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Réamhrá ag an gCoimisinéir Iarratais do Dhídeanaithe
Tá áthas orm an tríú Tuarascáil Bhliantúil déag ó Oifig an Choimisinéara Iarratais do
Dhídeanaithe (ORAC) a chur i láthair do 2013. Cuirtear ar fáil inti an chéad tuairisciú chun dáta
uainn faoi sholáthar na spriocanna agus na gcuspóirí straitéiseacha atá inár Ráiteas Straitéise
2013-2015.
Bliain ghnóthach eile do ORAC a bhí sa bhliain 2013. De bhreis ar thabhairt faoinár
bhfeidhmeanna faoi Acht na nDídeanaithe, 1996, agus faoi dhlí an AE maidir le cinneadh stádas
dídeanaithe, chuir an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais freagracht nua ar chúram ORAC as
na hiarratais ar chosaint choimhdeach a phróiseáil faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cosaint
Choimhdeach), 2013, le héifeacht ón 14 Samhain 2013. Tháinig méadú suntasach ar ár riar
cásanna as sin.
An líon iomlán iarratas ar thearmann a fuair m’Oifig in 2013 ba ea 946. Tá sé sin cosúil leis an
líon a fuarthas in 2012.
Leanamar ar aghaidh ag cinntiú gur próiseáladh iarratais ar stádas dídeanaí a thapa is féidir ar aon
dul le nósanna imeachta cothroma. Ba é 1,122 líon na gcásanna a tugadh chun críche in 2013.
Amhail deireadh na bliana, ní raibh ach 248 cás ag fanacht lena gcur i gcrích agus, díobh sin, ní
raibh ach 17 gcás idir lámha ar feadh níos mó ná 6 mhí.
Leanadh den laghdú ar líon na gcásanna a fuarthas a próiseáladh faoin Treoir um Beartú
Tosaíochta Aire agus ní bhfuarthas ach 28 iarratas den chineál sin in 2013. Mar a bhí amhlaidh i
mblianta roimhe sin, sceidealaíodh na cásanna sin le haghaidh agallaimh laistigh de 9-12 lá oibre
ó dháta an iarratais agus cuireadh i gcrích iad laistigh de mheánfhad próiseála 25 lá oibre ó dháta
an iarratais.
Rinneadh na cásanna a bhí fágtha a phróiseáil laistigh de mheánfhad próiseála 12 sheachtain.
Leanadh le Rialachán (CE) 343/2003 (Rialachán Bhaile Átha Cliath II) ón gComhairle, lena
gcinntear an Stát Conarthach atá freagrach as iarratas ar thearmann a phróiseáil, a chur i
bhfeidhm i gcomhréir lenár n-oibleagáidí faoin dlí náisiúnta agus faoi dhlí an AE. Rinneadh thart
ar 160 cinneadh Rialachán Bhaile Átha Cliath in 2013.
Thug ORAC faoi obair shuntasach le linn na bliana ag leibhéal an AE. D’fhreastail an fhoireann
ar chruinnithe ghrúpaí oibre an AE atá ag déileáil le tabhairt chun críche Rialachán Bhaile Átha
Cliath III ón AE agus a Rialacháin Chur Chun Feidhme ón gCoimisiún a thiocfaidh i bhfeidhm
ón 1 Eanáir 2014. Bhí baint mhór ag an bhfoireann le hobair na hOifige Tacaíochta Eorpaí do
Chúrsaí Tearmainn a bhfuil sé mar chúram uirthi cur chuige coiteann a chinntiú maidir le cur
chun feidhme Aquis Tearmainn an AE, lena n-áirítear trí chaighdeáin choiteanna oiliúna agus
cháilíochta. Tá áthas orm a chur in iúl gur ghlac foireann ORAC agus foireann Ionad
Doiciméadaithe na nDídeanaithe (RDC) páirt freisin i misin an EASO go dtí an Ghréig agus go
dtí an Iodáil chun tacú leis an bhfeabhsú ar na caighdeáin rialachais i gcórais tearmainn na
dtíortha sin.
Bhí oibriú Rialachán Bhaile Átha Cliath II ón AE in 2013 ag brath ar chóras méarlorgaireachta
EURODAC an AE. Le linn na bliana, seoladh 696 sraith de mhéarloirg de chuid iarratasóirí ar
thearmann chuig EURODAC.
Ina theannta sin, lean ORAC ar aghaidh ag baint leas as an gCóras Uathoibríoch um Iarratas agus
Rianú Víosa (AVATS) de chuid Sheirbhísí Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann le brath a
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dhéanamh ar iarratasóirí ar thearmann a rinne iarratas ar víosa Éireannach agus/nó ar eisíodh
víosa Éireannach dóibh.
Leanadh le teagmháil leanúnach leis an mBinse Achomhairc do Dhídeanaithe in 2013 chun a
chinntiú go bhféadfadh Oifigigh Léirithe ORAC, a dhéanann ionadaíocht don Choimisinéir ag
éisteachtaí achomhairc, freastal ar an líon is mó éisteachtaí roimh an mBinse.
Ar aon dul le treochtaí sna blianta roimhe, bhí laghdú ar líon na n-agóidí dlíthiúla nua agus ar
feitheamh i gcaitheamh na bliana. Cé nach bhfuarthas ach 7 n-athbhreithniú bhreithiúnacha nua in
2013, bhí 154 cás leanúnach inar freagraí é ORAC ar feitheamh os comhair na cúirte. Lean
ORAC lena nósanna imeachta inmheánacha a choimeád faoi athbhreithniú de bhua an chásdlí a
bhí ag teacht chun cinn d’fhonn agóidí dlíthiúla féideartha a íoslaghdú.
Clúdaíonn ár gcúigiú Plean Gníomhaíochta Seirbhíse do Chustaiméirí an tréimhse 2013-2015.
Léirítear tiomantas leantach na heagraíochta do sheirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a chur
ar fáil dár gcustaiméirí go léir sa Phlean Gníomhaíochta seo, a dhéanann forbairt ar éachtaí na
bpleananna roimhe agus a shonraíonn conas a bheartaímid ceangaltais ár gCairte Custaiméirí a
chur chun feidhme thar a thréimhse feidhme. Mar chuid den tiomantas sin, rinneadh Suirbhé ar an
tSeirbhís do Chustaiméirí in 2013 chun a fháil amach cé acu atá, nó nach bhfuil, ORAC ag
comhlíonadh na gcaighdeán a bhfuiltear ag súil leo óna seirbhís chomhfhreagrais, de réir Chairt
Chustaiméirí ORAC. Tá torthaí an tsuirbhé ar fáil sa tuarascáil seo.
Leanadh de phleanáil agus bhainistíocht chorparáideach bheith ina tosaíocht don eagraíocht in
2013 d’fhonn úsáid éifeachtúil agus éifeachtach ár n-acmhainní a chinntiú. Chomh maith leis sin,
chun cáilíocht ár bpróisis a chinntiú, lean ORAC ar aghaidh ag tabhairt tosaíocht d’fhorbairt agus
oiliúint foirne.
Lean foireann Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR) i
mBaile Átha Cliath ar aghaidh ag cur cúnamh leanúnach suntasach ar fáil le linn na bliana, agus
aird ar leith aici ar oiliúint ar an dlí agus ar na nósanna imeachta dídeanaí i réimse na cosanta
coimdí a chur ar fáil. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le UNHCR as a tacaíocht
leanúnach.
Táim buíoch freisin de shaineolaithe eile ó áiteanna eile lasmuigh d'ORAC a chuir lenár gcláir
oiliúna agus forbartha as ucht a dtacaíochta agus a spreagtha agus d’Ionad Doiciméadaithe na
nDídeanaithe as an tseirbhís an-ghairmiúil a cuireadh ar fáil don Oifig seo.
Ar deireadh thiar, ba mhian liom buíochas a ghabháil le foireann uile na hOifige as a hobair
leanúnach nach mbainfí údarás na hOifige amach ina héagmais. Áirítear leis sin foireann an
Aonaid nua um Chosaint Choimhdeach a raibh a hobair dhícheallach agus a gairmiúlacht
bunriachtanach chun cur ar chumas ORAC tús a chur le hiarratais ar chosaint choimhdeach a
phróiseáil de réir ár n-údaráis reachtaigh nua roimh dheireadh na bliana 2013.
David Costello
Coimisinéir

6

Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe
Tuarascáil Bhliantúil ‐ 2013

Ráiteas Misin
Is é a leanas Ráiteas Misin Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe i gcomhréir le hAcht
na nDídeanaithe, 1996, le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cosaint Choimhdeach), 2013, agus
leis an dlí náisiúnta agus leis an dlí idirnáisiúnta lena mbaineann:
(i)

imscrúdú a dhéanamh ar iarratais ó dhaoine ag a bhfuil dearbhú do stádas dídeanaí
á lorg agus na moltaí cuí a eisiúint don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais,

(ii)

iarratais ag dídeanaithe a imscrúdú lena cheadú do mhuintir an teaghlaigh an Stát a
iontráil agus cónaí ann agus tuairisciú don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais
faoi na hiarratais sin
agus

(iii)

imscrúdú a dhéanamh ar iarratais ar chosaint choimhdeach agus na moltaí cuí a
eisiúint don Aire Dlí agus Cirt faoi na hiarratais sin

agus an méid sin á dhéanamh, seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil dár gcustaiméirí trí bheartais
agus nósanna imeachta atá cothrom agus oscailte a chur chun feidhme, agus caitheamh le gach
iarratasóir le cúirtéis agus le híogaireacht.
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Cé atá ina Iarrthóir ar Thearmann?
Iarrthóir ar thearmann atá i nduine a lorgaíonn go n-aithneofaí é mar dhídeanaí i gcomhréir le
téarmaí Choinbhinsiún na Ginéive, 1951, i dtaobh stádas dídeanaithe agus Phrótacal 1967 lena
mbaineann, a leagann an bonn faoin gcóras idirnáisiúnta de chosaint dídeanaithe.

Sainmhíniú ar Dhídeanaí
Is é an sainmhíniú ar dhídeanaí i ndlí na hÉireann ná “an té atá lasmuigh de thír a náisiúntachta
de bharr eagla an-bhunaithe go gciapfaí é mar gheall ar chine, reiligiún, náisiúntacht, bheith ar
dhuine de ghrúpa sóisialta áirithe nó ar thuairim áirithe faoi chúrsaí polaitíochta agus nach bhfuil
ar a chumas nó, de bharr eagla den sórt sin, nach bhfuil sé toilteanach dul faoi chumhdach na tíre
sin; nó an té nach bhfuil náisiúntacht aige agus atá lasmuigh den tír ina mbíodh gnáthchónaí air
roimhe seo agus nach bhfuil ar a chumas nó, de bharr eagla den sórt sin, nach bhfuil sé
toilteanach filleadh ar an tír sin...”.

Cosaint Choimhdeach
Deonaítear cosaint choimhdeach sa chás nach gcomhlíonann an t-iarratasóir na riachtanais le
bheith ina dhídeanaí, ach go bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth air ar shlí eile.
Ciallaíonn duine atá incháilithe le haghaidh cosaint choimhdeach duine:
(a) nach náisiúnach de Bhallstát é,
(b) nach gcáilíonn mar dhídeanaí,
(c) ar léiríodh foras suntasach ina leith le creidiúint go mbeadh baol fíor ann go
bhfulaingeodh an duine lena mbaineann, dá gcuirfí ar ais chuig a thír thionscnaimh,
díobháil thromchúiseach agus nach bhfuil ábalta nó, mar gheall ar an mbaol sin,
toilteanach leas a bhaint as cosaint na tíre sin, agus
(d) nach bhfuil eisiata as a bheith incháilithe le haghaidh cosaint choimhdeach.
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Cuid 1

Réamhrá
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Cuid 1 - Réamhrá
Creat Dlíthiúil
Faoi Acht na nDídeanaithe, 1996, bunaíodh dhá oifig neamhspleácha reachtúla i mí na Samhna
2000 le breithniú a dhéanamh ar iarratais/achomhairc ar stádas dídeanaí agus le moltaí a
dhéanamh don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi cibé acu ar cheart nó nár cheart an
stádas sin a cheadú. Is iad an dá oifig seo Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe
(ORAC), a dhéanann breithniú ar iarratais ar dhearbhú dídeanaí ag an gcéad dul síos agus an
Binse Achomhairc do Dhídeanaithe (RAT), a dhéanann breithniú ar iarratais ar dhearbhú ag céim
an achomhairc.1
Tá feidhmeanna reachtúla an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe leagtha amach in Acht na
nDídeanaithe, 1996, arna leasú ag an Acht Inimirce, 1999, ag an Acht um Inimircigh
Neamhdhleathacha (Gáinneáil), 2000, ag an Acht Inimirce, 2003 agus ag an Acht Inimirce, 2004.
Ar fud na tuarascála seo, ciallaíonn an téarma “Acht na nDídeanaithe, 1996”, Acht na
nDídeanaithe, 1996 (arna leasú).
Le héifeacht ón 14 Samhain 2013, aistríodh freagracht as gach iarratas reatha agus sa todhchaí ar
chosaint choimhdeach a imscrúdú agus a chinneadh ó Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na
hÉireann chuig Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe faoi Rialacháin an Aontais
Eorpaigh (Cosaint Choimhdeach), 2013 (I.R. Uimh. 426 de 2013).
Ina theannta sin, tá/bhí aird ag an Oifig, i measc rudaí eile, ar na hIonstraimí Reachtúla (I.R.) a
leanas i gcomhlíonadh a gnó:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

I.R. Uimh. 344 de 2000 – Rialacháin Acht na nDídeanaithe, 1996, (Áiteanna agus
Coinníollacha Coinneála), 2000.
I.R. Uimh. 345 de 2000 – Rialacháin Acht na nDídeanaithe, 1996, (Foirm Iarratais), 2000.
I.R. Uimh. 346 de 2000 – Rialacháin Acht na nDídeanaithe, 1996, (Deimhniú Cónaithe
Sealadach), 2000.
I.R. Uimh. 415 de 2003 – Ordú an Achta um Inimirce, 2003, (Alt 7) (Tosú), 2003.
I.R. Uimh. 422 de 2003 – Ordú Acht na nDídeanaithe, 1996, (Tíortha Tionscnaimh
Sábháilte), 2003.
I.R. Uimh. 423 de 2003 – Ordú Acht na nDídeanaithe, 1996, (Alt 22), 2003.
I.R. Uimh. 424 de 2003 - Rialacháin Acht na nDídeanaithe, 1996, (Achomhairc), 2003.
I.R. Uimh. 714 de 2004 – Ordú Acht na nDídeanaithe, 1996, (Tíortha Tionscnaimh
Sábháilte), 2004.
I.R. Uimh. 518 de 2006 – Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cáilitheach do Chosaint),
2006.
I.R. Uimh. 51 de 2011 – Rialachán na gComhphobal Eorpach (Nósanna Imeachta
Tearmainn), 2011.
I.R. Uimh. 52 de 2011 – Rialachán Acht na nDídeanaithe, 1996 (Nósanna Imeachta
Tearmainn), 2011.
I.R. Uimh. 426 de 2013 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cosaint Choimhdeach), 2013.

Tá fáil ar chur síos mionsonraithe ar an bpróiseas tearmainn ar shuíomh Gréasáin ORAC (www.orac.ie).
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Feidhmeanna an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe
Stádas Dídeanaí
Luaitear in Acht na nDídeanaithe, 1996 go mbeidh an Coimisinéir Iarratais do Dhídeanaithe
neamhspleách i bhfeidhmiú a f(h)eidhmeanna atá de chineál reachtúil agus neamhreachtúil. Is iad
na príomhfhreagrachtaí reachtúla:
•

imscrúdú a dhéanamh ar iarratais uathu siúd a lorgaíonn dearbhú do stádas dídeanaí agus
na moltaí cuí a eisiúint don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi na hiarratais sin,
agus

•

iarratais ag dídeanaithe a imscrúdú lena cheadú do mhuintir an teaghlaigh an Stát a
iontráil agus cónaí ann agus tuairisciú don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi na
hiarratais sin

Faoi Acht na nDídeanaithe, 1996, tá an Coimisinéir freagrach, chomh maith, as:
•
•
•

•
•

deimhniúcháin Chónaithe Shealadaigh a eisiúint don lucht iarrtha tearmainn.
aon Treoracha Aire lena mbaineann beartú tosaíochta catagóirí áirithe d’iarratasóir a
chomhlíonadh.
cur i láthair chás an Choimisinéara a dhíriú chuig an mBinse Achomhairc do
Dhídeanaithe, áit a ndéantar moltaí a dhéanann an Coimisinéir a achomharc leis an
mBinse.
faisnéis a sholáthar do UNHCR, mar aon le gníomhaireachtaí cuí Rialtais, mar a
fhoráiltear sa reachtaíocht.
daoine mionaoiseacha gan tionlacan a atreorú chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
ar aon dul le halt 8(5) d’Acht na nDídeanaithe, 1996.

Agus an Coimisinéir freagrach go hiomlán as na feidhmeanna reachtúla seo a chomhlíonadh faoi
Acht 1996, féadfaidh sé na feidhmeanna seo a tharmligean d’aon bhall dá fhoireann.
Cosaint Choimhdeach
Tá freagracht ar an gCoimisinéir freisin, le héifeacht ón 14 Samhain 2013, as iarratais ar chosaint
choimhdeach a imscrúdú agus a chinneadh faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cosaint
Choimhdeach), 2013 (“Rialacháin 2013”). Áirítear leis sin próiseáil a dhéanamh ar na nithe seo a
leanas:
• iarratais reatha ar chosaint choimhdeach a rinneadh chuig an Aire Dlí agus Cirt agus
Comhionannais (Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann), nár cinneadh ag dáta
tosaithe Rialacháin 2013.
agus
•

iarratais nua ar chosaint choimhdeach a rinneadh ón 14 Samhain 2013.

Faoi Rialacháin 2013, tá freagracht ar an gCoimisinéir as litreacha a eisiúint d’iarratasóirí ar
chosaint choimhdeach lena dtugtar eolas dóibh go bhfuil cead acu fanacht sa Stát go dtí go
ndéantar cinneadh deiridh ar a n-iarratas ar chosaint choimhdeach.
Faoi Rialacháin 2013, beidh an Coimisinéir neamhspleách agus a fheidhmeanna á gcomhlíonadh
aige. Féadfaidh sé tarmligean d’aon duine a chuaigh isteach i gconradh le haghaidh seirbhíse leis
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an Aire ceann ar bith dá fheidhmeanna seachas an chumhacht chun moladh cosanta coimhdí a
dhéanamh, rud as a bhfuil freagracht ar an gCoimisinéir fós.
Feidhmeanna Neamhreachtúla
Tá feidhmeanna neamhreachtúla ag an gCoimisinéir freisin. Áirítear leo sin:
•
•
•

•
•
•
•

a chinntiú go ndéileáiltear le gach iarratas ar stádas dídeanaí ar bhealach cóir, múinte agus
éifeachtach ag an gcéad chéim agus go bpróiseáiltear leo ar an mbealach céanna.
treoracha a eisiúint maidir le cur i bhfeidhm praiticiúil Acht na nDídeanaithe, 1996 agus
Rialacháin 2013 agus le nósanna imeachta agus le caighdeán na hoibre.
a chinntiú go bhfuil fáil ag an bhfoireann ar fhaisnéis leordhóthanach ar thíortha
tionscnaimh lucht iarrtha tearmainn agus ar dhlí-eolaíocht agus cleachtas idirnáisiúnta i
réimse an tearmainn agus na cosanta coimhdí.
páirt a ghlacadh i bhfóraim idirnáisiúnta ar ábhair a bhaineann le tearmann agus le cosaint
choimhdeach.
feidhmíocht foirne agus oiliúint agus forbairt a bhainistiú.
déileáil le fiosruithe preasa.
an buiséad, an Ráiteas Straitéise, an Phlean Gnó agus an Tuarascáil Bhliantúil don
eagraíocht a ullmhú agus a bhainistiú.

Príomhluachanna na hOifige
Is iad na príomhluachanna a threoraíonn obair na hOifige:
•

Neamhspleáchas – Neamhspleáchas an phróisis agus na cinnteoireachta.

•

Cothromaíocht – Nósanna imeachta córa a chuirtear in iúl don lucht iarrtha tearmainn
agus d’iarrthóirí ar chosaint choimhdeach.

•

Daingne – Daingne agus oibleagáidí reachtúla á gcur chun feidhme.

•

Freastal ar na príomhpháirtithe leasmhara – Tiomantas do sheirbhís a chur ar fáil
d’iarratasóirí agus do pháirtithe leasmhara eile mar chuid dár dtiomantas foriomlán do
sheirbhís éifeachtúil do chustaiméirí a sheachadadh.

•

Inrochtaineacht – Inrochtaineacht faisnéise agus seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas.

•

Tiomantas don Fhoireann – A aithint gurb í an fhoireann an acmhainn is luachmhara atá
ag an Oifig agus timpeallacht a chothú inar féidir leo oibriú go héifeachtach agus a
gcumas a fhorbairt ar mhaithe leis an Oifig go sonrach, agus lena ngairm bheatha go
ginearálta.

•

Tiomantas do shármhaitheas – Tabhairt faoi obair ar chaighdeán a chinnteoidh aschuir
ardcháilíochta agus thráthúla.

•

Oscailteacht – Cumarsáid a dhéanamh leis an lucht iarrtha tearmainn, leis an Aire Dlí
agus Cirt agus Comhionannais, le UNHCR, le hEagraíochtaí Neamhrialtasacha agus leis
an bpobal ar bhealach as a n-eascróidh muinín in oibriú na hOifige.
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•

Éifeachtúlacht in úsáid acmhainní - Éifeachtúlacht a chinntiú in úsáid na n-acmhainní
ar a bhfuil fáil gan caighdeán a chur i gcontúirt.

•

Comhpháirtíocht – Glacadh le cur chuige comhairleach i leith nuálaíochta agus
bainistíocht athraithe san ionad oibre agus cultúr rannpháirtíochta, oscailteachta agus
measa chomhchoitinn a chothú.

Cistiú agus Soláthar Foirne don Oifig
Cuireann an Stát cistiú ar fáil d’Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe tríd an Roinn
Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Foráiltear in Acht 1996 go mbeidh “baill foirne an
Choimisinéara ina Státseirbhísigh de réir chiall Acht na Stát-Sheirbhíse, 1956.”
Foráiltear freisin in Acht 1996, go “(bh)Féadfaidh an Coimisinéir a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a tharmligean d’aon bhaill foirne faoin Acht seo, seachas iad sin arna dtabhairt ag
Alt 7”.
Oifigigh údaraithe shainithe ar ceapadh is ea an uile fhoireann de ORAC seachas an fhoireann
Seirbhísí.
Riachtanais Tuairiscithe
Is iad seo a leanas na riachtanais tuairiscithe atá ar an gCoimisinéir – faoi mar a leagtar amach in
Acht 1996:
•

tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar a
g(h)níomhaíochtaí tráth nach déanaí ná 3 mhí i ndiaidh dheireadh gach bliana. Cuirfidh an
tAire cóip den Tuarascáil Bhliantúil faoi bhráid gach Tí de Thithe an Oireachtais.

•

an fhaisnéis uile a theastaíonn a sholáthar don Aire ar bhonn leanúnach le cur ar a
c(h)umas a f(h)reagracht agus a c(h)untasacht maidir leis an Oifig a chomhlíonadh.

•

na cuntais chearta agus ghnátha uile a choimeád ar an uile airgead a fhaightear agus a
chaitear agus na cuntais uile speisialta (más ann dóibh) a ordóidh an tAire.

•

na cuntais seo a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh ar
dháta a shonróidh an tAire. Soláthrófar cóip nó sleachta de na cuntais seo, mar aon le
tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, don Aire, a thabharfaidh iad araon os
comhair Thithe an Oireachtais.

Tá feidhm ag riachtanais tuairiscithe áirithe freisin maidir le Rialacháin 2013.
(Faigheann Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe (ORAC) liúntas bliantúil cistí arb é
Ard-Rúnaí na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais an tOifigeach Cuntasaíochta dó agus
áirítear cuntais ORAC leis na cuntais bhliantúla Roinne.)
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Cuid 2 - Príomhfhorbairtí in 2013
Próiseáil Iarratas ar Stádas Dídeanaí
•

Le linn 2013, fuair ORAC 946 iarratas ar thearmann. B’ionann an meánlíon iarratas a
fuarthas gach mí i gcaitheamh na bliana agus 79. Fuarthas an t-iomlán míosúil ab airde i
mí na Samhna (109 iarratas) agus fuarthas an líon ba lú i mí an Mhárta agus i mí Lúnasa
(65 iarratas). Léiríonn an figiúr le haghaidh iarratais nua in 2013 laghdú 1% ar na 956
iarratas a fuarthas in 2012 agus ba é an t-iomlán bliantúil ba lú ó bhí 1995 ann.

•

Ba iad na cúig thír ba rialta as ar tháinig na hiarratais do 2013 an Nigéir (13.6%), an
Phacastáin (9.6%), Poblacht Dhaonlathach an Chongó (7.6%) an tSiombáib (7.4%) agus
an Mhaláiv (5.8%). Mar a bhí amhlaidh i mblianta roimhe seo, ba í an Nigéir an tír ba
mhó a rinne iarratais.

•

De réir na treochta, faigheann ORAC líon beag iarratas ó líon mór tíortha aonair. Sa
bhliain 2013, b’ann do 31 tír óna bhfuaireamar 3 iarratas nó níos lú agus 20 tír óna
bhfuaireamar 10 n-iarratas nó níos mó.

•

Ag deireadh 2013, as na cásanna ag fanacht lena gcur i gcrích, ní raibh ach 17 gcás idir
lámha ar feadh breis agus sé mhí. Mar thoradh air sin, is san aon bhliain amháin a
próiseáladh beagnach gach cás a fuarthas in 2013.

•

B’ionann líon iomlán na n-iarratas a próiseáladh lena gcur i gcrích in 2013 agus 1,122 cás,
figiúr a bhí níos ísle ná an t-iomlán foriomlán don bhliain 2012. Fiú sa chás go bhfuil
foráil d’oibriú leanúnach éifeachtúil agus éifeachtach na bpróiseas oibre agus go bhfuil
aird á tabhairt ar an ngá le cothroime nós imeachta, ní mór an fhíric go raibh níos lú
acmhainní foirne ar fáil in 2013 ná i mblianta roimhe sin a chur san áireamh.

•

Leanadh den laghdú ar líon na gcásanna a fuarthas agus a próiseáladh faoin Treoir um
Beartú Tosaíochta Aire, agus rinneadh 28 iarratas den saghas sin in 2013. Mar a bhí
amhlaidh i mblianta roimhe sin, sceidealaíodh na cásanna sin le haghaidh agallaimh
laistigh de 9-12 lá oibre agus cuireadh i gcrích iad laistigh de mheánfhad próiseála 25 lá
oibre ó dháta an iarratais.

•

Próiseáladh na cásanna a bhí fágtha laistigh de mheánfhad próiseála 12 sheachtain.

•

Measadh roinnt cásanna a bheith tarraingthe siar le linn 2013. De ghnáth, tarlaíonn sé sin
nuair a theipeann ar iarratasóirí comhoibriú leis an bpróiseas tearmainn mar atá
riachtanach faoi fhorálacha Acht na nDídeanaithe, 1996. Thit 135 iarratas faoin gcatagóir
seo in 2013.

•

B’ionann iarratais ó dhaoine mionaoiseacha gan tionlacan, a bhfuarthas 20 iarratas uathu,
agus 2.1% den líon iomlán iarratas a fuarthas in 2013. Is i gcomhréir leis an gcéatadán
don bhliain 2012 atá an céatadán sin. Eisíodh moltaí laistigh de mheántréimhse próiseála
24.9 seachtain cé is moite díobh siúd ar a raibh moill mar gheall ar chúiseanna leighis nó
cúiseanna láidre eile.

•

Le linn 2013, chuir 24 duine san iomlán in ionaid choinneála in iúl gur mhaith leo iarratas
a dhéanamh ar thearmann. B’ionann sin agus 2.5% de na hiarratais go léir a fuarthas in
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2013 agus is é 5.2% an chomparáid don chatagóir chéanna in 2012. Leanadh le tosaíocht a
thabhairt do na cásanna sin ar aon dul le forálacha reachtúla.
•

Lean Foireann Aistrithe Nós Imeachta Singil ORAC ar aghaidh ag oibriú i gcomhar le
hAonad Aistrithe Gnó INIS maidir le plean cur chun feidhme a fhorbairt chun ullmhú do
thabhairt isteach an Bhille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint, a bhfuiltear ag súil go nachtófar é in 2014. Tagann sé sin tar éis imscrúdú agus próiseáil na n-iarratas ar chosaint
choimhdeach a aistriú chuig ORAC.

•

Lean ORAC ar aghaidh ag obair go dlúth le hOifig Ard-Choimisinéir na Náisiúin
Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR) i mBaile Átha Cliath chun modúil oiliúna a
fhorbairt agus a sholáthar, agus aird ar leith ar oiliúint ar an dlí agus ar na nósanna
imeachta maidir le dídeanaithe agus cosaint choimhdeach a chur ar fáil. Tá an oiliúint seo
ar aon dul le Curaclam Oiliúna na hOifige Tacaíochta Eorpaí do Chúrsaí Tearmainn
(EASO), le treoirlínte UNHCR agus le dea-chleachtas idirnáisiúnta.

•

Imríonn córais um dhearbhú cáilíochta ról tábhachtach laistigh de ORAC agus tá siad i
bhfeidhm chun na caighdeáin is airde in imscrúdú agus i gcinnteoireacht a chinntiú i dtaca
le stádas dídeanaí a chinneadh. Seiceálann foireann um Dhearbhú Cáilíochta cásanna go
randamach ar bhonn leanúnach. Chomh maith le tuarascálacha ORAC a scrúdú, déanann
sí athbhreithniú freisin ar chásanna ar chuir an Binse Achomhairc do Dhídeanaithe ar
leataobh iad agus ar na torthaí ar chásanna a cuireadh faoi athbhreithniú breithiúnach.
Déantar athruithe nós imeachta nuair is gá agus cuirtear torthaí ábhartha in iúl do na
hoibrithe cásanna leithleacha.

•

Leanann UNHCR ar aghaidh ag imirt ról tábhachtach inár gcórais um dhearbhú cáilíochta
a athbhreithniú.

•

Cuireadh oiliúint ar chinneadh stádas dídeanaí ar fáil don fhoireann a bhí nuashannta agus
cuireadh athoiliúint ar an bhfoireann reatha, bunaithe ar riachtanais a d’eascair as
treochtaí athraitheacha iarratasóra agus as aiseolas ón bpróiseas um dhearbhú cáilíochta.
Chuir Foireann Oiliúna inmheánach ORAC mar aon le saineolaithe seachtracha an oiliúint
sin ar fáil, ar aon dul le dea-chleachtas.

•

Lean ORAC ar aghaidh ag obair leis an EASO chun forbairt a dhéanamh ar Churaclam
Oiliúna coiteann an EASO agus ar thionscnaimh cháilíochta dhea-chleachtais i réimse na
cosanta idirnáisiúnta. Sampla den chomhoibriú seo ná gur iarr an EASO arís go ndéanfadh
oiliúnóir ORAC comhsholáthar ar mhodúl Churaclam Oiliúna an EASO leis an oiliúnóir a
oiliúint um leanaí a chur faoi agallamh i mí na Bealtaine 2013. Imlonnaíodh oifigeach eile
ORAC go dtí an Ghréig mar chuid d’fhoireann tacaíochta tearmainn an EASO i mí Iúil,
mar ar sholáthair sé oiliúint ar chinneadh stádas dídeanaí. Sholáthair ball foirne de chuid
Ionad Doiciméadaithe na nDídeanaithe (RDC) oiliúint ar fhaisnéis tír thionscnaimh (COI)
san Iodáil i mí na Nollag 2013.

•

Tosaíocht leanúnach don eagraíocht is ea ionracas an phróisis tearmainn a chosaint agus,
chuige sin, lean ORAC ar aghaidh ag déanamh teagmháil le Biúró Náisiúnta an Gharda
Síochána um Inimirce (GNIB) agus le Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
le linn na bliana.

•

Cásanna inar líomhain iarratasóir gur íospartach de gháinneáil ar dhaoine é (nó inar
measadh go bhféadfadh sé bheith ina íospartach de gháinneáil ar dhaoine), tuairiscíodh
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iad do GNIB agus don Aonad um Gháinneáil ar Dhaoine a Chosc de chuid na Roinne Dlí
agus Cirt agus Comhionannais. Chomh maith leis sin, chuir an Oifig le Staidéar Dírithe
2013 de chuid Ghréasán Imirce na hEorpa (EMN) ar an tsainaithint íospartach de
gháinneáil ar dhaoine i gcosaint idirnáisiúnta agus rinneadh ionadaíocht di ag Comhdháil
EMN Éireann dar teideal “Challenges and Responses to identifying victims of trafficking”
a cuireadh ar siúl i mí na Samhna 2013.
•

Leanadh ar aghaidh le páirt a ghlacadh in 2013 i bplé le Grúpaí Oibre an Aontais
Eorpaigh a dhéileálann le cúrsaí éagsúla a bhaineann le cosaint, lena n-áirítear
ullmhúchán do thabhairt isteach Rialachán Bhaile Átha Cliath III ón AE an 1 Eanáir 2014.

•

Mar thoradh ar an úsáid leantach a bhain oibrithe cásanna leithleacha as ríomhairí glúine
ag agallaimh chun stádas dídeanaí a chinneadh, bhí rochtain réidh acu cheana ar fhaisnéis
tír thionscnaimh (COI) agus ar aon ábhar ábhartha eile a d’fhéadfaí a phlé leis an
iarratasóir le linn an agallaimh agus ní ag tráth ina dhiaidh sin, i measc nithe eile.
Laghdaigh sé sin an gá le hagallamh leantach i roinnt mhaith cásanna.

•

In 2013, lean ORAC ar aghaidh ag oibriú Rialachán Bhaile Átha Cliath II, lena ndéantar
cinneadh ar an Stát Conarthach atá freagrach as iarratas ar thearmann a phróiseáil agus
chuir sí 160 cinneadh i gcrích. Is é 144 cinneadh an figiúr comparáideach in 2012.
Shainaithin ORAC cásanna a ndéanfar dul chun cinn orthu faoi théarmaí Rialachán Bhaile
Átha Cliath de bhua chóras méarlorgaireachta EURODAC agus trí stair chónaí eile nár
tháinig faoi scóip EURODAC a chur san áireamh. Is éard a bhí mar thoradh air seo go
ndearnadh iarratasóirí a shainaithint a d’iontráil Éire agus a rinne iarratas ar thearmann tar
éis víosa nó cead cónaí a fháil i Stát Conarthach eile, agus iad ag maíomh nach raibh aon
cháipéisí aitheantais ná taistil acu. Bhí an grúpa iarratasóirí sin ar an gcéatadán ba mhó de
chásanna a ndearnadh dul chun cinn orthu faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath. Le linn
2013, chuir ORAC tús freisin lena hullmhúchán do Rialachán Bhaile Átha Cliath III a
thiocfaidh i bhfeidhm i mí Eanáir 2014.

•

Thacaigh córas méarlorgaireachta EURODAC le hobair ORAC agus, go háirithe, le
hoibriú Rialachán Bhaile Átha Cliath. Le linn 2013, seoladh 696 sraith de mhéarloirg
chuig EURODAC. Tháinig 100 amas le EURODAC as méarloirg 65 iarratasóir, rud a
chuir in iúl go ndearna na hiarratasóirí sin iarratas ar thearmann i Stát Conarthach amháin
nó níos mó.

•

Le linn 2013, scriosadh 6,295 sraith de mhéarloirg, ar aon dul le ceanglais reachtúla.

•

Cuireann an tUathchóras Aithinte ó Mhéarloirg (AFIS) cumas feabhsaithe
méarlorgaireachta ar fáil maidir leis an lucht iarrtha tearmainn. Leanann AFIS ar aghaidh
ag cur le cumas ORAC chun faisnéis a mhalartú le córas EURODAC agus leis na daoine
sin a bhfuil níos mó ná iarratas amháin ar thearmann acu a shainaithint. Sa mhullach air
sin, chabhraigh an Córas Uathoibríoch um Iarratas agus Rianú Víosa (AVATS) de chuid
Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann le hiarratais ar thearmann a bhrath sa
chás go bhfuair an t-iarratasóir víosa Éireannach ach nár sholáthair siad aon phas nó aon
cháipéisíocht chuí nuair a tháinig siad chuig ORAC.

•

Lean Aonad Fiosrúchán agus Teagmhála ORAC le feidhmiú mar phointe teagmhála
d’ORAC le gníomhaireachtaí eile Stáit, ar nós Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na
hÉireann agus Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce mar aon le Stáit eile den
AE.
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•

Tá freagracht ar ORAC as imscrúdú a dhéanamh ar iarratais ar athaontú teaghlaigh ó
dhaoine ag a bhfuil stádas dídeanaí agus as tuarascálacha faoi na himscrúduithe sin a
sholáthar don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Fuarthas 162 iarratas ar athaontú
teaghlaigh in 2013, ar laghdú 21.4% é seo ar an bhfigiúr do 2012.

•

Bhí forbairtí leanúnacha oiliúna agus nós imeachta san Aonad um Athaontú Teaghlaigh
ina gcúis le méadú ar líon na dtuarascálacha a cuireadh i gcrích agus ar laghdú ar fhaid
phróiseála i gcomparáid le blianta roimhe sin.

•

An líon éisteachtaí achomhairc de chuid an Bhinse Achomhairc do Dhídeanaithe ag a
ndearna Oifigigh Léirithe ionadaíocht don Choimisinéir, laghdaigh sé ar aon dul le líonta
iarratas ar thearmann atá ag titim. Freastalaíodh ar 342 éisteacht in 2013. D’fhonn a
chinntiú gur freastalaíodh ar an líon ba mhó ab fhéidir éisteachtaí a sceidealaíodh gach
seachtain, bhí teagmháil leanúnach ar siúl leis an mBinse le linn na bliana.

•

Fuair ORAC 32 fiosrú faoi alt 16(6) d’Acht na nDídeanaithe, 1996, ón mBinse
Achomhairc do Dhídeanaithe. Pléadh leis na fiosruithe sin laistigh d’amscálaí socraithe.

•

Maidir le himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh, leanadh leis an laghdú ar líon na
gcásanna nua athbhreithnithe bhreithiúnaigh ina bhfuil an Coimisinéir Iarratais do
Dhídeanaithe ainmnithe mar fhreagraí, ó 29 cás in 2012 go 7 gcás in 2013. Ina theannta
sin, laghdaigh líon iomlán na n-agóidí dlíthiúla idir lámha ó 199 cás in 2012 go 154 cás in
20132.

•

Bhí an laghdú leanúnach ar líon na n-athbhreithnithe breithiúnacha faoi thionchar na
hoiliúna leanúnaí a cuireadh ar fáil d’oibrithe cásanna leithleacha agus an fheabhais
leanúnaigh ar nósanna imeachta um dhearbhú cáilíochta ORAC, mar aon leis an dlíeolaíocht ábhartha maidir le rochtain ar imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh in ionad
úsáid a bhaint as achomharc roimh an mBinse Achomhairc do Dhídeanaithe.

•

B’ionann an caiteachas faoi fhotheideal na gcostas dlí in 2013 agus €76,695, ar laghdú
mór é i gcomparáid leis an táirgeacht €345,268 in 20123. Léirigh sé sin an fhíric gur
tarraingtí siar a rinne iarratasóirí a bhí i bhformhór na dtorthaí le linn na bliana.

•

Leanann ORAC ar aghaidh ag déanamh athbhreithniú ar gach agóid dhlíthiúil a thagann
isteach, agus sa chás gur léir gur cheart cás ar leith a réiteach (e.g. nuair a rinneadh earráid
riaracháin i gcinneadh), lorgaíonn siad réiteach a bhaint amach a thapúla agus is féidir
d’fhonn aon chostais fhéideartha ar an Stát a laghdú. Déantar athbhreithniú ar réitigh ag
ORAC agus ar bhreithiúnais in aghaidh ORAC, ar a uain, faoinár bpróisis um dhearbhú
cáilíochta chun cosc ar a chur ar eascairt a macasamhla de shaincheisteanna amach anseo.
Ag an am céanna, sa chás go gcreidimid go bhfuil ár moladh i gceart agus ar aon dul le

2

Cé gur athbhreithnithe breithiúnacha tromlach na n-agóidí dlíthiúla i leith ORAC, faightear líon beag agóidí eile, ar nós urghairí
agus saghsanna éagsúla toghairmeacha. Cuirtear achomhairc chuig an gCúirt Uachtarach san áireamh sna figiúirí sin freisin. Ó
thráth go tráth, iarrtar ar ORAC faisnéis a sholáthar do na Cúirteanna i gcomhthéacs iarratais Habeas Corpus.

3

Déantar íocaíochtaí a rinne ORAC faoin bhfotheideal seo de bhun Billí Costas a cuireadh faoi bhráid ORAC (i ndiaidh imréitigh
ag Oifig Rannóg Cuntasaíochta Costas an Phríomh-Aturnae Stáit) ag ionadaithe dlí iarratasóirí i dtaca le hathbhreithniú
breithiúnach a réitigh nó a chaill ORAC, mar shampla. Is gnách gurb ann do mhoilleanna suntasacha – roinnt blianta corruair – i
gcur ar aghaidh Billí Costas. Dá bharr sin, is ann do mhoilliú athraitheach ama idir tabhairt chun críche cásanna os comhair na
gcúirteanna agus cur ar aghaidh Billí Costas nach bhfuil aon smacht ag ORAC orthu.
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dualgais náisiúnta agus dhlíthiúla an AE, tá sé mar chuid de bheartas ORAC na hagóidí
dlíthiúla sin a thréanchosaint.
•

Le linn 2013, lean ORAC ar aghaidh ag baint leas as acmhainní Ionad Doiciméadaithe na
nDídeanaithe (RDC), agus as a áis ríomhleabharlainne go háirithe, chun a chinntiú go
raibh rochtain ag ár bhfoireann ar fhaisnéis tír thionscnaimh (COI) atá cothrom le dáta
agus iontaofa.

•

Lean ORAC lena Bunachar Sonraí Eolais Roinnte d’Oibrithe Cásanna Leithleacha a
nuashonrú, lena úsáid ag oibrithe cásanna leithleacha atá ag próiseáil iarratas ar
thearmann, ag an bPainéal um Chosaint Choimhdeach agus ag an Aonad um Athaontú
Teaghlaigh agus ag Oifigigh Léirithe. Bailíonn an Bunachar Sonraí ábhar foinse ó Ionad
Doiciméadaithe na nDídeanaithe (RDC) isteach i bhformáid atá furasta d’úsáideoirí a
úsáid chun freastal ar riachtanais ar leith na hOifige.

•

Mar cheann de phríomhúsáideoirí sheirbhísí Ionad Doiciméadaithe na nDídeanaithe,
bhuail ORAC le hionadaithe RDC go déthaobhach roinnt uaireanta agus d'fhreastail sí ar
chruinnithe de Ghrúpa Stiúrtha RDC le linn 2013 freisin. Choinnigh sé sin an sreabhadh
faisnéis tír thionscnaimh atá iontaofa agus cuimsitheach chun riachtanais ORAC atá ag
forbairt a chomhlíonadh, go háirithe na freagrachtaí nua atá uirthi i dtaca le cosaint
choimhdeach.

•

Cuireadh trialacha anailíse teanga in 2013 ar chéatadán beag iarratasóirí. Seirbhís
speisialaithe is ea tástáil anailíse teanga a chuireann soláthraithe seachtracha seirbhíse ar
fáil faoi chonradh do ORAC tar éis próiseas foirmiúil tairisceana. Féadfaidh sé bheith
cabhrach agus measúnú á dhéanamh ar éilimh ar leith, e.g. in éagmais cáipéisíocht
tacaíochta aitheantais. Freastalaíonn an t-iarratasóir ar ORAC, agus labhraíonn sé ar an
nguthán le hanailísí teanga. Taifeadtar an comhrá agus déanann an soláthraí seirbhíse
anailís air, agus cuirtear tuairisc faoi bhráid ORAC. Má léiríonn tuairisc na hanailíse
teanga nach bhfuil an duine ón gceantar tíreolaíochta nó ón bpobal urlabhra a mhaíonn
siad, déantar saincheist chreidiúnachta as agus déanfar í a fhiosrú ag agallamh
substainteach. Ar an taobh eile den phingin, tharlódh go dtacódh an tuairisc le ceantar
maíte tionscnaimh an iarratasóra. Ar neamhaird le hábhar na tuairisce, tugtar deis iomlán
do gach iarratasóir a c(h)ás a chur i láthair d’oibrí cásanna leithleacha ag agallamh
substainteach. Úsáidtear tuairisc na hanailíse teanga, sa chás go n-iarrtar í, chun cabhrú le
meastóireacht fhoriomlán an iarratais agus meastar go bhfuil sí i gcomhpháirt le gach gné
eile den éileamh.

•

Lean ORAC le cur le hobair fóram ábhartha idirnáisiúnta a dhéileáil le tearmann agus le
hábhair dhídeanaí, ina measc, Grúpaí Oibre den Aontas Eorpach, Comhairliúcháin IdirRialtasacha maidir le cúrsaí Tearmainn, Dídeanaí agus Imirce (IGC) atá bunaithe sa
Ghinéiv agus an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn (EASO).

•

Chuir an Coimisinéir téarma trí bliana i gcrích mar ionadaí d’Éirinn ar Bhord
Bainistíochta an EASO in 2013, agus ainmníodh é le haghaidh dara téarma. D’fhreastail
sé ar 4 chruinniú boird le linn 2013. Is é cuspóir an EASO cabhrú le feabhas a chur ar
chur chun feidhme an Chomhchórais Tearmainn Eorpaigh, le comhoibriú praiticiúil
maidir le tearmann a threisiú i measc na mBallstát agus le soláthar tacaíochta oibriúcháin
a chur ar fáil agus/nó a chomhordú do na Ballstáit faoi réir brú áirithe ar a gcórais
tearmainn agus ghlactha.
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Cosaint Choimhdeach
•

Aistríodh freagracht as gach iarratas reatha agus sa todhchaí ar chosaint choimhdeach a
phróiseáil ó Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann chuig ORAC faoi
Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cosaint Choimhdeach), 2013, le héifeacht ón 14
Samhain 2013. Déantar foráil leis na Rialacháin seo do chóras le haghaidh iarratais ar
chosaint choimhdeach sa Stát a imscrúdú agus a chinneadh trí bhíthin agallaimh.
Bunaíodh painéal de dhaoine dlí-cháilithe chun cabhrú leis an gCoimisinéir maidir le
tabhairt faoi agallaimh agus aighneachtaí a dhéanamh ar iarratais. Cuireadh oiliúint ar fáil
i gcomhar le UNHCR agus tosaíodh an próiseas um iarratasóirí a chur faoi agallamh i mí
na Nollag 2013.

•

Chuir ORAC leis na hullmhúcháin don phróiseas nua um chosaint choimhdeach, lena náirítear an ionstraim reachtúil riachtanach a fhorbairt, beartais agus nósanna imeachta
riachtanacha a fhorbairt, socrúcháin a sceidealú le haghaidh agallamh mar aon le cláir
oiliúna a fhorbairt agus a sholáthar do bhaill foirne agus do bhaill den Phainéal i gcomhar
le UNHCR.

•

Cuireadh bileoga faisnéise maidir leis na Rialacháin nua ar fáil d’eagraíochtaí
neamhrialtasacha i gcreat an Phainéil Teagmhála Seirbhíse do Chustaiméirí de chuid
ORAC.
Tacaíocht/Oiliúint Foirne agus Seirbhísí Tacaíochta Inmheánaí

•

Leanadh leis an Straitéis um Thacaíocht Foirne agus AD ORAC (2011-2013) a chur i
bhfeidhm agus cuireadh raon leathan ceangaltas chun cinn nó rinneadh iad a thabhairt
chun críche. Rinneadh monatóireacht agus tuairisciú ar dhul chun cinn na Straitéise i
dtuarascálacha míosúla ar an bPlean Gnó agus sa Tuarascáil Bhliantúil. Réitíodh
Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn agus scaipeadh í ar an gCoiste Comhpháirtíochta agus ar an
bhfoireann in 2013. D’athraigh feidhm thacaíochta foirne laistigh de ORAC tar éis
PeoplePoint a thabhairt isteach i mí an Mhárta 2013. Is é PeoplePoint an t-ionad seirbhísí
comhroinnte do riarachán a bhaineann le hacmhainní daonna agus le Pinsin agus do
cheisteanna maidir leis an Státseirbhís ar fad. Is é PeoplePoint a chuireann an bainistiú ar
iarratais, cheisteanna agus iarrataí a bhaineann le AD ORAC ar fáil anois.

•

Leanadh ar aghaidh ag cur Straitéis Oiliúna agus Forbartha ORAC (2012-2014) chun
feidhme freisin. Soláthraítear sa straitéis seo an creat le haghaidh cur ar fáil agus forbairt a
dhéanamh ar na scileanna agus na hinniúlachtaí a theastaíonn le cabhrú leis an bhfoireann
chun spriocanna na heagraíochta a bhaint amach agus chun a n-oiliúint forbartha
pearsanta a sholáthar. Déantar monatóireacht agus tuairisciú ar dhul chun cinn na
Straitéise i dtuarascálacha rialta ar Phlean Gnó ORAC agus sa Tuarascáil Bhliantúil.

•

Lean gach ball foirne le páirt a ghlacadh sa Chóras Bainistíochta agus Forbartha
Feidhmíochta (PMDS) le linn 2013. Tá an PMDS deartha le bheith ina bhealach cothrom
agus éifeachtach chun feidhmíocht a mheas agus a fhorbairt trí phlé rialta oscailte agus
cuiditheach idir bainisteoirí agus baill foirne ar fud na státseirbhíse. I measc na dtairbhí a
bhaineann leis an PMDS do bhaill foirne, do bhainisteoirí agus do na heagraíochtaí tá
soiléireacht a chur ar fáil ar fheidhmeanna agus ar thosaíochtaí, feidhmíocht a fheabhsú
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agus cur le cur chuige córasach i leith forbairt phearsanta. Rinneadh athruithe ar phróiseas
an PMDS maidir le foireann sinsir a chur chun feidhme go rathúil freisin.
•

In 2013, lean ORAC le tosaíocht a dhéanamh de riachtanais a bhfoirne i réimsí na
forbartha agus na hoiliúna do phoist shonracha ar bhealach cost-éifeachtúil. Ar an iomlán,
cuireadh 300 aonad oiliúna ar fáil don fhoireann.

•

Cuireadh oiliúint sainoibre ar fáil i réimsí ar nós cinneadh stádas dídeanaí, cosaint
choimhdeach, feasacht ar idirchultúrachas, measúnú a dhéanamh ar éilimh ó dhaoine
mionaoiseacha gan tionlacan, athaontú teaghlaigh, saincheisteanna inscne agus calaois
cháipéisí.

•

Sa mhullach air sin, rinneadh roinnt seisiún faisnéisithe a chur ar fáil faoin bpróiseas
cinnidh ar stádas dídeanaí don soláthraí seirbhíse ateangaireachta i gcomhar le UNHCR.

•

Mar chuid de chlár forbartha foirne ORAC, thug an tOllamh Rosemary Byrne, Scoil an
Dlí, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, láithreoireacht ar Chreidiúnacht agus
Fianaise Chearta an Duine i mí Mheán Fómhair 2013.

•

Cuireadh Seimineár bliantúil ORAC ar Athbhreithniú Breithiúnach ar siúl i mí Dheireadh
Fómhair 2013. Abhcóide ó Phainéal Tearmainn an Stáit ba ea an príomhchainteoir, a thug
láithreoireacht ar Shaincheisteanna Praiticiúla in Athbhreithnithe Breithiúnacha. Áiríodh
leis sin athbhreithniú ar na príomhbhreithiúnais in 2012-13 agus na himpleachtaí i leith
dea-chleachtais don todhchaí. Thug ball foirne sinsearach d’Oifig an Phríomh-Aturnae
Stáit dara láithreoireacht inar scrúdaíodh róil na n-aonad cuntasaíochta costas agus an
mháistir Fómhais i bhfeidhmiú an phróisis chostas. Ar na daoine i láthair bhí lucht
bainistíochta agus baill foirne ó na haonaid um Athbhreithniú Breithiúnach de chuid INIS,
an Bhinse Achomhairc do Dhídeanaithe agus ORAC. D’fhreastail foireann ó Oifig an
Ard-Aighne agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit ar an seimineár chomh maith.

•

Lean Oifigeach Cuidithe Fostaithe na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais de bheith
ar fáil chun freastal ar riachtanais foirne.

•

Lean an Fhoireann Aistrithe Nós Imeachta Singil le hoibriú i gcomhar le hAonad Aistrithe
Gnó INIS chun plean cur chun feidhme a fhorbairt d’fhonn ullmhú do thosú (faoi réir
achtú) an Bhille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint. Lean ORAC le dlúth-theagmháil a
choimeád le INIS lena chinntiú go raibh na socruithe riachtanacha go léir i bhfeidhm
roimh thabhairt isteach nós imeachta singil.

•

Leanadh le hathbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar acmhainní um sholáthar foirne na
hOifige ar leibhéal an aonaid agus na heagraíochta araon agus rinneadh acmhainní a
athdháileadh agus atheagrú roinnt uaireanta chun freastal ar riachtanais athraitheacha
ghnó. Rinneadh roinnt baill foirne a athfhostú chuig an Roinn Dlí agus Cirt agus
Comhionannais agus chuig PeoplePoint le linn 2013. Níor ionadaíodh an fhoireann sin.
D’fhonn na freagrachtaí nua ar ORAC i dtaca le cosaint choimhdeach a léiriú, chuaigh
roinnt baill foirne isteach in ORAC sa dara leath den bhliain, agus cuireadh Painéal de
dhaoine dlí-cáilithe ar bun.

•

Lean beirt bhall foirne le bheith ar iasacht d’Aonad Tuairiscithe agus Anailíse (RAU)
INIS. Is é cuspóir an Aonaid ná tacú le INIS (lena n-áirítear ORAC) go ginearálta maidir

21

Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe
Tuarascáil Bhliantúil ‐ 2013

le soláthar faisnéise staitistiúla ar mhaithe le cuspóirí bainistíochta, oibriúcháin agus
pleanála straitéisí.
•

Lean beirt bhall foirne le bheith ar iasacht go lánaimseartha d’Fhoireann Tacaíochta Gnó
TF an AISIP.

•

Lean ORAC le socrúcháin oibre a chur ar fáil faoin gClár Náisiúnta Intéirneachtaí
(JobBridge) agus faoin gClár Meantóireachta ‘Toilteanach Ábalta’ in 2013. Chruthaigh an
dá Chlár tairbhí do na rannpháirtithe agus do ORAC araon.

Seirbhís do Chustaiméirí
•

I mí Iúil 2013, rinne an tIonad um Sheirbhís do Chustaiméirí suirbhé atá bunaithe ar
cheistneoir, a raibh sé mar aidhm aige a fháil amach cé acu atá, nó nach bhfuil, ORAC ag
comhlíonadh na gcaighdeán a bhfuiltear ag súil leo óna seirbhís chomhfhreagrais, de réir
Chairt Chustaiméirí ORAC.
Is é seo a leanas achoimre ar thorthaí an tsuirbhé maidir le custaiméirí ORAC:







Comhfhreagraíonn 71% trí chasadh an phoist, 19% trí fhacs agus 10% trí
ríomhphost.
Faigheann 88% admháil laistigh de 5 lá oibre de ghnáth.
Faigheann 92% freagra iomlán nó freagra eatramhach laistigh de 20 lá oibre de
ghnáth.
Cuimsíonn 100% de chomhfhreagras a fhaightear ó ORAC ainm teagmhálaí agus
uimhir ghutháin.
Tá 92% de fhreagraí ó ORAC scríofa i mBéarla atá soiléir agus gan athbhrí.
Tá 96% den tuairim go gcuimsíonn na freagraí an fhaisnéis a theastaíonn uathu.

•

Is féidir príomhthorthaí an tsuirbhé a fháil faoi Sprioc Ardleibhéil 4 nó ar shuíomh
Gréasáin ORAC (www.orac.ie).

•

Tugann torthaí dearfacha an tsuirbhé seo le tuiscint go bhfuil custaiméirí sásta le
tráthúlacht agus cáilíocht an chomhfhreagrais scríofa a fhaigheann siad ó ORAC. Tugadh
ar aird moltaí a bhaineann le feabhsúcháin ar chomhfhreagras scríofa ORAC agus, nuair is
féidir, cuirfear san áireamh iad.

•

Chun a chinntiú go raibh a spriocanna agus a gealltanais dá custaiméirí á gcomhlíonadh
ag ORAC, rinneadh an Plean Gníomhaíochta Seirbhíse do Chustaiméirí 2013-2015 a
athbhreithniú dhá uair in 2013. Mar atá amhlaidh lenár gcáipéisí corparáideacha, is féidir
an Plean a rochtain ar shuíomh Gréasáin ORAC (www.orac.ie).

Comhaontú Bhóthar Haddington
•

Maidir le creat an Phlean Gnó agus le creat Chomhaontú Bhóthar Haddington, thug
ORAC faoi athbhreithnithe leanúnacha ar a nósanna imeachta agus ar a próisis
oibriúcháin chun úsáid spriocdhírithe a hacmhainní agus a struchtúr oibre inmheánach a
chinntiú d’fhonn na héifeachtúlachtaí is mó is féidir a bhaint amach.
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Comhpháirtíocht
•

Lean idirghníomhartha le hionadaithe foirne agus ceardchumainn in 2013 faoi choimirce
Choiste Comhpháirtíochta ORAC. Ar na saincheisteanna a pléadh le linn na bliana bhí
comhionannas agus éagsúlacht, na Seirbhísí Comhroinnte nua d’Acmhainní Daonna agus
an Straitéis Oiliúna agus Forbartha 2012-2014. Tháinig an Coiste le chéile 6 uair in 2013.

Forbairtí Corparáideacha
•

Bhí cruinnithe rialta bainistíochta sinsearaí agus aonaid ar bun le linn na bliana le
tosaíochtaí oibre a chur chun cinn agus lena chinntiú go raibh ceangaltais phlean gnó
ORAC á mbaint amach. Leagtar amach i Ráiteas Straitéise ORAC 2013-2015 treo soiléir i
gcomhair ghníomhaíochtaí na hOifige sa tréimhse idir a fhoilsiú agus teacht i bhfeidhm na
socruithe nua reachtúla a bheartaítear faoi INIS i gcomhthéacs an Bhille um Inimirce,
Cónaí agus Cosaint.

•

Cuimsítear sna Pleananna Gnó do gach aonad cuspóirí agus aschuir a eascraíonn as tosú
an Bhille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint, a luaithe a achtófar é.

•

Lean ORAC le hardtosaíocht a thabhairt do chúrsaí sláinte agus sábháilteachta in 2013.
Cuireann Ráiteas Beartais Sláinte agus Sábháilteachta ar chumas na hOifige a freagrachtaí
i leith na foirne agus a custaiméirí a chomhlíonadh faoin reachtaíocht sláinte agus
sábháilteachta. Déantar ionadaíocht do ORAC ar Choiste Sláinte agus Sábháilteachta
INIS, a phléann saincheisteanna sláinte agus sábháilteachta maidir le INIS agus lena
gníomhaireachtaí gaolmhara, lena chinntiú go gcomhlíontar gach ceanglas sa réimse seo.

•

Leanadh le Plean Gníomhaíochta Fuinnimh ORAC a chur i bhfeidhm. Tá Ráiteas um
Úsáid Fuinnimh ORAC in 2013 le fáil in Aguisín 7.

Cúrsaí Cumarsáide agus Athrú Gnó
•

Tugadh an próiseas nua um chosaint choimhdeach isteach in ORAC le héifeacht ón 14
Samhain 2013 faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cosaint Choimhdeach), 2013. Mar
thoradh ar Rialacháin 2013:






Aistríodh gach cás riaráiste um chosaint choimhdeach a bhí gan réiteach in INIS
chuig ORAC lena bpróiseáil.
Déanfaidh ORAC próiseáil ar gach iarratas nua ar chosaint choimhdeach tar éis
dearbhú stádas dídeanaí a dhiúltú.
Áirítear leis an bpróiseas nua agallamh agus moladh ó ORAC agus achomharc
chuig an mBinse Achomhairc do Dhídeanaithe mar a bhfaightear moladh diúltach
sa chéad dul amach.
Tabharfaidh Painéal imscrúdaitheoirí faoi na hagallaimh ar dtús, cé go mbeidh
baint ag foireann ORAC leis an obair sin in 2014 chun ullmhú do thabhairt isteach
an nós imeachta shingil.
Cuireadh Aonad nua um Chosaint Choimhdeach in ORAC ar bun leis an bpróiseas
nua a bhainistiú.
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Tugadh faoi athrú chun dáta taifead bunaithe ar fhreagraí ar bhreis agus 3,000 litir
a seoladh chuig iarratasóirí ar chosaint choimhdeach i riaráiste INIS.
D’earcaigh UNHCR saineolaí idirnáisiúnta a bheidh ar fáil do ORAC ar bhonn
comhairleach agus oiliúna d’fhonn tacú leis na freagrachtaí nua atá orainn.
Chuaigh bunachar sonraí nua um chosaint choimhdeach beo ar bhonn
incriminteach an 11 Nollaig 2013.
Chuir INIS cistiú breise ar fáil don tSeirbhís Dlí do Dhídeanaithe le tacú le
comhairle dlí a chur ar fáil d’iarratasóirí ar chosaint choimhdeach sula gcuirtear
faoi agallamh iad.
Cuireadh tús le hagallaimh le haghaidh an phróisis nua an 12 Nollaig 2013.

•

Leanadh le hobair ar phleanáil le haghaidh an Bhille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint
agus le haghaidh nós imeachta singil a chur chun feidhme. Chuige sin, áirítear le Clár
Oibre na Foirne Aistrithe Nós Imeachta Singil forbairt na cáipéisíochta, na bpróiseas agus
na mbeartas a theastaíonn leis an reachtaíocht nua a fheidhmiú, mar aon le hullmhú
lámhleabhar oiliúna don fhoireann maidir leis na córais agus na nósanna imeachta nua.

•

Coinníodh an fhoireann ar an eolas faoi fhorbairtí gnó in ORAC le linn 2013 trí Bhullaitín
Foirne na heagraíochta. Foilsíodh trí eagrán. De bhreis air sin, cuireadh cruinnithe rialta
aonaid ar siúl.

•

Ar aon dul lenár dtiomantas do chomhairliúchán agus chumarsáid rialta lenár
bpríomhpháirtithe leasmhara, reáchtáladh dhá chruinniú den Phainéal um Idirchaidreamh
Seirbhíse do Chustaiméirí i mí an Mheithimh agus i mí na Samhna 2013. D’fhreastail
baill foirne shinsearacha ORAC orthu. Saincheist mhór a pléadh ag an gcruinniú i mí na
Samhna 2013 ba ea an próiseas nua um chosaint choimhdeach a dhéanfaidh ORAC a
thabhairt isteach agus a oibriú.
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Cuid 3
Dul chun cinn ar Spriocanna Ardleibhéil
Ráiteas Straitéise 2013-2015
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Cuid 3
Dul chun cinn ar Spriocanna Ardleibhéil Ráiteas Straitéise 20132015
Sprioc Ardleibhéil 1
Imscrúdú a dhéanamh ar iarratais ar stádas dídeanaí agus ar athaontú teaghlaigh laistigh
d’amscálaí íosta.
Cuspóirí Ráiteas Straitéise 2013-2015
 An líon moltaí is mó is féidir le haghaidh dearbhú stádas dídeanaí a eisiúint
laistigh d’amscálaí íosta a chinntiú, ar aon dul le nósanna imeachta cothroma agus
aird chuí á tabhairt ar cheanglais reachtaíochta maidir le beartú tosaíochta mar
atá leagtha amach ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

 Cur i bhfeidhm iomlán agus éifeachtúil Rialachán Bhaile Átha Cliath II ón AE a
bhaint amach, agus in am trátha, cur i bhfeidhm iomlán agus éifeachtúil Rialachán
Bhaile Átha Cliath III ón AE a bhaint amach, agus aird chuí á tabhairt ar na critéir
a dheimhníonn an Stát Conarthach atá freagrach as iarratais ar thearmann a
phróiseáil.

 Táirgeacht bharrmhaith a bhaint amach maidir le hiarratais ar athaontú
teaghlaigh a phróiseáil laistigh de na hamscálaí íosta.

 Réiteach agus pleanáil a dhéanamh do thabhairt isteach nós imeachta singil agus
dul i ngleic go hiomlán agus go héifeachtúil le haon leasuithe ar Acht na
nDídeanaithe, 1996 amhail a eascraíonn siad.

Dul chun cinn ar spriocanna agus ar chuspóirí in 2013
Iarratais ar thearmann a phróiseáil
•

Le linn 2013, fuarthas 946 iarratas ar thearmann. Fuarthas an t-iomlán míosúil ab airde i
mí na Samhna, nuair a fuarthas 109 iarratas. Léiríonn an figiúr le haghaidh iarratais nua in
2013 laghdú 1% ar na 956 iarratas a fuarthas in 2012.

•

Ag deireadh 2013, as na cásanna ag fanacht lena gcur i gcrích, ní raibh ach 17 gcás idir
lámha ar feadh breis agus sé mhí. Mar thoradh air sin, is san aon bhliain amháin a
próiseáladh beagnach gach cás a fuarthas in 2013.

•

Ba iad na cúig thír ba rialta as ar tháinig na hiarratais do 2013 an Nigéir (13.6%), an
Phacastáin (9.6%), Poblacht Dhaonlathach an Chongó (7.6%) an tSiombáib (7.4%) agus
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an Mhaláiv (5.8%). Mar a bhí amhlaidh i mblianta roimhe seo, ba í an Nigéir an tír ba
mhó a rinne iarratais.
•

Bhí líon mór tíortha a raibh líon beag iarratas acu. Mar shampla, fuarthas 3 iarratas nó
níos lú ó 31 tír. San iomlán, bhí 10 n-iarratas nó níos mó ag 20 tír.

•

Leanadh den laghdú ar líon na gcásanna a fuarthas agus a próiseáladh faoin Treoir um
Beartú Tosaíochta Aire, agus rinneadh 28 iarratas den saghas sin in 2013. Mar a bhí
amhlaidh i mblianta roimhe sin, sceidealaíodh na cásanna sin le haghaidh agallaimh
laistigh de 9-12 lá oibre agus cuireadh i gcrích iad laistigh de mheánfhad próiseála 25 lá
oibre ó dháta an iarratais.

•

Rinneadh na cásanna a bhí fágtha a phróiseáil laistigh de mheánfhad próiseála 12
sheachtain. Áiríodh leis sin 32 cás a d’aistreofaí chuig an nGréig sa ghnáthchúrsa
imeachtaí mar chuid de nós imeachta Rialachán Bhaile Átha Cliath. Rinne ORAC na
cásanna sin a phróiseáil tar éis imeachtaí fada dlí a bhí roimh an Ard-Chúirt agus roimh
Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a chur i gcrích. Bhí tionchar ag an moill
iarmhartach ar an meánfhad próiseála.

•

Trí chleachtais réamhghníomhacha bhainistíochta, sceidealaíodh an líon agallamh ba mhó
ab fhéidir agus aimsíodh ionadaithe le haghaidh fhormhór na gcealuithe, rud a chinntigh
an úsáid leanúnach éifeachtach agus éifeachtúil acmhainní.

•

Mar a cheanglaítear uirthi le hAcht na nDídeanaithe, 1996, lean ORAC le tosaíocht a
thabhairt d’iarratais a fuarthas ó dhaoine a bhí á gcoimeád trína réamhagallamh a
sceidealú laistigh de 3 lá oibre óna n-iarratas nó a chóngaraí dó agus ab fhéidir.

•

Fuarthas 24 iarratas - 2.5% de na hiarratais go léir - ó dhaoine in áiteanna coinneála in
2013. Chinntigh teagmháil leanúnach idir an Oifig seo, Seirbhís Príosún na hÉireann agus
Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce gur déileáladh le gach iarratas ar
bhealach tráthúil agus éifeachtúil.

•

Fuarthas 20 iarratas san iomlán ó dhaoine mionaoiseacha gan tionlacan (leanaí scartha) ag
iarraidh tearmainn. B’ionann sin agus 2.1% de líon iomlán na n-iarratas a fuarthas in 2013
agus próiseáladh na hiarratais sin laistigh de mheánfhad próiseála 24.9 seachtain. Tá
amscála níos faide ann le haghaidh chur ar ais an cheistneora chomhlánaithe sna cásanna
sin, faoi mar a comhaontaíodh le hionadaithe dlí.

•

In 2013, d’úsáid ORAC seirbhísí ateangaireachta agus aistriúcháin i mbreis agus 50
teanga. D’éascaigh na nósanna imeachta a bhí i bhfeidhm leis na soláthraithe seirbhíse
ateangaireachta agus aistriúcháin próiseáil mhear iarratas ag gach céim den phróiseas
tearmainn. Cuireadh na nósanna imeachta sin faoi athbhreithniú agus rinneadh iad a
mhéadú trí theagmháil rialta leis na soláthraithe seirbhíse. Ceapadh soláthraí nua seirbhíse
ateangaireachta ag deireadh 2013 mar thoradh ar phróiseas tairisceana faoi stiúir Sheirbhís
Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann.

•

Cuireadh oiliúint ar chinneadh stádas dídeanaí ar fáil don fhoireann a bhí nuashannta agus
cuireadh athoiliúint ar an bhfoireann reatha, bunaithe ar riachtanais a d’eascair as
treochtaí athraitheacha iarratasóra. Cuireadh oiliúint ar chosaint choimhdeach ar fáil do
bhaill den Phainéal Próiseála nua um Chosaint Choimhdeach agus don fhoireann san
Aonad um Chosaint Choimhdeach. Chuir Foireann Oiliúna inmheánach ORAC mar aon le
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saineolaithe seachtracha, lena n-áirítear UNHCR, an oiliúint sin ar fáil, ar aon dul le deachleachtas. Lean Oifig UNHCR i mBaile Átha Cliath ar aghaidh ag oibriú go dlúth le
ORAC maidir le hoiliúint a fhorbairt agus a sholáthar go ginearálta chun a chinntiú gur i
gcomhréir le treoirlínte UNHCR a bhí an oiliúint sin. Chinntigh ORAC freisin gur chloígh
a cúrsaí le Curaclam Oiliúna an EASO agus le dea-chleachtas idirnáisiúnta.
•

Rinne ORAC modúl oiliúna i dtaca le soláthar ateangaireachta a chuimsigh an nós
imeachta um thearmann a chur ar fáil i gcomhar leis an UNHCR in 2013.

•

Ar aon dul lenár ndíriú foriomlán ar aschuir ardchaighdeáin, rinne an Oifig ardtosaíocht
arís d’agallaimh dhírithe ardchaighdeáin a dhéanamh. Rinneadh taighde agus ullmhúcháin
ar gach cás roimh agallaimh alt 11 chun a chinntiú go raibh an fhaisnéis tír thionscnaimh
ab ábhartha agus ab iontaofa ag Oifigigh d’fhonn dréachtú moltaí a éascú.

•

Mar gheall gur lean oibrithe cásanna leithleacha ar aghaidh ag úsáid ríomhairí glúine ag
agallaimh shubstainteacha, leanadh le feabhas a chur ar chaighdeán thaifid agallaimh alt
11 d’iarratasóirí agus dá n-ionadaithe dlí. Chinntigh sé sin go raibh rochtain láithreach ag
oibrithe cásanna leithleacha ar fhaisnéis iontaofa tír thionscnaimh (COI) agus go
bhféadfadh siad aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna faisnéis tír bhunaidh ag agallaimh
ar bhonn réamhghníomhach. Tugadh an deis d’iarratasóirí, chomh maith, a dtuairimí a
chur in iúl agus breis aighneachtaí a dhéanamh, nuair ba ghá. Laghdaigh sé sin an gá le
hagallamh leantach féideartha i roinnt mhaith cásanna.

•

Lean ORAC ar aghaidh ag comhoibriú le hionadaithe dlí iarratasóirí le linn an phróisis um
stádas dídeanaí agus um chosaint choimhdeach. Moltar do gach iarratasóir ar thearmann
comhairle dlí a iarraidh i leith a n-iarratas ar thearmann. Cuireann an tSeirbhís Dlí do
Dhídeanaithe comhairle ar fáil agus tá sé ar oscailt d’iarratasóirí dul i dteagmháil le
cleachtóirí príobháideacha. Tá Ionad Dlí Neamhspleách Chomhairle Dídeanaithe na
hÉireann ar fáil freisin d’iarratasóirí atá ar lorg comhairle dlí.

•

I gcomhar le hIonad Doiciméadaithe na nDídeanaithe, leanadh le tacaíocht faisnéis tír
thionscnaimh (COI) a chur ar fáil d’oibrithe cásanna leithleacha a bhí ag próiseáil iarratas
ar thearmann agus ar athaontú teaghlaigh. Cuireadh ar fáil í d’Oifigigh Léirithe agus don
Phainéal nua um Chosaint Choimhdeach freisin.

•

Mar chuid de thiomantas ORAC do leanúint ar aghaidh ag cur feabhas ar a hacmhainní
COI, rinne an tAonad COI/Taighde agus an tAonad Anailíse Dlíthiúla cruthú 41 pacáiste
COI a chomhordú ag oibrithe cásanna leithleacha a cuireadh le Bunachar Sonraí Eolais
Roinnte d’Oibrithe Cásanna Leithleacha. Chuaigh ORAC i dteagmháil le hIonad
Doiciméadaithe na nDídeanaithe (RDC) i leith líon mór ceisteanna ó bhaill foirne ar fud
na heagraíochta, ar cuireadh na freagraí orthu leis an mBunachar Sonraí freisin. Chomh
maith leis sin, chuir Ionad Doiciméadaithe na nDídeanaithe an t-eolas is deireanaí, ar
bhonn atrátha, ar fáil faoi fhaisnéis tír thionscnaimh ghinearálta a bhaineann leis na tíortha
ar díorthaíodh formhór na n-iarratas uathu.

•

Bhí ORAC i dteagmháil dhlúth le hIonad Doiciméadaithe na nDídeanaithe chun a
chinntiú go raibh faisnéis tír thionscnaimh ardchaighdeáin ar fáil ar bhealach tráthúil, lena
n-áirítear maidir le haistriú na freagrachta as cosaint choimhdeach chuig an oifig seo i mí
na Samhna 2013. Ina theannta sin, is comhalta ORAC de Ghrúpa Stiúrtha Ionad
Doiciméadaithe na nDídeanaithe (RDC) i dteannta eagraíochtaí cliaint eile RDC agus
UNHCR. Cinntíonn idirghníomhartha den chineál sin go gcoimeádann ORAC an leibhéal
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riachtanach rochtana ar COI atá iontaofa agus cuimsitheach. Lean ORAC ar aghaidh ag
tacú le hullmhúcháin Ionad Doiciméadaithe na nDídeanaithe le haghaidh aontachas na
hÉireann le tairseach nua COI an AE/an EASO, atá á forbairt faoi choimirce na hOifige
Tacaíochta Eorpaí do Chúrsaí Tearmainn. Táthar ag súil go gcuirfear na hullmhúcháin
theicniúla éagsúla i gcrích le linn 2014.
•

Glac foireann ORAC páirt i bplé le comhlachtaí ábhartha idirnáisiúnta a dhéileáil le
hábhair dhídeanaí agus chosanta idirnáisiúnta, ina measc, Grúpaí Oibre den Aontas
Eorpach, Comhairliúcháin Idir-Rialtasacha maidir le cúrsaí Tearmainn, Dídeanaí agus
Imirce (IGC) atá bunaithe sa Ghinéiv agus an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí
Tearmainn.

•

Chomh maith leis sin, úsáideadh anailís teanga in 2013 le cabhrú le héilimh iarratasóirí
áirithe a bhunú maidir lena gcúlra luaite eitneach nó geografach. Is éard atá i gceist le
tástáil anailíse teanga ná scrúdú a dhéanamh ar urlabhra iarratasóra d’fhonn measúnú a
dhéanamh, a shonraí agus is féidir, ar cibé acu an bhféadfaí nó nach bhféadfaí iarratasóir a
shuí sa cheantar geografach nó sa phobal urlabhra a mhaígh siad a bhí ina gceantar
geografach nó ina bpobal urlabhra dúchais. Cabhraíonn an tuarascáil ar anailís teanga le
hoibrí cásanna leithleacha ORAC mar chuid den mheasúnú foriomlán ar gach gné
d’éileamh an iarratasóra. I ndiaidh Creat-Chomhaontú a bhunú i gcomhréir le ceanglais
ábhartha phróiseas soláthair an AE, bhí an dara hIarratas ar Thairiscint Fhorlíontach ar
bun, ar a dtugtar "mioniomaíocht" chomh maith, ar mhaithe le conradh a bhronnadh ar
sholáthar na seirbhísí sin.

•

Lean UNHCR ar aghaidh ag obair le ORAC ar shaincheisteanna dearbhaithe cáilíochta
lenar áiríodh scrúdú ar chinntí, idirghníomhaíocht phearsanta le foireann ag gach leibhéal
agus an soláthar aiseolais maidir le hoiliúint agus le tionscnaimh eile thacaíochta.
Baineann an obair atá á déanamh leas as dea-chleachtas a d’fhorbair UNHCR trí
ghníomhaíochtaí a cuireadh chun feidhme i mBallstáit eile den AE agus go hidirnáisiúnta.
Cuireadh na seirbhísí de shaineolaí cosanta de chuid UNHCR ó Cheanada ar fáil do
ORAC freisin chun ullmhú d’aistriú na freagrachta as cosaint choimhdeach chuig an
Oifig.

•

Ghlac ORAC páirt freisin i gcruinnithe na hOifige Tacaíochta Eorpaí do Chúrsaí
Tearmainn maidir le próisis cháilíochta in 2013.

Rialachán Bhaile Átha Cliath II
•

Le linn 2013, lean ORAC ar aghaidh ag úsáid Rialachán Bhaile Átha Cliath II, lena
ndéantar cinneadh ar an Stát Conarthach atá freagrach as iarratas ar thearmann a
phróiseáil. Thacaigh próiseas méarlorgaireachta EURODAC, an Córas Uathoibríoch um
Iarratas agus Rianú Víosa (AVATS) agus córas ríomhVíosa INIS leis sin.

•

Rinneadh 160 cinneadh in ORAC in 2013 faoi phróiseas Bhaile Átha Cliath II i
gcomparáid le 144 cinneadh in 2012.

•

Seoladh 696 sraith méarlorg chuig EURODAC in 2013 agus rinneadh 100 amas lena
mbaineann 65 iarratasóir a dheimhniú. Glactar méarloirg gach iarratasóra 14 bliana d’aois
agus níos sine agus seoltar ar aghaidh iad chuig EURODAC.
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•

Glacadh le méarloirg iarratasóirí ar thearmann ó mhí na Samhna 2000 de réir alt 9A
d’Acht na nDídeanaithe, 1996. Cuireadh tús le méarloirg a bhí deich mbliana d’aois a
scriosadh i mí na Samhna 2010, ar aon dul le ceanglais Acht 1996 agus, in 2013, b’ionann
líon na n-iarratasóirí ar scriosadh a méarloirg agus 5,241.

Athaontú Teaghlaigh
•

In 2013, d’atreoraigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais 162 iarratas ar athaontú
teaghlaigh chuig ORAC lena n-imscrúdú faoi Acht na nDídeanaithe, 1996, ar laghdú
21.4% é ar an tréimhse chéanna in 2012. Le linn na bliana, thug ORAC dhá cheistneoir
athbhreithnithe isteach chun cabhrú le cáilíocht an imscrúdaithe ar chásanna ábhartha a
fheabhsú. Faoin Aire atá sé cinneadh a dhéanamh ar na hiarratais seo. Faoi Acht na
nDídeanaithe, 1996, tá ORAC freagrach as an imscrúdú ar iarratais ar athaontú teaghlaigh
agus ar tharchur tuarascála chuig an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, bunaithe ar
gach ceann de na himscrúduithe sin.

Bainistíocht thabhairt isteach an athraithe, lena n-áirítear an Nós Imeachta Singil
•

Leanadh le pleanáil le haghaidh nós imeachta singil a thabharfar isteach nuair a chuirfear
tús leis an mBille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint (faoi réir achtú).

•

Cuireadh an-chuid oibre ar siúl freisin chun ullmhú do thabhairt isteach agus thosú
dhlínse nua cosanta coimhdí ORAC le héifeacht ón 14 Samhain 2013.
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Sprioc Ardleibhéil 2
An caighdeán is airde d’imscrúdú agus de dhéanamh cinntí a choimeád.
Cuspóirí Ráiteas Straitéise 2013-2015

 Iarratais a imscrúdú agus a mheasúnú ar chaighdeán ard seasmhach.
 Leanúint le nósanna imeachta follasacha agus neamhchlaonta a choimeád.
Imscrúdú agus próiseáil ardchaighdeáin iarratas
•

Le linn 2013, lean ORAC le tabhairt faoina feidhmeanna reachtúla ar bhealach cothrom
agus follasach. Leanamar le hathbhreithniú agus le nuashonrú leanúnach a dhéanamh ar ár
gcuid nósanna imeachta, de réir mar ba ghá, d’fhonn dea-chleachtas i gcinneadh stádas
dídeanaí, i gcosaint choimhdeach agus in aiseolas ón UNHCR a chur san áireamh.
Chinntigh an Oifig freisin go raibh rochtain ag an bhfoireann ar an bhfaisnéis ab fhearr ar
fáil.

•

Lean Ionad Doiciméadaithe na nDídeanaithe (RDC) le tacaíocht faisnéis tír thionscnaimh
(COI) ábhartha a sholáthar ar bhealach tráthúil, rud a chabhraigh le hanailís ORAC ar
iarratais ar stádas dídeanaí agus ar athaontú teaghlaigh. Mhéadaigh sé a sheirbhísí do
ORAC le go bhféadfaimis comhlíonadh a dhéanamh ar ár riachtanais COI a thagann as na
freagrachtaí nua i dtaca le cosaint choimhdeach.

•

I réimse an athaontaithe teaghlaigh, rinneadh tuilleadh oibre le linn 2013 chun leibhéal
níos airde imscrúdaithe a bhaint amach. Bhí tionchar dearfach ag an obair sin, a d’áirigh
an tabhairt isteach dhá cheistneoir athbhreithnithe, ar chásanna idir lámha agus tháinig
feabhas iarmhartach ar fhaid phróiseála. Chomh maith leis sin, pléadh na ceistneoirí le
heagraíochtaí neamhrialtasacha ábhartha ag céim an dréachtaithe. Mar thoradh air sin,
próiseáladh an chuid is mó de chásanna i bhfíor-am le linn 2013. Lean an tAonad um
Athaontú Teaghlaigh ar aghaidh ag baint úsáid as cúnamh speisialaithe Ionad
Doiciméadaithe na nDídeanaithe agus taighde á dhéanamh aige ar ghnéithe de riachtanais
iasachta dhlíthiúla maidir le póstaí etc. chun cabhrú le himscrúduithe.

•

Le linn 2013, leanadh le tús áite a thabhairt d’ardchaighdeán a choimeád in imscrúdú agus
i bpróiseáil a dhéanamh ar iarratais ar thearmann, ar aon dul lenár Spriocanna Ardleibhéil
a chuimsítear inár Ráiteas Straitéise 2013-2015.

•

Leanadh le rianú a dhéanamh ar chomhfhreagras in 2013 chun a chinntiú gur freagraíodh
do chomhfhreagras ó gach páirtí leasmhar laistigh de na hamlínte a leagtar amach sa
Phlean Gníomhaíochta Seirbhíse do Chustaiméirí 2013-2015.

•

Cuireadh oiliúint sainoibre ar fáil d’fhoireann i réimsí ar nós cinneadh stádas dídeanaí
agus cosaint choimhdeach.

•

D’fhorbair Foireann Oiliúna inmheánach ORAC agus UNHCR clár oiliúna um chosaint
choimhdeach. Soláthraíodh é don phainéal nua imscrúdaitheoirí a dhéanfaidh iarratais ar
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chosaint choimhdeach a phróiseáil agus d’fhoireann ábhartha ORAC freisin. Rinne a
foireann i mBaile Átha Cliath agus saineolaí dlí idirnáisiúnta ó Cheanada gné UNHCR
den oiliúint a chur ar fáil i gcomhpháirt.
•

Tugtar eolas do chúrsaí oiliúna ORAC freisin le treoirlínte UNHCR, le Curaclam Oiliúna
an EASO agus le dea-chleachtas idirnáisiúnta.

•

In 2013, rinneadh roinnt seisiún faisnéisithe faoin bpróiseas cinnidh ar stádas dídeanaí
don soláthraí seirbhíse ateangaireachta i gcomhar le UNHCR.

•

Lean ORAC ar aghaidh ag dul i dteagmháil rialta i dtaca lena húdarás leis na comhlachtaí
seo a leanas: Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS), Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte (HSE), an tSeirbhís Dlí do Dhídeanaithe (RLS), Biúró Náisiúnta an
Gharda Síochána um Inimirce (GNIB), an Áisíneacht Fáilte agus Comhtháite (RIA), an
Roinn Sláinte, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus Seirbhís Príosún na hÉireann,
mar aon le heagraíochtaí neamhrialtasacha.

•

Chomh maith leis sin, chuamar i dteagmháil le hIonad Dlí Neamhspleách Chomhairle
Dídeanaithe na hÉireann agus le cleachtóirí eile dlí maidir leis an sceidealú agallamh agus
leis an bpróiseáil iarratas.

•

Le linn 2013, lean an Grúpa Comhairleach um Dhearbhú Cáilíochta ar aghaidh ag
déanamh monatóireacht ar phróisis agus ar nósanna imeachta agus chuir sí aiseolas ar fáil
d’fhoireann ábhartha ORAC ina leith sin. Ina theannta sin, rinne an Grúpa athbhreithniú
ar chinntí a cuireadh i leataobh ón mBinse Achomhairc Dhídeanaithe agus ar bhreitheanna
ábhartha na hArd-Chúirte chun na críche sin. Lean UNHCR ar aghaidh ag imirt ról
tábhachtach inár gcórais um dhearbhú cáilíochta a athbhreithniú.

•

Faoi Acht na nDídeanaithe, 1996, ní mholtar iarratasóirí do stádas dídeanaí más ann do
thréanfhoras a bheith in amhras go raibh siad ciontach i gcoireanna tromchúiseacha, ar
nós coireanna in aghaidh na daonnachta, coireanna cogaidh nó coireanna tromchúiseacha
neamhpholaitiúla sula dtagann siad chuig an Stát. Meastar gur “cásanna clásal díolúine”
féideartha iad sin. Le linn 2013, rinneadh breithniú ar an gclásal díolúine i roinnt cásanna.

•

Leanann ORAC de bheith tiomanta do sheirbhísí ardchaighdeáin aistriúcháin agus
ateangaireachta a chur ar fáil. Le linn 2013, úsáideadh thart ar 50 teanga i soláthar an dá
sheirbhís. D’éascaigh rialú cáilíochta agus nósanna imeachta eile a bhí i bhfeidhm leis na
soláthraithe seirbhíse ateangaireachta agus aistriúcháin próiseáil mhear agus chruinn
iarratas. Coimeádadh na nósanna imeachta sin faoi athbhreithniú le linn na bliana agus
cuireadh cruinnithe rialta leis na soláthraithe seirbhíse ar siúl. Ceapadh soláthraí nua
seirbhíse ateangaireachta ag deireadh 2013 mar thoradh ar phróiseas tairisceana faoi stiúir
Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann.

•

Freagraíodh d’fhiosruithe a rinneadh faoi alt 16(6) d’Acht na nDídeanaithe, 1996, laistigh
den amscála riachtanach. Fuair ORAC 32 fiosrú den chineál sin in 2013.

•

Tá bunachar sonraí cuimsitheach ag ORAC de bhreithiúnais ábhartha chúirteanna na
hÉireann agus na Ríochta Aontaithe maidir le hábhair thearmainn. Nuashonraíodh é ar
bhonn leanúnach in 2013. Ina theannta sin, rinne sí breithiúnais ábhartha Chúirt
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEU) agus na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine a
chur i dtaifead. Chabhraigh na hintéirnigh dhlíthiúla, a fuair socrúchán le ORAC faoi
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Chlár JobBridge, leis an tionscadal seo, mar aon leis an ullmhú achoimrí ar chásdlí reatha
lena scaipeadh i bhfoirm "Nuashonruithe Dlíthiúla” don lucht ardbhainistíochta.
•

Lean laghdú ag teacht ar líon na n-athbhreithnithe breithiúnacha a glacadh in aghaidh
ORAC in 2013. Níor ainmníodh an Coimisinéir mar fhreagraí ach i 7 n-athbhreithniú
bhreithiúnacha nua le linn 2013, i gcomparáid le 29 cás le linn 2012. Ina theannta sin,
cuirtear ORAC faoi shaghsanna eile agóidí ó thráth go tráth, ar nós urghairí agus
toghairmeacha. Mar chuid den bhreithniú ar chásanna athbhreithnithe bhreithiúnaigh san
Ard-Chúirt agus ar achomhairc ghaolmhara chuig an gCúirt Uachtarach, gné níos
coitianta den phróiseas dlí i gcásanna tearmainn agus inimirce anois is ea atreoruithe
phointí an dlí Eorpaigh chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

•

Sholáthair Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh breithiúnas tábhachtach an 31 Eanáir
2013. Rinneadh breithniú anseo ar an mbeartú tosaíochta aicmí áirithe d’iarratais ar
thearmann agus ar réiteach éifeachtach a bheith sa dlí náisiúnta chun críche Threoir
2005/85/CE ón gComhairle an 1 Nollaig 20054 agus bhí sé de thairbhe atreoraithe ó ArdChúirt na hÉireann. Rialaigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i bhfabhar an Stáit
ina breithiúnas sa dá chás. Cabhraíonn an breithiúnas sin, agus breithiúnais ghaolmhara na
hArd-Chúirte5, go ginearálta sa phróiseas um athbhreithniú breithiúnach. Soiléiríonn sé an
ceart atá ag Stáit chun a gcórais tearmainn féin a eagrú agus a bhainistiú ar choinníoll go
ndéanann siad amhlaidh ag cloí le dlí an AE agus deimhníonn sé go bhfuil an chumhacht
ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais chun iarratais ar thearmann a chur in ord
tosaíochta de réir náisiúntachta. Rinneadh roinnt athbhreithnithe breithiúnacha nasctha de
chuid ORAC a aistarraingt ó shin i leith, rud a laghdaigh riar cásanna Liosta Tearmainn na
hArd-Chúirte.

•

Lean an tAonad um Athbhreithniú Breithiúnach de chuid ORAC le díriú ar luach ar
airgead a bhaint amach. Mar chuid den phróiseas seo, thug an tAonad faoi iniúchadh ar
chásanna reatha in 2013, le comhoibriú an CSSO. Bhí ORAC rathúil maidir le rún a fháil
chun díbhe a dhéanamh ar roinnt cásanna a d’éirigh amhrastach le himeacht ama nó a
chuir foras ar aghaidh ar bhreithnigh na Cúirteanna é cheana.

•

Sa chás go sainaithníonn iarratas ar athbhreithniú breithiúnach aon earráid nó easnamh i
nósanna imeachta reatha ORAC, is gnách go n-iarrfaidh ORAC an agóid a shocrú a
luaithe is féidir d’fhonn costais don cháiníocóir a íoslaghdú, ar mhaithe le cothroime agus
le héifeachtúlacht. Sa chás nach measann ORAC go nochtann an foras in athbhreithniú
breithiúnach aon earráid nó easnamh ar a bpáirt, áfach, cuirfidh sí in aghaidh an iarratais
d’fhonn iomláine an phróisis tearmainn a chosaint.

•

B’ionann caiteachas iomlán ORAC faoi fhotheideal na gcostas dlí in 2013 agus €76,695,
ar laghdú mór é i gcomparáid leis an táirgeacht €345,268 in 20126. Léirigh sé sin an fhíric
gur tarraingtí siar a rinne iarratasóirí a bhí i bhformhór na dtorthaí le linn na bliana.

4

Treoir 2005/85/CE ón gComhairle an 1 Nollaig 2005 maidir le híoschaighdeáin in imeachtaí i mBallstáit chun stádas dídeanaí a cheadú agus a
aistarraingt.
5

Go háirithe, breithiúnas deiridh Cooke, J. sa chás ábhartha, HID agus BA v. an Coimisinéir Iarratais do Dhídeanaithe, an Binse Achomhairc do
Dhídeanaithe, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus an tArd-Aighne, a soláthraíodh an 22 Márta 2013.

6

Íocaíochtaí a rinne ORAC faoin bhfotheideal seo, déanann ionadaithe dlí iarratasóirí iad de bhun Billí Costas a cuireadh faoi bhráid ORAC (i
ndiaidh imréitigh ag Oifig Rannóg Cuntasaíochta Costas an Phríomh-Aturnae Stáit) i dtaca le hathbhreithniú breithiúnach a réitigh nó a chaill
ORAC, mar shampla. Is gnách gurb ann do mhoilleanna suntasacha – roinnt blianta corruair – i gcur ar aghaidh Billí Costas. Dá bharr sin, is ann
do mhoilliú athraitheach ama idir tabhairt chun críche cásanna os comhair na gcúirteanna agus cur ar aghaidh Billí Costas nach bhfuil aon smacht
ag ORAC orthu.
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•

Le linn 2013, rinne ORAC socrúcháin oibre bhreise a chur ar fáil faoin gClár Náisiúnta
Intéirneachtaí (JobBridge). Rinneadh an socrúchán faoin gClár Meantóireachta
‘Toilteanach Ábalta’ a tosaíodh in 2012, a chur i gcrích in 2013.

•

Bronnadh a dámhachtain “Leader” ar ORAC faoin gClár WAM ag searmanas a cuireadh
ar siúl i mBaile Átha Cliath i mí na Bealtaine 2013 mar aitheantas dá rannpháirtíocht.

•

Chomh maith leis sin, ghlac ORAC páirt i ngrúpaí oibre a bhaineann le tearmann de chuid
an Aontais Eorpaigh, i gComhairliúcháin Idir-Rialtasacha maidir le cúrsaí Tearmainn,
Dídeanaí agus Imirce (IGC) sa Ghinéiv agus i ngrúpaí oibre na hOifige Tacaíochta
Eorpach do Chúrsaí Tearmainn (EASO).

•

Lean an Coimisinéir ar aghaidh freisin ag déanamh ionadaíocht d’Éirinn ag cruinnithe
Bhord Bainistíochta an EASO. Chomh maith leis sin, ghlac foireann ORAC páirt i roinnt
grúpaí oibre agus i dtionscnaimh eile de chuid an EASO. (Féach Cuid 2 Príomhfhorbairtí in 2013)

Nós Imeachta Oscailte agus Cothrom
•

Leanadh le hiarratasóirí a chur ar an eolas faoina gcuid teidlíochtaí a luaithe a dhéantar
iarratas ar stádas dídeanaí, lena n-áirítear bileog faisnéise chuimsitheach a sholáthar faoin
bpróiseas tearmainn in Éirinn.

•

Tar éis Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cosaint Choimhdeach), 2013, a achtú, cuireadh
bileog faisnéise faoin bpróiseas nua um chosaint choimhdeach ar fáil do dhaoine a rinne
iarratas ar chosaint choimhdeach ón 14 Samhain 2013.

•

Thug ORAC spreagadh d’iarratasóirí comhairle dlí a iarraidh sular chomhlánaigh siad an
ceistneoir ar thearmann lena mbaineann. Chomh maith leis sin, leag ORAC béim ar an
tábhacht d’iarratasóirí a bhaineann leis na cáipéisí féideartha go léir a chur ar fáil mar
thaca lena n-éileamh sular cuireadh a n-agallamh substainteach ar siúl.

•

Mar a bhí amhlaidh i mblianta roimhe sin, d’oibrigh ORAC le linn 2013 le hionadaithe dlí
iarratasóirí le linn an phróisis imscrúdaithe, lena n-áirítear maidir le ‘Ráitis Éilimh’ a
cuireadh isteach. De ghnáth, cuirtear na ráitis sin, ina leagtar amach éileamh an iarratasóra
go gonta, ar aghaidh chuig ORAC lena mbreithniú roimh an agallamh tearmainn.

•

Lean ORAC le riachtanais speisialta iarratasóirí leochaileacha a aithint, ar nós daoine
mionaoiseacha gan tionlacan, agus lean sí le déileáil leis na hiarratasóirí seo ar bhealach
gairmiúil agus íogair. Tá bearta agus treoirlínte sonracha d’oibrithe cásanna leithleacha i
bhfeidhm a mbíonn aird acu ar aon tosca agus chúinsí sonracha i gcásanna aonair. Agus
na treoirlínte seo á bhforbairt, cuireadh dea-chleachtas idirnáisiúnta san áireamh.

•

Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag ORAC le déileáil le cásanna ina dtugann iarratasóir
saincheist a bhaineann le cúrsaí inscne chun solais i gceistneoir nó i bhfaisnéis eile a
chuirtear ar fáil. Sna cásanna sin, rinne ORAC dianiarracht in 2013 lena chinntiú go raibh
an t-ateangaire (i ngach cás bainteach) agus an t-oibrí cásanna leithleacha den inscne
chéanna, faoi réir fáil bheith orthu.
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•

Lean ORAC ar aghaidh ag cinntiú gur cuireadh ardchaighdeán de sheirbhísí
ateangaireachta ar fáil do gach iarratasóir ar thearmann trí úsáid a bhaint as soláthraí
seirbhíse ar conradh. Baineann ríthábhacht le soláthar na seirbhíse seo, i dteannta seirbhís
le haghaidh aistriúchán cruinn cáipéisí, chun próiseas oscailte agus cothrom cosanta a
bhaint amach.

•

Mar chuid de thionscnamh dearbhaithe cáilíochta le soláthraithe seirbhíse aistriúcháin,
lean ORAC ar aghaidh ag fíorú an chruinnis de chéatadán de cháipéisí aistrithe ar bhonn
rialta agus neamhspleách.

•

Cuireadh dhá sheisiún faisnéise ar fáil d’ateangairí in 2013 i gcomhar le UNHCR maidir
le hateangaireacht a sholáthar i gcomhthéacs an nós imeachta tearmainn.

•

Mar a bhí amhlaidh i mblianta roimhe sin, cuireadh cruinnithe rialta oibriúcháin ar siúl
leis an soláthraí seirbhíse ateangaireachta chun aiseolas a chur ar fáil d’fhonn caighdeán
ard ateangaireachta a choinneáil ag agallaimh.

•

Mar gheall go bhfuil sé ríthábhachtach do ORAC rochtain a bheith aici ar COI atá cruinn
agus cothrom le dáta, leanamar ar aghaidh ag oibriú go dlúth le hIonad Doiciméadaithe na
nDídeanaithe (RDC) ina leith seo. Cuireann RDC cóipeanna leictreonacha agus crua
d’acmhainní ar fáil ar mhaithe le cuspóirí taighde. Cuireann a áis ríomhleabharlainne, atá
ar fáil trínar féidir le foireann ORAC agus comhaltaí den Phainéal um Chosaint
Choimhdeach rochtain dhíreach a fháil uirthi, ar a gcumas úsáid éifeachtúil a bhaint as
bunachair shonraí COI a aithnítear go hidirnáisiúnta, ar nós bhunachar sonraí Refworld
Rannóg Cosanta Faisnéise an UNHCR (www.refworld.org) agus bunachair sonraí an
Líonra Faisnéise Eorpaigh faoi Thír Thionscnaimh (www.ecoi.net), mar aon le raon
acmhainní eile COI. Le linn 2013, bhí ORAC i dteagmháil dhlúth le RDC chun ullmhú
do thabhairt isteach a freagrachtaí nua maidir le cosaint choimhdeach.
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Sprioc Ardleibhéil 3
A chinntiú go ndéileáiltear le hiarratais ar thearmann agus ar athaontú
teaghlaigh ar bhealach atá oscailte, cothrom agus neamhchlaonta agus go
gcaomhnaítear iomláine an phróisis.
Cuspóirí Ráiteas Straitéise 2013-2015

 Na hiarratasóirí sin a thagann faoi chuimsiú an tsainmhínithe ar dhídeanaí atá in
alt 2 d’Acht na nDídeanaithe, 1996 a aithint a thapúla agus is féidir, ar bhealach
éifeachtúil agus cothrom.

 Mí-úsáid an phróisis tearmainn a bhrath agus a íoslaghdú.
 Ionadaíocht a dhéanamh don Choimisinéir ag éisteachtaí achomhairc ag an mBinse
Achomhairc do Dhídeanaithe.

 Ár mbeartais agus nósanna imeachta féin a fhorbairt d’fhonn iomláine an phróisis
tearmainn a chaomhnú.
Alt 2 d’Acht na nDídeanaithe, 1996
•

Ba é príomhfheidhm reachtúil ORAC le linn na bliana fós iarratasóirí a thagann faoi
chuimsiú an tsainmhínithe ar dhídeanaí atá in alt 2 d’Acht na nDídeanaithe, 1996, a aithint
ar bhealach tráthúil agus cothrom.

•

Ba ghnách gur tugadh an uile iarratas faoin Treoir um Beartú Tosaíochta Aire chun críche
laistigh de mheánfhad próiseála 25 lá oibre ó dháta an iarratais.

•

Rinneadh na cásanna a bhí fágtha a phróiseáil laistigh de mheánfhad próiseála 12
sheachtain.

•

I gcomhréir le hAcht na nDídeanaithe, 1996, lean ORAC ar aghaidh ag tabhairt tosaíocht
d’iarratais a phróiseáil ó dhaoine a bhí á gcoimeád. Thit an réamhagallamh amach sna
cásanna seo laistigh de thrí lá oibre ó dháta a n-iarratais an oiread ab fhéidir.

•

Coinníonn ORAC Bunachar Sonraí Eolais Roinnte d’Oibrithe Cásanna Leithleacha, ina
stóráiltear ábhar bunaidh ó Ionad Doiciméadaithe na nDídeanaithe (RDC), i bhformáid atá
furasta le húsáid, chun freastal ar riachtanais na hOifige. Forlíonann sé an fhaisnéis níos
ginearálta atá ar fáil trí na bunachair shonraí COI de chuid an AE agus UNHCR. Go
háirithe, stórálann sé na freagraí ó RDC a iarrann foireann ORAC go sonrach agus éilimh
iarratasóirí á scrúdú.

Mí-Úsáid a Bhrath agus a Íoslaghdú
•

Ar mhaithe le hiomláine an phróisis tearmainn a chinntiú, tugadh faoi roinnt tionscnamh,
lena n-áirítear oiliúint shonrach d’oibrithe cásanna leithleacha, malartú faisnéise ar aon
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dul le reachtaíocht le comhlachtaí poiblí agus le Stáit eile den AE agus úsáid a bhaint as
córais teicneolaíocht faisnéise ar nós EURODAC, AFIS agus AVATS.
•

Lean an rannóg fiosrúchán d’Aonad um Rialachán Bhaile Átha Cliath agus
Imscrúdú/Idircaidreamh de chuid ORAC le maoirseacht a dhéanamh ar obair atá dírithe ar
mhí-úsáid an chórais tearmainn a bhrath agus a chosc agus, go háirithe, dhéileáil sí le raon
fairsing ceisteanna imscrúdaithe ó réimsí eile den eagraíocht. Ina theannta sin, chuaigh sí i
dteagmháil le comhlachtaí amhail Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann,
Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce, Biúró Teicniúil an Gharda Síochána, an
tAonad um Gháinneáil ar Dhaoine a Chosc de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus
Comhionannais mar aon le Ranna Rialtais agus Stáit eile den AE, go háirithe an Ríocht
Aontaithe.

•

Ceanglaítear faoin dlí ar iarratasóirí comhoibriú leis an bpróiseas tearmainn. I gcásanna
inar theip ar iarratasóirí comhoibriú (e.g. gan freastal ar agallamh ar an dáta ceaptha gan
aon chúis réasúnta a chur in iúl; gan athrú ar sheoladh a chur in iúl don Choimisinéir nó
gan faisnéis a bhaineann lena n-iarratas a chur ar fáil), measadh go raibh a gcásanna
aistarraingthe faoi fhorálacha Acht na nDídeanaithe, 1996. Measadh 219 iarratas a bheith
aistarraingthe in 2013, a raibh 84 iarratas díobh mar thoradh ar aistriú na n-iarratas faoi
phróiseas Rialachán Bhaile Átha Cliath II.

•

Lean ORAC ar aghaidh ag déanamh teagmháil le Biúró Teicniúil an Gharda Síochána
(GTB) maidir le cáipéisí aitheantais nuair a tháinig buarthaí agus amhras aníos i dtaca le
húdaracht na gcáipéisí sin, go háirithe ar iarratas an Bhinse Achomhairc do Dhídeanaithe.

•

Leanadh le teagmháil leis an Aonad um Gháinneáil ar Dhaoine a Chosc de chuid na
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus le Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána
um Inimirce (GNIB) d’fhonn déileáil le cásanna gáinneála in 2013. Chomh maith leis sin,
chuir an Oifig le Staidéar Dírithe 2013 de chuid Ghréasán Imirce na hEorpa (EMN) ar an
tsainaithint íospartach de gháinneáil i gcosaint idirnáisiúnta agus rinneadh ionadaíocht di
ag Comhdháil EMN Éireann dar teideal “Challenges and Responses to identifying victims
of trafficking” a cuireadh ar siúl i mí na Samhna 2013.

•

Lean ORAC ar aghaidh ag baint an leasa ba mhó ab fhéidir as Rialachán Bhaile Átha
Cliath II agus as bunachar sonraí méarlorgaireachta EURODAC in 2013 chun a chinntiú
cibé acu an raibh, nó nach raibh, sé oiriúnach do Stáit Chonarthacha seachas Éire iarratais
a phróiseáil. (Féach freisin Cuid 2: Príomhfhorbairtí in 2013)

•

Tá AVATS ar fáil don Aonad Fáiltithe agus d’Aonad Bhaile Átha Cliath de chuid ORAC
agus cabhraíonn sé le foireann ORAC iarratasóirí a shainaithint a rinne iarratas ar víosa
chun ligean dóibh taisteal chuig an Stát, ach a choinnigh siar an fhaisnéis seo ina niarratas ar thearmann ina dhiaidh sin.

Ionadaíocht a dhéanamh don Choimisinéir ag éisteachtaí achomhairc ag an mBinse
Achomhairc do Dhídeanaithe
•

Lean Oifigigh Léirithe ar aghaidh ag déanamh ionadaíocht don Choimisinéir ag
éisteachtaí achomhairc roimh an mBinse Achomhairc do Dhídeanaithe (RAT) le linn na
bliana. Mar a bhí amhlaidh in 2012, tháinig laghdú ar líon na n-éisteachtaí achomhairc ar
aon dul le líon iarratas a bhí ag laghdú. Chuir roinnt ball foirne ón Aonad Léirithe
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tacaíocht ar fáil d’fhoireann ORAC ag ullmhú don aistriú dlínse le haghaidh iarratais ar
chosaint choimhdeach a phróiseáil ó INIS go ORAC. In 2013, freastalaíodh ar 342
éisteacht de chuid an Bhinse Achomhairc do Dhídeanaithe i gcomparáid le 510 éisteacht
in 2012. Chinntigh ORAC, i gcomhairle leis an mBinse Achomhairc do Dhídeanaithe, gur
freastalaíodh ar an líon ba mhó ab fhéidir éisteachtaí a sceidealaíodh le linn na bliana.
•

Cuireadh ar fáil don uile Oifigeach Léirithe an oiliúint iomlán i nósanna imeachta um
chinneadh a dhéanamh ar stádas dídeanaí, oiliúint shonrach oibrí cásanna leithleacha mar
aon le hoiliúint san fheidhm Léirithe sular sannadh cásanna dóibh os comhair an Bhinse.
Ar na cúrsaí eile a cuireadh ar fáil d’Oifigigh Léirithe bhí Oiliúint i gCalaois Cháipéisí ó
Bhiúró Teicniúil an Gharda Síochána agus Oiliúint Athnuachana i bhFeasacht ar
Idirchultúrachas. Chomh maith leis sin, d’fhreastail siad ar sheimineár ar Chreidiúnacht
agus Fianaise Chearta an Duine.

•

Déileáladh le gach fiosrú a rinneadh faoi alt 16(6) d’Acht na nDídeanaithe, 1996, a
fuarthas ón mBinse Achomhairc do Dhídeanaithe laistigh d’amscálaí socraithe. Fuarthas
32 fiosrú alt 16(6) in 2013.

Beartais agus nósanna imeachta d’fhonn iomláine an chórais tearmainn a chaomhnú
•

Le linn 2013, lean an tAonad Nósanna Imeachta, Oiliúna agus Forbairt Eagraíochta le
príomhthreoracha na heagraíochta um nósanna imeachta agus beartas a choimeád cothrom
le dáta. Chuir sé sin ar chumas na mball foirne go léir de chuid ORAC rochtain gan stró a
bheith acu ar aon cháipéisí nós imeachta maidir lena réimse oibriúcháin.

•

Bhí baint shuntasach ag an Aonad le hullmhúcháin le haghaidh freagrachta as iarratais ar
chosaint choimhdeach a phróiseáil á glacadh ag ORAC, rud a aistríodh chuig ORAC le
héifeacht ón 14 Samhain 2013. Ba éard a bhí i gceist anseo ná gur fhorbair an tAonad, i
gcomhar leis an bhFoireann Pleanála um Chosaint Choimhdeach, nósanna imeachta agus
treoir nua maidir leis an bpróiseas nua um iarratais ar chosaint choimhdeach. Ina theannta
sin, chabhraigh an tAonad leis an modúl oiliúna riachtanach um chosaint choimhdeach a
fhorbairt agus a sholáthar i gcomhar le UNHCR agus le saineolaithe eile.

•

Lean ár gcórais dearbhaithe cáilíochta de bheith ina gcuid shuntasach dár bpróisis oibre.
Chabhraigh sé sin lenár n-eagraíocht ár gcuid oibre a chomhlíonadh ar na caighdeáin
ghairmiúla is airde ar aon dul le ceanglais dlí. (Féach freisin Cuid 2: Príomhfhorbairtí in
2013 agus tuairisc chun dáta ar Sprioc Ardleibhéil 1).

•

Lean an tAonad Nósanna Imeachta, Oiliúna agus Forbairt Eagraíochta ar aghaidh ag obair
leis an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn chun forbairt a dhéanamh ar
Churaclam Oiliúna coiteann an EASO agus ar thionscnaimh dhea-chleachtais i réimse an
chinnidh stádais dídeanaí. Sampla den chomhoibriú seo ná gur iarr an EASO arís go
ndéanfadh oiliúnóir ORAC comhsholáthar ar an modúl leis an oiliúnóir a oiliúint um
leanaí a chur faoi agallamh i mí na Bealtaine 2013. Imlonnaíodh oifigeach eile ORAC go
dtí an Ghréig mar chuid d’fhoireann tacaíochta tearmainn an EASO i mí Iúil 2013 chun
oiliúint ar shaincheisteanna cinnidh stádas dídeanaí a sholáthar agus chuir ball foirne ó
Ionad Doiciméadaithe na nDídeanaithe oiliúint COI ar fáil d’údaráis tearmainn na
hIodáile.
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•

Ina theannta sin, d’oibrigh ORAC leis an EASO ar raon nósanna eile dea-chleachtais, ar
nós measúnú aoise daoine mionaoiseacha gan tionlacan agus cáilíocht na gcinntí
tearmainn.

•

Chomh maith leis sin, rinne roinnt bhaill foirne ORAC modúl oiliúna an EASO ar
theicnící agallaimh a chur i gcrích agus sholáthair siad oiliúint i leanaí a chur faoi
agallamh.

•

Is é an gnáthchleachtas go dtabharfaidh oifigigh a thugann faoi chúrsaí an EASO an teolas do chomhghleacaithe eile mar chuid dár bpróiseas foirmiúil oiliúna.
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Sprioc Ardleibhéil 4
Seirbhís shármhaith do chustaiméirí a choimeád.
Cuspóirí Ráiteas Straitéise 2013-2015

 Seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a sholáthar.
 Faisnéis shoiléir a chur ar fáil do chustaiméirí maidir leis an bpróiseas tearmainn.
 Nós imeachta cuimsitheach agus éifeachtach maidir le gearáin a chur ar fáil.
Seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí
•

Ar aon dul le blianta roimhe sin, lean an Oifig ar aghaidh ag cur béim ar sheirbhís
ghairmiúil, ardchaighdeáin agus éifeachtúil a chur ar fáil dár gcustaiméirí go léir. Is féidir
teacht ar ár gCairt Chustaiméirí agus ar ár bPlean Gníomhaíochta Seirbhíse do
Chustaiméirí 2013-2015 tríd an leathanach foilseachán ar ár suíomh Gréasáin.

•

Déanann ORAC athbhreithniú ar a próiseas seirbhíse gach bliain. Mar chuid den
phróiseas seo, rinne an tIonad um Sheirbhís do Chustaiméirí suirbhé atá bunaithe ar
cheistneoir ar na daoine sin a chomhfhreagair don eagraíocht sna chéad cheithre mhí sa
bhliain chun a fháil amach cé acu atá, nó nach bhfuil, ORAC ag comhlíonadh na
gcaighdeán a bhfuiltear ag súil leo óna seirbhís chomhfhreagrais, de réir Chairt
Chustaiméirí ORAC.

•

Iarradh orthu siúd a ndearnadh suirbhé orthu barúil a thabhairt i dtaobh na nithe seo:








•

Conas a chomhfhreagraíonn siad don Oifig de ghnáth? (Ríomhphost/Facs/Litir).
An bhfaigheann siad admháil laistigh de 5 lá oibre de ghnáth?
An bhfaigheann siad freagra iomlán nó freagra eatramhach laistigh de 20 lá oibre
de ghnáth?
An gcuimsíonn an comhfhreagras a fhaigheann siad ó ORAC ainm teagmhálaí
agus uimhir ghutháin?
An bhfuil an freagra a fhaigheann siad scríofa i mBéarla atá soiléir agus gan
athbhrí?
An gcuimsíonn freagraí a fhaigheann siad ón oifig seo an fhaisnéis atá ag teastáil?
Iarradh barúlacha ginearálta ina dhiaidh sin.

Is iad seo a leanas príomhthorthaí an tsuirbhé:





Comhfhreagraíonn 71% trí chasadh an phoist, 19% trí fhacs agus 10% trí
ríomhphost.
Faigheann 88% admháil laistigh de 5 lá oibre de ghnáth.
Faigheann 92% freagra iomlán nó freagra eatramhach laistigh de 20 lá oibre de
ghnáth.
Cuimsíonn 100% de chomhfhreagras a fhaightear ó ORAC ainm teagmhálaí agus
uimhir ghutháin.
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Tá 92% de fhreagraí ó ORAC scríofa i mBéarla atá soiléir agus gan athbhrí.
Tá 96% den tuairim go gcuimsíonn na freagraí an fhaisnéis a theastaíonn uathu.

•

Tugann torthaí dearfacha an tsuirbhé seo le tuiscint go bhfuil ár gcustaiméirí sásta le
tráthúlacht agus cáilíocht an chomhfhreagrais scríofa a fhaigheann siad ó ORAC. Tugadh
ar aird moltaí a bhaineann le feabhsúcháin fhéideartha ar nós imeachta ORAC maidir le
comhfhreagras scríofa agus, nuair is féidir, cuirfear san áireamh iad in 2014.

•

Leanann an tIonad um Sheirbhís do Chustaiméirí ar aghaidh ag déanamh monatóireacht ar
agaí freagartha do chomhfhreagras ar bhonn míosúil chun a chinntiú go bhfuilimid ag
comhlíonadh ár dtiomantas mar a leagtar amach inár gCairt Chustaiméirí agus inár bPlean
Gníomhaíochta Seirbhíse do Chustaiméirí.

•

Lean ORAC ar aghaidh ag cinntiú gur coinníodh foireann ar an eolas faoi aon fhorbairtí
nua maidir le hobair na heagraíochta agus eisíodh trí bhullaitín foirne in 2013 ina leith sin.

•

Ar aon dul le tiomantais ár bPlean Gníomhaíochta Seirbhíse do Chustaiméirí, cuireadh
dhá chruinniú den Phainéal Teagmhála um Sheirbhís do Chustaiméirí ar siúl, ceann
amháin i mí Iúil agus ceann eile i mí na Samhna 2013. Soláthraíonn na cruinnithe sin deis
úsáideach le haghaidh faisnéis a mhalartú idir comhaltaí den phainéal, a chuimsíonn
eagraíochtaí neamhrialtasacha ábhartha a dhéileálann le lucht iarrtha tearmainn, le
dídeanaithe, le hiarratasóirí ar chosaint choimhdeach agus príomhbhaill foirne ORAC.
Dhírigh an cruinniú i mí na Samhna 2013 go príomha ar fhaisnéis a thabhairt do
chomhaltaí an phainéil faoi na socruithe nua le haghaidh iarratais ar chosaint
choimhdeach a phróiseáil.

•

Lean ORAC ar aghaidh ag bualadh le gníomhaireachtaí eile chun tuairimí a mhalartú faoi
oibriú éifeachtach agus éifeachtúil an phróisis tearmainn, lena n-áirítear Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte, an tSeirbhís Dlí do Dhídeanaithe agus Biúró Náisiúnta an Gharda
Síochána um Inimirce. Iarradh tuairimí páirtithe leasmhara, go háirithe sular aistríodh an
fheidhm um chosaint choimhdeach a phróiseáil chuig ORAC.

•

Dhéileáil an tIonad um Sheirbhísí Corparáideacha agus Sheirbhís do Chustaiméirí le
16,268 idirbheart comhfhreagrais le linn na bliana. Chun teacht ar thuilleadh faisnéise,
féach Tábla A ag Aguisín 5.

Faisnéis shoiléir do chustaiméirí
•

Lean an tIonad um Sheirbhís do Chustaiméirí le seirbhís um fhreagairt guthán a chur ar
fáil Luan go hAoine gach seachtain idir 09.15 agus 17.30.

•

Tugtar breac-chuntas ar chineál ábhar na faisnéise cuimsithí a chuirtear ar fáil
d’iarratasóirí faoin bpróiseas tearmainn in áit eile sa tuarascáil seo.

Nós Imeachta maidir le Gearáin ó Chustaiméirí
•

Tugtar breac-chuntas ar nós imeachta ORAC maidir le gearáin ó chustaiméirí ina gCairt
Chustaiméirí agus ina bPlean Gníomhaíochta Seirbhíse do Chustaiméirí agus leantar le
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hathbhreithniú leanúnach a dhéanamh air lena chinntiú go bhfeidhmíonn sé ar bhealach
éifeachtach.
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Sprioc Ardleibhéil 5
Bainistíocht éifeachtúil agus éifeachtach a dhéanamh ar ár n-eagraíocht agus
ar a hacmhainní i gcomhréir le dea-chleachtas, agus acmhainní leithdháilte á
gcur san áireamh agus aird á tabhairt ar fhorbairt ár bhfoirne.
Cuspóirí Ráiteas Straitéise 2013-2015

 A chinntiú go dtacaíonn ár gcreataí pleanála straitéisí gnó agus pleanála
feidhmíochta aonair le feidhmíocht bharrmhaith na heagraíochta.

 Acmhainní daonna a bhainistiú le freastal ar riachtanais ghnó na heagraíochta agus
ar riachtanais forbartha na foirne.

 Úsáid bharrmhaith a bhaint as réitigh TFC le tacú le riachtanais ghnó na
heagraíochta.



Acmhainní airgeadais a bhainistiú maidir le hAthchóiriú na Seirbhíse Poiblí ar
bhealach atá comhsheasmhach le riachtanais na hOifige.

 Seirbhísí agus áiseanna na hOifige a bhainistiú go héifeachtach.
 Tiomantas tréan a fhorbairt i leith bealaí nua chun oibriú trí Chomhpháirtíocht.
 Tacaíocht ardchaighdeáin chorparáideach a chur ar fáil do ORAC lena feidhmeanna
reachtúla agus neamhreachtúla a chomhlíonadh agus freisin le monatóireacht
éifeachtach a dhéanamh ar chumarsáid na hOifige, go hinmheánach agus go
seachtrach araon.
Pleanáil Ghnó
•

Príomhghné dár bpróiseas bainistíochta is ea pleanáil ghnó. Tugann sí an deis don
eagraíocht measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn na hoibre go rialta agus tosaíochtaí
maidir le hacmhainní ar fáil a shainaithint agus a athbhreithniú. Cuireadh athbhreithniú ar
phlean gnó na réimsí go léir gach ráithe agus rinneadh athruithe nuair ba ghá.

•

Chuimsigh Plean Gnó ORAC do 2013 béim láidir ar phróiseáil éifeachtúil agus
éifeachtach iarratas mar aon le béim ar sheirbhís do chustaiméirí agus ar dhearbhú
cáilíochta.

•

Chun cabhrú le ORAC aon rioscaí a shainaithint agus chun a chinntiú go raibh na
maoluithe agus na rialuithe ábhartha i bhfeidhm, cuireadh measúnacht bainistíocht riosca
san áireamh sa phróiseas um pleanáil ghnó do 2013.

•

Mar chuid den athbhreithniú ráithiúil ar an bPlean Gnó, scrúdaíodh cláir rioscaí le
haghaidh gach Aonaid agus glacadh aon bheart ceartaitheach nuair ba ghá.
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Acmhainní Daonna/Oiliúint
•

D’athraigh feidhm thacaíochta foirne ORAC tar éis PeoplePoint a thabhairt isteach i mí an
Mhárta 2013. Is é PeoplePoint an t-ionad seirbhísí comhroinnte do riarachán a bhaineann
le hacmhainní daonna agus le Pinsin agus do cheisteanna maidir leis an Státseirbhís ar
fad. Is é PeoplePoint a chuireann an bainistiú ar iarratais, cheisteanna agus iarrataí a
bhaineann le AD ORAC ar fáil anois.

•

Leanadh leis an Straitéis um Thacaíocht Foirne agus AD ORAC (2011-2013) a chur i
bhfeidhm agus cuireadh raon leathan ceangaltas chun cinn nó rinneadh iad a thabhairt
chun críche. Rinneadh monatóireacht agus tuairisciú ar dhul chun cinn na Straitéise i
dtuarascálacha rialta ar an bPlean Gnó agus sa Tuarascáil Bhliantúil. Réitíodh Tuarascáil
ar Dhul Chun Cinn agus scaipeadh í ar an gCoiste Comhpháirtíochta agus ar an
bhfoireann in 2013.

•

Leanadh ar aghaidh ag cur Straitéis Oiliúna agus Forbartha ORAC (2012-2014) chun
feidhme freisin. Soláthraítear sa straitéis seo an creat le haghaidh cur ar fáil agus forbairt a
dhéanamh ar na scileanna agus na hinniúlachtaí a theastaíonn le cabhrú leis an bhfoireann
chun spriocanna na heagraíochta a bhaint amach agus chun soláthar a dhéanamh
d’fhorbairt phearsanta. Déantar monatóireacht agus tuairisciú ar dhul chun cinn na
Straitéise i dtuarascálacha rialta ar Phlean Gnó ORAC agus sa Tuarascáil Bhliantúil.

•

Lean gach ball foirne le páirt a ghlacadh sa Chóras Bainistíochta agus Forbartha
Feidhmíochta (PMDS) le linn 2013. Córas ar fud na seirbhíse is ea PMDS, agus tá sé
deartha le bheith ina bhealach cothrom agus éifeachtach chun feidhmíocht a mheas agus a
fhorbairt trí phlé rialta, oscailte, macánta agus cuiditheach idir bainisteoirí agus baill
foirne. I measc na dtairbhí a bhaineann leis an PMDS do bhaill foirne, do bhainisteoirí
agus do na heagraíochtaí tá soiléireacht a chur ar fáil ar fheidhmeanna agus ar
thosaíochtaí, feidhmíocht a fheabhsú agus cur le cur chuige córasach i leith forbairt
phearsanta. Rinneadh athruithe ar an bpróiseas PMDS le linn na bliana ó thaobh ghráid an
lucht ardbhainistíochta de agus cuireadh na hathruithe sin chun feidhme ina n-iomláine ina
dhiaidh sin.

•

Lean Oifigeach Cuidithe Fostaithe na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais de bheith
ar fáil chun freastal ar riachtanais foirne.

•

In 2013, lean ORAC le tosaíocht a dhéanamh de riachtanais a bhfoirne i réimsí na
forbartha agus na hoiliúna do phoist shonracha ar bhealach cost-éifeachtúil. Ar an iomlán,
cuireadh 300 ‘aonad oiliúna’ ar fáil don fhoireann. Cuireadh Plean Oiliúna Bliantúil i dtoll
a chéile don bhliain agus scaipeadh é i measc na foirne ar fad. Cuireadh san áireamh sa
Phlean tosaíochtaí oiliúna eagraíochtúla agus riachtanais oiliúna aonair araon a
sainaithníodh sa chóras PMDS.

•

Bhí na nithe seo a leanas i measc na gcúrsaí oiliúna a tugadh d’fhoireann ORAC sa
bhliain 2013:





Oiliúint agus Oiliúint Athnuachana i Stádas Dídeanaí a Chinneadh.
Oiliúint a bhaineann go Sonrach le Cásobair (Oiliúint Athnuachana i dTeicnící
Agallaimh).
Oiliúint UNHCR i gcásanna a bhaineann le Daoine gan Stát.
Oiliúint i gcásanna a bhaineann le Mionaoisigh Neamhthionlactha.
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Oiliúint i bhFeasacht Idirchultúrachais – Modúl oiliúna athnuachana.
Biuró Teicniúil an Gharda Síochána – Oiliúint i gCalaois Doiciméadaithe.
Oiliúint i Sábháilteacht Phearsanta.
Seisiúin Faisnéise de chuid an Aonaid um Rialachán Bhaile Átha Cliath.
Seimineár de chuid an Aonaid um Athbhreithniú Breithiúnach.
Seimineár maidir le Saoráil Faisnéise.
Oiliúint i gCosaint Choimhdeach don fhoireann agus do chomhaltaí den Phainéal.

•

Mar chuid de chlár forbartha foirne ORAC, thug an tOllamh Rosemary Byrne, Scoil an
Dlí, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, láithreoireacht ar Chreidiúnacht agus
Fianaise Chearta an Duine i mí Mheán Fómhair 2013.

•

Thacaigh foireann ORAC le forbairt a dhéanamh ar mhodúil atá mar chuid de Churaclam
Oiliúna EASO.

•

Mar aon le hoiliúint oibriúcháin a chur ar fáil i réimsí ar nós stádas dídeanaí a chinneadh,
cásanna a bhaineann le mionaoisigh neamhthionlactha, ionduchtú a bhaineann go sonrach
le cásobair, ba sna réimsí seo a leanas a soláthraíodh cúrsaí oiliúna freisin: Oiliúint
Athnuachana i Seirbhís do Chustaiméirí, Scileanna Praiticiúla Scríbhneoireachta,
Ardchúrsa in MS Word, Cúrsa Athnuachana i nGarchabhair, Cúrsa Athnuachana do
Mhaoir Dhóiteáin, Cúrsa Treallúis agus Oiliúint i Sábháilteacht Phearsanta a tugadh don
fhoireann tosaigh.

•

Leanadh ar aghaidh le hobair a dhéanamh freisin chun clár cuimsitheach oiliúna a
fhorbairt mar ullmhúchán don nós imeachta singil a thabhairt isteach.

•

Leanadh le hathbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar acmhainní um sholáthar foirne na
hOifige ar leibhéal an aonaid agus na heagraíochta araon agus rinneadh acmhainní a
athdháileadh agus atheagrú go hinmheánach agus ar fud Sheirbhís Eadóirseachta agus
Inimirce na hÉireann (INIS) chun freastal ar riachtanais athraitheacha ghnó. Mar chuid de
thionscnamh iltascála, ghlac roinnt baill foirne, ar bhonn ad hoc nó ar bhonn leanúnach, le
dualgais bhreise nár tháinig faoina n-aonaid féin.

•

De bharr líon na mball foirne a chuaigh ar scor, de bharr líon na mball a d’aistrigh amach
ón eagraíocht agus ar mhaithe le freastal ar an obair bhreise a tháinig as dlínse chosanta
coimhdí a aistriú chuig ORAC, rinneadh athruithe ar an gcreat eagrúcháin i mí na Samhna
2013. Leagtar na hathruithe sin amach sa Struchtúr um Sholáthar Foirne Bainistíochta
ORAC in Aguisín 1.

•

Rinneadh roinnt baill foirne a athfhostú chuig an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
agus chuig PeoplePoint le linn 2013. Níor ionadaíodh an fhoireann sin. D’fhonn na
freagrachtaí nua ar ORAC i dtaca le cosaint choimhdeach a léiriú, chuaigh roinnt baill
foirne isteach in ORAC sa dara leath den bhliain, agus cuireadh Painéal de dhaoine
cáilithe ar bun.

•

Lean beirt bhall foirne le bheith ar iasacht d’Aonad Tuairiscithe agus Anailíse (RAU)
INIS. Is é cuspóir an Aonaid um Thuairisciú agus Anailís i Seirbhís Eadóirseachta agus
Inimirce na hÉireann ná tacú le INIS (lena n-áirítear ORAC) go ginearálta maidir le
soláthar faisnéise staitistiúla ar mhaithe le cuspóirí bainistíochta, oibriúcháin agus pleanála
straitéisí.
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•

Lean beirt bhall foirne le bheith ar iasacht go lánaimseartha d’Fhoireann Tacaíochta Gnó
an Chláir um Chomhtháthú Straitéiseach Tearmainn agus Inimirce (AISIP).

•

Sa bhliain 2013, ghlac ORAC páirt arís eile i Scéim Náisiúnta JobBridge atá á reáchtáil
tríd an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Tugann an clár sin deis do chéimithe
dífhostaithe taithí luachmhar oibre a ghnóthú agus cabhrú freisin leis an Roinn agus lena
gníomhaireachtaí ag an am céanna. Chuaigh intéirneach dlí agus oifigeach tacaíochta dlí i
mbun sannacháin naoi mí agus chuir céimí dlí sannachán naoi mí i gcrích faoin scéim.

•

Faoin gClár WAM (Meantóireacht ‘Toilteanach Ábalta’), chuir rannpháirtí socrúchán
oibre sé mhí i gcrích in ORAC san Aonad um Fhaisnéis Tír Thionscnaimh(COI)/Taighde
agus Anailís Dhlíthiúil. Is é cuspóir an chláir sin ná rochtain phríomhshrutha a chur chun
cinn ar mhargadh saothair na hÉireann d’iarchéimithe atá faoi mhíchumas.

•

Sa bhliain 2013, lean ORAC leis an mBeartas agus Clár Comhionannais a chur chun
feidhme agus rinneadh tuarascáil ar dhul chun cinn ina leith sin a ullmhú agus a scaipeadh
i measc na foirne ar fad.

Teicneolaíocht Faisnéise agus Staitisticí
•

Lean Rannóg TF na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus Foireann Tacaíochta
Gnó AISIP ag Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann de bheith ag tacú le
córais faisnéise na heagraíochta sa bhliain 2013.

•

Leanadh le húsáid a bhaint as bogearraí Intelliview san Aonad um Athbhreithniú
Breithiúnach ar mhaithe le tuarascálacha staitistiúla a ghiniúint ó Bhunachar Sonraí na
nDúshlán Dlí.

•

I gcomhar le Rannóg TF na Roinne agus le INIS, tugadh faoi obair chun córas nua TF a
fhorbairt chun tacú leis an dlínse nua chosanta coimhdí agus le Rialachán nua Bhaile Átha
Cliath III a thabhairt isteach in ORAC.

•

Lean ORAC le húsáid iomlán a bhaint as an gCóras Faisnéise Tír Thionscnaimh
(ríomhleabharlann) de chuid Ionad Doiciméadaithe na nDídeanaithe. Is é Ionad
Doiciméadaithe na nDídeanaithe (RDC) a bhainistíonn an ríomhleabharlann, rud atá ar
fáil do chomhlachtaí a phléann leis an bpróiseas tearmainn agus inimirce. Cuireann an
córas áiseanna ar fáil chun faisnéis leictreonach a choinneáil agus a rochtain, lena náirítear tuarascálacha faisnéise thír thionscnaimh (COI), Pacáistí Faisnéise faoi Thíortha,
freagraí ar fhiosruithe COI atá curtha ó aithne, catalóg leabharlainne agus ábhair dhlí.
Chomh maith leis sin, baineann sé leas as phríomhbhunachair shonraí idirnáisiúnta, go
háirithe bunachar sonraí Refworld an UNHCR agus an Bunachar Sonraí Eorpach um
Fhaisnéis Tír Thionscnaimh (ecoi.net), rud a ndéanann Ionad Doiciméadaithe na
nDídeanaithe (RDC) rannchuidiú ina leith.

•

Tá ORAC ag comhoibriú freisin le RDC sna hullmhúcháin le haghaidh aontachas na
hÉireann leis an tairseach nua COI, atá á forbairt faoi choimirce na hOifige Tacaíochta
Eorpaí do Chúrsaí Tearmainn. Táthar ag súil go gcuirfear na hullmhúcháin theicniúla
éagsúla i gcrích le linn 2014.
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•

Lean Rannóg TF na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais de bheith ag tacú le córas
DubliNET sa bhliain 2013. Is é atá ann sin ná córas cumarsáide a mbaineann gach Stát
Conarthach Rialachán Bhaile Átha Cliath úsáid as, córas a sholáthraíonn cumarsáid
leictreonach shlán chun cásanna faoin Rialachán sin a phróiseáil. Beidh córas DubliNet
mar bhonn le cumarsáid faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath III, rud a thiocfaidh i bhfeidhm
i mí Eanáir 2014.

Acmhainní Airgeadais
•

Chuir an eagraíocht rialuithe cuí inmheánacha agus seachtracha airgeadais i bhfeidhm sa
bhliain 2013 chun a chinntiú go gcomhlíonfadh ORAC Nósanna Imeachta ábhartha
maidir le Beartas Airgeadas agus Treoirlínte ábhartha maidir le Soláthar Poiblí agus chun
a chinntiú go gcoinneofaí caiteachas taobh istigh den bhuiséad.

•

Tá táirgeacht chaiteachais ORAC don bhliain 2013 le fáil in Aguisín 6.

Seirbhísí Tacaíochta Inmheánaí
•

Le linn na bliana 2013, lean feidhm chóipeála/chlárlainne an Aonaid um Riarachán agus
Socruithe le heochairsheirbhís tacaíochta a chur ar fáil don Oifig. Cuireadh thart ar 14,752
idirbheart, idir aistrithe comhaid agus idirbhearta eile, i gcrích le linn na bliana, lena náirítear cóipeáil comhad agus cúnamh na deisce cabhraí. I gcomhar le haonaid eile in
ORAC, leanadh le hathbhreithniú agus le cuíchóiriú a dhéanamh ar chleachtais oibre
maidir le cáschomhaid a chruthú, a chóipeáil, a chur le chéile agus a aistriú. Ba é an
aidhm a bhí leis sin ná an chuid is fearr agus is féidir a bhaint as an bhfoireann agus as
acmhainní.

•

Sa bhliain 2013, d’úsáid ORAC seirbhísí ateangaireachta agus aistriúcháin i mbreis agus
50 teanga. A bhuí le nósanna imeachta a bhí i bhfeidhm leis na soláthraithe seirbhíse
ateangaireachta agus aistriúcháin, bhíothas in ann iarratais a phróiseáil go pras.

Comhpháirtíocht
•

Ceann de na príomhghnéithe de nuachóiriú agus athrú a bhainistiú in ORAC ba ea an
bhéim leanúnach a bhí á cur ar an bpróiseas comhpháirtíochta, agus tionóladh cruinnithe
rialta an Choiste Comhpháirtíochta le linn na bliana.

•

Agus iad ag tabhairt faoi roinnt eachtraí éagsúla – rothaíocht urraithe ó Bhaile Átha Cliath
go dtí an tInbhear Mór ina measc - d’éirigh leis an gCoiste Tiomsaithe Airgid don Phobal
Áitiúil suim iomlán €920 a bhailiú le linn na bliana 2013 chun tacú le comhdháil áitiúil
Chumann Naomh Uinseann de Pól.

Forbairtí Corparáideacha
•

Tugtar sa tuarascáil seo an chéad nuashonrú ó ORAC maidir le cur chun feidhme na
Spriocanna Ardleibhéil a leagadh síos inár Ráiteas Straitéise 2013-2015.
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•

Lean ORAC le hardtosaíocht a thabhairt do chúrsaí sláinte agus sábháilteachta in 2013.
Leanann Ráiteas Beartais Sláinte agus Sábháilteachta le cur ar chumas na hOifige a
freagrachtaí i leith na foirne agus a custaiméirí a chomhlíonadh faoin reachtaíocht sláinte
agus sábháilteachta. Tá roinnt tionscnaimh leanúnacha i gceist leis, agus áirítear orthu sin:





baill foirne a cheapadh agus a oiliúint mar Mhaoir Dhóiteáin agus oiliúint a chur ar
bhaill foirne i nGarchabhair agus i nDífhibrileoirí Cairdiacha a úsáid.
feasacht na foirne a ardú ar cheisteanna sláinte agus sábháilteachta.
athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar na nósanna imeachta sláinte agus
sábháilteachta san oifig chun foireann agus custaiméirí ORAC a choinneáil chomh
sábháilte agus is féidir.
Déantar ionadaíocht do ORAC ar Choiste Sláinte agus Sábháilteachta INIS.

Feasacht Fuinnimh
•

Lean ORAC lena Plean eagraíochtúil Gníomhaíochta Fuinnimh a chur chun feidhme le
linn na bliana 2013. Is é an aidhm atá leis an bPlean sin ná an chuid is fearr a bhaint as
iarrachtaí chun ídiú fuinnimh a laghdú agus leanúint le téamh leordhóthanach, le soilsiú
leordhóthanach agus le timpeall inghlactha oibre a choimeád ar bun ag an am céanna.

•

Is féidir forbhreathnú níos mionsonraithe ar ár n-úsáid fuinnimh agus ar ár dtionscnaimh
choigilt fuinnimh a fháil in Aguisín 7.
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Aguisíní
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Aguisín 1
Struchtúr um Sholáthar Foirne Bainistíochta ORAC
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Aguisín 1
Struchtúr um Sholáthar Foirne Bainistíochta ORAC

Coimisinéir
Príomh-Oifigeach*
Príomh-Oifigeach Cúnta**
An tIonad um Sheirbhísí Corparáideacha agus
Sheirbhís do Chustaiméirí***

Príomh-Oifigeach Cúnta
An tAonad um Athbhreithniú
Breithiúnach***

An tAonad um Thuairisciú agus Anailís (gnéithe
ORAC)***

An tAonad um Thacaíocht Foirne,
Faisnéis Tír Thionscnaimh/Taighde agus
Anailís Dhlíthiúil ***

Príomh-Oifigeach
Príomh-Oifigeach
Cúnta

Príomh-Oifigeach
Cúnta

Príomh-Oifigeach
Cúnta

Príomh-Oifigeach
Cúnta

An tAonad um
Próiseáil Cásanna
Tearmainn

An tAonad um Athaontú
Teaghlaigh

An tAonad um
Nósanna Imeachta,
Oiliúint agus
Forbairt Eagraíochta

An tAonad um
Chosaint
Choimhdeach

An tAonad um
Riarachán, Socruithe
agus Léiriú

An tAonad um
Rialachán Bhaile Átha
Cliath agus
Imscrúdú/Idirchaidreamh

An tAonad um
Pleanáil Nós
Imeachta Singil

An tAonad Fáiltithe

* Folúntas amháin do Phríomh-Oifigeach.
** Folúntas amháin do Phríomh-Oifigeach Cúnta
*** Tuairiscíonn na hAonaid seo go díreach don Choimisinéir.
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Aguisín 2
Forbhreathnú ar Aonaid ORAC
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Aguisín 2 - Forbhreathnú ar Aonaid ORAC
1.

An tAonad um Riarachán, Socruithe agus Léiriú

Riarachán agus Socruithe
Is iad seo a leanas feidhmeanna an Aonaid:
 sceidealú agallamh a shocrú d’iarratasóirí ar thearmann.
 socruithe a dhéanamh do sheirbhísí ateangaireachta agus aistriúcháin.
 an limistéar feithimh agallaimh a bhainistiú.
 fógraí faoi mholtaí a eisiúint d’iarratasóirí ar thearmann agus do na páirtithe ábhartha tar
éis imscrúdú a dhéanamh ar iarratais ar thearmann.
 cásanna a measadh a bheith tarraingthe siar a phróiseáil.
 tacaíocht riaracháin a thabhairt don Aonad um Próiseáil Cásanna.
 comhfhreagras a bhaineann leis an Aonad um Próiseáil Cásanna a phróiseáil.
 aistriú comhad agus cóipeáil comhad a bhainistiú in ORAC.
An tAonad um Léiriú
Is é ról an Aonaid um Léiriú ná ionadaíocht a dhéanamh don Choimisinéir Iarratais do
Dhídeanaithe ag éisteachtaí achomhairc os comhair an Bhinse Achomhairc do Dhídeanaithe i
gcásanna a bhaineann le stádas dídeanaí agus le cosaint choimhdeach, freagra a thabhairt ag
éisteachtaí achomhairc ar na saincheisteanna a ardaítear le linn achomharc an achomharcóra agus
cúnamh a thabhairt don Chomhalta den Bhinse cinneadh ceart agus cóir a dhéanamh. Cuireann an
tAonad freagraí reachtúla ar fáil faoi alt 16(6) agus faoi alt 16(7) d’Acht na nDídeanaithe, 1996,
agus de réir na bhforálacha ábhartha i Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cosaint Choimhdeach)
2013.

2.

An tAonad um Próiseáil Cásanna Tearmainn

Is é bunchuspóir an Aonaid um Próiseáil Cásanna Tearmainn ná imscrúdú cóir, tráthúil agus
éifeachtach a dhéanamh ar iarratas ar dhearbhú stádas dídeanaí agus moltaí atá láidir ó thaobh dlí
de a dhéanamh ina leith. Áirítear leis an imscrúdú sin iarratasóirí a chur faoi agallamh duine le
duine, taighde neodrach a dhéanamh ar na héilimh arna ndéanamh agus moltaí a dhéanamh
maidir le cibé acu ar cheart stádas dídeanaí a ‘dheonú’ nó a ‘dhiúltú’ d’iarratasóir. Tá ceann an
aonaid freagrach freisin as próiseas dearbhú cáilíochta ORAC a stiúradh i ndáil le moltaí i
gcomhair tearmainn.

3.

An tIonad um Sheirbhísí Corparáideacha agus Sheirbhís do
Chustaiméirí

Is é ról na hOifige um Sheirbhísí Corparáideacha ná maoirseacht a dhéanamh ar thacaíocht
riaracháin agus rúnaíochta ar ardchaighdeán a thabhairt don Choimisinéir Iarratais do
Dhídeanaithe agus dá lucht Ardbhainisteoirí chun cur ar a chumas a dhualgais reachtúla agus
neamhreachtúla a chomhlíonadh. Comhordaíonn an oifig freagraí ar iarratais ó chodanna eile de
Sheirbhís Eadóirseachta agus Imirce na hÉireann (INIS), ó Ranna/gníomhaireachtaí Rialtais agus
ó na meáin, i measc comhlachtaí eile, agus ullmhaíonn sí na cáipéisí corparáideach uile agus tá
siad freagrach as iad a scaipeadh. Tá an tIonad um Sheirbhísí do Chustaiméirí freagrach as
forbairt agus as monatóireacht a dhéanamh ar struchtúir sheirbhíse do chustaiméirí, as fiosruithe
seirbhíse do chustaiméirí a bhainistiú agus as dul i dteagmháil le heagraíochtaí eile (rialtasacha
agus neamhrialtasacha).
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4.

An tAonad um Rialachán Bhaile Átha Cliath agus Imscrúdú /
Idirchaidreamh

Pléann an tAonad seo le Rialachán Bhaile Átha Cliath II (agus le Rialachán Bhaile Átha Cliath/an
Aontais Eorpaigh III ón 1 Eanáir 2014) a chur chun feidhme. Tá sé freagrach as a chinneadh cé
acu ba cheart nó nár cheart iarratais ar thearmainn a aistriú chuig Stáit Chonarthacha eile lena nimscrúdú agus déileálann sé le hiarrataí ó Stáit Chonarthacha eile iarratais ar thearmainn a aistriú
chuig an Stát seo. Tugann an ghné imscrúdaithe den Aonad cúnamh imscrúdaitheach d’aonaid
eile in ORAC, do INIS agus do GNIB agus gníomhaíonn sí mar lárphointe idirchaidrimh le
gníomhaireachtaí eile Stáit.

5.

An tAonad um Athaontú Teaghlaigh

Déanann an tAonad um Athaontú Teaghlaigh scrúdú ar iarratais arna ndéanamh ag dídeanaithe ar
chead a fháil do dhaoine áirithe dá dteaghlach an Stát a iontráil agus cónaí ann. Tuairiscíonn sé
don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais ina leith sin.

6.

An tAonad um Athbhreithniú Breithiúnach

Réitíonn an tAonad um Athbhreithniú Breithiúnach freagra ORAC ar agóidí dlíthiúla sa chás gur
freagróir é ORAC maidir le moltaí tearmainn agus cosanta coimhdí ag an gcéad chéim. Réitíonn
sé freisin freagraí ar agóidí faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath. Áirítear leis sin achomhairc chuig
an gCúirt Uachtarach agus atreoruithe chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEU).

7.

An tAonad um Nósanna Imeachta, Oiliúint agus Forbairt Eagraíochta

Is é ról an Aonaid seo ná gníomhú mar láracmhainn eolais don eagraíocht agus stiúradh a
dhéanamh ar bheartas agus nósanna imeachta ORAC a fhorbairt agus a athbhreithniú go
leanúnach de réir mar a bhaineann siad le hiarratais ar thearmainn agus ar chosaint choimhdeach
a bhainistiú agus a imscrúdú. Chomh maith leis sin, déanann an tAonad oiliúint chuí a
chomhordú agus a chur ar fáil don fhoireann maidir leis an bpróiseas um stádas dídeanaí agus
cosaint choimhdeach a chinneadh.

8.

An tAonad Fáiltithe

Pléann an tAonad Fáilte le hiarratais ar thearmann a ghlacadh agus a phróiseáil nuair a fhaightear
iad den chéad uair in ORAC. Is é atá i gceist leis sin ná méarloirg a thógáil agus iad a chur isteach
i mbunachar sonraí méarlorgaireachta EURODAC, grianghraif a ghlacadh d’iarratasóirí agus
Deimhnithe Cónaithe Sealadacha a eisiúint d’iarratasóirí. Déanann an tAonad próiseáil freisin ar
chéim thosaigh na n-iarratas ar chosaint choimhdeach.

9.

An tAonad um Thuairisciú agus Anailís

Tá an tAonad um Thuairisciú agus Anailís (RAU) freagrach as faisnéis staitistiúil agus
bhainistíochta a chur ar fáil agus as tuarascálacha tréimhsiúla staitistiúla a chur i dtoll a chéile
agus a scaipeadh. Is cuid den Aonad um Thuairisciú agus Anailís in INIS é an tAonad um
Thuairisciú agus Anailís in ORAC.

10.

An tAonad um Pleanáil Nós Imeachta Singil

Tá freagracht ar an Aonad um Pleanáil Nós Imeachta Singil as beartais agus nósanna imeachta
inmheánacha a fhorbairt. Tá freagracht air freisin as forbairt a dhéanamh ar na cláir oiliúna a
theastaíonn chun gur féidir freastal ar chur chun feidhme an Bille um Inimirce, Cónaithe agus
Cosaint a bheartaítear, rud as a dtiocfaidh (agus é achtaithe agus i bhfeidhm) nós imeachta singil
lena ndéanfar breithniú ar chúrsaí a bhaineann le dídeanaithe agus le cosaint choimhdeach agus ar
chúrsaí de chineál cead fanachta.
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11.

An tAonad um Thacaíocht Foirne, Faisnéis Tír Thionscnaimh/Taighde
agus Anailís Dhlíthiúil
Is é seo a leanas ról an aonaid:
• Feidhmeanna tacaíochta foirne, cineálacha áirithe oiliúna pearsanta san áireamh, a chur ar
fáil agus a chomhordú.
• Faisnéis Tír Thionscnaimh (COI) agus ábhair eile thaighde a sholáthar chun tacú le réimsí
éagsúla freagrachta ORAC.
• Feidhm na hanailíse teanga a bhainistiú.
• Anailís dhlíthiúil/tacaíocht taighde a chur ar fáil i dtaca le hathbhreithniú breithiúnach, le
beartais agus le nósanna imeachta ORAC, agus le hobair dhlíthiúil eile faoina dtugann an
Coimisinéir, agus
• Bainistiú a dhéanamh ar bhaill foirne chonarthacha (faoi scéim JobBridge agus/nó cláir
eile) a dhéanann anailís dhlíthiúil agus obair thaighde.

12.

An tAonad um Chosaint Choimhdeach

Is é ról an Aonaid um Chosaint Choimhdeach ná a chinntiú go ndéantar imscrúdú (agus
agallamh) cothrom, éifeachtúil agus tráthúil ar iarratais ar chosaint choimhdeach agus moltaí atá
láidir ó thaobh dlí de a dhéanamh maidir le cibé acu ar cheart cosaint den sórt sin a ‘dheonú’ nó a
‘dhiúltú’ d’iarratasóir. Chomh maith leis sin, déanann sé maoirseacht ar bhainistiú dualgas eile a
bhaineann le cosaint choimhdeach, lena n-áirítear agallaimh a sceidealú, ionadaíocht a chinntiú
ag éisteachtaí achomhairc an Bhinse Achomhairc do Dhídeanaithe, moltaí a eisiúint, staitisticí
bainistíochta a chur le chéile agus bainistiú próiseas oibre i gcoitinne.
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Aguisín 3
Iarratais/Staitisticí Próiseála
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Tábla 1. Líon na n-iarratas in aghaidh na bliana idir 1992 agus 2013
Athrú ar an
mbliain roimhe
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Bliain
1992
1993
1994
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1998
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total

Iarratais
39
91
362
424
1,179
3,883
4,626
7,724
10,938
10,325
11,634
7,900
4,766
4,323
4,314
3,985
3,866
2,689
1,939
1,290
956
946
88,199

(%)

133.3
297.8
17.1
178.1
229.3
19.1
67.0
41.6
-5.6
12.7
-32.1
-39.7
-9.3
-0.2
-7.6
-3.0
-30.4
-27.9
-33.5
-25.9
-1.0

Tábla 2. Iarratais a fuarthas de réir na míosa agus na bliana
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Mí
Eanáir
Feabhra
Márta
Aibreán
Bealtaine
Meitheamh
Iúil
Lúnasa
Meán Fómhair
Deireadh Fómhair
Samhain
Nollaig
Iomlán

2012
101
83
59
69
76
70
91
87
70
105
72
73
956

2013
79
83
65
92
80
73
70
65
80
81
109
69
946

Athrú ó
Bhliain go
Bliain
-21.8
0.0
10.2
33.3
5.3
4.3
-23.1
-25.3
14.3
-22.9
51.4
-5.5
-1.0
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Tábla 3. Iarratais in aghaidh na bliana idir 1992 agus 2013 de réir inscne
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Bliain
1992
1993*
1994*
1995
1996*
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Iomlán

Fir
31
58
264
334
875
2,643
2,869
4,958
6,602
5,447
5,773
3,944
2,521
2,778
2,875
2,478
2,469
1,758
1,265
779
599
585
51,905

Mná
8
28
97
90
299
1,240
1,757
2,766
4,336
4,878
5,861
3,956
2,245
1,545
1,439
1,507
1,397
931
674
511
357
361
36,283

Iomlán
39
91
362
424
1,179
3,883
4,626
7,724
10,938
10,325
11,634
7,900
4,766
4,323
4,314
3,985
3,866
2,689
1,939
1,290
956
946
88,199

Cóimheas
Fear/Ban
3.9
2.1
2.7
3.7
2.9
2.1
1.6
1.8
1.5
1.1
1.0
1.0
1.1
1.8
2.0
1.6
1.8
1.9
1.9
1.5
1.7
1.6
1.4

*

Áirítear le hiomláin na mblianta seo cásanna nár cuireadh i
dtaifead 'Inscne'.

Tábla 4. Iarratais in aghaidh na bliana de réir aoisghrúpa
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2008
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2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994*

1993*

1992

0

Bliain
1992
1993*
1994*
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
*

Leanbh

Duine
Fásta

[0 - 17]

[18+]

6
18
31
27
138
791
1,063
1,370
2,456
2,653
2,678
1,895
1,071
926
964
1,025
1,016
764
573
387
277
261
20,390

33
68
330
397
1,041
3,092
3,563
6,354
8,482
7,672
8,956
6,005
3,695
3,397
3,350
2,960
2,850
1,925
1,366
903
679
685
67,803

Iomlán
39
91
362
424
1,179
3,883
4,626
7,724
10,938
10,325
11,634
7,900
4,766
4,323
4,314
3,985
3,866
2,689
1,939
1,290
956
946
88,199

Cóimheas
Daoine
Fásta/Leanaí

Áirítear le hiomláin na mblianta seo cásanna nár cuireadh i
dtaifead 'Aois'.

58

5.5
3.8
10.6
14.7
7.5
3.9
3.4
4.6
3.5
2.9
3.3
3.2
3.5
3.7
3.5
2.9
2.8
2.5
2.4
2.3
2.5
2.6
3.3
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Tábla 5. Aois a luaigh iarratasóirí - 2013
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
0-4

5 - 12

13 - 17

18 - 24

25 - 34
Fir

Aoisghrúpa
0-4
5 - 12
13 - 17
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 +
Iomlán

Fir
74
36
25
98
224
97
26
5
585

Mná
65
40
21
37
106
61
12
19
361

35 - 44

45 - 54

55 +

Mná

Iomlán
139
76
46
135
330
158
38
24
946

Iomlán (%)
14.7
8.0
4.9
14.3
34.9
16.7
4.0
2.5

Cóimheas
Fear/Ban

1.1
0.9
1.2
2.6
2.1
1.6
2.2
0.3
1.6

D'fhéadfadh nach ionann iomlán na gcéatadán agus 100% mar gheall ar shlánú.

Tábla 6. Áiteanna iarratais
1,200
1,100
1,000
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800
700
600
500
400
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0

Áit iarratais
ORAC
Aerfoirt
Eile
Iomlán
ORAC

Aerfoirt
2012

Eile
2013
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2012
Iarratais
744
154
58
956

%

77.8
16.1
6.1

2013
Iarratais
737
183
26
946

%

77.9
19.3
2.7
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Tábla 7. Na sé thír bhunaidh ba mhó a luadh in 2013 agus comparáid le 2012
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An tSiombáib
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An Mhaláiv
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Athrú ó bhliain go
bliain
%
(%)

Iarratais

%

Iarratais

An Nigéir

162

16.9

129

13.6

-20.4

An Phacastáin

105

11.0

91

9.6

-13.3

PD an Chongó

58

6.1

72

7.6

24.1

An tSiombáib

49

5.1

70

7.4

42.9

An Mhaláiv

23

2.4

55

5.8

139.1

An Algéir
Eile

29
530

3.0
55.4

51
478

5.4
50.5

75.9
-9.8

Iomlán

956

Náisiúntacht

An Algéir

946

Tábla 8. Na sé thír bhunaidh ba mhó a luadh in 2013 de réir inscne
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60%
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75

Mná
54
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Fear/Ban
1.4

50%

An Phacastáin
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16

4.7

40%

PD an Chongó

36
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1.0

30%

An tSiombáib

40

30

1.3

20%

An Mhaláiv

18

37

0.5

10%

An Algéir

39

12

3.3

Eile

302

176

1.7

Iomlán

585

361

1.6

70%
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Mná
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An Mhaláiv

An tSiombáib

PD an
Chongó
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Tábla 9. Iarratais ó dhaoine mionaoiseacha gan tionlacan, 2000 go 2013, de réir inscne
650
600

Bliain
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Iomlán

550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

Fir

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Fir
205
373
167
127
56
71
70
39
51
28
12
17
16
10
1,242

Cóimheas
Mná Iomlán Fear/Ban
97
302
2.1
227
600
1.6
121
288
1.4
144
271
0.9
72
128
0.8
60
131
1.2
61
131
1.1
55
94
0.7
47
98
1.1
28
56
1.0
25
37
0.5
9
26
1.9
7
23
2.3
10
20
1.0
963 2,205
1.3

Mná

Tábla 10. Agallaimh a sceidealaíodh agus ar ar freastalaíodh - 2013
2013

585

361

28676

2845

946 1.6205
2872

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ean

Feab

Már

Aib

Beal

Meith

Iúil

Ar Sceidealaíodh

Mí
A Sceidealaíodh*
Ar ar Freastalaíodh
% ar ar Freastalaíodh

Lún

MF

DF

Samhain

Noll

Ar ar Freastalaíodh

Ean

Feab

Már

Aib

Beal

Meith

Iúil

Lún

MF

DF

Samhain

Noll

Iomlán

81

72

75

77

66

64

75

67

77

68

79

68

869

72

66

58

63

59

56

65

56

68

58

68

60

749

88.9

91.7

77.3

81.8

89.4

87.5

86.7

83.6

88.3

85.3

86.1

88.2

86.2

*

Déanann ORAC ró-sceidealú, rud a ligeann dúinn agallamh eile gníomhach a chur in ionad cealuithe, agus cuireann sin
cosc ar shliotán agallaimh a chailleadh. Baineann na figiúirí thuas leis an líon na n-agallamh a raibh sé ar chumas ORAC freastal orthu.
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Tábla 11. Cásanna a tugadh chun críche
500
450

Iomlán

400
350
300
250
200
150
100
50
Rialachán Bhaile
Átha Cliath II

A mheastar a bheith
aistarrainthe
faoi s.22(8)

A mheastar a
bheith aistarraingthe
faoi s.13(2)

Aistarraingthe
faoi s.13(2)

Diúltaithe
faoi s.13(5)

Diúltaithe
faoi s.13(4)(b)

Ceadaithe

0

Catagóir
Ceadaithe*
Diúltaithe faoi s.13(4)(b)
Diúltaithe faoi s.13(5)
Aistarraingthe faoi s.13(2)
A mheastar a bheith aistarraingthe faoi s.13(2)
A mheastar a bheith aistarraingthe faoi s.22(8)
Rialachán Bhaile Átha Cliath II
Iomlán cásanna a tugadh chun críche

(%)

11.4
39.3
12.6
2.9
12.0
7.5
14.3
1,122

Baineann na hailt le hailt Acht na nDídeanaithe, 1996.
D'fhéadfadh nach ionann iomlán na gcéadtadán agus 100% mar gheall ar
shlánú.
*Féach freisin Tábla 13

Ceadaithe

Rinne an Coimisinéir moladh go gceadófar stádas dídeanaí don iarratasóir.

Diúltaithe faoi
s.13(4)(b)

Rinne an Coimisinéir moladh nár cheart stádas dídeanaí a cheadú don iarratasóir.
Ní mór achomharc a dhéanamh chuig an mBinse Achomhairc do Dhídeanaithe laistigh de 15 lá.

Diúltaithe faoi s.13(5) Rinne an Coimisinéir moladh nár cheart stádas dídeanaí a cheadú don iarratasóir agus chuir sé san
áireamh ina thuarascáil toradh faoi alt 13(6). Ní mór achomharc a dhéanamh chuig an mBinse Achomhairc
do Dhídeanaithe laistigh de 10 lá.
Diúltaithe faoi s.13(2) Rinne an Coimisinéir moladh nár cheart stádas dídeanaí a cheadú don iarratasóir sa chás gur
aistarraingíodh iarratas nó go meastar gur aistarraingíodh iarratas.
s. 22(8)

Baineann cásanna a críochnaíodh faoi alt 22(8) le hiarratasóirí a aistríodh faoi Rialachán Bhaile Átha
Cliath II a ndearna ORAC cinntí ina leith.

Rialachán Bhaile
Átha Cliath II

Sa chás go ndeimhnítear gur cheart cinneadh a dhéanamh ar éileamh an iarratasóra ar stádas dídeanaí i
Stát Conarthach eile faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath II.
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Tábla 12. Comparáid idir iarratais a fuarthas agus cásanna a tugadh chun críche - 2013
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Tábla 13. Moltaí a eisíodh - 2013
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*Cant g

Aistarraingthe s.13(2)
Iomlán moltaí a rinneadh

14.6
50.2
16.1
19.1
878

*

Ní chuirtear cásanna a próiseáladh faoi Rialachán Baile
Átha Cliath.
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s.13(5)
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Baineann na hailt le hailt Acht na nDídeanaithe, 1996.
D'fhéadfadh nach ionann iomlán na gcéadtadán agus 100%
mar gheall ar shlánú.
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Tábla 14. Iarratais gan réiteach idir an 31-Ean-2013 agus an 31-Noll-2013
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Tábla 15. Comparáid idir iarratais bhliantúla a fuarthas agus iad siúd gan réiteach ag deireadh
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Iarratais
a fuarthas
3,883
4,626
7,724
10,938
10,325
11,634
7,900
4,766
4,323
4,314
3,985
3,866
2,689
1,939
1,290
956
946

Cásanna
ar feitheamh
3,886
5,993
7,985
10,127
8,483
5,094
4,554
2,350
1,169
924
1,279
1,196
470
541
248
219
248

Athrú ar chásanna
ar feitheamh
(%)

54.2
33.2
26.8
-16.2
-40.0
-10.6
-48.4
-50.3
-21.0
38.4
-6.5
-60.7
15.1
-54.2
-11.7
13.2
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Aguisín 4
Staitisticí faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath II
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Staitisticí do Rialachán Bhaile Átha Cliath II don tréimhse ón 01/01/2013 go dtí an 31/12/2013

Líon na bhfiosrúchán faoi Airteagal 21 a rinneadh
maidir le Stáit Chonarthacha Rialachán Bhaile Átha
Cliath II
665

Líon na bhfreagraí
Dearfacha a fuarthas ar
Airt. 21

Líon na bhfiosrúchán nár
thángthas ar
Thaifead ar Bith

226

396

(a bhfuil 6 cinn díobh
ó iarratais 2012)

(a bhfuil 15 cinn díobh
ó iarratais 2012)

Gan Freagra
Ar Feitheamh Freagra
8
(a bhfuil 1 cheann díobh ó
iarratais 2012)

57

Líon na nIarratas Foirmiúil a rinneadh chuig Stáit Chonarthacha Rialachán
Bhaile Átha Cliath II
68 (tógáil ar ais)
108 (glacadh ceannais)
176

Líon na nIarratas
Foirmiúil
ar Feitheamh
Cinnidh
17

Líon na nIarratas
Foirmiúil
ar Glacadh leo

Líon na nIarratas
Foirmiúil
a Mheastar gur
Glacadh leo

143
(a bhfuil 7 gcinn díobh mar
fhreagra ar iarratais 2012)

4

Líon na nIarratas
Foirmiúil
a Diúltaíodh
19

3

(1 cheann ó iarratais 2012)

(a raibh 2 cheann díobh ó
iarratais 2012)

160

Comhaid a tugadh ar ais
chuig an bpróiseas
Substainteach

(a raibh 28 ceann díobh bunaithe
ar iarratais a rinneadh in 2012)

31

Líon na gcomhad a seoladh chuig an RDCC*
lena mbaint ón Stát

Líon na nAistrithe

Líon na gCinntí a eisíodh

160

84

(a raibh 28 ceann díobh bunaithe
ar iarratais a rinneadh in 2012)

* An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
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Líon na nIarratas
Foirmiúil
a Aistarraingíodh
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Tábla 1. Fiosrúcháin Airteagal 21 le Stáit Chonarthacha Rialachán BÁC II in 2013
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Tábla 2. Freagraí a fuarthas in 2013 ar fhiosrúcháin Airteagal 21 le Stáit Chonarthacha eile
Rialachán BÁC II
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Dearfach
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Gan freagra
Iomlán

200
150
100
50

Freagraí
226
396
8
630

Iomlán (%)
35.9
62.9
1.3

Nóta: Áirítear leis na freagraí freisin roinnt fiosrúchán a
rinneadh sa bhliain roimhe sin.

0
Dearfach

Diúltach

Gan freagra
Bhí líon beag fiosrúchán ar feitheamh ag deireadh 2013.
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Tábla 3. Iarratais fhoirmiúla ar Stáit Chonarthacha Rialachán BÁC II in 2013
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Tábla 4. Freagraí a fuarthas in 2013 ar iarratais fhoirmiúla a rinneadh chuig Stáit
Chonarthacha Rialachán BÁC II
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Freagraí
143

Iomlán (%)
84.6

4

2.4

19
3
169

11.2
1.8

A aistarraingíodh
Nóta: Áirítear le freagraí freisin roinnt iarratas a
rinneadh sa bhliain roimhe sin.
Bhí líon beag iarratas ar feitheamh ag deireadh 2013.
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Tábla 5. Iarratais fhoirmiúla ó Stáit Chonarthacha eile Rialachán BÁC II ar Éirinn in 2013
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Nóta: Áirítear leis an iomlán de 209 ar an iomlán, 178 iarratas 'tógail ar ais' agus 31 iarratas 'glacadh ceannais'.

Tábla 6. Freagraí ar iarratais fhoirmiúla ó Stáit Chonarthacha eile Rialachán BÁC II
ar Éirinn in 2013
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Nóta: Áirítear leis na freagraí freisin roinnt iarratas a
fuarthas sa bhliain roimhe sin.
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Bhí líon beag iarratas ar feitheamh ag deireadh 2013.
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Tábla 7. Aistrithe faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath II in 2013
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Aguisín 5
Faisnéis faoi Iarratais lenar Láimhseáil an tIonad um Sheirbhísí
Corparáideacha agus Sheirbhís do Chustaiméirí agus an tAonad
Cóipeála/Clárlainne in 2013
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Aguisín 5
Faisnéis faoi Iarratais lenar Láimhseáil an tIonad um Sheirbhísí
Corparáideacha agus Sheirbhís do Chustaiméirí agus an tAonad
Cóipeála/Clárlainne in 2013
Tábla A – An tIonad um Sheirbhísí Corparáideacha agus Sheirbhís do
Chustaiméirí
Catagóir
Litreacha agus Facsanna
Fiosruithe Teileafóin
Fiosruithe Ríomhphoist
Fiosruithe Corparáideacha

Líon a Próiseáladh
4,474
2,080
9,448
266

Iomlán

16,268

Tábla B – An tAonad Cóipeála/Clárlainne
Catagóir
Fiosruithe
Comhaid a cóipeáladh
Idirbhearta aistriú comhaid
Idirbhearta eile

Líon a Próiseáladh
1,656
883
4,343
7,870

Iomlán

14,752

Tabhair faoi deara: Tagraítear i líon iomlán na gcomhad a cóipeáladh do líon na gcomhad a
fótachóipeáladh iarbhír, ach ní léirítear ann go dtarlaíonn sé i bhformhór na gcásanna go ndéantar
roinnt cóipeanna éagsúla de gach comhad.
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Aguisín 6
Sonraí Airgeadais

73

Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe
Tuarascáil Bhliantúil ‐ 2013

Próifíl Chaiteachais Phá Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe:
1 Eanáir 2013 - 31 Nollaig 2013.
Tá an figiúr pá d'Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe cónasctha leis an Áisíneacht Fháilte agus Comhtháite, leis an
mBinse Achomhairc do Dhídeanaithe, mar aon le limistéir Cheanncheathrú Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann de
chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi Fhotheideal D.1, Vóta Ceartais 24. B'ionann an toradh pá d'Fhotheideal
D.1 de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus €25.78m*, as ar úsáid ORAC €4.092m*.

Próifíl Chaitheachais Neamhphá Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe:
1 Eanáir - 31 Nollaig 2013.
Iomlán
Cur Síos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Méid

Aistriúchán agus Ateangaireacht
Costais Ghinearálta Áitribh
Costais Dlí
Postas
Oiliúint agus Forbairt Foirne
Téamh, Solas agus Breosla
Teileachumarsáid
Páipéarachas
Fótachóipeáil agus an tIomlán lena mBaineann
Ilghnéitheach**
Iomlán Taistil (Intíre agus Thar Lear)**
Costais Ghníomhaire Taistil**
Trealamh Oifige**
Foilseacháin**
Leabharlann agus Taighde Dlí**
Costais Leighis**
Costais Dlí**
Cothabháil/Tomhaltáin TF**
Fógraíocht**
Talamh agus Foirgnimh**

(%)

€96,694
€81,388
€76,695
€66,985
€60,324
€35,612
€26,605
€17,992
€10,554
€9,510
€8,661
€4,121
€3,469
€1,894
€624
€548
€82
€0
€0
€0

Iomlán

19.3
16.2
15.3
13.4
12.0
7.1
5.3
3.6
2.1
1.9
1.7
0.8
0.7
0.4
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

€501,758

D'fhéadfadh nach ionann iomlán na gcéatadán agus 100% mar gheall ar shlánú.

*Arna dhearbhú ag an Aonad Bainistíochta Airgeadais, an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, an 19 Feabhra 2014.
Tabhair faoi deara go bhfuil an figiúr seo faoi réir athraithe go dtí go bhfoilseofar Cuntas Leithghabhála 2013 don Vóta Ceartais.
Caiteachas Neamhphá ORAC 2013 - €501,758
€120,000
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€80,000
€60,000
€40,000

€28,909

€20,000
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Catagóir an Chaiteachais
**

Tá na hiomláin maidir leis na cóid earra seo ró-bheag lena léiriú ar an gcairt ar bhonn aonair.
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Aguisín 7
Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh 2013
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Aguisín 7
Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh 2013
Sa bhliain 2013, d’úsáid ORAC 653015 MWh d’Fhuinneamh, dá raibh
Leictreachas freagrach as 252437 MWh
agus dá raibh Gás freagrach as 400578 MWh
I gcodarsnacht leis sin, úsáideadh 612000 MWh d’Fhuinneamh sa bhliain 2012:
244000 MWh de Leictreachas
368000 MWh de Ghás
Is ionann é sin agus méadú de thart ar 6.7% ar an úsáid iomlán fuinnimh i gcomparáid leis an
bhfigiúr don bhliain 2012. Fiú amháin má chuirtear tionscnaimh leanúnacha chaomhnaithe
fuinnimh san áireamh, is féidir an méadú sin a chur i leith méadú ar líon na mball foirne a bhí
lonnaithe i bpríomhoifig ORAC (Teach Timberlay) le linn na bliana.
Ba iad seo a leanas na Bearta a Rinneadh sa bhliain 2013 chun fuinneamh a choigilt:
Plean Gníomhaíochta Fuinnimh ORAC a chur chun feidhme de réir a chéile.
Cruinnithe ráithiúla le comhairleoir fuinnimh chun monatóireacht a dhéanamh ar úsáid fuinnimh
agus chun plé a dhéanamh ar réimsí ina bhféadfaí coigiltí a bhaint amach.
Póstaer coigilt fuinnimh a chur in airde ar fud an fhoirgnimh.
Ríomhphoist rialta inar tugadh tuairiscí míosúla fuinnimh agus smaointe chun fuinneamh a
choigilt a chur chuig an bhfoireann.
Monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí téimh agus an córas téimh a chur as le linn míonna
samhraidh.
Teirmeastait radaitheora a cheangal agus a chothabháil le linn na bliana.
Tionscnaimh arb é is aidhm dóibh fuinneamh a choigilt a bhreithniú ag gach cruinniú an Choiste
Comhpháirtíochta.
Gníomhartha a Bheartaítear do 2014 chun fuinneamh a choigilt:
An Plean Gníomhaíochta Fuinnimh a chur chun feidhme de réir a chéile.
Páirt a ghlacadh i bhFeachtas Oifig na nOibreacha Poiblí “Cumhacht a Bharrfheabhsú san Ionad
Oibre”.
Athbhreithniú a dhéanamh ar an amchlár téimh le linn an gheimhridh/an tsamhraidh.
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Leanúint le cruinnithe ráithiúla a thionól leis an gcomhairleoir fuinnimh chun monatóireacht a
dhéanamh ar thuairiscí.
Leanúint le dul i dteagmháil leis an bhfoireann maidir le tionscnaimh éifeachtúlachta fuinnimh a
bharrfheabhsú.
Tionscnaimh arb é is aidhm dóibh fuinneamh a choigilt a bhreithniú ag gach cruinniú an Choiste
Comhpháirtíochta.
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Gluais Téarmaí
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Gluais Téarmaí
Faisnéis Tír Thionscnaimh (COI) Is éard atá i gceist le Faisnéis faoi thír thionscnaimh ná a lán
cineálacha faisnéise, ar nós reachtaíochta, tuairiscí nuachta, léarscáileanna, cáipéisí oifigiúla, e.g.
pasanna agus ceadanna oibre. Úsáidtear an fhaisnéis mar lámh chúnta agus cinneadh á dhéanamh
ar shubstaint na n-iarratas ar dhearbhú stádas dídeanaí.
Dearbhú Stádas Dídeanaí Faoi mar a thagraítear in alt 17 d’Acht na nDídeanaithe, 1996, cás ina
dtugann an tAire don iarratasóir lena mbaineann ráiteas i scríbhinn ina luaitear gur dídeanaí é/í,
tar éis don Aire moladh a fháil ón gCoimisinéir Iarratais do Dhídeanaithe nó tar éis don Bhinse
Achomhairc do Dhídeanaithe cinneadh a dhéanamh moladh an Choimisinéara a chur a cheal.
Rialachán Bhaile Átha Cliath II a tháinig i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2003 agus a chuirtear
in áit Choinbhinsiún Bhaile Átha Cliath. Déantar foráil sa Rialachán seo do mheicníocht lena
gcinntear cén Stát Conarthach atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar stádas dídeanaí.
Cuirfear Rialachán Bhaile Átha Cliath III in áit Rialachán Bhaile Átha Cliath II le héifeacht ón 1
Eanáir 2014.
EASO (An Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn) a bunaíodh faoi Rialachán
Uimh. 439/2010 ón AE. Tháinig an Oifig go hiomlán i bhfeidhm an 19 Meitheamh 2011 agus tá
sí lonnaithe in Valetta, Málta. Is é cuspóir na hOifige comhoibriú praiticiúil a éascú, a chomhordú
agus a neartú i measc na mBallstát maidir le cúrsaí tearmainn agus cabhrú le cur chun feidhme an
Chomhchórais Tearmainn Eorpaigh a fheabhsú. Is é an aidhm atá aici freisin tacaíocht
éifeachtach oibríochtúil a thabhairt do Bhallstáit a bhfuil brú ar leith ar a gcórais tearmainn agus
fáiltithe.
EURODAC Córas lena ndéantar méarloirg a mhalartú go leictreonach idir Stáit Chonarthacha.
Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cosaint Choimhdeach) 2013 An phríomhreachtaíocht lena
dtugtar dlínse do ORAC i ndáil le cúrsaí cosanta coimhdí. Tháinig na Rialacháin i bhfeidhm an
14 Samhain 2013.
Comhairliúcháin Idir-Rialtasacha ar Imirce, Tearmann agus Dídeanaithe (IGC) Is é atá ann
seo ná fóram neamhfhoirmiúil neamhchinnteoireachta (atá bunaithe sa Ghinéiv) a chumasaíonn
malartú idir-rialtasach faisnéise agus díospóireacht bheartais ar shaincheisteanna a bhaineann le
sreabha idirnáisiúnta imirce a bhainistiú. Is iad a thugann an IGC le chéile ná seacht stát
rannpháirteacha dhéag, Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe, an
Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce agus an Coimisiún Eorpach.
Acht na nDídeanaithe, 1996 An phríomhreachtaíocht lena ndéileáiltear le dídeanaithe agus leis
an lucht iarrtha tearmainn is ea Acht na nDídeanaithe, 1996, a tháinig i bhfeidhm i mí na Samhna
2000. Déantar le hAcht 1996 Coinbhinsiún na Ginéive, 1951, a bhaineann le stádas dídeanaithe, a
ionchorprú sa dlí intíre. Foráiltear san Acht d’Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe
(ORAC) agus don Bhinse Achomhairc do Dhídeanaithe a chur ar bun agus leagtar amach ann
lena gcinntear iarratais ar thearmann. (Rinneadh Acht 1996 a leasú leis an Acht Inimirce, 1999,
leis an Acht um Inimircigh Neamhdhleathacha (Gáinneáil), 2000, leis an Acht Inimirce, 2003,
agus leis an Acht Inimirce 2004).
Ionad Doiciméadaithe na nDídeanaithe Is seirbhís neamhspleách leabharlainne agus taighde é
Ionad Doiciméadaithe na nDídeanaithe. Tá sé lonnaithe laistigh den Bhord um Chúnamh Dlíthiúil
agus cuireann sé seirbhísí faisnéise tír thionscnaimh (COI) ar fáil do ghníomhaireachtaí atá
páirteach sa phróiseas tearmainn.
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An tSeirbhís Dlí do Dhídeanaithe Is é atá sa tSeirbhís Dlí do Dhídeanaithe ná seirbhís a
sholáthraíonn an Bord um Chúnamh Dlíthiúil. Cuireann sí seirbhísí dlí ar fáil d’iarratasóirí atá ar
lorg dearbhuithe stádas dídeanaí.
Cosaint Choimhdeach Is é is cosaint choimhdeach ann ná cineál cosanta comhlántaí a thagann
as dlí an AE. Is féidir í a dheonú sa chás nach gcomhlíonann an t-iarratasóir na riachtanais le
bheith ina dhídeanaí, ach go meastar go bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth air ar shlí eile.
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Dídeanaithe Ionstraim idirnáisiúnta chun stádas
dlí dídeanaithe a shainiú is ea Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh stádas dídeanaithe.
Síníodh é i 1951. Ghlac Comhdháil Lánchumhachtaigh na Náisiún Aontaithe an Coinbhinsiún an
28 Iúil 1951 agus tháinig sé i bhfeidhm an 21 Aibreán 1954. Tá na prionsabail a chuimsítear i
gCoinbhinsiún 1951 ina mbonn do reachtaíocht na hÉireann maidir le dídeanaithe.
Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR) Bunaíodh Oifig
Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR) an 1 Eanáir 1951.
Luaitear go sonrach i gCoinbhinsiún 1951 go bhfuil sé de dhualgas ar an UNHCR maoirseacht a
dhéanamh ar choinbhinsiúin idirnáisiúnta lena ndéantar foráil do dhídeanaithe a chosaint agus
comhordú éifeachtach na mbeart a dhéantar chun déileáil leis an ábhar sin a chinntiú i gcomhar
leis na Stáit Chonarthacha éagsúla.
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