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IARSCRÍBHINNÍ
a ghabhann le
RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
lena mbunaítear an Ciste Tearmainn agus Imirce
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IARSCRÍBHINN I
Critéir maidir le leithdháileadh cistí ar na cláir faoi bhainistíocht chomhroinnte
1.

2.

3.

1

2

GA

Déanfar na hacmhainní atá ar fáil dá dtagraítear in Airteagal 11 a roinnt idir na
Ballstáit mar a leanas:
(a)

Gheobhaidh gach Ballstát méid seasta EUR 5 000 000 ón gCiste ag tús na
clárthréimhse amháin;

(b)

Leithdháilfear na hacmhainní atá fágtha dá dtagraítear in Airteagal 11 bunaithe
ar na critéir seo a leanas:

–

30 % le haghaidh tearmainn;

–

30 % le haghaidh imirce dhleathach agus lánpháirtíochta;

–

40 % le haghaidh an imirce neamhrialta a throid, filltí san áireamh.

Tabharfar na critéir a leanas sa réimse um thearmann san áireamh agus déanfar iad a
ualú mar seo a leanas:
(a)

30 % i gcomhréir le líon na ndaoine atá in aon cheann de na catagóirí seo a
leanas:

–

Aon náisiúnach tríú tír nó aon duine gan stát a bhfuil an stádas arna
shainmhíniú ag Coinbhinsiún na Ginéive dáfa dó;

–

Aon náisiúnach tríú tír nó aon duine gan stát a fhaigheann cineál cosanta
coimhdí de réir bhrí Threoir athmhúnlaithe 2011/95/AE1;

–

Aon náisiúnach tríú tír nó aon duine gan stát a fhaigheann cosaint shealadach
de réir bhrí Threoir 2001/55/CE2.

(b)

60 % i gcomhréir le líon na náisiúnach tríú tír nó na ndaoine gan stát a chuir
isteach ar chosaint idirnáisiúnta.

(c)

10 % i gcomhréir le líon na náisiúnach tríú tír nó na ndaoine gan stát atá á
n-athlonnú nó a athlonnaíodh i mBallstát.

Tabharfar na critéir a leanas sa réimse um imirce dhleathach san áireamh agus
déanfar iad a ualú mar seo a leanas:
(a)

40% i gcomhréir le líon iomlan na náisiúnach tríú tír atá ina gcónaí go
dleathach i mBallstát.

(b)

60% i gcomhréir le líon na náisiúnach tríú tír a fuair an chéad chead cónaithe.

(c)

Ní chuirfear na catagóirí daoine a leanas san áireamh chun críche an ríomha dá
dtagraítear i mír 3(b) áfach:

Treoir 2011/95/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le
caighdeáin i dtaca le cáiliú náisiúnach tríú tír nó daoine gan stát mar thairbhithe de chosaint
idirnáisiúnta, ar mhaithe le stádas aonfhoirmeach do dhídeanaithe nó do dhaoine atá incháilithe le
haghaidh cosanta coimhdí, agus inneachar na cosanta a thugtar (IO L 337, 20.12.2011, lch. 9–26).
Níor cheart na sonraí a thabhairt san áireamh ach amháin sa chás go ndéantarTreoir 2001/55/CE ón
gComhairle an 20 Iúil 2001 a ghníomhachtú maidir le caighdeáin íosta chun cosaint shealadach a
thabhairt i gcás insreabhadh ollmhór daoine easáitithe agus maidir le bearta lena gcuirtear
cothromaíocht iarrachtaí chun cinn idir na Ballstáit agus na daoine sin á nglacadh isteach acu agus na
hiarmhairtí lena mbaineann á mbraistint (IO L 212, 7.8.2001, lch. 12–23).
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4.

Náisiúnaigh tríú tír a bhfuil an chéad chead cónaithe obair-bhainteach a bheidh
bailí ar feadh níos lú ná 12 mhí á eisiúint dóibh;

–

Náisiúnaigh tríú tír a ligtear isteach chun críocha staidéar, malartaithe daltaí,
oiliúna neamhchúitithe nó seirbhíse deonaí i gcomhréir le Treoir 2004/114/CE3
ón gComhairle nó nuair is infheidhme le Treoir (AE) 2016/8014;

–

Náisiúnaigh tríú tír a ligtear isteach chun críocha taighde eolaíoch i gcomhréir
le Treoir 2005/71/CE5 ón gComhairle nó nuair is infheidhme le Treoir (AE)
2016/801.

Tabharfar na critéir a leanas sa réimse maidir le himirce neamhrialta a throid san
áireamh agus déanfar iad a ualú mar seo a leanas:
(a)

50% i gcomhréir le líon na náisiúnach tríú tír nach gcomhlíonann na
coinníollacha chun teacht isteach agus fanacht i gcríoch an Bhallstáit nó nach
gcomhlíonann na coinníollacha sin a thuilleadh agus atá faoi réir ag cinneadh
um fhilleadh faoin dlí náisiúnta agus / nó faoi dhlí an Chomhphobail, .i.
cinneadh nó gníomh riaracháin nó breithiúnach, lena sonraítear nó lena
ndearbhaítear neamhdhleathacht fanachta agus lena bhforchuirtear oibleagáid
um fhilleadh;

(b)

50% i gcomhréir le líon na náisiúnach tríú tír a d’fhág críoch an Bhallstáit tar
éis ordú riaracháin nó breithiúnach chun imeacht, cibé an ndéantar é ar bhonn
deonach nó comhéigin.

5.

Is iad na figiúirí tagartha ar na sonraí staidrimh bliantúla is déanaí arna dtáirgeadh ag
an gCoimisiún (Eurostat) lena gclúdaítear na trí bliana féilire roimhe sin ar bhonn na
sonraí arna gcur ar fáil ag na Ballstáit ar dháta infheidhmeacht an Rialacháin seo i
gcomhréir le dlí an Aontais a úsáidfear don leithdháileadh tosaigh. I gcás an
athbhreithnithe mheántéarma, beidh na figiúirí tagartha ar na sonraí staidrimh
bliantúla is déanaí atá táirgthe ag an gCoimisiún (Eurostat) lena gclúdaítear na trí
bliana féilire roimhe sin atá ar fáil tráth an athbhreithnithe mheántéarma in 2024 ar
bhonn na sonraí arna gcur ar fáil ag Ballstáit i gcomhréir le dlí an Aontais. I gcás
nach bhfuil na staidrimh lena mbaineann curtha ar fáil ag Ballstáit don Choimisiún
(Eurostat), cuirfidh siad na sonraí sealadacha ar fáil chomh luath agus is féidir.

6.

Sula nglactar na sonraí sin mar fhigiúirí tagartha, déanfaidh an Coimisiún (Eurostat)
measúnú ar cháilíocht, ar chomparáideacht agus ar chríochnúlacht na faisnéise
staidrimh i gcomhréir le gnáthnósanna imeachta oibríochta. Ar iarratas ón
gCoimisiún (Eurostat), déanfaidh na Ballstáit an fhaisnéis riachtanach ar fad a chur
ar fáil dó chun na críche sin.
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–

Treoir 2004/114/CE ón gComhairle an 13 Nollaig 2004 maidir leis na coinníollacha faoina ligtear
náisiúnaigh tríú tír isteach chun críocha staidéar, malartaithe daltaí, oiliúna neamhchúitithe nó seirbhíse
deonaí (IO L 375, 23.12.2004, lch. 12–18).
Treoir (AE) 2016/801 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le
coinníollacha dul isteach agus cónaithe náisiúnach tríú tíortha chun críocha taighde, staidéar, oiliúna,
seirbhís dheonach, scéimeanna malartaithe daltaí nó tionscadal oideachais agus obair au pair (IO L 132,
21.5.2016, lch. 21–57).
Treoir 2005/71/CE ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2005 maidir le nós imeachta sonrach chun
náisiúnaigh tríú tír a ligean isteach chun críche taighde eolaíoch (IO L 289, 3.11.2005, lch. 15–22).
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IARSCRIBHINN II
Bearta cur chun feidhme
1.

2.

3.

GA

Rannchuideoidh an Ciste leis an sainchuspóir a leagtar amach in Airteagal 3(2)(a) trí
dhíriú ar na bearta cur chun feidhme a leanas:
(a)

feidhmiú aonchineálach acquis an Aontais agus na dtosaíochtaí a bhaineann
leis an gComhchóras Eorpach Tearmainn a áirithiú;

(b)

cumas chóras tearmainn na mBallstát a thacú maidir le bonneagair agus
seirbhísí nuair is gá;

(c)

dlúthpháirtíocht agus comhroinnt dualgas a fheabhsú idir na Ballstáit, go
háirithe i measc iadsan a ndéanann sreafaí imirce tionchar orthu, agus trí
thacaíocht a chur ar fáil do Bhallstáit a rannchuidíonn le hiarrachtaí
dlúthpháirtíochta;

(d)

dlúthpháirtíocht agus comhar le tríú tíortha a ndéanann sreafaí imirce tionchar
orthu, lena n-áirítear trí athlonnú agus trí bhealaí dleathacha eile i dtreo cosanta
san Aontais anuas ar chomhpháirtíocht agus ar chomhar le tríú tíortha le
haghaidh imirce a bhainistiú.

Rannchuideoidh an Ciste leis an sainchuspóir a leagtar amach in Airteagal 3(2)(b) trí
dhíriú ar na bearta cur chun feidhme seo a leanas:
(a)

beartais lena gcuirtear imirce dhleathach chun cinn a thacú agus a chur chun
feidhme agus acquis an Aontais um imirce dhleathach a chur chun feidhme;

(b)

bearta um lánpháirtíocht luath a chur chun cinn le haghaidh náisiúnaigh tríú tír
a chuimsiú go sóisialta agus go heacnamaíoch, ag déanamh ullmhúchán ionas
go mbeidís rannpháirteach ar bhonn gníomhach sa tsochaí ghlactha agus go
nglacfaí leo, go háirithe trí rannpháirtiú na n-údarás áitiúil nó réigiúnach agus
eagraíochtaí na sochaí sibhialta.

Rannchuideoidh an Ciste leis an sainchuspóir a leagtar amach in Airteagal 3(2)(c), trí
dhíriú ar na bearta cur chun feidhme seo a leanas:
(a)

feidhmiú aonchineálach acquis an Aontais agus na dtosaíochtaí beartais maidir
le bonneagar, nósanna imeachta agus seirbhísí;

(b)

cur chuige comhtháite agus comhordaithe a thacú maidir le bainistiú filltí ar
leibhéal an Aontais agus na mBallstát, agus cumais a fhorbairt ionas go
mbeadh filleadh éifeachtach agus inbhuanaithe agus dreasachtaí le haghaidh
imirce neamhrialta a laghdú;

(c)

tacú le cur ar ais deonach cuidithe agus le athlánpháirtíocht;

(d)

comhar le tríú tíortha agus agus lena gcumais comhaontuithe um athligean
isteach agus socruithe eile a chur chun feidhme, agus chun filleadh
inbhuanaithe a chumasú.
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IARSCRÍBHINN III
Raon feidhme na tacaíochta
1.

2.

3.

GA

Ba cheart don Chiste, laistigh den chuspóir beartais dá dtagraítear in Airteagal 3(1),
an méid a leanas go háirithe a thacú:
(a)

straitéisí náisiúnta maidir le tearmann, imirce dhleathach, cuimsiú, filleadh
agus imirce neamhrialta a cheapadh agus a fhorbairt;

(b)

struchtúir, córais agus uirlisí riaracháin a chur ar bun agus an fhoireann a
oiliúint, lena n-áirítear údaráis áitiúla agus páirtithe leasmhara ábhartha eile;

(c)

forbairt, faireachán agus measúnú ar bheartais agus ar nósanna imeachta lena
n-áirítear faisnéis agus sonraí a bhailiú agus a mhalartú, uirlisí, modhanna agus
táscairí staidrimh coitianta a fhorbairt agus a fheidhmiú chun dul chun cinn a
thomhas agus forbairtí beartais a mheasúnú;

(d)

faisnéis, na cleachtais is fearr, straitéisí a mhalartú, foghlaim fhrithpháirteach,
staidéir agus taighde, gníomhaíochtaí comhpháirteacha agus oibríochtaí a
fhorbairt agus a chur chun feidhme agus líonraí comhair thrasnáisiúnta a chur
ar bun;

(e)

seirbhísí cúnaimh agus tacaíochta atá comhsheasmhach le stádas agus le
riachtanais an duine lena mbaineann, go háirithe na grúpaí leochaileacha;

(f)

gníomhaíochtaí lena mbaineann an aidhm feasacht maidir le beartais
tearmainn, lánpháirtíochta, imirce dleathaí agus fillte a mhúscailt i measc
páirtithe leasmhara agus an phobail i gcoitinne;

Laistigh den sainchuspóir dá dtagraítear in Airteagal 3(2)(a), tacóidh an Ciste leis na
gníomhaíochtaí a leanas go háirithe:
(a)

cabhair ábhartha a chur ar fáil, lena n-áirítear cúnamh ag an teorainn;

(b)

nósanna imeachta tearmann a reáchtáil;

(c)

iarratasóirí a bhfuil riachtanais nós imeachta nó ghlactha speisialta acu a
shainaithint;

(d)

bonneagar cóiríochta glactha a bhunú nó a fheabhsú, lena n-áirítear úsáid
chomhpháirteach fhéideartha ar shaoráidí dá leithéid ag níos mó ná aon
Bhallstát;

(e)

cumas na mBallstát a fheabhsú faisnéis faoi thír tionscnaimh a bhailiú, a
anailísiú agus a scaipeadh;

(f)

gníomhaíochtaí a bhaineann le déanamh nósanna imeachta chun Creat an
Aontais um Athlonnú [agus um Ligean Isteach ar Fhoras Daonnúil] nó
scéimeanna náisiúnta um athlonnú atá comhoiriúnach le Creat an Aontais um
Athlonnú;

(g)

aistrithe tairbhithe na cosanta idirnáisiúnta;

(h)

cumais tríú tíortha a fheabhsú chun cosaint daoine a bhfuil cosaint de dhíth
orthu a fheabhsú;

(i)

malairtí eifeachtacha ar choinneáil a bhunú, a fhorbairt agus a fheabhsú, go
háirithe maidir le mionaoisigh neamhthionlactha agus teaghlaigh.

Ag teacht leis an gcuspóir sonrach dá dtagraítear in Airteagal 3(2)(b), tabharfar
tacaíocht leis an gCiste don mhéid a leanas go háirithe:
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(a)

pacáistí faisnéise agus feachtais chun feasacht ar bhealaí dleathacha imirce
chuig an Aontas a mhúscailt, lena n-áirítear faoi acquis an Aontais um imirce
dhleathach;

(b)

scéimeanna soghluaisteachta chuig an Aontas a fhorbairt, amhail scéimeanna
imirce ciorclaí nó sealadaí, lena n-áireofaí oiliúint chun fostaitheacht a
fheabhsú;

(c)

comhar idir tríú tíortha agus na gníomhaíochtaí earcaíochta, na seirbhísí
fostaíochtaí agus seirbhísí imirce na mBallstát;

(d)

measúnú ar scileanna agus ar cháilíochtaí arna bhfáil i dtríú tír, agus ar a
dtrédhearcacht agus ar a gcomhoiriúnacht le cinn ó Bhallstát;

(e)

cúnamh i gcomhthéacs na bhfeidhmeanna d'athaontú teaghlaigh de réir bhrí
Threoir 2003/86/CE ón gComhairle6;

(f)

cúnamh maidir le hathrú stádais le haghaidh náisiúnach tríú tír atá ina gcónaí
go dleathach cheana féin i mBallstát, go háirithe maidir le stádas cónaithe
dleathach arna shainiú ar leibhéal an Aontais a fháil;

(g)

bearta um lánpháirtiú luath amhail tacaíocht shaincheaptha i gcomhréir le
riachtanais náisiúnach tríú tír agus cláir lánpháirtíochta ag díriú ar oideachas, ar
theanga agus ar oiliúint eile amhail cúrsaí insealbhaithe saoránachta agus treoir
ghairmiúil;

(h)

gníomhaíochtaí lena gcuirtear cothromaíocht chun cinn maidir le seirbhísí
poiblí agus príobháideacha a chur ar fáil do náisiúnaigh tríú tír agus a dteacht
orthu, lena n-áirítear iad a oiriúnú de réir riachtanais an spriocghrúpa;

(i)

comhar idir comhlachtaí rialtais agus neamhrialtais ar dhóigh chomhtháite, lena
n-áirítear trí ionaid tacaíochta chomhordaithe um lánpháirtíocht, amhail ionaid
ilfhreastail;

(j)

gníomhaíochtaí lena gcumasaítear agus lena dtacaítear teacht isteach agus
rannpháirtíocht ghníomhach náisiúnach tríú tír sa tsochaí ghlactha agus
gníomhaíochtaí lena gcuirtear glacacht sa tsochaí ghlactha chun cinn;

(k)

malartuithe agus idirphlé idir náisiúnaigh tríú tír, an tsochaí ghlactha agus
údaráis phoiblí a chur chun cinn, lena n-áirítear trí chomhairliúchán le
náisiúnaigh tríú tír, agus trí idirphlé idirchultúrtha agus idirchreidimh.

Laistigh den sainchuspóir dá dtagraítear in Article 3(2)(c), tacóidh an Ciste go
háirithe leis an méid a leanas:
(a)

bonneagar glactha nó coinneála, lena n-áirítear úsáid chomhpháirteach
fhéideartha ar shaoráidí dá leithéid ag níos mó ná aon Bhallstát;

(b)

malairtí eifeachtacha ar choinneáil a thabhairt isteach, a fhorbairt agus a
fheabhsú, go háirithe maidir le mionaoisigh neamhthionlactha agus teaghlaigh;

(c)

córais neamhspleácha agus éifeachtacha chun faireachán a dhéanamh ar an
bhfilleadh éigeantach a thabhairt isteach agus a atreisiú, mar a leagtar síos in
Airteagal 8(6) de Threoir 2008/115/CE7;

Treoir 2003/86/CE ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le ceart chun athaontú teaghlaigh,
(OJ L 251, 03/10/2003 lch. 12 – 18.).
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(d)

cur i gcoinne na ndreasachtaí maidir le himirce neamhrialta, lena n-áirítear
imircigh neamhrialta a fhostú, trí chigireachtaí éifeachtacha agus imleora
bunaithe ar mheasúnú riosca, foireann a chur faoi oiliúint, sásraí a chur ar- bun
agus a chur chun feidhme trínar féidir le himircigh neamhrialta aisíocaíochtaí a
éileamh agus gearáin a dhéanamh in aghaidh a bhfostóirí, nó feachtais faisnéise
agus múscailte -feasachta chun eolas a chur in iúl d’fhostóirí agus d’imircigh
faoina gcearta agus faoina n-oibleagáidí de bhun Threoir 2009/52/CE8;

(e)

ullmhúchán maidir le filleadh, lena n-áirítear bearta a ndéantar cinntí um
fhilleadh mar gheall orthu, náisiúnaigh tríú tír a shainaithint, doiciméid taistil a
eisiúint agus baill teaghlach a lorg;

(f)

comhar leis na húdaráis chonsalacha agus le seirbhísí inimirce nó le húdaráis
agus le seirbhísí ábhartha eile de thríú tíortha d’fhonn doiciméid taistil a fháil,
filleadh a éascú agus athligean isteach a áirithiú lena n-áirítear trí oifigigh
idirchaidrimh tríú -tír a imlonnú;

(g)

cúnamh chun filleadh, go háirithe filleadh cuidithe deonach agus faisnéis
maidir le cláir um fhilleadh cuidithe deonach;

(h)

oibríochtaí um dhíbirt, lena n-áirítear bearta gaolmhara, i gcomhréir leis na
caighdeáin a leagtar síos i ndlí an Aontais, cé is moite de threalamh
comhéigneach;

(i)

bearta chun tacú le filleadh marthanach agus ath-lánpháirtiú an fhillí;

(j)

saoráidí agus seirbhísí i dtríú tíortha lena n-áirithítear cóiríocht shealadach
iomchuí agus glacadh i ndiaidh sroicthe, lena n-áirítear i gcás mionaoiseach
neamhthionlactha agus grúpaí leochaileacha eile i gcomhréir le caighdeáin
idirnáisiúnta;

(k)

comhar le tríú tíortha maidir le cur i gcoinne na himirce neamhrialta agus
maidir le filleadh agus athligean isteach éifeachtach, lena n-áirítear maidir le
comhaontuithe um athligean isteach agus socruithe eile a chur chun feidhme;

(l)

bearta lena mbaineann an aidhm feasacht maidir le bealaí dleathacha inimirce
iomchuí agus na priacail a ghabhann leis an inimirce mhídhleathach a
mhúscailt;

(m) tacaíocht do thríú tíortha agus gníomhaíochtaí iontu, lena n-áirítear maidir le
bonneagar, trealamh agus bearta eile, ar an gcoinníoll go rannchuidíonn siad le
feabhas ar chomhar éifeachtach idir tríú tíortha agus an tAontas agus Ballstáit
an Aontais maidir le filleadh agus athligean isteach.
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Treoir 2008/115/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le
caighdeáin choiteanna agus nósanna imeachta coiteanna sna Ballstáit le haghaidh náisiúnaigh tríú
tíortha atá ag fanacht go neamhdhleathach a chur ar ais (IO L 348, 24.12.2008, lch. 98).
Treoir 2009/52/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena ndéantar
foráil maidir le caighdeáin íosta i ndáil le smachtbhannaí agus bearta i gcoinne fostóirí náisiúnach tríú
tír atá ag fanacht go neamhdhleathach (IO L 168, 30.6.2009, lch. 24–32).
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IARSCRÍBHINN IV
Gníomhaíochtaí atá incháilithe le haghaidh tuilleadh cómhaoinithe i gcomhréir le
hAirteagal 12(2) agus Airteagal 13(7)

GA

–

Bearta lánpháirtíochta arna gcur chun feidhme ag údaráis áitiúla agus réigiúnacha
agus ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta;

–

Gníomhaíochtaí chun malairtí éifeachtacha in ionad coinneála a fhorbairt agus a chur
chun feidhme;

–

Cláir um Fhilleadh Cuidithe Deonach agus Ath-lánpháirtíocht agus gníomhaíochtaí
eile lena mbaineann;

–

Bearta ag díriú ar dhaoine leochaileacha agus ar iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta
a bhfuil riachtanais speisialta acu maidir le glacadh nó nós imeachta, lena n-áirítear
bearta chun cosaint éifeachtach ar leanaí i mbun imirce a áirithiú, go háirithe leanaí
neamhthionlactha.
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IARSCRÍBHINN V
Na príomhtháscairí feidhmíochta dá dtagraítear in Airteagal 28(1)
Sainchuspóir 1: Gach gné den Chomhchóras Eorpach Tearmainn a neartú agus a fhorbairt,
lena n-áirítear a ghné sheachtrach:
1.

Líon na ndaoine ar ndearnadh iad a athlonnú le tacaíocht ón gCiste.

2.

Líon na ndaoine sa chóras glactha i gcomparáid le líon na n-iarratasóirí ar thearmann.

3.

Cóineasú ar rátaí aitheantais um chosaint do lucht iarrtha tearmainn ón tír chéanna.

Sainchuspóir 2: Tacú leis an imirce dhleathach chuig na Ballstáit lena n-áirítear rannchuidiú
le lánpháirtiú náisiúnach tríú tír:
1.

Líon na ndaoine a ghlac páirt i mbearta réamh-imeachta a fuair tacaíocht ón gCiste.

2.

Líon na ndaoine a bhí rannpháirteach i mbearta lánpháirtíochta arna dtacú ag an
gCiste a thuairiscíonn go raibh na bearta chun tairbhe dóibh dá lánpháirtiú luath i
gcomparáid le líon iomlán na ndaoine a bhí rannpháirteach sna bearta lánpháirtíochta
arna dtacú ag an gCiste.

Sainchuspóir 3: Rannchuidiú leis an imirce neamhrialta a throid agus éifeachtacht an fhillte
agus an athligean isteach i dtríú tíortha a áirithiú:

GA

1.

Líon na bhfillithe a leanann ordú chun imeacht i gcomparaid le líon na náisiúnach
tríú tír a thugtar ordú chun imeacht dóibh.

2.

Líon na bhfillithe a fuair cúnamh athlánpháirtíochta roimh nó i ndiaidh a bhfillte
agus é cómhaoinithe ag an gCiste, i gcomparáid le líon iomlán na bhfilltí arna dtacú
ag an gCiste.
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IARSCRÍBHINN VI
Cineálacha idirghabhála
TÁBLA 1: CÓID DO DHIMINSEAN AN RÉIMSE IDIRGHABHÁLA
I.
001

Coinníollacha glactha

002

Nósanna imeachta tearmainn

003

Acquis ón Aontas a chur chun feidhme

004

Imircigh ar leanaí iad

005

Daoine a bhfuil riachtanais ghlactha agus nós imeachta speisialta acu

006

Athlonnú

007

Iarractaí dlúthpháirtíochta idir na Ballstáit

008

Tacaíocht oibriúcháin
II.

GA

CEAS

Imirce dhleathach agus lánpháirtiú

001

Straitéisí lánpháirtíochta a fhorbairt

002

Íospartaigh na gáinneála ar dhaoine

003

Bearta lánpháirtíochta – faisnéis agus treoraíocht, ionaid ilfhreastail

004

Bearta lánpháirtíochta – oiliúint teanga

005

Bearta lánpháirtíochta – saoránaíocht agus oiliúint eile

006

Bearta lánpháirtíochta – Tabhairt isteach, rannpháirtíocht, malartuithe sa tsochaí óstach

007

Bearta lánpháirtíochta – bunriachtanais

008

Bearta réamhimeachta

009

Scémeanna soghluaisteachta
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010

Cónaitheacht dhleathach a fháil
III.

Filleadh

001

Malairtí ar choinneáil

002

Coinníollacha glactha/coinneála

003

Nósanna imeachta um fhilleadh

004

Filleadh cuidithe deonach

005

Cúnamh ath-lánpháirtíochta

006

Oibríochtaí um Dhíbirt/Fhilleadh

007

Córas éifeachtach faireacháin ar chur ar ais éigeantach

008

Daoine leochaileacha/mionaoisigh neamhthionlactha

009

Bearta a théann i ngleic le dreasachtaí le haghaidh imirce neamhrialta

010

Tacaíocht oibriúcháin
IV.

Cúnamh teicniúil

001

Faisnéis agus cumarsáid

002

Ullmhú, cur chun feidhme, faireachán agus rialú

003

Meastóireacht agus staidéir, bailiú sonraí

004

Forbairt acmhainní

TÁBLA 2: CÓID DO CHINEÁL AN DIMINSIN GHNÍOMHAÍOCHTA

GA

001

Straitéisí náisiúnta a fhorbairt

002

Forbairt acmhainní

003

Oideachas agus oiliúint do náisiúnaigh tríú tír
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004

Uirlisí, modhanna agus táscairí staidrimh a fhorbairt

005

Faisnéis agus dea-chleachtais a mhalartú

006

Gníomhaíochtaí/oibríochtaí comhpháirteacha (idir na Ballstáit)

007

Feachtais agus faisnéis

008

Saineolaithe a mhalartú agus a thabhairt ar iasacht

009

Staidéir, treoirthionscadail, measúnuithe riosca

010

Gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, riaracháin agus teicniúla

011

Cúnamh agus seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil do Náisiúnaigh Tríú Tír

012

Bonneagar

013

Trealamh

TÁBLA 3: CÓID DO DHIMINSEAN NA RIALAITHE MIONSONAITHE MAIDIR LE
CUR CHUN FEIDHME

GA

001

Gníomhaíocht shonrach

002

Cúnamh éigeandála

003

Comhar le tríú tíortha

004

Gníomhaíochtaí i dtríú tíortha

005

Gníomhaíochtaí atá liostaithe in Iarscríbhinn IV
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IARSCRÍBHINN VII
Gníomhaíochtaí atá incháilithe chun tacaíocht oibriúcháin a fháil
Laistigh den sainchuspóir chun gach gné den Chomhchóras Eorpach Tearmainn a fhorbairt,
lena n-áirítear a ghné sheachtrach, agus an sainchuspóir chun rannchuidiú le himirce
neamhrialta a throid, éifeachtacht d’fhilleadh agus d’athligean isteach i dtríú tíortha a áirithiú,
cuimseoidh an tacaíocht oibriúcháin an méid a leanas:

GA

–

costais foirne;

–

costais seirbhíse, amhail trealamh a chothabháil nó a athsholáthar;

–

costais seirbhíse, amhail bonneagar a chothabháil agus a dheisiú.
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IARSCRÍBHINN VIII
Na táscairí aschuir agus toraidh dá dtagraítear in Airteagal 28(3)
Sainchuspóir 1: Gach gné den Chomhchóras Eorpach Tearmainn a neartú agus a fhorbairt,
lena n-áirítear a ghné sheachtrach:
1.

Líon na ndaoine ón spriocghrúpa ar tugadh cúnamh dóibh le tacaíocht ón gCiste:
(a)

Líon na ndaoine atá sa spriocghrúpa a bhaineann tairbhe as faisnéis agus as
cúnamh de bhun na nósanna imeachta tearmainn;

(b)

Líon na ndaoine atá sa spriocghrúpa a bhaineann tairbhe as cúnamh dlí agus as
ionadaíocht dhlíthiúil;

(c)

Líon na ndaoine leochaileacha, íospartaigh na gáinneála ar dhaoine, agus na
mionaoiseach neamhthionlactha a bhaineann tairbhe ó chúnamh sonrach.

2.

Cumas (líon na n-áiteanna) an bhonneagair nua cóiríochta glactha a cuireadh ar bun
i gcomhréir leis na comhcheanglais do choinníollacha glactha a leagtar amach in
acquis an Aontais agus i gcomhréir leis an mbonneagar cóiríochta glactha atá ann
cheana ar cuireadh feabhas air i gcomhréir leis na ceanglais chéanna de bharr na
dtionscadal a fhaigheann tacaíocht ón gCiste agus an céatadán sa chumas cóiríochta
glactha iomlán;

3.

Líon na n-áiteanna arna n-oiriúnú do mhionaoisigh neamhthionlactha arna dtacú ag
an gCiste i gcomparáid le líon iomlán na n-áiteanna arna n-oiriúnú do mhionaoisigh
neamhthionlactha.

4.

Líon na ndaoine a fhaigheann oiliúint ar ábhair a bhaineann le tearmann le cúnamh
ón gCiste, agus an líon sin léirithe mar chéatadán de líon iomlán den fhoireann a
fuair oiliúint maidir leis na hábhair sin;

5.

Líon na n-iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta a aistrítear ó Bhallstát amháin go
Ballstát eile le tacaíocht ón gCiste;

6.

Líon na ndaoine ar ndearnadh iad a athlonnú le tacaíocht ón gCiste.

Sainchuspóir 2: Tacú leis an imirce dhleathach chuig na Ballstáit lena n-áirítear rannchuidiú
le lánpháirtiú náisiúnach tríú tír:

GA

1.

Líon na ndaoine a ghlac páirt i mbearta réamh-imeachta a fuair tacaíocht ón gCiste.

2.

Líon na n-údarás áitiúil agus réigiúnach a chuir bearta lánpháirtíochta chun feidhme
le tacaíocht ón gCiste.

3.

Líon na ndaoine a ghlac páirt i mbearta réamh-imeachta a fuair tacaíocht faoin gCiste
ag díriú ar:
(a)

oideachas agus oiliúint;

(b)

lánpháirtiú sa mhargadh saothair;

(c)

rochtain ar sheirbhísí bunúsacha; agus

(d)

rannpháirtíocht ghníomhach agus cuimsiú sóisialta.
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4.

Líon na ndaoine a bhí rannpháirteach i mbearta lánpháirtíochta arna dtacú ag an
gCiste a thuairiscíonn go raibh na bearta chun tairbhe dóibh dá lánpháirtiú luath i
gcomparáid le líon iomlán na ndaoine a bhí rannpháirteach sna bearta lánpháirtíochta
arna dtacú ag an gCiste;

Sainchuspóir 3: Rannchuidiú leis an imirce neamhrialta a throid agus éifeachtacht an fhillte
agus an athligean isteach i dtríú tíortha a áirithiú:
1.

Líon na n-áiteanna in ionaid choinneála arna gcruthú/n-athchóiriú le tacaíocht ón
gCiste, i gcomparáid le líon iomlán na n-áiteanna arna gcruthú/n-athchóiriú in ionaid
choinneála.

2.

Líon na ndaoine a fhaigheann oiliúint ar ábhair a bhaineann le filleadh agus a
fhaigheann cúnamh ón gCiste.

3.

Líon na bhfillithe a raibh a bhfilleadh cómhaoinithe ag an gCiste i gcomparáid le líon
iomlán na bhfillithe a bhfuil ordú chun imeachta á gcomhlíonadh acu:

4.

GA

(a)

daoine a d’fhill go toilteanach;

(b)

daoine a díbríodh.

Líon na bhfillithe a fuair cúnamh athlánpháirtíochta roimh nó i ndiaidh a bhfillte
agus é cómhaoinithe ag an gCiste, i gcomparáid le líon iomlán na bhfilltí arna dtacú
ag an gCiste.
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