuid an Aontais 
chun feidhmchláir TF idirinstitiúideacha a sholáthar. Cé nach 
ndéantar anailís costas-tairbhe foirmiúil i gcónaí, cuireann na 
comhaontuithe seo tairbhí soiléire ar fáil don Chúirt. Oibrímid i 
gcomhar leis an gCoimisiún i réimsí eile freisin, e.g. oiliúint 
ghairmiúil, agus eagraímid roinnt nósanna imeachta soláthair 
éagsúla i gcomhar le hinstitiúidí eile. Bainfidh an Chúirt leas go 
fonnmhar as deiseanna eile chun comhar idirinstitiúideach a 
dhéanamh. 



 51 

 

Barúil in Urscaoileadh 2019 ó Pharlaimint na hEorpa Freagra na Cúirte 

33. Acknowledges the fact that, following the interinstitutionally agreed 
methodology, the cost of outsourcing translations in 2019 was 
EUR 2 740 366 and that if the corresponding translations had been done 
by in-house services, the total cost of the same pages would have been 
EUR 4 647 880; 

N/B 

34. Asks the Court to provide information on any improvements made 
with respect to the efficiency of administrative processes which are 
essential in light of an ever-increasing workload; recalls further the 
necessity of on-going reforms to ensure that the Court is well equipped to 
respond to future challenges; 

Éifeachtúlacht inár gcuid oibre 
Féachann an Chúirt go leanúnach le héifeachtúlacht a mhéadú 
ina cuid oibre, bíodh sin don obair a bhaineann leis an dearbhú a 
thabhairt agus don obair le haghaidh iniúchtaí feidhmíochta. I 
gcomhréir lenár straitéis do 2021-2025, déanfaimid 
athbhreithniú ar ár modheolaíocht agus ár gcleachtais i rith na 
tréimhse chun ár n-obair san iniúchóireacht don dearbhú a 
dhéanamh agus a oiriúnú. Áirítear leis sin úsáid feabhsaithe a 
bhaint as sonraí agus uirlisí TF, a bhfeicimid féidearthachtaí 
dóibh sa ghearrthéarma inár n-iniúchtaí airgeadais ar bheachtas 
cuntas agus inár n-iniúchtaí rialtachta ar ioncam agus speansais 
riaracháin. 
Tapaíonn an Chúirt gach deis lena nósanna imeachta a 
shruthlíniú, le feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus leis an méid 
acmhainní agus is féidir a thiomnú dá príomhghnó. Is é an 
sampla is déanaí dár n-iarrachtaí sa treo sin ná go bhfuil sé 
beartaithe againn an obair a bhaineann go hiomlán le 
haistriúchán agus athbhreithniú inár Stiúrthóireacht um 
Theanga agus Eagarthóireacht a laghdú tríd an obair 
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athbhreithnithe a laghdú agus trí úsáid níos mó a bhaint as 
eisfhoinsiú, ionas go mbeidh aistritheoirí in ann leibhéal níos mó 
de thacaíocht dhíreach a sholáthar dár n-iniúchóirí le linn a 
gcuid oibre iniúchóireachta, e.g. cúnamh le tuarascálacha 
iniúchóireachta a dhréachtú agus ateangaireacht ag cruinnithe 
le heintitis faoi iniúchóireacht. 
Ba é 15.1 mí an meánré do thuarascálacha speisialta do 
thréimhse straitéis 2018-2020. Sin i gcomparáid le 16.9 mí do 
thréimhse 2013-2017. Leanfaimid d’ár n-iarrachtaí chun an 
meán-am a thógann sé chun ár dtuarascálacha speisialta a 
tháirgeadh a laghdú, ach fós gan díobháil a dhéanamh don 
chaighdeán. 

35. Asks the Court to explore the possibility of joining the Transparency 
Register on the basis of a service level agreement; acknowledges the 
interinstitutional cooperation between the Court and other Union 
institutions and bodies through service level agreements; requests 
information as to whether a cost benefit analysis takes place before 
entering into any agreement; 

An 15 Nollaig 2020, ghlac Parlaimint na hEorpa, an Coimisiún 
Eorpach agus an Chomhairle comhaontú idirinstitiúideach ar 
Chlár Trédhearcachta sainordaitheach ag an leibhéal polaitiúil. 
Tiocfaidh an comhaontú nua in ionad chomhaontú 2014. A 
luaithe is a ghlacfaidh na trí institiúid é i gcomhréir lena nósanna 
imeachta, foilseofar é in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus 
tiocfaidh sé i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe. Tugann 
an Chúirt dá haire an fhéidearthacht atá in Airteagal 11 den 
chomhaontú idirinstitiúideach. 
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36. Welcomes the administrative arrangement signed in 2019, providing a 
structured framework for cooperation between the Court and the 
European Anti-Fraud Office (OLAF) and facilitating a timely exchange of 
information under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, and the Court’s 
decisions related to internal investigations; welcomes the fact that the 
arrangement has already resulted in more efficient cooperation between 
the Court and OLAF, the establishment of permanent contact points 
allowing frequent exchanges, and faster and more regular feedback on 
cases transmitted by the Court to OLAF; notes that this arrangement also 
contains provisions on non-operational issues such as the organisation of 
training sessions, workshops and exchanges of staff; notes that in 2019, 
the Court reported ten cases of suspected fraud to OLAF, compared to 
nine cases in 2018 (eight identified in the course of audit work and two 
denunciations made by third parties); 

N/B 

37. Notes that the European Public Prosecutor Office (EPPO) and the Court 
agreed to discuss a future administrative agreement to provide a 
framework for their cooperation; asks the Court to inform Parliament’s 
Committee on Budgetary Control accordingly; welcomes the fact that the 
Court contributed to the creation of the EPPO’s internal audit service; 

Comhaontú riaracháin le OIPE 
Chomhaontaigh an Chúirt agus OIPE socrú oibre, a síníodh i mí 
Mhéan Fómhair 2021, agus ghlac siad é. Cuirtear i bhfios sa 
chomhaontú an leas comhchoiteann a bhaineann le 
héifeachtúlacht a uasmhéadú sa chomhrac in aghaidh na 
calaoise, an éillithe agus aon damáiste coiriúil do leasanna 
airgeadais an Aontais, agus a bhaineann le dúbailt na hiarrachta 
a sheachaint nuair is féidir. Go háirithe, comhaontaíodh na 
pointí agus na coinníollacha seo a leanas: comhar tráthúil maidir 
le tarchur, rochtain agus malartú faisnéise agus sonraí; bearta 
réamhchúraim ar thaobh na Cúirte Iniúchóirí; rochtain OIPE ar 
áitreabh na Cúirte chun imscrúduithe a dhéanamh; agus faisnéis 
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a bheith á cur ar fáil ag OIPE chuig an gCúirt chun críoch 
iniúchóireachta. Déanfaidh an dá pháirtí comhar freisin maidir le 
hoiliúint i réimsí leasa comhchoiteanna, agus féadfaidh siad 
foireann a mhalartú. Tá sé beartaithe go mbeidh cruinnithe 
rialta ann idir an Chúirt agus OIPE freisin. 

38. Welcomes the fact that a memorandum of understanding with the 
European Central Bank (ECB) was signed in October 2019, setting out the 
practical arrangements for sharing information about the ECB’s 
supervisory activities; 

N/B 

39. Appreciates the Court’s cooperation with the supreme audit 
institutions of the Member States, enabling the Court to promote 
independent external audit work in the Union and its Member States; 
takes note of the Court’s involvement in the work of the International 
Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), the European 
Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI) and the European 
Regional Group of INTOSAI, in particular in its working groups on 
environmental auditing, information technologies and the audit of funds 
allocated to disasters and catastrophes, and its task force on audit & 
ethics; 

N/B 
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40. Notes that the European Ombudsman invited the Court (in the context 
of a consultation undertaken with all Union institutions) to comment on 
the Ombudsman’s draft practical recommendations for the EU 
administration on the use of official EU languages when communicating 
with the public (case SI/98/2018/DDJ), to which the Court replied by 
indicating that its current policy is already compliant; requests that 
national sign languages be included in this process; 

Úsáid teangacha comharthaíochta náisiúnta 
Déanfaidh an Chúirt anailís ar a indéanta atá sé teangacha 
comharthaíochta náisiúnta a chur san áireamh. 

41. Underlines the Court’s efforts to further improve the way it 
communicates with its stakeholders, media and the general public; is 
aware that following the 2019 European elections the Court created a 
publications portal providing all Members of Parliament with relevant 
facts and figures; welcomes that this publications portal is now also 
publicly available on the Court’s website and allows a quick and easy 
search of reports and publications; welcomes the current revamping of 
the Court’s website to make the work and products more accessible and 
easier to follow; 

N/B 

42. Welcomes the fact that the Court sees a strong increase in media 
interest, with particularly heavy coverage of its special reports; N/B 
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Internal management, internal control, performance 
43. Recognises that the Court applies a set of key performance indicators 
to monitor progress made; notes with appreciation that the Court’s 
analysis showed that 96 % of the recommendations made in the 2015 
annual report and 94 % of the recommendations made in the 2015 special 
reports have been implemented in full, mostly or in some respects; notes 
that the Court issued 6 annual reports, 36 special reports, 3 opinions, 18 
audit previews and 4 other publications, being part of the altogether 67 
publications it issued in 2019; notes that in 2019 approximately 52 % of 
the Court's audit resources were used for its statement of assurance work 
and the financial audits of the Union agencies and other bodies; asks the 
Court to report on the impact and satisfaction of its special reports and 
other products, as well as on the selected audit topics; 

An bhreisluach a ghabhann lenár n-obair a thomhas 
Déanaimid measúnú ar an tionchar dóchúil atá ag ár gcuid oibre 
agus ar úsáideacht ár gcuid oibre, de réir mar a fheictear sin do 
léitheoirí ár gcuid tuarascálacha i bParlaimint na hEorpa, sa 
Chomhairle, sa Choimisiún, i ngníomhaireachtaí an Aontais, i 
mbuanionadaíochtaí na mBallstát, i ngníomhaireachtaí agus 
UFInna na mBallstát, in eagraíochtaí neamhrialtasacha, i measc 
an aosa acadúil, sna meáin agus i measc páirtithe eile. Ó 2018, 
tá suirbhéanna leictreonacha i ndíth ainm déanta againn ina n-
iarrtar ar léitheoirí ár dtuarascálacha aiseolas a sholáthar ar líon 
roghnaithe de na tuarascálacha sin. Is féidir leis na freagróirí 
aiseolas cáilitheach a thabhairt ar na tuarascálacha agus moltaí 
ginearálta dár n-obair a dhéanamh. Foilsímid an fhaisnéis sin i 
roinn ar leithligh dár dtuarascálacha bliantúla maidir le 
gníomhaíochtaí. In 2020, mheas 84 % dár bhfreagróirí ar ár 
suirbhéanna go raibh ár gcuid foilseachán úsáideach (88 % in 
2019), agus mheas 75 % gur dhóchúil go bhfuil tionchar ag ár 
dtuarascálacha (81 % in 2019). Tar éis ár straitéis do 2021-2025 
a bheith glactha againn, déanfaimid athbhreithniú freisin ar ár 
mbearta chun feidhmíocht a mheasúnú, agus más gá déanfaimid 
nuashonrú ar na bearta sin. 
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44. Calls on the Court to explore ways of providing more information on 
the administrative expenditure of other Union institutions in the context 
of the discharge; reiterates that the Court’s overall audit approach 
necessitates further auditing work and more targeted assessment; repeats 
its call for a more dedicated review of the administrative expenditure and 
support activities of other Union institutions, specifically on topics that are 
becoming of higher or even critical relevance; 

Déantar an iniúchóireacht ar cheannteideal 5 de CAI, 
“Riarachán”, de réir na modheolaíochta iniúchóireachta a 
úsáidtear sa Ráiteas Dearbhaithe, agus cuireann sé sin ar ár 
gcumas measúnú sonrach a dhéanamh. Le roinnt mhaith 
blianta, táimid á thuairisciú go seasta gur réimse íseal-riosca é 
sin, a bhfuil na rátaí earráide ann faoi bhun an leibhéil 
ábharthachta. Inár n-obair iniúchóireachta in 2019, d’áiríomar 
scrúdú ar na córais mhaoirseachta agus rialaithe ag roinnt 
comhlachtaí AE a roghnaíodh agus ar an méadú san úsáid a 
bhaintear as foireann ar conradh. 
I gcomhréir lenár straitéis do 2021-2025, féachfaimid le 
heilimintí cáilíochtúla bunaithe ar na torthaí ó chórais sonracha 
agus ó obair chomhlíontachta a chur leis an bhfaisnéis 
chainníochtúil a bhíonn inár dtuarascáil bhliantúil. I gcur chuige 
clársceidealaithe na Cúirte, cuirtear roghnú cúramach na n-
iniúchtaí san áireamh, agus aird á tabhairt ar ár spriocanna 
straitéiseacha, na rioscaí a sainaithníodh agus dearcaí na 
ngeallsealbhóirí (lena n-áirítear na dearcaí ó Chomhdháil 
Chathaoirligh na gCoistí i bParlaimint na hEorpa). Déanaimid ár 
ndícheall topaicí iniúchóireachta ábhartha a roghnú bunaithe ar 
na hacmhainní atá ar fáil. 
Tá an Chúirt ag machnamh faoi láthair ar a cur chuige i leith a 
hiniúchóireachta don Ráiteas Dearbaithe, ach tugann sí ar aire 
go dteastódh méadú suntasach in acmhainní chun rátaí earráide 
a sholáthar le haghaidh réimsí caiteachais breise. 
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45. Welcomes the Court’s efforts, in line with the Financial Regulation, to 
produce its special reports generally within 13 months, while noting that 
the average time to produce the special reports still exceeds that time 
limit. 

Éifeachtúlacht ár gcuid oibre 
Féachann an Chúirt i gcónaí le héifeachtúlacht a mhéadú ina 
cuid oibre, bíodh sin san obair ar mhaithe le dearbhú a thabhairt 
nó in iniúchtaí feidhmíochta. I gcomhréir lenár straitéis do 2021-
2025, déanfaimid athbhreithniú ar ár modheolaíocht agus ár 
gcleachtais i rith na tréimhse chun ár n-obair iniúchóireachta ar 
an dearbhú a dhéanamh agus a oiriúnú. Áirítear air seo, úsáid 
níos fearr a bhaint as uirlisí agus teicneolaíochtaí sonraí agus TF, 
a bhfuilimid ag feiceáil féidearthachtaí leo sin sa ghearrthéarma 
ó thaobh ár n-iniúchtaí airgeadais ar iontaofacht na gcuntas 
agus ó thaobh ár n-iniúchtaí rialtachta ar ioncam agus 
caiteachas riaracháin. 

Tapaíonn an Chúirt gach deis chun a cuid nósanna imeachta a 
shruthlíniú, chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus chun an 
méid acmhainní agus is féidir a thiomnú dá croíghnó. Is é an 
sampla is déanaí dár n-iarrachtaí sa treo seo ná go bhfuil sé 
beartaithe againn an obair a bhaineann go huile agus go 
hiomlán le haistriúchán agus athbhreithniú inár Stiúrthóireacht 
um Theanga agus Eagarthóireacht a laghdú tríd an obair 
athbhreithnithe a laghdú agus trí úsáid níos mó a bhaint as 
eisfhoinsiú, ionas go mbeidh aistritheoirí in ann leibhéal níos mó 
de thacaíocht dhíreach a sholáthar dár n-iniúchóirí le linn a 
gcuid oibre iniúchóireachta, e.g. cúnamh le tuarascálacha 
iniúchóireachta a dhréachtú agus ateangaireacht ag cruinnithe 
le heintitis faoi iniúchóireacht. 
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Ba é 15.1 mí an mheánré do thuarascálacha speisialta i 
dtréimhse straitéis 2018-2020. Sin i gcomparáid le 16.9 mí do 
thréimhse 2013-2017. Leanfaimid dár n-iarrachtaí chun an 
meán-am a thógann sé do tháirgeadh na dtuarascálacha 
speisialta a laghdú, ach fós gan díobháil a dhéanamh don 
cháilíocht. 

46. Welcomes the internal audit undertaken with respect to Members’ 
and high-grade officials’ mission expenses, Members’ representation 
expenses and the use of the Court’s car fleet with the objective of 
checking the reliability of the Court’s management and control systems 
applicable to Members and high-grade officials; notes that the vast 
majority of randomly selected operations examined by the internal audit 
service (IAS) complied with the rules and procedures applicable within the 
Court; 

N/B 
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47. Notes that in his Opinion of 17 December 2020 the Advocate General 
of the Court of Justice indicated that one particular Member had breached 
the Court’s Code of Conduct for Members by abusing the rights and 
privileges attached to his position in the context of activities unrelated to 
his duties, leaving for unjustified absences and failing to declare external 
activities, transmitting confidential information in an unauthorised 
fashion, as well as having a conflict of interest; welcomes the fact that the 
Court asked OLAF to conduct an investigation, that it brought the case 
before the Court of Justice and that it is committed to complying with the 
recommended sanctions in order to recover all losses to the Union 
budget; 

N/B 

48. Notes that the audit showed that the case of the particular Member 
investigated by OLAF was an isolated case; notes that the report 
concluded that the Court’s management and control systems were 
affected by certain shortcomings which have, however, been effectively 
remedied since then and that in general the management and control 
procedures currently in place are reliable; takes into account the fact that 
the IAS made recommendations aimed at improving further the 
management and control system, that the audit report was strictly 
confidential, and that all Members as well as the Secretary-General of the 
Court received the report; 

N/B 
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49. Notes that in the Opinion of the Advocate General of 17 December 
2020, in which he clearly states that a breach of the obligations arising 
from the office of being a Member of the Court took place, he 
recommends a sanction corresponding to the deprivation of two thirds of 
the particular Member’s pension rights and connected benefit as from the 
date of the judgment in the present case; 

N/B 

50. Notes that all audit tasks from the IAS’ annual work programme 2019 
have been closed with the exception of three which will continue in 2020: 
‘PMO service agreement’, ‘Audit of the building/facilities contract 
management model’ and ‘Training other than linguistic’; notes that in 
2019 the IAS closed two remaining selected tasks from the annual work 
programme 2018; notes that the IAS confirmed the strategic importance 
of the horizontal committee responsible for the Court’s quality assurance 
reviews related to audit policies, standards and methodologies; welcomes 
the fact that the IAS recommendation to develop the quality control 
arrangements is being implemented; 

N/B 
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51. Acknowledges that the IAS reviewed the draft decision on the Court’s 
internal control framework in 2019; notes that the IAS suggested including 
in the draft decision an additional provision to clearly instruct the 
authorising officers by delegation to implement the internal control 
principles and characteristics in 2019 and to conduct an overall 
assessment of the implementation and functioning of the entire internal 
control framework at least once a year, and that this should be done for 
the first time in the context of the 2020 annual activity report, at the 
latest; 

N/B 

52. Welcomes the fact that the IAS considers that in general reliable ex-
post controls have been conducted for most of the high risk areas of the 
work of the directorates of the Secretariat-General, based on the risk 
register and the operational objectives; appreciates being informed, 
particularly in the context of the past problems identified by an OLAF 
investigation of a particular Member of the Court, that the IAS has not 
observed any shortcomings that are of such importance as to seriously call 
into question the overall reliability of the internal control systems put in 
place by the authorising officer by delegation with regard to the legality 
and regularity of financial operations in 2019; would appreciate receiving 
such updates also in the future; 

Leanfaidh an tSeirbhís Iniúchóireachta Inmheánaí den fhaisnéis 
seo a sholáthar do na húdaráis bhuiséadacha ar bhonn bliantúil 
tríd an tuarascáil dar teideal “Tuarascáil bhliantúil Chúirt 
Iniúchóirí na hEorpa chuig na húdaráis um urscaoileadh maidir 
leis an bhFeidhm Iniúchóireachta Inmheánaí”. 
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53. Agrees with the Court’s current strategy to improve the added value of 
the statement of assurance, focus more on the performance aspects of 
Union action and make sure to deliver clear messages to the audiences; 
notes that in 2019 a group of four supreme audit institutions, being the 
supreme audit institutions of Estonia, the Netherlands, Denmark and the 
United States of America, carried out a peer review of the Court’s 
strategy; notes that the report was published in March 2020 and provides 
valuable input for the next strategy; 

N/B 

Transparency 
54. Notes that Members are authorised to use official vehicles in the 
performance of official duties; notes that the use of official vehicles for 
other journeys is not included in the performance of such duties, and that 
since 1 January 2017 the costs and kilometres related to the use of official 
cars have decreased significantly; emphasises the new rules on the use of 
official cars and drivers to ensure that Members’ journeys are related only 
to the execution of their duties; reiterates its opinion that the use of 
official vehicles for private use should not take place under any 
circumstance, considering that this practice may harm the reputation of 
the Court and, in general, of the Union institutions; notes that the new 
rules entered into force on 1 January 2020 and introduced a monthly 
EUR 100 contribution for the non-official use of the vehicles as well as a 
liability on the part of the Members and the Secretary-General for certain 
costs and charges; 

N/B 
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55. Regrets that only very limited follow up was done by the Court with 
respect to paragraph 18 of the 2018 discharge resolution on the need for a 
register of leave for Members of the Court; notes that the Court will 
consider carrying out a comparative analysis of the rules and best 
practices existing in other Union institutions as regards the presence and 
absence of Union high-level public office holders as defined in Regulation 
(EU) 2016/300; recalls that Parliament has called clearly on the Court to 
establish procedures for keeping a register of Members’ annual leave, sick 
leave and absence from work for other reasons in order to ensure that all 
leave taken by Members is effectively recorded; stresses that the current 
practice could undermine the trust of Union citizens and institutions in the 
Court; 

Rolla na Saoirí 
Ar nós sealbhóirí oifige ardleibhéil eile an Aontais Eorpaigh atá i 
bpoist choibhéiseacha sna hinstitiúidí Eorpacha eile, níl cearta ar 
shaoire bhliantúil ag Comhaltaí na Cúirte. Níl siad i gcaidreamh 
fostaíochta lena n-institiúid ná ní oifigigh iad faoi na Rialacháin 
Foirne. Deimhníodh gur mar sin atá i scrúdú comparáideach a 
rinneadh in 2021 ar na cleachtais sna hinstitiúidí eile, go háirithe 
sna hinstitiúidí sin a bhfuil a gcuid Comhaltaí cuimsithe le 
Rialachán 2016/300. 
Tá Comhaltaí na Cúirte, áfach, faoi oibleagáid dúthracht a 
chaitheamh le comhlíonadh a sainordú (Airteagal 10 maidir le 
‘Tiomantas agus dílseacht’ den Chód Iompair do Chomhaltaí 
agus d’Iar-Chomhaltaí Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, IO L 30/10, 
28.1.2021)) agus iad ag fónamh don Aontas faoi na Conarthaí. 
Mar chuid den dualgas tiomantais seo, tá oibleagáid freastal ar 
chruinnithe áirithe. Tá nós imeachta leagtha síos ina rialacha 
inmheánacha ag an gCúirt ina gcaithfidh an Comhalta atá sa 
chathaoir ag cruinniú Cúirte, Seomra nó coiste a thaifeadadh an 
bhfuil nó nach bhfuil Comhaltaí i láthair. Féadtar Comhaltaí nach 
bhfuil i láthair a scaoileadh ón ndualgas a bheith i láthair 
bunaithe ar iarraidh cuí-réasúnaithe i scríbhinn ar chúiseanna 
sonracha: breoiteacht, tosca tromchúiseacha teaghlaigh, force 
majeure nó misean. Coinníonn Rúnaíocht na Cúirte rolla ina 
bhfuil an fhaisnéis sin agus aon doiciméad tacaíochta. 
Coinnímid taifead rialta de thinreamh na gComhaltaí ag 
cruinnithe den Chúirt, den Choiste Riaracháin agus de na 
seomraí. Den chéad uair, bhí faisnéis ina thaobh sin i dTuarascáil 
bhliantúil ar ghníomhaíochtaí 2020 uainn (leathanach 49). Tá sé 
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i gceist againn leanúint den fhaisnéis sin ar thinreamh na 
gComhaltaí a thabhairt sna blianta seo amach romhainn. 
Taispeánann na figiúirí nach raibh aon cheist maidir le córam ag 
éirí as an ráta ard tinrimh. 

56. Notes that, in light of the obligations of the Members to attend all 
meetings of the Court, of the chambers and of the administrative 
committee to which they belong, an attendance register is kept by the 
Court’s secretariat; notes that it reflects the presence and absence of 
Members and shows also which absences are considered as excused by 
the President of the Court; notes that the attendance register is part of 
the Court’s rules implementing its rules of procedure; 

N/B 

Conflict of interest, harassment, whistleblowing 
57. Asks the Court to provide information on the results of three 
harassment complaints reported and investigated in 2019; notes that they 
were handled in accordance with the procedures laid down in the policy 
for maintaining a satisfactory working environment and combating 
psychological and sexual harassment; acknowledges that in terms 
expenditure, the investigations of each case were carried out internally 
and thus did not entail any additional costs; welcomes the intention to 
evaluate the Court's policy on protecting staff against harassment every 
three years and that this exercise was due to be carried out in 2020 

Cásanna de chiapadh 
In 2019, chláraigh an tSeirbhís Dlí trí ghearán de chiapadh 
líomhnaithe. In dhá chás, chinn an t-údarás ceapacháin tús a 
chur le himscrúdú riaracháin. Rinneadh an dá chás sin a 
imscrúdú i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 99-2007 ón gCúirt 
Iniúchóirí ina leagtar síos na rialacha ginearálta cur chun 
feidhme maidir le himscrúduithe riaracháin a sheoladh. Dúnadh 
aon chás amháin gan aon bhearta araíonachta a dhéanamh, mar 
nach raibh fianaise leordhóthanach ann lena léiriú gur tharla an 
ciapadh líomhnaithe go hiarbhír. Sa chás eile díobh sin, tháinig 
an t-údarás ceapacháin ar an tátal gur tharla iompraíocht 
mhíchuí, agus cuireadh ísliú céime i bhfeidhm. Sa tríú cás, 
d’eisigh an Coiste Eitice tuairim agus ar bhonn na tuairime sin 
dúnadh an cás gan aon ghníomh leantach ina dhiaidh sin. Tá 
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Barúil in Urscaoileadh 2019 ó Pharlaimint na hEorpa Freagra na Cúirte 
athbhreithniú le déanamh ar an gcreat dlíthiúil inmheánach 
maidir le ciapadh atá ag an gCúirt faoi láthair. 

58. Highlights the fact that the supreme audit institutions of Poland and 
Croatia carried out a significant peer review of the Court’s ethical 
framework; notes that in the opinions of the peers the Court’s ethics 
control system should be further improved by a more comprehensive 
assessment of ethics risks, by greater consistency and clarity in its rules on 
ethics, and by improved information and communication activities; 

Creat eitice 
Tá aird chuí tugtha cheana féin ag an gCúirt ar chion mór de na 
moltaí a tháinig óna piaraí le linn an nuashonraithe ar an gCód 
Iompair agus ar an gcreat eitice do Chomhaltaí, agus le linn an 
nuashonraithe ar shainordú agus comhdhéanamh an ghrúpa de 
chomhairleoirí eitice. Táimid ag obair faoi láthair ar nuashonrú 
ar an gcreat eitice don fhoireann go léir, agus beidh measúnú 
riosca cuimsitheach ó thaobh eitice de san áireamh ansin. 
Thairis sin, is é creat eitice na Cúirte ceann de na hiniúchtaí do 
2023 is mó a d’fhéadfadh a bheith ábhartha don Chúirt. Is tasc 
ard-tosaíochta é an creat eitice nua, ach cuireadh moill go dtí 
2022 ar an nuashonrú ar an gcreat ionas go bhféadfaí 
iniúchóireacht a dhéanamh air in 2023. 
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Barúil in Urscaoileadh 2019 ó Pharlaimint na hEorpa Freagra na Cúirte 
59. Supports the conclusions of the peer review with respect to the need 
to introduce regular updates of declarations of interest, which would 
increase their reliability; continues to reiterate its concern that the 
declarations of interest are of a self-declaratory nature and that, given the 
current legal framework, neither the Court nor its Ethics Committee have 
any investigative powers to ensure the veracity and the exhaustiveness of 
the declared data; calls on the Court to ensure that Members submit 
declarations of interest instead of declarations of the absence of conflicts 
of interest; underlines that the current procedures, including those of the 
Ethics Committee, need to be reinforced to ensure the absence of 
conflicts of interests; agrees that the Ethics Committee plays a crucial role 
to the extent that the President and the Members of the Court may seek 
its advice on any question pertaining to ethics and on the interpretation of 
the Code of Conduct; notes, moreover, that the committee is entrusted 
with approving any external activity undertaken by the Members, 
including former Members who intend to carry out an activity in the two 
years after they leave the Court, but this cannot be considered in itself an 
effective instrument to ensure the absence of conflicts of interest as 
already underlined in last year’s discharge resolution; welcomes the 
adoption of the revised Code of Conduct for Members and former 
Members of the Court of Auditors and, in particular, the more extensive 
information required in Declarations of Interest and the enhanced role of 
the Ethics Committee; notes that the Court will publish a yearly report on 
the application of its Code of Conduct; further notes that the Court is 
currently reviewing the ethical framework concerning its staff. 

Dearbhuithe 
I gcomhréir leis an gCód Iompair do Chomhaltaí agus d’Iar-
Chomhaltaí na Cúirte (a nuashonraíodh le déanaí in 
Eanáir 2021), tá oibleagáid ar Chomhaltaí na Cúirte ‘Dearbhú 
Leasanna’ a chur isteach agus anois ní mór é a chur isteach go 
bliantúil agus níos minice i gcásanna sonracha áirithe, mar 
shampla má tharlaíonn athruithe suntasacha san fhaisnéis atá le 
dearbhú. Is iad na Comhaltaí atá freagrach as a ndearbhuithe 
féin, a fhoilsítear ar ár suíomh gréasáin. 
Forálann Airteagal 19(7) dár gCód Iompair nua anois go 
ndéanfaidh an Chúirt tuarascáil a ghlacadh gach bliain maidir le 
cur i bhfeidhm an Chóid, lena n-áirítear obair an Choiste Eitice. 
Foilsítear an tuarascáil sin ar shuíomh gréasáin na Cúirte. 
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Dearbhú ón oifig údarúcháin trí 
tharmligean 
87 Déanaimse Ard-Rúnaí Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, a bhfuil mo shíniú anseo thíos, i 
mo cháil mar oifigeach údarúcháin trí tharmligean, leis seo: 

o a fhógairt go bhfuil an fhaisnéis atá sa tuarascáil seo fíor agus beacht; agus 

o a rá go bhfuil dearbhú réasúnach agam i dtaobh na nithe seo a leanas: 

— gur úsáideadh na hacmhainní a sannadh do na gníomhaíochtaí a bhfuil 
tuairisc orthu sa tuarascáil chun na gcríoch ar ceapadh dóibh iad agus i 
gcomhréir le prionsabal na bainistíochta fónta airgeadais; 

— go dtugann na nósanna imeachta rialaithe atá i bhfeidhm na ráthaíochtaí is 
gá i dtaca le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bonn do na cuntais 
agus go n-áirithíonn siad gur déileáladh go leormhaith le líomhaintí de 
chalaois, nó de chalaois amhrasta; agus 

— go bhfuil na costais agus na tairbhí a ghabhann leis na rialuithe 
comhréireach. 

88 Tá an dearbhú seo bunaithe ar mo bhreithiúnas féin agus ar an bhfaisnéis atá ar 
fáil dom, amhail tuarascálacha agus dearbhuithe na n-oifigeach údarúcháin trí fho-
tharmligean, tuarascálacha an iniúchóra inmheánaigh agus tuarascálacha an iniúchóra 
sheachtraigh do na blianta airgeadais roimhe seo. 

89 Deimhním nach bhfuilim ar an eolas i dtaobh rud ar bith nach bhfuil tuairiscithe 
anseo agus a d’fhéadfadh a bheith díobhálach do leasanna na hinstitiúide. 

Lucsamburg, 24 Márta 2022 

 

 
Zacharias Kolias 
Ardrúnaí 
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Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn I – Tuarascáil ar an mBainistíocht Bhuiséadach agus 
Airgeadais do 2021 
Cliceáil anseo, le do thoil, chun rochtain a fháil ar an doiciméad. 

https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/ECA_Report_on_Budgetary_and_Financial_Management_2021_EN.pdf


 

 

CÓIPCHEART 
© An tAontas Eorpach, 2022 

Is i gCinneadh Uimh. 6-2019 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir leis an mbeartas 
sonraí oscailte agus athúsáid doiciméad a leagtar amach an beartas athúsáide do 
Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE). 

Mura léirítear a mhalairt (e.g. i bhfógraí cóipchirt aonair), déanfar ábhar CIE atá faoi 
úinéireacht an Aontais a cheadúnú faoi cheadúnas Sannta Idirnáisiúnta Creative 
Commons 4.0 (CC BY 4.0). Mar riail ghinearálta, dá bhrí sin, ceadaítear athúsáid ar 
choinníoll go dtugtar aitheantas cuí agus go léirítear aon athruithe. Níor cheart dóibh 
siúd ata ag baint athúsáide as ábhar CIE bunbhrí ná teachtaireacht a shaobhadh. Ní 
bheidh CIE faoi dhliteanas i leith aon iarmhairt a bhaineann le hathúsáid. 

Ní mór cead breise a fháil má léirítear daoine príobháideacha inaitheanta in ábhar ar 
leith, e.g. i bpictiúir d’fhoireann CIE nó ina bhfuil oibreacha tríú páirtí san áireamh. 

I gcás ina bhfaighfear cead, féadfaidh an cead ginearálta a chur ar ceal agus beidh an 
cead a fuarthas in ionad an cheada ghinearálta atá thuasluaite agus féadfaidh aon srian 
ar úsáid a léiriú go soiléir ann. 

D’fhéadfadh sé gur gá cead a lorg go díreach ó shealbhóirí an chóipchirt chun ábhar 
nach leis an Aontas Eorpach a úsáid nó a atáirgeadh. 

Eisiatar bogearraí nó doiciméid atá cumhdaithe ag cearta maoine tionsclaíche, amhail 
paitinní, trádmharcanna, dearaí cláraithe, lógónna agus ainmneacha, ó bheartas 
athúsáide CIE. 

Tá naisc le fáil chuig suíomhanna gréasáin tríú páirtithe ar shuíomhanna Gréasáin an 
Aontais Eorpaigh atá san fhearann europa.eu. Ós rud é nach bhfuil aon smacht ag an 
gCúirt ar na fearainn sin, moltar duit athbhreithniú a dhéanamh ar a mbeartais 
phríobháideachais agus cóipchirt. 

Úsáid an Lógó CIE  

Níor cheart lógó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa a úsáid gan toiliú a fháil ó Chúirt Iniúchóirí 
na hEorpa roimh ré. 

 

https://www.eca.europa.eu/ga/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


TEAGMHÁIL A DHÉANAMH LE hINSTITIÚIDÍ AN AONTAIS EORPAIGH 

Dul ann tú féin 

Tá na céadta Ionad “Europe Direct” ann ar fud an Aontais Eorpaigh. Is féidir leat seoladh an 
ionaid is gaire duit a fháil ar líne (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_ga). 

Ar an bhfón nó i scríbhinn 

Seirbhís is ea Europe Direct a thabharfaidh freagra duit ar cheisteanna faoin Aontas Eorpach. 
Is féidir leat dul i dteagmháil leis an tseirbhís sin: 

— ag uimhir shaorghlao: 00 800 6 7 8 9 10 11 (dʼfhéadfadh oibreoirí áirithe táille a ghearradh 
as na glaonna sin),  

— ag an ngnáthuimhir seo a leanas: +32 22999696,  
— tríd an bhfoirm seo a leanas: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_ga. 

EOLAS A FHÁIL FAOIN AONTAS EORPACH 

Ar líne 

Tá eolas faoin Aontas Eorpach ar fáil i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh 
ar an suíomh gréasáin Europa (european-union.europa.eu). 

Foilseacháin de chuid an Aontais Eorpaigh 

Is féidir leat breathnú ar fhoilseacháin de chuid an Aontais Eorpaigh nó is féidir leat iad a ordú 
ag op.europa.eu/ga/publications. Más mian leat a lán cóipeanna d’fhoilseacháin saor in aisce a 
fháil, is féidir dul i dteagmháil le Europe Direct nó le dʼionad doiciméadúcháin áitiúil chun é sin 
a dhéanamh (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_ga). 

Dlí an Aontais Eorpaigh agus doiciméid ghaolmhara 

Chun teacht ar fhaisnéis dhlíthiúil ón Aontas Eorpach, dlí an Aontais Eorpaigh ón mbliain 1951 
ar aghaidh sna teangacha oifigiúla san áireamh, téigh chuig EUR-Lex (eur-lex.europa.eu). 

Sonraí oscailte an Aontais Eorpaigh 

Ar an tairseach data.europa.eu, cuirtear rochtain ar fáil ar thacair sonraí oscailte ó institiúidí, 
comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh. Is féidir iad a íoslódáil agus a athúsáid 
saor in aisce chun críoch tráchtála nó neamhthráchtála. Cuirtear rochtain ar fáil freisin ar neart 
tacair sonraí ó thíortha na hEorpa. 

https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_ga
https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_ga
https://european-union.europa.eu/index_ga
https://op.europa.eu/ga/publications
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_ga
https://eur-lex.europa.eu/
https://data.europa.eu/ga
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	Buaicphointí na bliana
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	11 Ag leanúint ar aghaidh ó 2020, bhí tionchar fós ag an bpaindéim ar fhorghníomhú an bhuiséid, rud a d’fhág nár úsáideadh leithreasuithe tosaigh chomh coitianta sin ar roinnt línte buiséid, go háirithe orthu seo a leanas: Misin, Foilseacháin, an tSeirbhís Chomhpháirteach Ateangaireachta agus Comhdhálacha, Cruinnithe, agus Speansais Ionadaíochta. Bíodh sin mar atá, bhí an ráta cur chun feidhme do ghealltanais agus íocaíochtaí beagán níos airde ná do 2020. D’údaraigh na húdaráis bhuiséadacha leithreasuithe nár baineadh úsáid astu a aistriú chun freagairt do riachtanais nua: infheistíocht i dtrealamh TF agus seirbhísí, córas rochtana slándála nua agus faireachas ag an doras a fheabhsú, agus áitreabh a athchóiriú trí infheistíochtaí éasgúla agus, go háirithe, treoirthionscadal ar “Athsmaoineamh ar ionad oibre na Cúirte” a sheoladh.
	Príomhghníomhaíochtaí agus príomhthorthaí an Ardrúnaí
	Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta
	Faisnéis, Timpeallacht oibre agus Nuálaíocht
	Teanga agus Eagarthóireacht
	Cosaint sonraí
	Slándáil Faisnéise

	12 Tacaíonn an tArdrúnaí le Straitéis na Cúirte do 2021-2025 a chur chun feidhme trí phleananna forbartha straitéise agus tosaíochtaí ina réimsí freagrachta éagsúla a chur chun feidhme: cúrsaí TF, acmhainní daonna, foghlaim agus forbairt, seirbhísí teanga agus eagarthóireachta, agus bainistíocht saoráidí. Leis na pleananna sin, cuirtear san áireamh go bhfuil gá le beartais, socruithe oibre, an t-ionad oibre agus seirbhísí a oiriúnú don fhíorstaid nua i ndiaidh COVID. Is iad na príomhthosaíochtaí ná:
	(1) fostaithe atá cáilithe ar ardleibhéal, eolasach agus oilte a earcú, iad a fhorbairt agus a choinneáil, chomh maith lena rannpháirtíocht agus díograis a choimeád i gcaitheamh a ngairme; 
	(2) dea-bhail na bhfostaithe a chothú trí thimpeallacht oibre atá sábhailte agus mealltach a chruthú, tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine den fhoireann, socruithe oibre solúbtha a chinntiú, agus an t-aistriú ó ionad oibre fisiciúil go hionad oibre fíorúil a éascú; 
	(3) an claochlú digiteach a chur chun cinn, ag oiriúnú do réaltacht nua hibride agus ag úsáid teicneolaíochtaí nua chun obair iniúchóireachta agus freisin obair neamh-iniúchóireachta san eagraíocht a nuachóiriú, nósanna imeachta a shimpliú, agus táirgiúlacht a mhéadú; 
	(4) a chinntiú go ndéantar bainistíocht ar acmhainní buiséadacha de réir phrionsabail na barainneachta, na héifeachtúlachta agus na héifeachtachta; 
	(5) seirbhísí teanga agus foilseacháin ar ardchaighdeán, agus iad déanta go pras, a sholáthar; 
	(6) comhar idirinstitiúideach a chothú trí naisc idirghníomhaíochta agus comhair a shainaithint, chomh maith le rannchuidiú le cur chuige idirinstitiúideach comhchoiteann agus tairbhe a bhaint as (tosaíocht chothrománach).
	13 Léirítear a bhfuil bainte amach ag na tosaíochtaí sin sna táscairí feidhmíochta gnó (féach Tábla 2).
	Tábla 2 – Stádas na dtáscairí feidhmíochta gnó
	Acmhainní Daonna (AD), Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta
	Faisnéis, Timpeallacht oibre agus Nuálaíocht
	Teanga agus Eagarthóireacht

	Foinse: An Clár Oibre Bliantúil do 2021 a Chur chun feidhme.
	14 Tá an Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta (SG1-DHR) freagrach as acmhainní daonna, airgeadas, an tSeirbhís Leighis, slándáil, agus imeachtaí agus prótacal, chomh maith le seirbhísí ginearálta eile ag an gCúirt. Bhainistigh sé beagnach 90.2 % de bhuiséad 2021 na Cúirte (féach Tábla 1), a leithdháileadh go príomha do thuarastail na gComhaltaí agus daoine den fhoireann (féach Tábla 3).
	Tábla 3 – Leithreasuithe agus íocaíochtaí bhuiséad 2021 sa Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta (€) 
	Nóta: D’fhéadfadh sé nach gcomhfhreagraíonn na sonraí do na hiomláin mar gheall ar na figiúirí a bheith slánaithe.
	Foinse: An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta.
	15 Lean Acmhainní Daonna ar aghaidh le freagairt sheasmhach a sholáthar ar phaindéim COVID-19, agus cosaint daoine den fhoireann mar phríomhábhar tosaíochta aige. Mar sin féin, ghníomhaigh sé freisin chun aghaidh a thabhairt ar na tosaíochtaí atá i bPlean Forbartha Straitéise 2021-2025 dár nDaoine, Ionad Oibre agus Seirbhísí.
	16 Chun aghaidh a thabhairt ar chéad tosaíocht an Ardrúnaí (féach mír 12), seoladh dhá chomórtas inmheánacha agus cuireadh painéil le chéile i réimsí na hiniúchóireachta agus an aistriúcháin chun poist a líonadh a bhfuil daoine den fhoireann shealadach iontu faoi láthair. Sheol an stiúrthóireacht glaonna ar léiriú spéise do shaineolaithe náisiúnta freisin, agus thosaigh sí ag earcú eolaithe sonraí agus speisialtóirí sa mhatamaitic i ndiaidh an ghlao ar fhoireann shealadach a seoladh in 2020. I gcaitheamh na bliana, cuireadh nósanna imeachta roghnúcháin i gcrích do stiúrthóir amháin agus ochtar príomhbhainisteoirí. Tar éis don Chúirt an leagan athbhreithnithe den bheartas uainíochta foirne a ghlacadh, tugadh nósanna imeachta soghluaisteachta a bhí deonach agus éigeantach araon chun críche. Déanann Tábla 4 thíos achoimre ar earcaíocht na Cúirte in 2021.
	Tábla 4 – Comhaltaí agus foireann a earcaíodh
	Foinse: An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta.
	17 Cé gur bliain thar a bheith deacair a bhí in 2021 chun iniúchóirí a earcú, tháinig méadú ar líon na foirne a earcaíodh, go príomha sa chatagóir shealadach. Tá sé ag éirí níos deacra tallann a mhealladh mar gheall ar an ardchostas maireachtála i Lucsamburg, agus an easpa próifílí atá ag teacht lenár riachtanais.
	18 I rith na bliana, rinne an stiúrthóireacht an córas breithmheasa inniúlachta agus feidhmíochta a nuashonrú, agus sheol sí Seirbhís Chomhairliúcháin Gairme. Chomh maith leis sin, thosaigh na triúr ball nua de líonra na ndaoine teagmhála iontaoibhe a bhí roghnaithe in 2020 ag obair go lánfheidhmiúil.
	19 Maidir le hoiliúint, cuireadh cúrsaí, ceardlanna agus cuir i láthair ar fáil don fhoireann. Maille leis sin, seoladh roinnt tionscadal in 2021 a chuir oiliúint ar ardchaighdeán ar fáil don fhoireann i réimsí tábhachtacha amhail:
	o clár oiliúna a dhréachtú do bhainisteoirí;
	o tionchar na hoiliúna a thomhas;
	o creat inniúlachta a fhorbairt; 
	o oiliúint shonrach do chinn chúraim a sholáthar;
	o an tsraith ‘Comhroinnt agus Nascadh’ a thabhairt isteach chun foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn trí eolas a chomhroinnt; 
	o an tsraith ‘Mo Lucsamburg: fiosraigh an scéal’ a thabhairt isteach chun naisc a neartú lenár dtír óstach agus a bheith rannpháirteach san imeascadh; agus
	o Laethanta don Teanga Shoiléir ag an gCúirt a eagrú den chéad uair.
	20 Chuir an stiúrthóireacht tús le comhar le Eurostat freisin, neartaigh sí comhar le OLAF, agus bhí sí mar óstach do Mhí Eorpach na Cibearshlándála a bhíonn á eagrú ag an Aontas Eorpach. Faoi mar a bhí in 2020, is Seachtain Oiliúna Fhíorúil a bhí againn mar an Lá Oiliúna in 2021 le go leor cur i láthair spéisiúil ann, go háirithe Aonach Iniúchóireachta le rannpháirtíocht ghníomhach UFInna as tíortha lasmuigh den Aontas.
	21 Chun dea-bhail fostaithe a chothú (an dara tosaíocht ag an Ardrúnaí, féach mír 12), b’éacht tábhachtach a bhí ann Oifigeach um Éagsúlacht agus Cuimsiú (É&C) tiomnaithe a cheapadh ag tús na bliana. Maille leis sin, glacadh an Beartas um Éagsúlacht agus Cuimsiú, agus Plean Gníomhaíochta ar an ábhar céanna, agus ina dhiaidh sin cuireadh gníomhaíochtaí É&C chun cinn i gcaitheamh na bliana. Earcaíodh oftailmeolaí nua agus dochtúir nua atá freagrach as saoire leighis a fhíorú, agus cuireadh tréimhse níos faide le tacaíocht shíceolaíoch don fhoireann. 
	22 I measc na ngíomhaíochtaí tábhachtacha eile, bhí:
	o an feachtas ‘RESPECT’;
	o scéim a thabhairt isteach chun ‘slán’ níos pearsanta a fhágáil le daoine den fhoireann atá ag dul ar scor;
	o obair leanúnach chun leathanaigh nua AD a réiteach ar shuíomh gréasáin poiblí na Cúirte;
	o suirbhé rannpháirtíochta foirne a chur i gcrích, a mbeidh úsáid á baint as chun táscairí nua feidhmíochta gnó a ríomh chun críche innéacs rannpháirtíochta foirne.
	23 Lean an tSeirbhís Slándála ar aghaidh ina príomhról de chomhairle agus cabhair a thabhairt i réimse na cinnteoireachta, i gCill Theicniúil COVID agus ar an gCóras um Bainistíocht ar Ghéarchéimeanna. Ag an am céanna, thóg sí na céimeanna ba ghá chun cáilíochtaí a foirne a choimeád, agus rannchuidigh sí go han-ghníomhach le seoladh an tionscadail athchóirithe maidir leis an gcóras rialaithe rochtana. 
	24 Ar deireadh, lean an roinn Imeachtaí, Cuairteanna agus Prótacal ar aghaidh ag cur tacaíocht eagraíochtúil ar fáil d’imeachtaí ar líne chomh maith le cúnamh leis an bprótacal do chuairteoirí oifigiúla chuig an gCúirt. Reáchtáladh cuairteanna i ngrúpaí ar líne go dtí go raibh an staid sláinte níos fearr do chuairteanna ar an láthair. Athraíodh gníomhaíochtaí lónadóireachta, agus glacadh leis na bearta ar fad ba ghá chun reachtaíocht náisiúnta COVID-19 a chomhlíonadh. Thacaigh an roinn freisin le dáileadh amach na n-aghaidhmhasc agus tástálacha mear-sreafa chuig foireann uile na Cúirte.
	25 I réimse an Airgeadais agus Seirbhísí Ginearálta, ba thosaíocht eile don Ardrúnaí (féach mír 12) a bhí i gcáilíocht agus tráthúlacht na n-íocaíochtaí, agus r-sonrascadh a thabhairt isteach go ginearálta, rud a lean ar aghaidh go rathúil i gcaitheamh na bliana. D’eisigh na hiniúchóirí seachtracha tuairim fhabhrach i leith ráitis airgeadais 2020 na Cúirte.
	26 Tá an Stiúrthóireacht um Fhaisnéis, Timpeallacht Oibre agus Nuálaíocht (SG2-DIWI) freagrach as ionad oibre digiteach na Cúirte (trealamh, seirbhísí agus gairis TF) agus ionad oibre fisiciúil na Cúirte (foirgnimh, saoráidí teicniúla, oifigí agus lóistíocht), chomh maith le leabharlann na Cúirte. Bainistíonn sí 8.3 % de bhuiséad na Cúirte (féach Tábla 1). Léiríonn Tábla 5 mionsonraí maidir le húsáid leithreasuithe agus íocaíochtaí bhuiséad 2021.
	Tábla 5 – Leithreasuithe agus íocaíochtaí bhuiséad 2021 sa Stiúrthóireacht um Fhaisnéis, Timpeallacht Oibre agus Nuálaíocht (€)
	Teicneolaíocht faisnéise 
	Leabharlann agus cartlann
	Foirgnimh agus saoráidí
	IOMLÁN
	Nóta: D’fhéadfadh sé nach gcomhfhreagraíonn na sonraí do na hiomláin mar gheall ar na figiúir a bheith slánaithe.
	Foinse: An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta.
	27 Arís, bhí obair SG2-DIWI in 2021 bunriachtanach ó thaobh leanúnachas ghníomhaíochtaí na Cúirte a choinneáil, agus, i gcomhréir le tosaíochtaí na hArdrúnaíochta (féach mír 12), ó thaobh seirbhísí TF inoiriúnaithe agus saoráidí solúbtha a chur ar fáil. Le linn na tréimhse sin, tugadh gach ceann de ghnáth-tháirgí agus de ghnáth-nósanna imeachta na Cúirte i gcrích: tuarascálacha iniúchóireachta, comhdhálacha, oiliúint, teagmháil lenár ngeallshealbhóirí, idirphlé lenár n-iniúchaithe, agus aistriúchán ar dhoiciméid. 
	28 I réimse na Faisnéise agus Teicneolaíochta, bhí roinnt imeachtaí tábhachtacha ann in 2021:
	o bhí uasghrádú mór agus ascnaimh bonneagair TF déanta: rinneadh córas iomlán Stórála Sonraí na Cúirte a uasghrádú, agus rinneadh an tIonad Aisghabhála Tubaiste a ascnamh go dtí na saoráidí a chuireann an tIonad Eorpach um Thuilleamaí Gnó (EBRC) ar fáil in Betzdorf;
	o cuireadh Coiste Stiúrtha TF ar bun;
	o bhí an obair ar anailís sonraí leanúnach chun comhoibriú a dhéanamh ar thascanna iniúchóireachta (ECAlab); 
	o rannchuidigh rannpháirtíocht ghníomhach sa Choiste Stiúrtha Digiteach leis na leaganacha éagsúla den phlean forbartha maidir le teicneolaíocht agus sonraí le haghaidh iniúchóireachta;
	o bhí rath ar an Líonra Teicneolaíochta agus Nuálaíochta le haghaidh Iniúchóireachta;
	o cruthaíodh seirbhísí maidir le hUathoibriú Róbatach Próiseas.
	29 Thosaigh imeachtaí eile in 2021, agus leanfaidh siad ar aghaidh in 2022:
	o seoladh suíomh gréasáin nua na Cúirte;
	o cuireadh córas nua in ionad an Chórais Bainistíochta Geallsealbhóirí, agus cruthaíodh stiúideo closamhairc;
	o athchóiríodh na Córais Bainistíochta Aistriúcháin;
	o forbraíodh nascleantóír doiciméid;
	o forbraíodh Tairseach Dhlíthiúil.
	30 Ar an iomlán, réitigh an stiúrthóireacht 19 804 ticéad TF, rinne sí 179 eisiúint chórais, chuir sí 99.88 % ar fáil do chórais chriticiúla, agus ráthaigh sí teicneolaíocht iomlán cobhsaí d’obair hibrideach (teilea-oibriú agus ar an láthair).
	31 Dhírigh an stiúrthóireacht isteach freisin ar dhéileáil le rioscaí cibearshlándála trí fhaireachán leanúnach agus trí chórais a oiriúnú don líon mór bagairtí a bhí curtha in iúl ag Foireann Phráinnfhreagartha Ríomhaire an Aontais. Ba iad na leochaileachtaí ba shuntasaí ná na leochaileachtaí a bhí ag cur isteach ar VPN a thacaíonn leis an tseirbhís cianrochtana agus le ríomhphost Microsoft. Chríochnaigh 2021 le leochaileacht chriticiúil domhanda i.e. “Log4J”. Ar an dea-uair, níor chuir na leochaileachtaí sin isteach ar an gCúirt.
	32 Maidir le foirgnimh agus saoráidí, ba iad na héachtaí móra sa tréimhse ná:
	o athchóiriú ar fhoirgneamh K2, agus dhá urlár críochnaithe cheana féin agus urlár amháin le cur i gcrích sa chéad ráithe de 2022;
	o cistinéid a shuiteáil ar na hurláir ar fad i bhfoirgneamh K3; 
	o an t-athbhreithniú ar shlándáil ag bealach isteach gharáiste K3; 
	o córas rialaithe rochtana nua a shuiteáil (fós ar siúl); 
	o cur i gcrích na n-oibreacha ar fhoirgneamh KI chun réiteach a fháil ar na fadhbanna a cruthaíodh d’aghaidh an fhoirgnimh tar éis deacracht leis na painéil ghloine.
	33 Seoladh staidéar ar thodhchaí fhoirgneamh K1 freisin. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh nua todhchaí straitéis foirgneamh na Cúirte a shainiú. Reáchtáladh agallaimh agus ceardlanna le Comhaltaí agus leis an bhfoireann, agus roinnfear na féidearthachtaí éagsúla leis an gCúirt faoin gcéad ráithe de 2022. Cuireadh Plean Gníomhaíochta EMAS do 2020-2022 faoi bhráid an Choiste Riaracháin i mí Eanáir 2021, agus tá sé á chur chun feidhme faoi láthair.
	34 Tharla gach ceann de na gníomhaíochtaí sin, chomh maith le cothabháil rialta ar ár bhfoirgnimh faoi láthair, próiseáil ticéad (1 802), agus leibhéal seirbhíse den scoth a sholáthar in ainneoin an iliomad oibreacha a bhí ag teastáil chun timpeallacht oibre shláintiúil a chothabháil, agus é sin go léir i gcomhthéacs na paindéime.
	35 Ar deireadh, lean leabharlann na Cúirte lena seirbhísí a chur ar fáil le linn tréimhsí dúshlánacha. Seoladh seirbhís nua “Ask the Library”, a chuireann le soláthar seirbhísí “BibliotECA Discovery” agus Soláthar sonraí le haghaidh iniúchóireachta, agus a bhfuil ardmheas orthu, mar chuid den digiteáil sa Chúirt.
	36 Tá an Stiúrthóireacht um Theanga agus Eagarthóireacht (SG3-LED) freagrach as táirgí uile na Cúirte Iniúchóirí a aistriú agus a fhoilsiú i 24 theanga oifigiúla an Aontais. Bainistíonn an stiúrthóireacht níos lú ná 1 % de bhuiséad na Cúirte (féach Tábla 1). Léiríonn Tábla 6 mionsonraí maidir le húsáid leithreasuithe agus íocaíochtaí bhuiséad 2021.
	Tábla 6 – Leithreasuithe agus íocaíochtaí bhuiséad 2021 sa Stiúrthóireacht um Theanga agus Eagarthóireacht (in €)
	Eisfhoinsiú agus comhar idirinstitiúideach
	Ateangairí 
	Foilsiú
	Nóta: D’fhéadfadh sé nach gcomhfhreagraíonn na sonraí do na hiomláin mar gheall ar shlánú.
	Foinse: An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta.
	37 I rith 2021, lean an Stiúrthóireacht d’aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí na hArdstiúrthóireachta (féach mír 12). In ainneoin na paindéime, lean a príomhghníomhaíochtaí ar aghaidh ar an luas céanna le 2019 agus 2020, agus gan aon chur isteach. Aistríodh agus athbhreithníodh 227 003 leathanach (-3.16 %, i.e. 7 411 leathanach níos lú ná in 2020), i bhfoirm 2 753 iarraidh aistriúcháin le haghaidh 2021. Ina theannta sin, chuir an fhoireann FastTrad, a chuireann téacsanna gearra d’aistriúcháin agus d’athbhreithnithe ar fáil i mBéarla agus i bhFraincis laistigh de 24 uair a chloig, 1 284 leathanach i gcrích; áirítear san fhigiúr sin 607 leathanach d’aistriúcháin agus 677 leathanach d’athbhreithnithe. Bhí 97.83 % de na haistriúcháin críochnaithe roimh an sprioc-am, figiúr atá i bhfad chun tosaigh ar an táscaire feidhmíochta de 95 %.
	38 Lean an Stiúrthóireacht um Theanga agus Eagarthóireacht dá gníomhaíochtaí a éagsúlú lasmuigh den aistriúchán/athbhreithniú freisin i bhfoirm na ngníomhaíochtaí seo a leanas: tacaíocht teanga d’iniúchóirí; fotheidealú físe; agus comhar i réimse na cumarsáide. Dhréachtaigh agus d’aistrigh na foirne teanga Béarla, Gearmáinise, Fraincise, Iodáilise agus Ollainnise preasráitis agus chuir siad feabhas ar an gcaighdeán trí theachtaireachtaí chuig an bpobal a chur in oiriúint agus éagsúlachtaí cultúrtha a cur san áireamh. Chuir an tseirbhís teanga Béarla, go háirithe, cúnamh dréachtaithe ar fáil d’fhormhór aschur na Cúirte i rith na bliana. I gcás na Tuarascála Bliantúla, bhí siad i láthair freisin ag an gcuid is mó de na cruinnithe réamhsháraíochta agus sáraíochta chun comhairle teanga a chur ar fáil agus téacsanna á modhnú. Chuir aistritheoirí 16 mhisean cúnta teanga i gcrích i rith na bliana. D’fhan an ghníomhaíocht sin ar an leibhéal céanna leis an mbliain seo caite (14 ar an iomlán in 2020), go príomha mar gheall go raibh líon na misean iniúchóireachta ar an bhfód teoranta mar gheall ar an bpaindéim. Chuir na foirne Béarla agus Fraincise seirbhísí fotheidealaithe físe ar fáil sé huaire i rith na bliana.
	39 Leanadh de thionscadal TraMS atá ceaptha teacht in ionad chóras lárnach na stiúrthóireachta. Is deis atá in TraMS chun próisis aistriúcháin inmheánacha a shruthlíniú agus a uathoibriú, agus uirlisí teanga comhtháite á gcur ar fáil d’aistritheoirí laistigh den timpeallacht ag an am céanna. Seoladh tionscadal cur chun feidhme TraMS (céim 1) agus cuireadh tús le hobair cur chun feidhme i bhfoirm ceardlanna chun an próiseas a shainiú agus a mhapáil sa chóras nua i gcomhar le comhairleoirí seachtracha agus leis an Stiúrthóireacht um Fhaisnéis, Timpeallacht oibre agus Nuálaíocht. Déanfar an phríomhobair cur chun feidhme in 2022-2023.
	40 Rinneadh athbhreithniú ar phróisis ghnó freisin i rith na bliana chun chríche optamaithe, agus chun naisc idircheangail agus comhair a d’fhéadfadh a bheith ann a aimsiú. I measc samplaí de na próisis sin tá na nithe seo a leanas: 
	o seiceáil ar an ábhar aistriúcháin dátheangach atá táirgthe ag na foirne teanga go léir trí úsáid a bhaint as córas GroupShare. Conclúid amháin a bhí ann ná an sreabhadh oibre agus an bealach a úsáidtear uirlisí aistriúcháin in ELS a ailíniú go ginearálta le cleachtais LED agus an ascnamh chuig TraMS á dhéanamh;
	o rinneadh tástáil ar riail nua chun an dáta foilsithe is luaithe a ríomh do thuarascálacha, agus bhí rath mór air. Áirithíonn sé bainistíocht níos fearr ar an am is gá chun tascanna na ngeallsealbhóirí go léir a chomhlíonadh, agus cuireann sé riail shoiléir ar fáil do na geallsealbhóirí go léir;
	o d’fhéach grúpa oibre le hanailís a dhéanamh ar thascanna DMG agus TECH d’fhonn oibríochtaí a chomhchuibhiú tuilleadh agus sineirgí a aimsiú.
	41 An 31 Nollaig 2021, tháinig deireadh leis na bearta maolaithe a leagadh amach i Rialachán Uimh. 1 an 15 Aibreán 1958, arna leasú in 2010 agus in 2015, rud a chiallaíonn go bhfuil stádas teanga oifigiúil in institiúidí an Aontais ag an nGaeilge ón 1 Eanáir 2022. In 2021, d’earcaigh an stiúrthóireacht triúir aistritheoirí Gaeilge chun foireann teanga nua a chruthú.
	42 In 2021, cuireadh an tOifigeach Cosanta Sonraí (DPO) díreach faoi fhreagracht an tArdrúnaí, agus ceapadh Oifigeach nua. Cuireann an DPO saineolas ar fáil maidir le dlí agus cleachtais na cosanta sonraí, agus déanann sé nó sí faireachán ar a gcur chun feidhme. Ní bhainistíonn an stiúrthóireacht aon chaiteachas.
	43 Tháinig dúbailt ar iarrataí ar chomhairle maidir le rialacha cosanta sonraí i gcomparáid le 2020, agus cuireadh cúrsaí agus treoraíocht shonrach ar fáil. Ullmhaíodh tuairimí agus comhair maidir le nuashonruithe ar bheartais agus nósanna imeachta inmheánacha freisin in 2021. Tháinig méadú ar thrédhearcacht na rialacha cosanta sonraí d’iniúchóirí chun iad a roinnt le hiniúchaithe, go háirithe maidir le ceart na Cúirte chun rochtain a fháil ar fhaisnéis chun críche a feidhmeanna iniúchóireachta a chomhlíonadh. 
	44 Mar an gcéanna leis an DPO, cuireadh an tOifigeach Slándála Imheánaí (ISO) díreach faoi fhreagracht an Ardrúnaí. Oibríonn an ISO i ndlúthchomhar leis an Stiúrthóireacht um Fhaisnéis, Timpealalcht oibre agus Nuálaíocht, agus ní bhainistíonn sé nó sí aon chaiteachas.
	45 In 2021, chuir an tOifigeach Slándála Inmheánaí i láthair an straitéis nua do na blianta amach romhainn, ag leagan béim ar na tosaíochtaí agus na dúshláin do 2021-2025. Is í an phríomhthosaíocht a bheidh ann ná leanúint le gníomhaíochtaí chun feasacht a ardú agus gníomhaíochtaí oiliúna don fhoireann i réimse na slándála faisnéise.
	46 Bliain fhíordhúshlánach a bhí ann mar gheall ar na cibirionsaithe leanúnacha agus na sáruithe leanúnacha ar shonraí, chomh maith le roinnt bagairtí a raibh gníomhaíocht phras ag teastáil ina leith chun fabhtanna criticiúla bogearraí a réiteach (féach mír 31). Shuiteáil an Chúirt feidhmchláir chun cosaint níos láidre a thabhairt, ghlac sí rialacha slándála chun faisnéis rúnaicmithe AE a chosaint, agus d’ullmhaigh sí treoirlínte maidir le faisnéis na Cúirte a rúnaicmiú. D’ionshamhlaigh sí dhá fheachtas fioscaireachta den chéad uair chun cibirfheasacht na foirne a thomhas, agus ghlac sí chuici féin seirbhís sínithe leictreonaigh a chuir an Coimisiún ar fáil.
	Soláthar san Ard-Stiúrthóireacht
	47 In 2021, bhain an Chúirt Iniúchóirí úsáid as an nós imeachta idirbheartaithe faoi mhír 11.1(b) d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais chun conradh amháin le luach os cionn €60 000 a thabhairt i gcrích. Ba é cuspóir an chonartha ná síntiús corparáideach na Cúirte a athnuachan leis na Financial Times do 2021 agus 2022. Bhí luach iomlán an chonartha ag €168 615 (€82 650 do 2021 agus €85 965 do 2022).
	48 Ós rud é gurb é an Financial Times (FT) an nuachtán gnó Béarla leis an gcáil is mó agus go gcuireann sé faisnéis chuimsitheach faoi bheartais AE ar fáil freisin, dá bhrí sin, is nuachtán uathúil é agus níl aon nuachtán eile ann a bhféadfaí a rá le réasún atá comhionann leis nó a bheadh mar ionadaí dó. Tugann an ceadúnas reatha cead d’fhoireann na Cúirte go léir rochtain a fháil ar ábhar digiteach FT laistigh agus lasmuigh den Chúirt. Tá praghas an cheadúnais bunaithe ar chroílíon iarbhír léitheoirí. Go dtí seo, tá cuntas FT cruthaithe ag 558 n-úsáideoir sa Chúirt, agus ba é 218 líon na gcroíléitheoirí iarbhír an lá a rinneadh an tairiscint síntiúis.
	49 Beidh liosta bliantúil na gconarthaí, lena n-áirítear na cinn ar fiú idir €15 000 agus €60 000 iad agus a tugadh chun críche in 2021 tar éis nósanna imeachta idirbheartaithe, ar fáil ar shuíomh idirlín na Cúirte faoin 30 Meitheamh 2022.
	50 Bhí gach nós imeachta idirbheartaithe níos mó ná €15 000 faoi réir dian-nósanna imeachta rialaithe inmheánaigh na Cúirte a chumhdaíonn dlíthiúlacht, rialtacht agus bainistíocht fhónta airgeadais.
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	Conclúid maidir le córais rialaithe inmheánaigh

	51 Oibríonn an tArd-Rúnaí laistigh de chreat dlíthiúil a chuimsíonn: 
	o an Rialachán Airgeadais; 
	o na Rialacháin Foirne; 
	o creat rialaithe inmheánaigh Chúirt Iniúchóirí na hEorpa; 
	o rialacha Nós Imeachta Chúirt Iniúchóirí na hEorpa; 
	o na rialacha inmheánacha chun an buiséad a chur chun feidhme; 
	o an chairt um chúraimí agus fhreagrachtaí an oifigigh údarúcháin trí fho-tharmligean; agus
	o na cinntí ar fad a bhaineann le húsáid acmhainní daonna, ábhar agus airgeadais sa Chúirt. 
	52 Tá creat rialaithe inmheánaigh na Cúirte ina fhorlíonadh leis an gcreat dlíthiúil sin d’fhonn é a ailíniú leis an gcóras rialaithe inmheánaigh atá bunaithe ag Coiste na nEagraíochtaí Urraíochta ar Choimisiún Treadway (Creat COSO). Tá sé ceaptha chun dearbhú réasúnach a sholáthar maidir le dlíthiúlacht, rialtacht agus bainistíocht fhónta airgeadais na n-idirbheart airgeadais go léir agus éascaíonn sé gnóthú chuspóirí oibríochtúla gach stiúrthóireachta.
	53 Níor tháinig athrú suntasach ar na córais rialaithe inmheánaigh in 2021 agus d’fhan struchtúr eagraíochta an riaracháin seasmhach. Is éard atá i gceist leis sin ná nósanna imeachta (bunaithe ar COBIT 5 do SG2-DIWI), maoirseacht bhainistíochta, rialuithe coisctheacha agus braiteacha agus rialuithe uathoibrithe atá neadaithe i gcórais fhaisnéise lena gcumhdaítear príomhphróisis ghnó uile na hArdrúnaíochta. 
	54 Déantar próisis ghnó airgeadais a bhainistiú tríd an bPróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais (SAP) a úsáid, rud a fhágann go ndéantar dualgais a leithscaradh go cuí idir na céimeanna éagsúla i.e. tionscnamh, fíorú agus bailíochtú ag an oifigeach údarúcháin. Clúdaíonn an córas bainistiú buiséadach, forchoimeádais cistí, gealltanais, orduithe ceannaigh agus rialú conartha agus sonraisc i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais agus rialacha agus nósanna imeachta inmheánacha na Cúirte. Cuireann sé seiceálacha uathoibrithe ar fáil chun earráidí a chosc nuair a bhíonn sonraí airgeadais á bpróiseáil. Chomh maith leis sin, bíonn na daoine den fhoireann a thionscnaíonn próisis agus iad siúd a dhéanann fíoruithe ag leanúint seicliostaí chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin Airgeadais i ndáil le gealltanais bhuiséadacha agus orduithe íocaíochta. 
	55 Bhunaigh gach ceann de na trí stiúrthóireacht clár seiceálacha chun meastóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin Airgeadais agus ar chinntí Cúirte, agus sehol siad a ráitis dearbhaithe chuig an Ard-Rúnaí ina gcáil mar oifigigh údarúcháin trí fho-tharmligean. Déantar a ndearbhuithe a chomhlánú leis na ráitis dearbhaithe ó stiúrthóireachtaí eile na Cúirte, ranna agus cinn oifigí príobháideacha a d’údaraigh caiteachas in 2021 (féach mír 07).
	56 Bhí na seiceálacha a rinne an Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta bunaithe ar anailís rioscaí le haghaidh 2021, torthaí na seiceálacha a rinneadh le haghaidh 2020, malartuithe leis an PMO, moltaí na n-iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha agus faisnéis eile a dhíorthaíonn ó imeachtaí a bhí ar siúl in 2020. Is éard atá sa chóras ná seiceálacha ex ante agus ex post ag díriú isteach go príomha ar ghnéithe airgeadais, ach ag díriú freisin ar rioscaí eile nach mbaineann le hairgeadas. I dTábla 7, déantar achoimre ar na seiceálacha a rinneadh. Tá PMO an Choimisiún freagrach as párolla na Cúirte a sheiceáil agus cearta airgeadais na foirne a sheiceáil.
	Tábla 7 – Seiceálacha a dhéanann an Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta
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	Cearta airgeadais 
	1
	Luach saothair fhoireann agus Chomhaltaí na Cúirte arna bhainistiú ag an PMO.
	Ex post (1)
	2
	Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí a dhéantar ar na línte buiséid arna mbainistiú ag an Stiúrthóireacht (seachas misin agus costais ionadaíochta)
	Ex post
	3
	Costais mhisin arna réiteach ag an PMO, bunaithe ar threoir mhisin na Cúirte agus ar an gcinneadh cur chun feidhme lena mbaineann
	Ex ante (2) / Ex post
	4
	Ex ante 
	Speansais ionadaíochta Chomhaltaí na Cúirte, agus costais bhreosla
	5
	Cros-seiceálacha ar speansais mhisin agus ionadaíochta na gComhaltaí; súil a choinneáil ar ídiú breosla ag feithiclí oifigiúla
	Ex post
	6
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	Áit chónaithe ar fhoireann na Cúirte
	7
	Cruinneas agus iomláine na ndoiciméad i gcomhaid phearsanta na ndaoine den fhoireann
	Ex post
	8
	Neamhláithreacht foirne agus uaireanta oibre 
	Ex post
	9
	Ex post
	Siléar
	10
	Mionairgead
	Ex post
	11
	Nóta: (1) seiceálacha a rinne an PMO; (2) le haghaidh misin amháin a bhailíochtaigh an Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta.
	Foinse: An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta.
	57 Bhí na seiceálacha a rinne an Stiúrthóireacht um Fhaisnéis, Timpeallacht Oibre agus Nuálaíocht bunaithe ar thorthaí an athbhreithnithe ar an gclár riosca in 2022, ar mheasúnú aibíochta na bpróisas in 2021 agus ar an obair leantach ar mholtaí iniúchóireachta inmheánacha. Cuireadh san áireamh freisin seiceálacha a rinne an t-iniúchóir seachtrach mar chuid den athbhreithniú bliantúil TF. Seachas an líne buiséid don Leabharlann agus Cartlann, tá na hidirbhearta airgeadais go léir stiúrthóireacht faoi réir seiceáil ex ante chun neamhchomhlíonadh leis an Rialachán Airgeadais a shainaithint mar aon le haon earráidí agus botúin riaracháin eile (e.g. tagairtí míchearta, dátaí míchearta i réimsí téacs agus ceangailteán neamhchriticiúla a bheith in easnamh). Déantar seiceálacha atá neadaithe i mbainistiú na bpróiseas a chomhlánú le seiceálacha ex post. Áirítear ar na seiceálacha ex post sin seiceálacha rialta ar sholáthar conarthaí íseal-luacha agus ar:
	(1) chomhlíonadh foirmiúlachtaí an chonartha nua d’oibríochtaí TF agus aird a thabhairt ar eochairtháscairí feidhmíochta atá ann cheana;
	(2) rialtacht bhainistíocht airgeadais thionscadal K2;
	(3) paistí seachtracha, rialta a chur i bhfeidhm le haghaidh slándáil TF;
	(4) seiceálacha ar chearta riarthóra ar ríomhairí glúine;
	(5) éifeachtúlacht na huirlise faireacháin bogearraí;
	(6) comhlíonadh sprioc-amanna seachadta;
	(7) ráitis phríobháideachais a bheith in uirlisí próiseála sonraí pearsanta na Cúirte;
	(8) iomláine na doiciméadachta is gá le haghaidh íocaíochtaí sonraisc;
	(9) comhlíonadh an phróisis bainistíochta eisiúna.
	58 Bhí na seiceálacha a rinne an Stiúrthóireacht um Theanga agus Eagarthóireacht bunaithe ar anailís ar na rioscaí do bhliain 2021 agus ar thorthaí na seiceálacha a rinneadh le haghaidh 2020. Dhírigh na seiceálacha ar ghnéithe airgeadais, ar cháilíocht na seirbhísí teanga a cuireadh ar fáil agus ar ghnéithe TF agus eagraíochtúla na Stiúrthóireachta. Áiríodh sna seiceálacha ex post:
	o dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí a dhéantar faoi na línte buiséid atá á mbainistiú ag an stiúrthóireacht;
	o éifeachtúlacht agus cáilíocht uirlisí aistriúcháin ríomhchuidithe (CAT); agus 
	o cáilíocht na n-aistriúchán a sholáthraítear, comhlánaithe le córas aiseolais úsáideora ina ndéantar anailís ar bharúlacha na n-úsáideoirí.
	59 Ó 2016 agus tar éis Chreat Bainistíochta Riosca na Cúirte a ghlacadh, ceanglaíodh ar gach seomra iniúchóireachta agus stiúrthóireacht sa Chúirt anailís riosca a dhéanamh ar a ngníomhaíochtaí. Áirítear san anailís sin, tuairisc an tionchar má tharlaíonn riosca, na seiceálacha inmheánacha a cuireadh i bhfeidhm agus bearta chun laghdú a dhéanamh ar an dóchúlacht riosca agus ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ann dá bharr. Ag éirí as na seiceálacha, cruthaítear pleananna gníomhaíochta a bhaineann le bainistiú riosca a chuirtear san áireamh nuair a bhíonn seiceálacha ex ante agus ex post á gceapadh agus á gcur chun feidhme. Ina dhiaidh sin, bíonn torthaí na seiceálacha ar fáil don dearbhú bliantúil a dhéanann an oifigeach údarúcháin trí tharmligean sa tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí agus do na measúnaithe rioscaí don bhliain dar gcionn. Cuirtear costéifeachtúlacht na seiceálacha san áireamh i gceapadh na gcóras rialaithe inmheánaigh.
	60 Na príomhrioscaí a shainaithin an timthriall measúnaithe riosca do 2021, bhain siad leo seo a leanas:
	o tionchar phaindéim COVID-19 ar acmhainní agus dálaí oibre na Cúirte, lena n-áirítear oiriúnú don réaltacht nua maidir le socruithe oibre hibrideacha, agus sláinte agus sábháilteacht na foirne;
	o neamhchomhlíonadh an Rialacháin Airgeadais i dtaca le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí, agus barraineacht, éifeachtúlacht agus éifeachtacht na ngníomhaíochtaí. Áirítear riosca calaoise sa riosca freisin a bhaineann le húsáid méadaithe a bhaintear as sonraisc leictreonacha;
	o spleáchas ar ghníomhaíochtaí seachfhoinsithe agus cáilíocht na ngníomhaíochtaí sin (lena n-áirítear gníomhaíochtaí an Choimisiúin);
	o sárú ar shonraí nó cásanna de neamhchomhlíonadh na rialacha cosanta sonraí, lena n-áirítear sáruithe nó neamhchomhlíonadh a d’éirigh as cibirionsaithe. Cuirtear san áireamh sa riosca freisin an t-ualach riaracháin maidir le creat casta dlíthiúil agus tuairiscithe a bhaineann le srianta slándála agus cosanta sonraí; agus
	o saincheisteanna foirne, amhail an fhadhb a bhaineann le ceanglais earcaíochta a chomhlíonadh, cothromaíocht oibre agus saoil a sholáthar don fhoireann, foireann a mhealladh agus a choinneáil agus fórsa saothair atá ag dul in aois.
	61 Tá obair na Cúirte faoi réir grinnscrúdú poiblí dian. Déantar a hiniúchóireachtaí ar bhealach oscailte agus trédhearcach, agus roinntear na torthaí leis an bpobal ar bhonn leanúnach. Bhí an Chúirt agus a rialacha inmheánacha ina n-ábhar d’ailt sna meáin le cúpla mí anuas. Is í an aidhm atá againn ná soiléiriú a thbhairt ar gach ceist atá fós ag an údarás um urscaoileadh ina thaobh sin.
	62 Rinne na stiúrthóireachtaí go léir scrúdú ar thorthaí a seiceálacha ex ante agus ex post i mí Eanáir 2022. Níor thug na seiceálacha aon laigí móra chun solais sna córais rialaithe inmheánaigh. Rinne na stiúrthóirí athbhreithniú freisin ar stádas na moltaí iniúchóireachta inmheánaigh go léir atá ar feitheamh chun a áirithiú go gcuirfí chun feidhme iad faoi na sprioc-amanna is gá. Rinne an t-oifigeach údarúcháin trí tharmligean scrúdú ar fhaisnéis sna tuarascálacha rialaithe inmheánaigh ó na trí stiúrthóir sular shínigh sé a dhearbhú i gcomhréir le hAirteagal 74(9) den Rialachán Airgeadais.
	63 Níor thug na seiceálacha ex ante a rinne an Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Seirbhísí Ginearálta (ítimí 4 agus 5 i dTábla 7) aon mhór-shaincheisteanna chun solais do bhliain airgeadais 2021 i dtaca le costais mhisin a d’údaraigh an stiúrthóireacht, costais ionadaíochta na gComhaltaí agus ídiú breosla feithiclí oifigiúla. Ag tús 2022, rinne an Chúirt athbhreithniú ar leormhaitheas na rialacha ábhartha.
	64 Chumhdaigh seiceálacha ex post ar dhlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí a rinneadh ó na línte buiséid a bhfuil an stiúrthóireacht freagrach astu sampla randamach de 126 íocaíocht, i.e. thart ar 19 % de na híocaíochtaí ar fad a ndearnadh seiceáil orthu (ítim 3 i dTábla 7). Braitheadh neamhchomhlíonadh foirmiúil i gcás trí íocaíocht sna seiceálacha, ach ní raibh aon tionchar airgeadais acu; ba cheart dhá íocaíocht a bheith áirithe go páirteach in 2020, agus rinneadh ceann amháin do ghealltanas buiséadach nár tugadh gealltanas dlíthiúil ina leith roimh ré. Áiríodh na cásanna sin i gclár eisceachtaí na Cúirte agus cuireadh na rialacha is infheidhme i gcuimhne don fhoireann. Ar an iomlán, bhí na híocaíochtaí dlíthiúil agus rialta agus bhí an doiciméadacht is gá ar fáil. Mar gheall ar chóras SAP agus a sheiceálacha uathoibríocha, chomh maith leis an bhfíoras go bhfuil an fhoireann an-eolach ar an uirlis (atá in úsáid ag an bhfoireann ó 2008), bhí an ghníomhaíocht in ann leanúint ar aghaidh i gcomhréir leis na gnáthnósanna imeachta. Lean an timpeallacht bhreisithe teilea-oibre gan tionchar a bheith aici ar an bpróiséas bainistíochta.
	65 Tháinig méadú ar an líon misean in 2021, ach bhí sé fós níos ísle ná na leibhéil a bhí ann roimh an bpaindéim. D’aimsigh an t-iniúchóir inmheánach earráidí i gcostais mhisin nár tháinig chun solais trí sheiceálacha ex ante nó ex post. Níor léirigh seiceálacha ex post ar chostais mhisin (ítimí 4 agus 6 i dTábla 7) fadhbanna tromchúiseacha ar bith maidir le réiteach misin ag an PMO agus níor léiríodh go raibh éifeacht ábhartha ag an laige a sainaithníodh ar dhlíthiúlacht agus rialtacht na gcostas. Bhain tromlach na n-earráidí a sainaithníodh le ríomh liúntas laethúil agus aisíoc na gcostas taistil do mhisin mar aon le socruithe príobháideacha. Níor léirigh cros-seiceálacha ar aisíocaíochtaí costas ionadaíochta in aghaidh na liúntas laethúil a íocadh le haghaidh misean aon earráidí.
	66 Maidir leis na stiúrthóireachtaí agus le cinn na n-oifigí príobháideacha a bhain leas as an líne bhuiséid sin, agus dár deonaíodh fo-tharmligean mar oifigeach údarúcháin, sheiceáil siadsan costais mhisin freisin agus thug siad ráiteas dearbhaithe don Ard-rúnaí. Níor shainaithin seiceálacha aon earráidí suntasacha i nósanna imeachta misin do 2021. B’éigean doiciméadacht bhreise a chur ar fáil le haghaidh roinnt misean, ach de bharr na seiceálacha ex ante a rinneadh ar fhormhór na misean bhíothas in ann formhór na bhfadhbanna a d’fhéadfadh a bheith ann a réiteach go réamhtheachtach. 
	67 Léirigh anailís ar bhailíochtú orduithe misin agus dearbhuithe costais gurb iad na hoifigigh údarúcháin trí tharmligean a bhí ainmnithe a d’údaraigh tromlach mór na n-orduithe sin. As 1 732 ordú misin agus dearbhú costais, bailíochtaíodh 60 gan údarú foirmiúil agus tharla sé sin de chuid is mó de bharr faisnéis mhícheart a bheith taifeadta sa chóras. Cuireadh nós imeachta nua i bhfeidhm chun cosc a chur ar chásanna den sórt sin amach anseo. Thairis sin, bailíochtaíodh 43 mhisean tar éis don Chomhalta nó an duine den fhoireann a bheith imithe cheana féin. Áiríodh na cásanna sin i gclár eisceachtaí na Cúirte.
	68 Áiríodh sna seiceálacha misin ex post obair leantach a dhéanamh ar aisíocaíochtaí do thicéid eitleáin neamhúsáidte, agus is é an tátal a thagann as sin ná go bhfuil an ráta aisíoca ard agus go bhfuil aisgnóthú den sórt sin bainistithe go maith. Mar a bhí sna blianta roimhe seo, déanfar torthaí na seiceálacha a chur in iúl don fhoireann.
	69 Ar an iomlán, bhí torthaí sheiceálacha an PMO dearfach. Níor léirigh seiceálacha ex ante na gceart airgeadais aon fhadhb ar leith. Léirigh seiceálacha ex post gur míníodh athruithe sa phárolla agus go raibh údar maith leo do na 12 mhí roimhe sin agus go raibh liúntais suiteála agus saoire tuismitheora nó teaghlaigh cruinn. Bhí gá le haisghnóthú sna cásanna seo a leanas:
	o ceithre chás a bhaineann le liúntais oideachais; 
	o aon chás amháin a bhaineann le cánacha ar thuarastal a ríomh;
	o aon chás amháin a bhaineann le liúntais cothaithe laethúla deonaithe sna chéad mhíonna de bheith lonnaithe ag an áit oibre; agus
	o aon chás amháin a bhaineann le liúntais laethúla do dhaoine den fhoireann atá ag dul i mbun a ndualgais nó a athraíonn a n-áit fostaíochta nuair a thugtar saoire speisialta le haghaidh aistrithe dóibh.
	70 Fíoraíodh áit chónaithe na foirne (ítimí 1 agus 2 i dTábla 7) ar bhonn an achair idir an áit fostaíochta agus na háiteanna cónaithe atá dearbhaithe. Léirigh na seiceálacha go raibh cónaí ar gach duine den fhoireann, seachas seacht gás, in áit nach raibh níos faide ná 80 km óna n-áit fostaíochta. Déanfar obair leantach ar na seacht gcás atá i gceist. Fíoraíodh an áit chónaithe bhuan do 15 dhuine den fhoireann freisin a roghnaíodh go randamach. Thug gach duine den fhoireann sa sampla fianaise leordhóthanach a d’fhág go bhféadfaí glacadh leis go raibh an seoladh dearbhaithe ceart.
	71 Leanadh de chomhaid foirne a bhainistiú trí úsáid a bhaint as nós imeachta a chuir an phaindéim san áireamh. Roghnaíodh fiche comhad pearsanta (sampla neamhionadaíoch) go randamach le haghaidh seiceálacha (ítim 8 i dTábla 7) agus fuarthas go raibh doiciméadacht ar iarraidh in 11 chás. Bhí teastas pósta, cárta aitheantais, deimhniú cónaitheachta, aistriú cearta pinsin, teastas tríú theanga don ardú céime, teastas breithe, agus cinneadh faoi obair pháirt-aimseartha i measc na ndoiciméad ba thábhachtaí a bhí in easnamh.
	72 Bunófar nósanna imeachta inmheánacha nua chun na doiciméid atá le cur sa chomhad pearsanta a shonrú nuair a earcaítear daoine nua ar an bhfoireann nó nuair a dhéanfar aistriú idirinstitiúideach. Ba cheart do na nósanna imeachta a bheith curtha chun feidhme i ndlúthchomhar leis na hinstitúidí eile, go háirithe leis an PMO ag an gCoimisiún.
	73 Bhí asláithreachtaí foirne agus am oibre faoi réir seiceálacha ex post (ítim 9 i dTábla 7), a raibh an méid seo a leanas mar thoradh orthu: 
	o naoi lá de shaoire chúiteach de bharr ragoibre a aisghabháil;
	o an liúntas a fuair triúr den fhoireann a bhí ar shaoire bhreoiteachta do níos mó ná 30 lá a chur ar fionraí;
	o 31 thréimhse d’obair pháirtaimseartha ar chúinsí leighis a dheonú;
	o sé chás easláine a bheith á n-athbhreithniú, agus cás nua amháin a sheoladh; agus 
	o dhá sheiceáil leighis a dhéanamh.
	74 Níor tháinig aon mhór-shaincheisteanna as na seiceálacha ex post eile (ítimí 10 agus 11 i dTábla 7). Ar an iomlán, taifeadadh cúig chás de neamhchomhlíonadh agus eisceacht amháin sa chlár eisceachtaí. Ní raibh tionchar airgeadais ag aon cheann acu agus glacadh bearta chun aghaidh a thabhairt ar na teagmhais a braitheadh.
	75 Níor tháinig aon mhainneachtain shuntasach chun solas sna seiceálacha ex ante a rinne an Stiúrthóireacht um Fhaisnéis, Timpeallacht Oibre agus Nuálaíochta a bhaineann le hidirbhearta airgeadais in SAP. As 2 008 idirbheart SAP, lena n-áirítear orduithe ceannaigh, iarrataí ar íocaíocht agus sonraisc, níor dhearnadh ach 45 a chur ar ais le haghaidh ceartúcháin, ar méadú beag é i gcomparáid le 2020. Cuireadh ar ais iad den chuid is mó chun doiciméid eile a chur leis an gcomhad, faisnéis a cheartú, nó an gá le ceannacháin a bhailíochtú. Ina theannta sin, shainaithin na seiceálacha dhá neamhchomhlíonadh foirmiúil maidir le híocaíocht a rinneadh gan gealltanas dlíthiúil agus íocaíocht a rinneadh gan seachadadh iomlán ar na seirbhísí agus na hítimí a ordaíodh. Áiríodh an dá chás i gclár eisceachtaí na Cúirte.
	76 Rinneadh naoi gcuntas a scriosadh, trí chuntas a dhíchumasú agus 10 gcuntas agus sreabhadh oibre a chruthú in Service Now mar gheall ar sheiceáil ex post ar na cearta riarthóra ar ríomhairí glúine (ítim 4 i mír 57) chun soláthar cuntas faoi phribhléid i dtimpeallacht TF na Cúirte a bhainistiú. Thug an stiúrthóireacht faoi deara freisin nach raibh roinnt ceadúnas á n-úsáid agus, dá bhrí sin, stopadh na ceadúnais sin (ítim 5 i mír 57). Níor shainaithin na seiceálacha eile aon saincheist mhór. Shainaithin formhór na seiceálacha (a bhaineann le hítimí 1, 2, 6, 7, 8 agus 9 i mír 57) feabhsuithe a d’fhéadfaí a dhéanamh ar phróisis atá ann cheana.
	77 Seiceáladh conarthaí ar luach íseal féachaint an raibh siad ag comhlíonadh an Rialacháin Airgeadais maidir leis an tairseach €15 000 d’éadálacha in aghaidh an díoltóra. Níor tháinig aon mhainneachtain nó easnamh suntasach chun solais sna seiceálacha. In aon chás amháin, bhí orduithe a bhí déanta le díoltóir do sheirbhísí comhchosúla níos mó ná €15 000 thar thréimhse ceithre bliana. Míníodh agus áiríodh an cás i gclár eisceachtaí na Cúirte. 
	78 Ar an iomlán, tháinig seiceálacha ex post ar dhlíthiúlacht agus ar rialtacht na n-íocaíochtaí a rinneadh ó línte buiséid a bhfuil an stiúrthóireacht freagrach astu ar an gconclúid go raibh na híocaíochtaí dlíthiúil agus rialta agus go raibh an doiciméadacht is gá ar fáil. Braitheadh trí chás de neamhchomhlíonadh, nuair nach raibh cúpla lá de ghealltanas dlíthiúil cumhdaithe ag gealltanas buiséadach. Áiríodh na cásanna sin i gclár eisceachtaí na Cúirte.
	79 Baineann foirne teanga éagsúla úsáid fhairsing as uirlisí aistriúcháin ríomhchuidithe, cé is moite d’fhoireann an Bhéarla a bhfuil a próisis féin aici de bharr nádúr speisialta a cuid oibre Ní raibh stádas “aistriúchán neamh-fhormheasta/neamh-shínithe" ach ag 1.1 % de na deighleáin a seiceáladh.
	80 In 2021, sheiceáil Parlaimint na hEorpa cáilíocht aistriúcháin na Cúirte den chéad uair. Dhírigh na seiceálacha ar aistriúcháin a rinne na 10 bhfoireann teanga nár chuir a bpríomhbhainisteoirí rialú cáilíochta ar fáil mar gheall go raibh teanga dhúchais éagsúil acu. Roghnaíodh deich ndoiciméad chun príomhchineálacha táirge na Cúirte a chumhdach agus seiceáladh dhá leathanach do gach ceann de na 10 ndoiciméad a roghnaíodh (iomlán 200 leathanach, i.e. 2 x 10 x 10). Do sheacht teanga, níor sainaithníodh aon fhadhb mhór. Do na trí cinn eile, fuair cúpla doiciméid scór meastóireachta faoi bhun 80 % agus rinneadh anailís ar bharúlacha an mheastóra. Seiceáladh cáilíocht aistriúcháin freisin ar bhonn barúlacha ó úsáideoirí sheirbhísí na stiúrthóireachta. In 2021, bhí 89 mbarúil ann, ó fhoireann na Cúirte go príomha ach ó eintitis eile freisin.
	81 Tháinig na seiceálacha ar an gconclúid go raibh na torthaí dearfach den chuid is mó. Ar an mbonn sin, tháinig príomhbhainisteoirí na bhfoirne teanga ar an gconclúid go raibh na haistriúcháin ar chaighdeán inghlactha, agus sheol siad a ráitis dearbhaithe chuig an Stiúrthóir.
	82 Tá Stiúrthóireacht na hUachtaránachta freagrach as an líne bhuiséid a bhaineann le gníomhaíochtaí cumarsáide na Cúirte agus as an gcaidreamh idirinstitiúideach, arbh ionann é sin agus € 250 000 de leithreasuithe in 2021. Tá an tSeirbhís Dlí freagrach as an líne bhuiséid a bhaineann le costais dhlíthiúla agus damáistí, arbh ionann é sin agus €50 000. Níor tháinig na seiceálacha a rinneadh ar aon earráid shuntasach a bhaineann le ceachtar den dá líne bhuiséid.
	83 Léirítear i seiceálacha ex ante agus ex post do 2021 go bhfuil córas rialaithe inmheánaigh na hArdrúnaíochta ag feidhmiú go héifeachtúil agus go leormhaith, agus go bhfuil rioscaí airgeadais agus neamhairgeadais faoi smacht ina stiúrthóireachtaí éagsúla. Shainaithin na seiceálacha líon earráidí neamhábhartha agus an gá le hathbhreithniú a dhéanamh ar roinnt nósanna imeachta. Meastar go bhfuil costas na seiceálacha réasúnta, le 15.2 FTE tiomanta don tasc (lena n-áirítear 0.2 ag an PMO). Léirigh an t-athbhreithniú freisin stóinseacht an chórais bhainistíochta, atá bunaithe ar bhogearraí comhtháite agus áirítear ann cion suntasach na seiceálacha uathoibríocha.
	84 In 2021, mar thoradh ar mholtaí na Seirbhíse um Iniúchóireacht Inmheánach, chuir an córas rialaithe inmheánaigh béim níos mó ar chostéifeachtúlacht na seiceálacha agus ar thionchar na paindéime ar na seiceálacha a rinneadh. Mhéadaigh sé sin cáilíocht an tuairiscithe agus léirigh sé ról chreat rialaithe inmheánaigh na Cúirte.
	85 Ar an iomlán, tá conclúid an Iniúchóra Inmheánaigh maidir le córais rialaithe inmheánaigh do 2021 dearfach; tá seiceálacha iontaofa ann do na réimsí gníomhaíochta is mó riosca d’obair na hArdrúnaíochta agus coinníodh an deighilt ar dhualgais idir daoine den fhoireann le haghaidh seiceálacha ex ante agus ex post. Níor sainaithníodh aon mhóreasnaimh a thabharfadh go mór faoi cheist iontaofacht na ráiteas dearbhaithe maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht idirbhearta airgeadais in 2021 (féach mír 65).
	Obair leantach ar chinneadh i dtaobh urscaoileadh 2019
	86 Ar 29 Aibreán 2021, dheonaigh Parlaimint na hEorpa urscaoileadh i leith chur chun feidhme an bhuiséid do bhliain airgeadais 2019. Tá cuntas na hoibre leantaí i ndáil leis na barúlacha a rinneadh sa chinneadh i dtaobh urscaoileadh ar fáil thíos.
	Freagra na Cúirte
	Barúil in Urscaoileadh 2019 ó Pharlaimint na hEorpa
	1. Notes that the annual accounts of the Court of Auditors (the ‘Court’) are audited by an independent external auditor in order to apply the same principles of transparency and accountability that the Court applies to its auditees; notes with satisfaction the auditor’s opinion that the financial statements give a true and fair view of the Court’s financial position;
	N/B
	2. Notes that in 2019 the Court’s budget amounted to a total of EUR 146 890 000 (compared to EUR 146 469 000 in 2018 and EUR 141 240 000 in 2017) and that 98 % of all appropriations were committed by the end of 2019 (compared to 96.21 % in 2018 and 97.73 % in 2017);
	N/B
	3. Recalls that the Court’s budget is mostly administrative, with a large amount being used for expenditure concerning persons working within the institution (Title 1) and concerning buildings, movable property, equipment and miscellaneous operating costs (Title 2);
	N/B
	Forghníomhú an bhuiséid
	Measaimid go bhfuil sé níos iomchuí faireachán a dhéanamh ar fhorghníomhú buiséadach Theideal 2, go háirithe an ráta íocaíochta ó pheirspictíocht dhá bhliain. Léiríonn sé sin, go ndearnadh 91.38 % d’íocaíochtaí 2018 ar leithreasuithe agus 98.04 % d’íocaíochtaí ar ghealltanais i gcaitheamh na tréimhse dhá bhliain (2018-2019). Ar bhonn bliantúil, ag deireadh 2019, ba é 96.94% ráta na leithreasuithe a bhí geallta. Bhí na híocaíochtaí ar ghealltanais ag 64.17 % agus bhí na híocaíochtaí ar leithreasuithe ag 62.21 %.Shroich an ráta úsáide le haghaidh leithreasuithe i dTeideal 2 95.39 % in 2021 (i gcomparáid le 93.38 % in 2020). B’ionann íocaíochtaí agus 50.44 % de na leithreasuithe deiridh agus 52.88 % de na gealltanais (in 2020, bhí na rátaí sin ag 51.46 % agus 55.11 %). Tá gealltanais arna dtabhairt anonn go 2022 i gcomhréir le hAirteagal 12 den Rialachán Airgeadais ag comhfhreagairt do 44.95 % de leithreasuithe deiridh agus 47.12 % de ghealltanais (in 2020, bhí na rátaí sin ag 41.92 % agus 44.89 %, faoi seach). In aon chás, leanfaimid lenár n-iarrachtaí feabhas a chur ar na rátaí forghníomhaithe íocaíochta.
	4. Recalls that the execution rates for Title 2 are not sufficiently improving with the rate of commitments amounting to 64.17 % (compared to 59.13 % in 2018 and 57.13 % in 2017) and the rate of payments amounting to 62.21 % (compared to 55.11 % in 2018 and 55.75 % in 2017); stresses the confirmation by the Court in its follow-up document to the 2018 discharge resolution that it will continue its efforts to improve the execution rates and to consider carefully their budget estimates;
	5. Notes the Court’s comment that it is more appropriate to monitor the budgetary execution of Title 2 from a two-year perspective; acknowledges that over the two-year period 2018-2019, 91.38 % of the payments on appropriations and 98.04 % of the payments on commitments were made;
	6. Notes the continuation of carry-overs, e.g. of EUR 3 057 772 in 2019 under Chapter 21 (Data processing, equipment and movable property: purchase, hire and maintenance) compared to EUR 4 310 280 in 2018 due to on-going IT projects; states that the total carry-over for Title 2 from 2018 to 2019 amounted to EUR 6 068 597 and considers it a positive thing that this resulted in payments of EUR 5 777 454 on carry-overs;
	N/B
	7. Notes that the carry-over of appropriations for Title 1 and 2 from the financial year 2018 to the financial year 2019 amounted to EUR 7 406 944 and gave rise to payments amounting to EUR 6 553 576, a utilisation rate of 88.48 % which is equal to the utilisation rate in 2018;
	N/B
	Réimsí sonracha: Riarachán
	Déantar an iniúchóireacht ar cheannteideal 5 de CAI, “Riarachán”, de réir na modheolaíochta iniúchóireachta a úsáidtear sa Ráiteas Dearbhaithe, agus cuireann sé sin ar ár gcumas measúnú sonrach a dhéanamh. Le roinnt mhaith blianta, táimid á thuairisciú go seasta gur réimse íseal-riosca é sin, a bhfuil na rátaí earráide ann faoi bhun an leibhéil ábharthachta. Inár gcuid oibre iniúchóireachta in 2019, áiríodh scrúdú ar na córais mhaoirseachta agus rialaithe ag comhlachtaí an Aontais a roghnaíodh agus ar an méadú san úsáid a bhaintear as foireann ar conradh.
	8. Appreciates the fact that the Court is considering the suggestion in the 2018 discharge resolution that an independent annual report on the Union institutions should be presented as part of the reflections on the Court’s strategy for the 2021-2025 period which should be adopted by the end of 2020; reiterates in this regard the need for a deeper examination by the Court of each and every institution in order to allow Parliament to fulfil its duties as discharge authority;
	I gcomhréir lenár straitéis do 2021-2025, féachfaimid le heilimintí cáilíochtúla bunaithe ar na torthaí ó chórais sonracha agus ó obair chomhlíontachta a chur leis an bhfaisnéis chainníochtúil a bhíonn inár dtuarascáil bhliantúil. I gcur chuige clársceidealaithe na Cúirte, cuirtear roghnú cúramach na n-iniúchtaí san áireamh, agus aird á tabhairt ar ár spriocanna straitéiseacha, na rioscaí a sainaithníodh agus dearcaí na ngeallsealbhóirí (lena n-áirítear na dearcaí ó Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí i bParlaimint na hEorpa). Déanaimid ár ndícheall topaicí iniúchóireachta ábhartha a roghnú bunaithe ar na hacmhainní atá ar fáil.
	Tá an Chúirt ag machnamh faoi láthair ar a chur chuige i leith a hiniúchóireachta don Ráiteas Dearbhaithe, ach tugann sí ar aire go dteastódh méadú suntasach in acmhainní chun rátaí earráide a sholáthar le haghaidh réimsí caiteachais breise.
	9. Welcomes the Court’s dedication to prepare the first report on the performance under the Union budget, following the request by Parliament, aimed at assessing the results achieved from spending under the Union budget and, in particular, by providing an assessment of the performance under each Union policy; believes that performance audit is essential to evaluate the real impact of Union investments;
	N/B
	10. Regrets that the Court’s follow-up to the 2018 discharge resolution provided only limited responses to Parliament’s remarks; stresses that the follow-up is essential to enable Parliament’s Committee on Budgetary Control to determine whether the Court has implemented Parliament’s recommendations; calls on the Court to include all necessary responses and more detailed explanations on the implementation of Parliament’s recommendations in its next follow-up report, making explicit reference to each paragraph of the discharge resolution and providing all necessary documentation;
	Obair leantach na Cúirte ar an rún urscaoilte
	Féachfaidh an Chúirt le freagraí a sholáthar atá chomh mionsonraithe agus is féidir ina tuarascálacha ar an obair leantach maidir leis an urscaoileadh agus tá sí réidh le gach doiciméad tacaíochta a sholáthar agus tuilleadh mionsonraí má mheastar gur gá sin.
	11. Echoes the Court’s recommendation that the Commission publish the annual management and performance report at an earlier point every year in order to examine and report on the regularity of the information presented; acknowledges the constraints following the COVID-19 pandemic that forced the Court to publish its 2019 annual report in November
	N/B
	2020;
	Earcaíocht agus deiseanna gairme
	12. Notes that at the end of 2019, there were 853 permanent and temporary posts compared to 891 posts in 2013, constituting a decrease of 4.26 %; notes in particular that permanent posts decreased by 6.91 percentage points while temporary posts increased by 10.07 percentage points; asks the Court to assess whether the increasing tendency of using temporary posts is a response to the Court’s specific needs or rather is a response to budgetary constraints; notes that the staff level is continuously reviewed and that the Court’s establishment plan remains the same as in 2017 and in 2018 with 853 posts; notes that following the UK’s withdrawal from the Union, and in accordance with the result of the negotiations, the establishment plan was adapted during 2019;
	Ar nós institiúidí eile atá lonnaithe i Lucsamburg, tá deacrachtaí méadaitheacha ag an gCúirt ó thaobh oifigigh a earcú agus a choinneáil ó phainéil d’iarrthóirí ar éirigh leo i gcomórtais EPSO, toisc gur fearr le cuid mhór acu tús a chur lena ngairm beatha in institiúidí an Aontais sa Bhruiséil. Is í an phríomhchúis atá leis sin ná an costas ar maireachtála atá fós ag méadú i Lucsamburg, costas nach gcúitítear le comhéifeacht cheartúcháin murab ionann agus tíortha eile san Aontas. Dá bhrí sin, le blianta beaga anuas, bhain an Chúirt leas níos mó as foireann shealadach a earcú ag gráid AD níos ísle agus, roinnt uaireanta, d’eagraigh sí nósanna imeachta roghnúcháin chun iniúchóirí a fhostú mar dhaoine den fhoireann shealadach.
	Sealanna oiliúna sa Chúirt
	Go ginearálta, tugann an Chúirt liúntas d’oiliúnaithe a chumhdaíonn a gcostais mhaireachtála ar a laghad, fiú i gcás intéirneachtaí gearrthéarmacha. Maidir leis na sé sheal oiliúna gan íocaíocht a ndearna Parlaimint na hEorpa tagairt dóibh in 2019, ba shealanna oiliúna “neamhghnácha” iad sin a raibh sé mar aidhm acu na hoiliúnaithe a spreagadh chun breathnóireacht a dhéanamh ar obair na Cúirte. Tréimhse ghearr (mí amháin ar a mhéid) a bhí i gceist lena bhformhór, agus ní raibh ach péire acu a mhair ar feadh tréimhse trí mhí. Tháinig triúr de na hoiliúnaithe ó na hoifigí iniúchóireachta náisiúnta agus, dá bhrí sin, is iad a n-institiúidí féin a d’íoc iad. I gcás oiliúnacht amháin a mhair tréimhse an-ghearr (01-30/06/2019), bhí cónaí ar an oiliúnaí i Lucsamburg cheana féin. I gcás oiliúnacht eile, bhí comhaontú déanta le scoil aistriúcháin sa Bheilg, a roghnaíonn oiliúnaí amháin in aghaidh na bliana chun tréimhse oiliúna ghearr a dhéanamh (01/02-30/04/2019) ag an gCúirt.
	13. Appreciates the fact that the Court, in accordance with its 2018 to 2020 strategy, has extended its contacts with researchers, academia and think-tanks and that the Court as of 1 June 2020 has seconded 15 staff members to other international bodies; notes that the Court regularly hosts staff seconded from other international bodies and that the Court also provided 55 internships (compared to 60 in 2018) for university graduates for periods of three to five months; notes that, in 2019, six internships were unpaid; asks the Court to offer an allowance to interns that covers at least their living costs, even in the case of short-term internships; welcomes the fact that the Court entered into several partnerships with universities and professional organisations with a view to future cooperation;
	14. Notes the fact that the Court’s recruitment policy, based on the 2016 reform and the general principles and employment conditions of the Union institutions, makes the Court a task-based organisation; notes that members of staff are allocated to a Court-wide pool from which resources are allocated to audit chambers and tasks; notes that in the process of assigning members of staff from the pool to the tasks, the Court pays particular attention to ensuring that the necessary expertise and staff resources are made available in good time and that an adequate rotation of staff takes place across teams through a regular mobility exercise;
	N/B
	15. Appreciates that the Court followed up on the 2018 staff satisfaction survey and implemented activities related to staff well-being, such as the Court’s network of confidential contact persons across the organisation to provide professional and, if requested, anonymous support to members of staff; notes that the Court also provides five free sessions with psychologists and organises presentations on how to deal with burnout and, for managers, on how to detect and deal with harassment;
	N/B
	Cothromaíocht inscne
	Le blianta beaga anuas, tá feabhas tagtha ar an gcothromaíocht inscne i measc bhainisteoirí na Cúirte: faoi mhí Eanáir 2022, bhí an céatadán de bhainisteoirí ban méadaithe go 40 %, agus is é an céatadán de phríomhbhainisteoirí ban ná 37 %. Áirítear i mBeartas um Éagsúlacht agus Cuimsiú nua 2021-2025, agus sa Phlean Gníomhaíochta a ghabhann leis, roinnt gníomhaíochtaí chun mná a spreagadh chuig poist bhainistíochta:
	 leanúint de chleachtas an Ardrúnaí maidir le ríomhphost a chur go rialta chuig stiúrthóirí agus chuig príomhbhainisteoirí d’fhonn iniúchóirí ban a spreagadh chun a bheith ina gcinn cúraim;
	16. Is concerned about the decrease in the number of female directors from 30 % in 2018 to 20 % in 2019 and the decrease in the number of female heads of unit from 39 % in 2018 to 35 % in 2019; notes, however, the slight increase in female Court Members from 21 % in 2018 (6 out of 28 Members) to 25 % in 2019 (7 out of 28 Members); underlines the commitment of Parliament’s Committee on Budgetary Control to support a revision of the nomination process for Court Members in order to reach a gender balance (7 women and 21 men were Members in 2019); recalls the invitation to Member States to be more active in encouraging women to apply for these kinds of positions; reiterates that the Council should always present at least two candidates, one female and one male, during the appointment procedure;
	 agallaimh nó suirbhéanna i ndíth ainm a dhéanamh le mná den fhoireann (AD 9 agus os a chionn) a bhfuil drogall orthu ról ceannaireachta a ghlacadh, chun a gcúiseanna a thuiscint agus réitigh mhalartacha a mholadh (e.g. ról an chinn cúraim a roinnt idir beirt oifigeach);
	 seisiúin neamhfhoirmiúla a eagrú inar féidir le mná a bhfuil taithí acu mar chinn cúraim a gcuid eolais a roinnt;
	 socrú a dhéanamh go dtabharfaidh stiúrthóirí tuairisc dá seomraí gach sé mhí maidir leis an sciar de chinn chúraim ar mná agus ar fir iad, agus tuairisciú a dhéanamh chuig an Ardrúnaíocht ina dhiaidh sin. Déanfaidh an tArdrúnaí nuashonraí leathbhliantúla a chur faoi bhráid an Choiste Riaracháin;
	 oiliúint, cóitseáil agus comhairle a eagrú do mhná den fhoireann, ó shaineolaithe gairme agus ó mhná eile ar féidir leo a bheith ina n-eiseamláirí;
	 agallamh a chur ar rannpháirtithe ban sa Chlár Forbartha Ceannaireachta, páipéar machnaimh a chruthú le faisnéis faoina n-inspreagadh agus a srianta agus bearta tacaíochta amhail meantóireacht agus cóitseáil a chur ar fáil. Féachaint ar na tionscnaimh tacaíochta atá ann cheana, amhail Clár Forbartha Tallainne na mBan de chuid an Choimisiúin;
	 agallaimh scoir a dhéanamh le daoine atá ag fágáil Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, lena n-áirítear ceisteanna chun a shoiléiriú cén fáth a bhfuil mná ag fágáil, agus doiciméad a chur ar fáil ina ndéantar achoimre ar an méid a thagann chun solais as na hagallaimh. Anailís a dhéanamh ar na hagallaimh scoir go léir uair sa bhliain agus na ceachtanna a foghlaimíodh a phlé leis na ranna ábhartha.
	17. Welcomes the Court’s continuous efforts on the administrative level to promote equal career opportunities for staff and in particular to achieve gender balance in management positions; notes that the Court launched a leadership development programme in 2019, aimed at developing the skills of potential managers with equal participation by men and women;
	N/B
	Tharla an obair leantach ar Phlean Gníomhaíochta 2018-2020 mar chuid de thionscnamh níos leithne chun Plean Gníomhaíochta Bheartas um Éagsúlacht agus Cuimsiú nua 2021-2025 de chuid na Cúirte, a glacadh i mí Bealtaine 2021, a ullmhú. Leis an bplean gníomhaíochta nua, féachaimid le haon neamhionannas a d’fhéadfadh a bheith ann a laghdú. Spreagfaimid fir chun saoire tuismitheora a thógáil trí sheisiúin a eagrú inar féidir le fir a thóg saoire tuismitheora a dtaithí a roinnt, nó a iarraidh ar shaorálaithe a bheith ina bpointí teagmhála d’fhir a bhíonn ag lorg comhairle faoin ábhar. 
	18. Appreciates the participation of the Court in the Joint Committee of Equal Opportunities and in the equal opportunities action plan for the 2018-2020 period which also addresses the issues of age and disability; asks the Court to report on the implementation of the action plan to the discharge authority;
	Leanfaimid freisin d’anailís a dhéanamh ar an nós imeachta bliantúil um ardú céime ex post, chun a chinntiú nach raibh aon chlaontacht ann mar gheall ar shaoire mháithreachais nó saoire tuismitheora, obair pháirtaimseartha nó aon dhéimeagrafaíocht foirne eile (e.g. aois, náisiúntacht, nó cineál conartha). Tá sé beartaithe againn tacú le hobair pháirtaimseartha a fheabhsú, trí chóras comhaireamh foirne a chur ar bun chun cúiteamh a thabhairt d’fhoirne agus do sheomraí as caillteanas coibhéisí lánaimseartha mar thoradh ar obair pháirtaimseartha agus gach tréimhse fhada neamhláithreachta foirne (e.g. saoire mháithreachais, saoire ar chúiseanna pearsanta, tréimhse fhada de shaoire bhreoiteachta agus athshannadh chuig feidhm eile). Cúiteoimid na ranna a ndéanann an caillteanas sin an difear is mó dóibh.
	Ar deireadh, déanfaimid cothromaíocht shláintiúil idir an saol oibre agus an saol pearsanta a chur chun cinn, agus gluaiseacht a spreagadh i dtreo díriú go cultúrtha agus go heagraíochtúil ar thorthaí seachas ar uaireanta oibre agus láithreacht fhisiciúil, inar féidir le foirne hibrideacha feidhmiú i dtimpeallacht sholúbtha. Tá feachtas reáchtáilte againn cheana féin i rith an chéad leath iomlán de 2021 maidir leis an gceart chun dícheangail agus cothromaíocht oibre agus saoil, agus tá sé ar intinn againn leanúint ar aghaidh sa treo sin.
	Bíonn an Chúirt rannpháirteach i gcruinnithe idirinsitiúideacha le EPSO chun plé a dhéanamh ar dhea-chleachtais chun líon iarrthóirí níos ilghnéithí a mhealladh agus an chothromaíocht gheografach i measc na foirne a mhéadú. Leanfaimid de chomhar a dhéanamh le EPSO ar a thionscnamh chun uirlis faireacháin comhionannais agus éagsúlachta don earcaíocht a fhorbairt i gcomhar leis na Ballstáit. Freisin, foilsíonn an Chúirt faisnéis uair sa bhliain maidir le hionadaíocht gheografach i gclár comhardaithe sóisialta bliantúil na Cúirte, a bhfuil miondealú ar an bhfoireann iomlán ann, lena n-áirítear bainisteoirí agus cúntóirí, de réir náisiúntachta.I mBeartas um Éagsúlacht agus Cuimsiú nua 2021-2025, agus sa Phlean Gníomhaíochta a ghabhann leis, tá sé mar aidhm againn plé a dhéanamh le Comhaltaí den Chúirt ó thíortha atá ar ghannionadaíocht maidir le conas iarratais a mhealladh/a spreagadh agus a fháil ó linn níos ilghnéithí iarratasóirí. Ag céim níos déanaí, ullmhóidh an Chúirt plean gníomhaíochta, lena n-áireofar barúil ó Pharlaimint na hEorpa agus anailís ón gCúirt Iniúchóirí. Úsáidfidh an Chúirt an plean gníomhaíochta sin chun plé a spreagadh.
	19. Urges the Court to strive for further improvements in the context of geographical balance of staff (specifically for AST functions groups 1-4 and 5-9 in which there is a significant overrepresentation of certain nationalities); calls on the Court to prepare an action plan for the recruitment of new staff members with attention to geographical balance, as stipulated in Article 7 of the Staff Regulations;
	Comhionannas deiseanna
	Ghlac an Chúirt Plean Gníomhaíochta do Bheartas um Éagsúlacht agus Cuimsiú nua 2021-2025 i mí Bealtaine 2021. Leis an bplean gníomhaíochta nua, féachaimid le haon neamhionannas a d’fhéadfadh a bheith ann a laghdú. Spreagfaimid fir chun saoire tuismitheora a thógáil trí sheisiúin a eagrú inar féidir le fir a thóg saoire tuismitheora a dtaithí a roinnt, nó a iarraidh ar shaorálaithe a bheith ina bpointí teagmhála d’fhir a bhíonn ag lorg comhairle faoin ábhar.Leanfaimid freisin d’anailís a dhéanamh ar an nós imeachta bliantúil um ardú céime ex post, chun a chinntiú nach raibh aon chlaontacht ann mar gheall ar shaoire mháithreachais nó saoire tuismitheora, obair pháirtaimseartha nó aon dhéimeagrafaíocht foirne eile (e.g. aois, náisiúntacht, nó cineál conartha). Tá sé beartaithe againn tacú le hobair pháirtaimseartha, trí chóras comhaireamh foirne a chur ar bun chun cúiteamh a thabhairt d’fhoirne agus do sheomraí as caillteanas coibhéisí lánaimseartha mar thoradh ar obair pháirtaimseartha agus gach tréimhse fhada de neamhláithreacht foirne (e.g. saoire mháithreachais, saoire ar chúiseanna pearsanta, tréimhse fhada de shaoire bhreoiteachta agus athshannadh chuig feidhm eile). Cúiteoimid na ranna a ndéanann an caillteanas sin an difear is mó dóibh.Ar deireadh, déanfaimid cothromaíocht shláintiúil idir an saol oibre agus an saol pearsanta a chur chun cinn, agus gluaiseacht a spreagadh i dtreo díriú go cultúrtha agus go heagraíochtúil ar thorthaí seachas ar uaireanta oibre agus láithreacht fhisiciúil, inar féidir le foirne hibrideacha feidhmiú i dtimpeallacht sholúbtha. Reáchtálamar feachtas cheana féin i rith an chéad leath iomlán de 2021 maidir leis an gceart chun dícheangail agus cothromaíocht oibre agus saoil, agus tá sé ar intinn againn leanúint ar aghaidh sa treo sin.
	20. Notes that flexible working arrangements are available for all members of staff except for certain categories where this is not possible for practical reasons; notes, however, that a large majority of members of staff benefiting from those working arrangements in 2019 were women (87 % of staff working part-time and 68 % of staff who took parental leave); calls on the Court to reflect on this situation in the context of its career opportunities and diversity policies; encourages the Court to complete the flexible working arrangements with a protection of the staff members’ right to disconnect;
	21. Echoes the Court’s remarks regarding the high cost of living in Luxembourg as constituting one of the main factors leading to difficulty in hiring and retaining staff; reiterates its concern about the growing problem of the purchasing power disparity suffered by Union civil servants posted to Luxembourg;
	N/B
	22. Welcomes the K2 building modernisation with the purpose of upgrading the building’s technical installations, taking into consideration new environmental concerns, and transforming the current archiving spaces, which are no longer needed because of digitalisation, into a set of common collaborative and well-being spaces, such as meeting and videoconference rooms and coffee corners;
	N/B
	23. Values the fact that the Court performed a preliminary study in 2017 and that the outcomes of the study were taken into account in the current modernisation project; notes that the Court continues with the use of individual offices and only a few collaborative spaces; welcomes the fact that dedicated sessions were organised to share the project with the staff and that the feedback received was generally positive;
	N/B
	24. Welcomes the improvements to the security perimeter, in particular the construction of additional fences, new parking barriers and an entry lock for the car park in the K3 building, a project that was to be completed in 2020; notes that in 2019, in addition to regular expenses such as the periodical controls of installations, the Court invested EUR 123 000 in physical security;
	N/B
	25. Takes note of the measures taken with respect to the safety of staff, namely a contingency plan to deal with large-scale incidents, an internal procedure in case of a possible nuclear accident and a service level agreement with the European External Action Service to benefit from its advice regarding missions to countries with a high and critical level of threat;
	N/B
	26. Notes that an external eco-management and audit scheme (EMAS) audit was carried out at the end of 2019 and that as a result the Court has successfully renewed its EMAS certification for the period 2020 to 2022 and adopted a new action plan to face the climate emergency; notes that the Court’s CO2-balance is published on its site every year in order to track the Court’s efforts to reduce its carbon footprint as part of the broader EMAS project and to achieve the Europe 2020 growth strategy goal of sustainable development, which was approved in 2010 by the European Council;
	N/B
	27. Welcomes the fact that the Court adopted a cyber-security action plan in mid-2018 with a three-year timeframe; notes that during 2019 the following objectives were achieved: a more effective and regular remedying of software vulnerabilities, the prevention of unauthorised access to cloud services, the review of information security governance and the improvement of security monitoring capabilities; welcomes the cyber-security awareness-raising session for the Court’s staff; notes that the Court is also benefitting from the cyber-security services and infrastructure provided by the Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies;
	N/B
	28. Welcomes the setting up of the digital steering committee with the aim of progressing the digital transformation of the audit under an initiative called ‘ECA audit goes digital’; notes that in 2019, the ECA Lab, the Court's inter-disciplinary innovation laboratory focusing on the digital transformation of audit using data and technology, supported ten audit tasks, including a pilot project on using big data for performance audit; asks the Court to report to Parliament on any obstacles encountered while requesting data in a machine readable format from Union institutions;
	Teicneolaíocht agus sonraí san iniúchóireacht
	Tá an Chúirt tar éis príomhthosaíocht straitéiseach a dhéanamh d’úsáid méadaithe ar theicneolaíocht agus sonraí san iniúchóireacht ina straitéis do 2021-2025, agus tá spriocanna shainithe aici chun claochlú digiteach a cuid oibre iniúchóireachta féin a chur chun cinn. San áireamh orthu sin, tá: (i) ‘féachaint le rochtain shlán agus éasca a fháil ar shonraí iniúchaithe’; (ii) ‘cultúr agus cur chuige iniúchóireachta digití a chothú inár gcuid oibre’; (iii) ‘infheistíocht a dhéanamh sna scileanna agus san eolas riachtanach ar fud ár bhfoireann’; agus (iv) ‘uirlisí agus teicnící iniúchóireachta digití nua a chur chun feidhme atá oiriúnach dár réimse iniúchóireachta, lena n-áirítear córas uathoibrithe do bhailiú agus anailís ar shonraí, agus leas a bhaint freisin as acmhainneacht dhigiteach na Cúirte atá ann cheana’.
	29. Welcomes the fact that the Court's Decision No 6-2019 on the open data policy and the reuse of documents was published in April 2019 and that the Court’s IT systems are based on solid architectural principles that take into account a cost-benefit approach in relation to mainstream technologies procured inter-institutionally; welcomes the fact that open source technologies are used at the Court in accordance with those principles; encourages the Court to prioritise open source technologies in order to prevent vendor lock-in, retain control over its own technical systems, provide stronger safeguards for the privacy and data protection of users and increase security and transparency for the public;
	Chun na spriocanna sin a bhaint amach, tá plean forbartha glactha ag an gCúirt a d’ullmhaigh an Coiste Stiúrtha um Dhigitiú maidir le húsáid sonraí agus teicneolaíochta san iniúchóireacht atá le cur chun feidhme sna cúig bliana atá amach romhainn i ranna ar fud na hinstitiúide. Beidh sé mar thosaíocht i gcéim cur chun feidhme an phlean, breathnú ar rochtain ar shonraí ó institiúidí an Aontais agus cumas na Cúirte chun sonraí a fháil i bhformáid inúsáidte. Sa chomhthéacs sin, tuairisceoimid aon deacracht a bhíonn romhainn maidir le sonraí meaisín-inléite a fháil ó na hinstitiúidí.
	30. Notes with satisfaction that the Court set up an action plan in 2016 to be prepared for the Regulation (EU) 2016/679 and to be compliant with that Regulation as soon as it became applicable to Union institutions, bodies, offices and agencies; notes that responsibilities for data protection and information security were restructured in 2019 in order to allocate and reinforce the resources allocated;
	Cruthaíodh foireann nua atá tiomnaithe do thacú le húsáid na heolaíochta sonraí agus na teicneolaíochta san iniúchóireacht. Tá sí comhdhéanta d'eolaithe sonraí agus iniúchóirí TF atá oilte, agus tá sí ag obair go dlúth leis na seomraí iniúchóireachta go léir chun ár gcuid oibre iniúchóireachta a chlaochlú go digiteach.
	Tá córais TF na Cúirte bunaithe ar phrionsabail ailtireachta daingne a chuireann san áireamh cur chuige costas/tairbhe i gcomhréir le teicneolaíochtaí príomhshrutha a sholáthraítear go hidirinstitiúideach. Bunaithe ar na critéir sin, chinneamar bogearraí foinse oscailte a chur chun feidhme mar phríomh-chomhpháirt dár réimse freagrachtaí. A mhéid a bhaineann leis an gCúirt mar ‘sholáthraí’ saor-bhogearraí foinse oscailte, ba mhaith linn béim a leagan ar an bhfíoras go bhfuil ár ngníomhaíochtaí forbartha bogearraí an-teoranta, ós rud é go gcuirimid an prionsabal ‘athúsáid roimh cheannach, ceannach roimh thógáil’ i bhfeidhm.
	31. Encourages the Court to follow the recommendations of the European Data Protection Supervisor to renegotiate the interinstitutional licensing agreement and implementation contract, signed between the Union institutions and Microsoft in 2018, with the objective of achieving digital sovereignty, avoiding vendor lock-in and lack of control, and ensuring the protection of personal data;
	Leanann an Chúirt na moltaí ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí go dlúth, agus tacaíonn sí go hiomlán le hiarrachtaí institiúidí de chuid an Aontais (a ndéanann EC-DIGIT ionadaíocht orthu) chun comhaontú Microsoft a chur in oiriúint do Rialachán an Aontais Eorpaigh.
	Comhaontuithe ar leibhéal seirbhíse
	Bíonn an Chúirt rannpháirteach i réimse coistí buana agus ad hoc agus i ngrúpaí oibre ina ndéanann institiúidí an Aontais comhar, ina malartaíonn siad faisnéis agus dea-chleachtais agus, i gcás inar féidir, ina bhforbraíonn siad réitigh chomhchoiteanna. Tá gach suim ag an gCúirt sineirgí a chur chun cinn le hinstitiúidí eile de chuid an Aontais trí chomhaontuithe ar leibhéal seirbhíse a shíniú, agus tá sé beartaithe againn gach deis comhair a ghlacadh le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile de chuid an Aontais. Tá comhaontú leathan ar leibhéal seirbhíse ag an gCúirt faoi láthair leis an gCoimisiún Eorpach lena gcumhdaítear árachas sláinte, árachas dífhostaíochta, pinsin, ríomh tuarastail agus íocaíocht, agus bainistiú ar chearta airgeadais agus speansais misin; agus le hinstitiúidí eile de chuid an Aontais chun feidhmchláir TF idirinstitiúideacha a sholáthar. Cé nach ndéantar anailís costas-tairbhe foirmiúil i gcónaí, cuireann na comhaontuithe seo tairbhí soiléire ar fáil don Chúirt. Oibrímid i gcomhar leis an gCoimisiún i réimsí eile freisin, e.g. oiliúint ghairmiúil, agus eagraímid roinnt nósanna imeachta soláthair éagsúla i gcomhar le hinstitiúidí eile. Bainfidh an Chúirt leas go fonnmhar as deiseanna eile chun comhar idirinstitiúideach a dhéanamh.
	32. Encourages the Court to develop further synergies and rationalisation with other Union bodies through interinstitutional cooperation; notes that the Court uses tools and services provided by or jointly with other institutions such as a service level agreement with the paymaster office of the Commission covering the management of pensions, financial rights and payroll; notes that the Court uses the Commission’s IT tools in fields such as missions, HR, training and translation; welcomes the participation in joint procurement procedures with various other institutions for IT, translation, etc.;
	33. Acknowledges the fact that, following the interinstitutionally agreed methodology, the cost of outsourcing translations in 2019 was EUR 2 740 366 and that if the corresponding translations had been done by in-house services, the total cost of the same pages would have been EUR 4 647 880;
	N/B
	Éifeachtúlacht inár gcuid oibre
	Féachann an Chúirt go leanúnach le héifeachtúlacht a mhéadú ina cuid oibre, bíodh sin don obair a bhaineann leis an dearbhú a thabhairt agus don obair le haghaidh iniúchtaí feidhmíochta. I gcomhréir lenár straitéis do 2021-2025, déanfaimid athbhreithniú ar ár modheolaíocht agus ár gcleachtais i rith na tréimhse chun ár n-obair san iniúchóireacht don dearbhú a dhéanamh agus a oiriúnú. Áirítear leis sin úsáid feabhsaithe a bhaint as sonraí agus uirlisí TF, a bhfeicimid féidearthachtaí dóibh sa ghearrthéarma inár n-iniúchtaí airgeadais ar bheachtas cuntas agus inár n-iniúchtaí rialtachta ar ioncam agus speansais riaracháin.Tapaíonn an Chúirt gach deis lena nósanna imeachta a shruthlíniú, le feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus leis an méid acmhainní agus is féidir a thiomnú dá príomhghnó. Is é an sampla is déanaí dár n-iarrachtaí sa treo sin ná go bhfuil sé beartaithe againn an obair a bhaineann go hiomlán le haistriúchán agus athbhreithniú inár Stiúrthóireacht um Theanga agus Eagarthóireacht a laghdú tríd an obair athbhreithnithe a laghdú agus trí úsáid níos mó a bhaint as eisfhoinsiú, ionas go mbeidh aistritheoirí in ann leibhéal níos mó de thacaíocht dhíreach a sholáthar dár n-iniúchóirí le linn a gcuid oibre iniúchóireachta, e.g. cúnamh le tuarascálacha iniúchóireachta a dhréachtú agus ateangaireacht ag cruinnithe le heintitis faoi iniúchóireacht.Ba é 15.1 mí an meánré do thuarascálacha speisialta do thréimhse straitéis 2018-2020. Sin i gcomparáid le 16.9 mí do thréimhse 2013-2017. Leanfaimid d’ár n-iarrachtaí chun an meán-am a thógann sé chun ár dtuarascálacha speisialta a tháirgeadh a laghdú, ach fós gan díobháil a dhéanamh don chaighdeán.
	34. Asks the Court to provide information on any improvements made with respect to the efficiency of administrative processes which are essential in light of an ever-increasing workload; recalls further the necessity of on-going reforms to ensure that the Court is well equipped to respond to future challenges;
	An 15 Nollaig 2020, ghlac Parlaimint na hEorpa, an Coimisiún Eorpach agus an Chomhairle comhaontú idirinstitiúideach ar Chlár Trédhearcachta sainordaitheach ag an leibhéal polaitiúil. Tiocfaidh an comhaontú nua in ionad chomhaontú 2014. A luaithe is a ghlacfaidh na trí institiúid é i gcomhréir lena nósanna imeachta, foilseofar é in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus tiocfaidh sé i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe. Tugann an Chúirt dá haire an fhéidearthacht atá in Airteagal 11 den chomhaontú idirinstitiúideach.
	35. Asks the Court to explore the possibility of joining the Transparency Register on the basis of a service level agreement; acknowledges the interinstitutional cooperation between the Court and other Union institutions and bodies through service level agreements; requests information as to whether a cost benefit analysis takes place before entering into any agreement;
	36. Welcomes the administrative arrangement signed in 2019, providing a structured framework for cooperation between the Court and the European Anti-Fraud Office (OLAF) and facilitating a timely exchange of information under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, and the Court’s decisions related to internal investigations; welcomes the fact that the arrangement has already resulted in more efficient cooperation between the Court and OLAF, the establishment of permanent contact points allowing frequent exchanges, and faster and more regular feedback on cases transmitted by the Court to OLAF; notes that this arrangement also contains provisions on non-operational issues such as the organisation of training sessions, workshops and exchanges of staff; notes that in 2019, the Court reported ten cases of suspected fraud to OLAF, compared to nine cases in 2018 (eight identified in the course of audit work and two denunciations made by third parties);
	N/B
	Comhaontú riaracháin le OIPE
	Chomhaontaigh an Chúirt agus OIPE socrú oibre, a síníodh i mí Mhéan Fómhair 2021, agus ghlac siad é. Cuirtear i bhfios sa chomhaontú an leas comhchoiteann a bhaineann le héifeachtúlacht a uasmhéadú sa chomhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus aon damáiste coiriúil do leasanna airgeadais an Aontais, agus a bhaineann le dúbailt na hiarrachta a sheachaint nuair is féidir. Go háirithe, comhaontaíodh na pointí agus na coinníollacha seo a leanas: comhar tráthúil maidir le tarchur, rochtain agus malartú faisnéise agus sonraí; bearta réamhchúraim ar thaobh na Cúirte Iniúchóirí; rochtain OIPE ar áitreabh na Cúirte chun imscrúduithe a dhéanamh; agus faisnéis a bheith á cur ar fáil ag OIPE chuig an gCúirt chun críoch iniúchóireachta. Déanfaidh an dá pháirtí comhar freisin maidir le hoiliúint i réimsí leasa comhchoiteanna, agus féadfaidh siad foireann a mhalartú. Tá sé beartaithe go mbeidh cruinnithe rialta ann idir an Chúirt agus OIPE freisin.
	37. Notes that the European Public Prosecutor Office (EPPO) and the Court agreed to discuss a future administrative agreement to provide a framework for their cooperation; asks the Court to inform Parliament’s Committee on Budgetary Control accordingly; welcomes the fact that the Court contributed to the creation of the EPPO’s internal audit service;
	38. Welcomes the fact that a memorandum of understanding with the European Central Bank (ECB) was signed in October 2019, setting out the practical arrangements for sharing information about the ECB’s supervisory activities;
	N/B
	39. Appreciates the Court’s cooperation with the supreme audit institutions of the Member States, enabling the Court to promote independent external audit work in the Union and its Member States; takes note of the Court’s involvement in the work of the International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), the European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI) and the European Regional Group of INTOSAI, in particular in its working groups on environmental auditing, information technologies and the audit of funds allocated to disasters and catastrophes, and its task force on audit & ethics;
	N/B
	40. Notes that the European Ombudsman invited the Court (in the context of a consultation undertaken with all Union institutions) to comment on the Ombudsman’s draft practical recommendations for the EU administration on the use of official EU languages when communicating with the public (case SI/98/2018/DDJ), to which the Court replied by indicating that its current policy is already compliant; requests that national sign languages be included in this process;
	Úsáid teangacha comharthaíochta náisiúnta
	Déanfaidh an Chúirt anailís ar a indéanta atá sé teangacha comharthaíochta náisiúnta a chur san áireamh.
	41. Underlines the Court’s efforts to further improve the way it communicates with its stakeholders, media and the general public; is aware that following the 2019 European elections the Court created a publications portal providing all Members of Parliament with relevant facts and figures; welcomes that this publications portal is now also publicly available on the Court’s website and allows a quick and easy search of reports and publications; welcomes the current revamping of the Court’s website to make the work and products more accessible and easier to follow;
	N/B
	42. Welcomes the fact that the Court sees a strong increase in media interest, with particularly heavy coverage of its special reports;
	N/B
	An bhreisluach a ghabhann lenár n-obair a thomhas
	Déanaimid measúnú ar an tionchar dóchúil atá ag ár gcuid oibre agus ar úsáideacht ár gcuid oibre, de réir mar a fheictear sin do léitheoirí ár gcuid tuarascálacha i bParlaimint na hEorpa, sa Chomhairle, sa Choimisiún, i ngníomhaireachtaí an Aontais, i mbuanionadaíochtaí na mBallstát, i ngníomhaireachtaí agus UFInna na mBallstát, in eagraíochtaí neamhrialtasacha, i measc an aosa acadúil, sna meáin agus i measc páirtithe eile. Ó 2018, tá suirbhéanna leictreonacha i ndíth ainm déanta againn ina n-iarrtar ar léitheoirí ár dtuarascálacha aiseolas a sholáthar ar líon roghnaithe de na tuarascálacha sin. Is féidir leis na freagróirí aiseolas cáilitheach a thabhairt ar na tuarascálacha agus moltaí ginearálta dár n-obair a dhéanamh. Foilsímid an fhaisnéis sin i roinn ar leithligh dár dtuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí. In 2020, mheas 84 % dár bhfreagróirí ar ár suirbhéanna go raibh ár gcuid foilseachán úsáideach (88 % in 2019), agus mheas 75 % gur dhóchúil go bhfuil tionchar ag ár dtuarascálacha (81 % in 2019). Tar éis ár straitéis do 2021-2025 a bheith glactha againn, déanfaimid athbhreithniú freisin ar ár mbearta chun feidhmíocht a mheasúnú, agus más gá déanfaimid nuashonrú ar na bearta sin.
	Internal management, internal control, performance
	43. Recognises that the Court applies a set of key performance indicators to monitor progress made; notes with appreciation that the Court’s analysis showed that 96 % of the recommendations made in the 2015 annual report and 94 % of the recommendations made in the 2015 special reports have been implemented in full, mostly or in some respects; notes that the Court issued 6 annual reports, 36 special reports, 3 opinions, 18 audit previews and 4 other publications, being part of the altogether 67 publications it issued in 2019; notes that in 2019 approximately 52 % of the Court's audit resources were used for its statement of assurance work and the financial audits of the Union agencies and other bodies; asks the Court to report on the impact and satisfaction of its special reports and other products, as well as on the selected audit topics;
	Déantar an iniúchóireacht ar cheannteideal 5 de CAI, “Riarachán”, de réir na modheolaíochta iniúchóireachta a úsáidtear sa Ráiteas Dearbhaithe, agus cuireann sé sin ar ár gcumas measúnú sonrach a dhéanamh. Le roinnt mhaith blianta, táimid á thuairisciú go seasta gur réimse íseal-riosca é sin, a bhfuil na rátaí earráide ann faoi bhun an leibhéil ábharthachta. Inár n-obair iniúchóireachta in 2019, d’áiríomar scrúdú ar na córais mhaoirseachta agus rialaithe ag roinnt comhlachtaí AE a roghnaíodh agus ar an méadú san úsáid a bhaintear as foireann ar conradh.I gcomhréir lenár straitéis do 2021-2025, féachfaimid le heilimintí cáilíochtúla bunaithe ar na torthaí ó chórais sonracha agus ó obair chomhlíontachta a chur leis an bhfaisnéis chainníochtúil a bhíonn inár dtuarascáil bhliantúil. I gcur chuige clársceidealaithe na Cúirte, cuirtear roghnú cúramach na n-iniúchtaí san áireamh, agus aird á tabhairt ar ár spriocanna straitéiseacha, na rioscaí a sainaithníodh agus dearcaí na ngeallsealbhóirí (lena n-áirítear na dearcaí ó Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí i bParlaimint na hEorpa). Déanaimid ár ndícheall topaicí iniúchóireachta ábhartha a roghnú bunaithe ar na hacmhainní atá ar fáil.Tá an Chúirt ag machnamh faoi láthair ar a cur chuige i leith a hiniúchóireachta don Ráiteas Dearbaithe, ach tugann sí ar aire go dteastódh méadú suntasach in acmhainní chun rátaí earráide a sholáthar le haghaidh réimsí caiteachais breise.
	44. Calls on the Court to explore ways of providing more information on the administrative expenditure of other Union institutions in the context of the discharge; reiterates that the Court’s overall audit approach necessitates further auditing work and more targeted assessment; repeats its call for a more dedicated review of the administrative expenditure and support activities of other Union institutions, specifically on topics that are becoming of higher or even critical relevance;
	Éifeachtúlacht ár gcuid oibre
	Féachann an Chúirt i gcónaí le héifeachtúlacht a mhéadú ina cuid oibre, bíodh sin san obair ar mhaithe le dearbhú a thabhairt nó in iniúchtaí feidhmíochta. I gcomhréir lenár straitéis do 2021-2025, déanfaimid athbhreithniú ar ár modheolaíocht agus ár gcleachtais i rith na tréimhse chun ár n-obair iniúchóireachta ar an dearbhú a dhéanamh agus a oiriúnú. Áirítear air seo, úsáid níos fearr a bhaint as uirlisí agus teicneolaíochtaí sonraí agus TF, a bhfuilimid ag feiceáil féidearthachtaí leo sin sa ghearrthéarma ó thaobh ár n-iniúchtaí airgeadais ar iontaofacht na gcuntas agus ó thaobh ár n-iniúchtaí rialtachta ar ioncam agus caiteachas riaracháin.
	45. Welcomes the Court’s efforts, in line with the Financial Regulation, to produce its special reports generally within 13 months, while noting that the average time to produce the special reports still exceeds that time limit.
	Tapaíonn an Chúirt gach deis chun a cuid nósanna imeachta a shruthlíniú, chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus chun an méid acmhainní agus is féidir a thiomnú dá croíghnó. Is é an sampla is déanaí dár n-iarrachtaí sa treo seo ná go bhfuil sé beartaithe againn an obair a bhaineann go huile agus go hiomlán le haistriúchán agus athbhreithniú inár Stiúrthóireacht um Theanga agus Eagarthóireacht a laghdú tríd an obair athbhreithnithe a laghdú agus trí úsáid níos mó a bhaint as eisfhoinsiú, ionas go mbeidh aistritheoirí in ann leibhéal níos mó de thacaíocht dhíreach a sholáthar dár n-iniúchóirí le linn a gcuid oibre iniúchóireachta, e.g. cúnamh le tuarascálacha iniúchóireachta a dhréachtú agus ateangaireacht ag cruinnithe le heintitis faoi iniúchóireacht.
	Ba é 15.1 mí an mheánré do thuarascálacha speisialta i dtréimhse straitéis 2018-2020. Sin i gcomparáid le 16.9 mí do thréimhse 2013-2017. Leanfaimid dár n-iarrachtaí chun an meán-am a thógann sé do tháirgeadh na dtuarascálacha speisialta a laghdú, ach fós gan díobháil a dhéanamh don cháilíocht.
	46. Welcomes the internal audit undertaken with respect to Members’ and high-grade officials’ mission expenses, Members’ representation expenses and the use of the Court’s car fleet with the objective of checking the reliability of the Court’s management and control systems applicable to Members and high-grade officials; notes that the vast majority of randomly selected operations examined by the internal audit service (IAS) complied with the rules and procedures applicable within the Court;
	N/B
	47. Notes that in his Opinion of 17 December 2020 the Advocate General of the Court of Justice indicated that one particular Member had breached the Court’s Code of Conduct for Members by abusing the rights and privileges attached to his position in the context of activities unrelated to his duties, leaving for unjustified absences and failing to declare external activities, transmitting confidential information in an unauthorised fashion, as well as having a conflict of interest; welcomes the fact that the Court asked OLAF to conduct an investigation, that it brought the case before the Court of Justice and that it is committed to complying with the recommended sanctions in order to recover all losses to the Union budget;
	N/B
	48. Notes that the audit showed that the case of the particular Member investigated by OLAF was an isolated case; notes that the report concluded that the Court’s management and control systems were affected by certain shortcomings which have, however, been effectively remedied since then and that in general the management and control procedures currently in place are reliable; takes into account the fact that the IAS made recommendations aimed at improving further the management and control system, that the audit report was strictly confidential, and that all Members as well as the Secretary-General of the Court received the report;
	N/B
	49. Notes that in the Opinion of the Advocate General of 17 December 2020, in which he clearly states that a breach of the obligations arising from the office of being a Member of the Court took place, he recommends a sanction corresponding to the deprivation of two thirds of the particular Member’s pension rights and connected benefit as from the date of the judgment in the present case;
	N/B
	50. Notes that all audit tasks from the IAS’ annual work programme 2019 have been closed with the exception of three which will continue in 2020: ‘PMO service agreement’, ‘Audit of the building/facilities contract management model’ and ‘Training other than linguistic’; notes that in 2019 the IAS closed two remaining selected tasks from the annual work programme 2018; notes that the IAS confirmed the strategic importance of the horizontal committee responsible for the Court’s quality assurance reviews related to audit policies, standards and methodologies; welcomes the fact that the IAS recommendation to develop the quality control arrangements is being implemented;
	N/B
	51. Acknowledges that the IAS reviewed the draft decision on the Court’s internal control framework in 2019; notes that the IAS suggested including in the draft decision an additional provision to clearly instruct the authorising officers by delegation to implement the internal control principles and characteristics in 2019 and to conduct an overall assessment of the implementation and functioning of the entire internal control framework at least once a year, and that this should be done for the first time in the context of the 2020 annual activity report, at the latest;
	N/B
	52. Welcomes the fact that the IAS considers that in general reliable ex-post controls have been conducted for most of the high risk areas of the work of the directorates of the Secretariat-General, based on the risk register and the operational objectives; appreciates being informed, particularly in the context of the past problems identified by an OLAF investigation of a particular Member of the Court, that the IAS has not observed any shortcomings that are of such importance as to seriously call into question the overall reliability of the internal control systems put in place by the authorising officer by delegation with regard to the legality and regularity of financial operations in 2019; would appreciate receiving such updates also in the future;
	Leanfaidh an tSeirbhís Iniúchóireachta Inmheánaí den fhaisnéis seo a sholáthar do na húdaráis bhuiséadacha ar bhonn bliantúil tríd an tuarascáil dar teideal “Tuarascáil bhliantúil Chúirt Iniúchóirí na hEorpa chuig na húdaráis um urscaoileadh maidir leis an bhFeidhm Iniúchóireachta Inmheánaí”.
	53. Agrees with the Court’s current strategy to improve the added value of the statement of assurance, focus more on the performance aspects of Union action and make sure to deliver clear messages to the audiences; notes that in 2019 a group of four supreme audit institutions, being the supreme audit institutions of Estonia, the Netherlands, Denmark and the United States of America, carried out a peer review of the Court’s strategy; notes that the report was published in March 2020 and provides valuable input for the next strategy;
	N/B
	Transparency
	54. Notes that Members are authorised to use official vehicles in the performance of official duties; notes that the use of official vehicles for other journeys is not included in the performance of such duties, and that since 1 January 2017 the costs and kilometres related to the use of official cars have decreased significantly; emphasises the new rules on the use of official cars and drivers to ensure that Members’ journeys are related only to the execution of their duties; reiterates its opinion that the use of official vehicles for private use should not take place under any circumstance, considering that this practice may harm the reputation of the Court and, in general, of the Union institutions; notes that the new rules entered into force on 1 January 2020 and introduced a monthly EUR 100 contribution for the non-official use of the vehicles as well as a liability on the part of the Members and the Secretary-General for certain costs and charges;
	N/B
	Rolla na Saoirí
	Ar nós sealbhóirí oifige ardleibhéil eile an Aontais Eorpaigh atá i bpoist choibhéiseacha sna hinstitiúidí Eorpacha eile, níl cearta ar shaoire bhliantúil ag Comhaltaí na Cúirte. Níl siad i gcaidreamh fostaíochta lena n-institiúid ná ní oifigigh iad faoi na Rialacháin Foirne. Deimhníodh gur mar sin atá i scrúdú comparáideach a rinneadh in 2021 ar na cleachtais sna hinstitiúidí eile, go háirithe sna hinstitiúidí sin a bhfuil a gcuid Comhaltaí cuimsithe le Rialachán 2016/300.Tá Comhaltaí na Cúirte, áfach, faoi oibleagáid dúthracht a chaitheamh le comhlíonadh a sainordú (Airteagal 10 maidir le ‘Tiomantas agus dílseacht’ den Chód Iompair do Chomhaltaí agus d’Iar-Chomhaltaí Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, IO L 30/10, 28.1.2021)) agus iad ag fónamh don Aontas faoi na Conarthaí. Mar chuid den dualgas tiomantais seo, tá oibleagáid freastal ar chruinnithe áirithe. Tá nós imeachta leagtha síos ina rialacha inmheánacha ag an gCúirt ina gcaithfidh an Comhalta atá sa chathaoir ag cruinniú Cúirte, Seomra nó coiste a thaifeadadh an bhfuil nó nach bhfuil Comhaltaí i láthair. Féadtar Comhaltaí nach bhfuil i láthair a scaoileadh ón ndualgas a bheith i láthair bunaithe ar iarraidh cuí-réasúnaithe i scríbhinn ar chúiseanna sonracha: breoiteacht, tosca tromchúiseacha teaghlaigh, force majeure nó misean. Coinníonn Rúnaíocht na Cúirte rolla ina bhfuil an fhaisnéis sin agus aon doiciméad tacaíochta.Coinnímid taifead rialta de thinreamh na gComhaltaí ag cruinnithe den Chúirt, den Choiste Riaracháin agus de na seomraí. Den chéad uair, bhí faisnéis ina thaobh sin i dTuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí 2020 uainn (leathanach 49). Tá sé i gceist againn leanúint den fhaisnéis sin ar thinreamh na gComhaltaí a thabhairt sna blianta seo amach romhainn. Taispeánann na figiúirí nach raibh aon cheist maidir le córam ag éirí as an ráta ard tinrimh.
	55. Regrets that only very limited follow up was done by the Court with respect to paragraph 18 of the 2018 discharge resolution on the need for a register of leave for Members of the Court; notes that the Court will consider carrying out a comparative analysis of the rules and best practices existing in other Union institutions as regards the presence and absence of Union high-level public office holders as defined in Regulation (EU) 2016/300; recalls that Parliament has called clearly on the Court to establish procedures for keeping a register of Members’ annual leave, sick leave and absence from work for other reasons in order to ensure that all leave taken by Members is effectively recorded; stresses that the current practice could undermine the trust of Union citizens and institutions in the Court;
	56. Notes that, in light of the obligations of the Members to attend all meetings of the Court, of the chambers and of the administrative committee to which they belong, an attendance register is kept by the Court’s secretariat; notes that it reflects the presence and absence of Members and shows also which absences are considered as excused by the President of the Court; notes that the attendance register is part of the Court’s rules implementing its rules of procedure;
	N/B
	Cásanna de chiapadh
	In 2019, chláraigh an tSeirbhís Dlí trí ghearán de chiapadh líomhnaithe. In dhá chás, chinn an t-údarás ceapacháin tús a chur le himscrúdú riaracháin. Rinneadh an dá chás sin a imscrúdú i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 99-2007 ón gCúirt Iniúchóirí ina leagtar síos na rialacha ginearálta cur chun feidhme maidir le himscrúduithe riaracháin a sheoladh. Dúnadh aon chás amháin gan aon bhearta araíonachta a dhéanamh, mar nach raibh fianaise leordhóthanach ann lena léiriú gur tharla an ciapadh líomhnaithe go hiarbhír. Sa chás eile díobh sin, tháinig an t-údarás ceapacháin ar an tátal gur tharla iompraíocht mhíchuí, agus cuireadh ísliú céime i bhfeidhm. Sa tríú cás, d’eisigh an Coiste Eitice tuairim agus ar bhonn na tuairime sin dúnadh an cás gan aon ghníomh leantach ina dhiaidh sin. Tá athbhreithniú le déanamh ar an gcreat dlíthiúil inmheánach maidir le ciapadh atá ag an gCúirt faoi láthair.
	Conflict of interest, harassment, whistleblowing
	57. Asks the Court to provide information on the results of three harassment complaints reported and investigated in 2019; notes that they were handled in accordance with the procedures laid down in the policy for maintaining a satisfactory working environment and combating psychological and sexual harassment; acknowledges that in terms expenditure, the investigations of each case were carried out internally and thus did not entail any additional costs; welcomes the intention to evaluate the Court's policy on protecting staff against harassment every three years and that this exercise was due to be carried out in 2020
	Creat eitice
	Tá aird chuí tugtha cheana féin ag an gCúirt ar chion mór de na moltaí a tháinig óna piaraí le linn an nuashonraithe ar an gCód Iompair agus ar an gcreat eitice do Chomhaltaí, agus le linn an nuashonraithe ar shainordú agus comhdhéanamh an ghrúpa de chomhairleoirí eitice. Táimid ag obair faoi láthair ar nuashonrú ar an gcreat eitice don fhoireann go léir, agus beidh measúnú riosca cuimsitheach ó thaobh eitice de san áireamh ansin.Thairis sin, is é creat eitice na Cúirte ceann de na hiniúchtaí do 2023 is mó a d’fhéadfadh a bheith ábhartha don Chúirt. Is tasc ard-tosaíochta é an creat eitice nua, ach cuireadh moill go dtí 2022 ar an nuashonrú ar an gcreat ionas go bhféadfaí iniúchóireacht a dhéanamh air in 2023.
	58. Highlights the fact that the supreme audit institutions of Poland and Croatia carried out a significant peer review of the Court’s ethical framework; notes that in the opinions of the peers the Court’s ethics control system should be further improved by a more comprehensive assessment of ethics risks, by greater consistency and clarity in its rules on ethics, and by improved information and communication activities;
	59. Supports the conclusions of the peer review with respect to the need to introduce regular updates of declarations of interest, which would increase their reliability; continues to reiterate its concern that the declarations of interest are of a self-declaratory nature and that, given the current legal framework, neither the Court nor its Ethics Committee have any investigative powers to ensure the veracity and the exhaustiveness of the declared data; calls on the Court to ensure that Members submit declarations of interest instead of declarations of the absence of conflicts of interest; underlines that the current procedures, including those of the Ethics Committee, need to be reinforced to ensure the absence of conflicts of interests; agrees that the Ethics Committee plays a crucial role to the extent that the President and the Members of the Court may seek its advice on any question pertaining to ethics and on the interpretation of the Code of Conduct; notes, moreover, that the committee is entrusted with approving any external activity undertaken by the Members, including former Members who intend to carry out an activity in the two years after they leave the Court, but this cannot be considered in itself an effective instrument to ensure the absence of conflicts of interest as already underlined in last year’s discharge resolution; welcomes the adoption of the revised Code of Conduct for Members and former Members of the Court of Auditors and, in particular, the more extensive information required in Declarations of Interest and the enhanced role of the Ethics Committee; notes that the Court will publish a yearly report on the application of its Code of Conduct; further notes that the Court is currently reviewing the ethical framework concerning its staff.
	Dearbhuithe
	I gcomhréir leis an gCód Iompair do Chomhaltaí agus d’Iar-Chomhaltaí na Cúirte (a nuashonraíodh le déanaí in Eanáir 2021), tá oibleagáid ar Chomhaltaí na Cúirte ‘Dearbhú Leasanna’ a chur isteach agus anois ní mór é a chur isteach go bliantúil agus níos minice i gcásanna sonracha áirithe, mar shampla má tharlaíonn athruithe suntasacha san fhaisnéis atá le dearbhú. Is iad na Comhaltaí atá freagrach as a ndearbhuithe féin, a fhoilsítear ar ár suíomh gréasáin.Forálann Airteagal 19(7) dár gCód Iompair nua anois go ndéanfaidh an Chúirt tuarascáil a ghlacadh gach bliain maidir le cur i bhfeidhm an Chóid, lena n-áirítear obair an Choiste Eitice. Foilsítear an tuarascáil sin ar shuíomh gréasáin na Cúirte.
	Dearbhú ón oifig údarúcháin trí tharmligean
	87 Déanaimse Ard-Rúnaí Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, a bhfuil mo shíniú anseo thíos, i mo cháil mar oifigeach údarúcháin trí tharmligean, leis seo:
	o a fhógairt go bhfuil an fhaisnéis atá sa tuarascáil seo fíor agus beacht; agus
	o a rá go bhfuil dearbhú réasúnach agam i dtaobh na nithe seo a leanas:
	— gur úsáideadh na hacmhainní a sannadh do na gníomhaíochtaí a bhfuil tuairisc orthu sa tuarascáil chun na gcríoch ar ceapadh dóibh iad agus i gcomhréir le prionsabal na bainistíochta fónta airgeadais;
	— go dtugann na nósanna imeachta rialaithe atá i bhfeidhm na ráthaíochtaí is gá i dtaca le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bonn do na cuntais agus go n-áirithíonn siad gur déileáladh go leormhaith le líomhaintí de chalaois, nó de chalaois amhrasta; agus
	— go bhfuil na costais agus na tairbhí a ghabhann leis na rialuithe comhréireach.
	88 Tá an dearbhú seo bunaithe ar mo bhreithiúnas féin agus ar an bhfaisnéis atá ar fáil dom, amhail tuarascálacha agus dearbhuithe na n-oifigeach údarúcháin trí fho-tharmligean, tuarascálacha an iniúchóra inmheánaigh agus tuarascálacha an iniúchóra sheachtraigh do na blianta airgeadais roimhe seo.
	89 Deimhním nach bhfuilim ar an eolas i dtaobh rud ar bith nach bhfuil tuairiscithe anseo agus a d’fhéadfadh a bheith díobhálach do leasanna na hinstitiúide.
	Lucsamburg, 24 Márta 2022
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