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Réamhrá 

Ó thosaigh scríobh na tuarascála seo, ghlac an Chúirt Uachtarach cinneadh i gcás a 
d’fhéadfaí ‘fós breathnú air i measc na gcásanna ba thábhachtaí a raibh ar an gCúirt 
seo éisteacht leis agus a rialú le beagnach 100 bliain dá stair’, a dúirt an Breitheamh 
Hogan agus é ag tabhairt le fios nach dtagann an Comhaontas Cuimsitheach 
Eacnamaíoch Trádála idir an tAontas Eorpach agus Ceanada (an Comhaontas) le 
Bunreacht an Stáit seo.1 I gcás Costello v Rialtas na hÉireann, dúirt an Breitheamh 
Charleton gurb ionann an Comhaontas agus ‘neamhaird shoiléir ar an mBunreacht’.2 
Is chuige sin a d’fhoilsigh Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal 
Labhartha na Gaeilge an tuarascáil seo. É sin ráite, ní ar bhunreachtúlacht an 
Chomhaontais a bhfuil an tuarascáil seo dírithe ach ar éifeachtaí féideartha fhorálacha 
an Chomhaontais i dtaca le cúrsaí a bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht 
agus le Pobal Larbhartha na Gaeilge. Más fíor focail an Bhreithimh Charleton, áfach, 
go ndéanfadh an Comhaontas ‘sárú ar chumhachtaí eisiacha reachtacha an 
Oireachtais’, tá sé de dhualgas orainn mar reachtóirí leas agus fónamh phobal 
labhartha na Gaeilge agus mhuintir na Gaeltachta faoin mBunreacht a chosaint agus 
anailís cheart a dhéanamh ar na himpleachtaí seo.  

D’fhoilsigh Seirbhís Leabharlainne agus Taighde Thithe an Oireachtais páipéar 
taighde ar an gComhaontas i mí na Bealtaine 2021 dar teideal ‘CETA Chapter 8 and 
the Investment Court System’. Tar éis dó a bhreithniú a dhéanamh ar an bpáipéar 
taighde seo, mar aon le hiarratas uaim féin mar Chomhalta, chomhaontaigh 
Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge (an 
Comhchoiste) páipéar taighde dá chuid féin a ullmhú ar éifeachtaí féideartha 
fhorálacha an Chomhaontais ar chúrsaí a bhaineann leis an nGaeilge, leis an 
nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na Gaeilge. Agus an páipéar taighde á chur i dtoll 
a chéile ag an gComhchoiste, thug sé dá aire gur fhoilsigh an Comhchoiste um 
Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh tuarascáil ar an gComhaontas féin i Méan Fómhair 
2021, agus gur pléadh ábhar an Chomhaontais ag cruinniú de chuid an Chomhchoiste 
um Fhiontar, Trádáil agus Fostaíocht ar an 21 Meán Fómhair 2021. Anuas air seo, 
aithníonn an Comhchoiste an méid a thit amach i gcás na Cúirte Uachtaraí i mí na 
Samhna 2022 maidir leis an tslí a raibh an Comhaontas féin míbhunreachtúil agus na 
moltaí a leag na breithiúnais amach chun leasuithe reachtúla a dhéanamah le go 
mbeidh an rialtas in ann an Comhaontas a chur i bhfeidhm ina iomláine. 

Is iad cosaint infheistíochta, infheistíocht mhargaidh agus an Córas Binse 
Infheistíochta, na forálacha is tábhachtaí den Chomaontas. Níl aon cheann díobh seo 
tagtha i bhfeidhm go fóill, ach is iad seo na réimsí a bhfuil spéis ag an gComhchoiste 
iontu.  

Cé nach bhfuil ceangal suntasach aitheanta idir cheantair Ghaeltachta agus Ceanada 
ó thaobh easpórtála ná iompórtála de faoi láthair, ba léir go bhfuil bagairt sa 

1 An Chúirt Uachtarach, Breithiúnas Hogan J., [2022] IESC 44 
2 An Chúirt Uachtarach, Breithiúnas Hogan J. & Breithiúnas Charleton, J. [2022] IESC 44 
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Chomhaontas seo go mbeadh srian ar thacaíochtaí stáit don Ghaeltacht i roinnt 
mhaith éarnálacha amach anseo. 

Dá bhféadfadh le Ceanada nó comhlacht i gCeanada a léiriú go mbeadh 
drochthionchar ag fóirdheontas i dtaca le cur chun cinn na Gaeilge nó na Gaeltachta 
ar thionscail dá chuid nó ar a gcuid easportálaithe, is cosúil go mbeadh cás acu faoin 
gComhaontas. Ní bhfuair an Comhchoiste aon soiléiriú nach bhféadfadh sé seo srian 
a chur ar an gcineál tionscail a dtacódh Údarás na Gaeltachta leis amach anseo ach 
an oiread.  

Dá gcuirfeadh an tÚdarás suim, cuir i gcás, i gcruthú poist in earnáil an fhuinnimh in-
athnuaite ar mhaithe le leas a bhaint as buntáistí tíreolaíochta na Gaeltachta cósta 
chun cur i gcoinne an athrú aeráide chomh maith le fostaíocht a sholáthar trí Ghaeilge, 
gach seans go mbeadh an ceart ag comhlachtaí fuinnimh inathnuaite as Cheanada 
cur i gcoinne an cineál sin maoinithe. Dá mbeadh comhlachtaí Ceanadacha agus 
Gaeltachta ag dul san iomaíocht ag díol éisc nó feamainne i dtír eile san Aontas 
Eorpach, seans go mbeadh sé de cheart ag an gcomhlacht Ceanadach cur i gcoinne 
tacaíochtaí Stáit an chomhlachta Éireannaigh chun iad féin a lonnú sa Ghaeltacht nó 
Gaeilgeoirí a fhostú ann. Bheadh dualgas ar an Stát seo aon drochéifeachtaí léirithe 
ag na comhlachtaí ábhartha a laghdú, rud a chuirfeadh costas ar an Stát nó brú ar an 
Rialtas gan beart mar sin a dhéanamh. 

I gcás Údarás na Gaeltachta, dá nglacfadh rialtas amach anseo cinneadh cúraimí nó 
feidhmeanna breise a thabhairt don eagras, mar atá á lorg ag roinnt gníomhairí 
Gaeltachta agus mar a bhí á lorg ag Gluaiseacht Chearta Sibhialta na Gaeltachta breis 
leathchéad bliain ó shin, tá baol ann go mbeadh srian ar na feidhmeanna sin freisin 
mar gheall ar an gComhaontais. Níor mhór aird a thabhairt ar an méid a bhí le rá ag 
an mBreitheamh Hogan: ‘Is féidir rialuithe dá leithéid a shamhlú réimsí ar nós rialtán 
pleanála, zónáil talún, i gceadúnú acmhainní mianracha, cáin nó rialú cíos”. I gcás na 
bhfóirdheontas a thacódh le cur chun cinn na Gaeilge ar fud na tíre, ar nós scéimeanna 
nua deontais ó Fhoras na Gaeilge do ghnólachtaí a chuireann Gaeilge chun cinn, is 
cosúil go mbeadh an srian céanna i gceist. 

Fiú i gcásanna nuair nach bhfuil fóirdheontais i gceist, má léirítear go mbeadh 
drochthionchar ag eascairt ó pholasaí nua a d’aontódh an rialtas nó Tithe an 
Oireachtais thar ceann an phobail chun an Ghaeilge a chur chun cinn, agus gcuirfeadh 
sé seo isteach ar an méid lena mbíonn an t-infheisteoir ag súil óna chuid infheistíochta, 
bheadh sé de cheart ag an infheisteoir cúiteamh a lorg. 

Ní bagairt amscaí í seo ach an oiread: cuireadh roinnt moltaí chun cinn le gairid le linn 
phlé ar bhillí éagsúla – pacáistiú dátheangach ar tháirgí; céatadán ar leith do cheol 
raidió nó do chláir ar ardáin chlosamhairc i nGaeilge; riachtanais ar chuideachtaí 
príobháideacha a chinntiú go mbeadh a gcórais teicneolaíochta eolais agus faisnéise 
in ann glacadh le síntí fada ar ainmneacha; agus riachtanais ar chomhacltaí móra atá 
lonnaithe sa Ghaeltacht maidir le hidirdhealú dearfach chun íosmhéid 20% 
d’fhostaithe le Gaeilge a chur i bhfeidhm i gcuideachtaí móra lonnaithe iontu nó maidir 
le seirbhísí a sholáthar sa Ghaeltacht trí Ghaeilge. Tá seans go mbeadh costas ag 
baint le polasaithe nua dá leithéid a thabhairt isteach do chuideachtaí príobháideacha, 
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dá gcinneodh rialtas amhlaidh a dhéanamh amach anseo. Dá bhféadfadh le 
comhlachtaí i gCeanada cur ina gcoinne nó cúiteamh a lorg chun tabhairt fúthu, 
bheadh an Stát faoi bhrú gan glacadh le cinnithe mar sin don Ghaeilge, rud a 
dhéanfadh dochar d’iarrachtaí an Ghaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn. 

Ritheann na samplaí praiticiúla seo leis an mbuairt a léirigh an Breitheamh Hogan 
nuair a dúirt sé ‘Níl sé áiféiseach ach an oiread glacadh leis go ndéanfadh rialú dá 
leithéid ó Bhinse CCET ciorrú ar inniúlacht an Stáit reachtú de réir a chreatlach 
daonlathach agus bunreachtúil féin ar bhealach a théann níos faide ná de minimis nó 
teoiriciúil amháin’.3 Ciallaíonn sé seo go bhféadfadh an Comhaontas bac a chur le 
hinniúlacht rialtais amach anseo tacú leis an nGaeltacht, nó an Ghaeilge a chur chun 
cinn, go háirithe in éarnáil an ghnó. 

Anuas ar sin, aithníonn an Comhchoiste seo nach bhfuil an Comhaontas cothrom. Níl 
an chosaint chéanna sa Chomhaontas do chultúr na hÉireann is atá ag 
cultúr Cheanada. In ainneoin go bhfuil cosaint ag tionscail chultúrtha Cheanada  
faoin gComhaontas, níl cosaint ach ag seirbhísí closamhairc na hÉireann. I gcás 
gnólachtaí atá lonnaithe sa Ghaeltacht nó lasmuigh di a bhíonn ag plé le cúrsaí 
cultúir (seachas iad siúd a bhíonn ag plé leis na seirbhísí closamhairc), tionscail a 
bhaineann le litríocht, ceol agus cultúr na Gaeilge ina measc, tá an chuma ar an 
scéal go dtiocfadh na gnólachtaí cultúrtha sin faoi rialacha fhóirdheontais 
agus infheistíochta an Chomhaontais cé nach mbeadh feidhm acu ar a 
mhacasamhail i gCeanada. Is cosúil nár leagadh amach meicníocht shonrach chun 
aighnis a réiteach i gcás na díolúine cultúir ach an oiread. 

Chuir Údarás na Gaeltachta in iúl don Chomhchoiste gur díol spéise é an díolúine 
chultúrtha dóibh, agus is mór an trua go bhfuil foráil chomh éagothrom aontaithe sa 
Chomhaontas seo gan díolúine chultúrtha socraithe dóibh. Tuigtear dúinn gur de 
thairbhe na béime a chuirtear ar chosaint na Fraincise in Québec go gcinntíonn rialtas 
Cheanada gur cuireadh díolúine iomlán don chultúr s’acu san áireamh i gcomhaontais 
den chineál seo. Is mór an náire nach bhfuil an cur chuige céanna againn in Éirinn ó 
thaobh an exception culturelle a úsáid ar mhaithe le cosaint na Gaeilge sa Ghaeltacht 
agus ar fud fad na tíre. 

Ní hé sin an t-aon bhealach nach bhfuil an Comhaontas seo cothrom ó thaobh phobal 
na Gaeilge agus na Gaeltachta de, áfach. Faoi mar a sheasann cúrsaí le hacmhainní 
agus soláthar na Gaeilge ag leibhéal an Bhallstáit (Éire) agus ag leibhéal an Aontais 
Eorpaigh, níl a dhóthain ann lena chinntiú go mbeidh an Ghaeilge ar comhchéim le 
teangacha eile go bhféadfar a úsáid mar chuid de na himeachtaí dlí seo – an Béarla, 
cuir i gcás.  

Cé gur cuireadh an Comhaontas i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair 2017– nó codanna 
de go pointe áirithe – níl aon leagan aistrithe Gaeilge de ar fáil go fóill. Go deimhin, 
tugadh le fios go raibh an maolú fós i bhfeidhm ar stádas na Gaeilge in institiúidí an 
Aontais Eorpaigh ag an am. Ní leithscéal é sin anois, áfach, ós rud é gur cuireadh 
deireadh leis an maolú céanna ag deireadh na bliana 2021. Más gá glacadh leis an 

3 An Chúirt Uachtarach, Breithiúnas Hogan J., [2022] IESC 44 

An Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála agus an tionchar a bheadh aige ar an nGaeilge, ar an nGaeltacht 
agus ar Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 4 de 40

An Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála agus an tionchar a bheadh aige ar an nGaeilge, ar an nGaeltacht 
agus ar Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 4 de 40

https://courts.ie/acc/alfresco/8fd88470-cf19-4b92-83d3-753e3cf48105/2022_IESC_44_(Hogan%20J).pdf/pdf#view=fitH


AN GHAEILGE AGUS AN COMHAONTAS CUIMSITHEACH EACNAMAÍOCH AGUS TRÁDÁLA  

Leathanach 4 de 40 

dá gcinneodh rialtas amhlaidh a dhéanamh amach anseo. Dá bhféadfadh le 
comhlachtaí i gCeanada cur ina gcoinne nó cúiteamh a lorg chun tabhairt fúthu, 
bheadh an Stát faoi bhrú gan glacadh le cinnithe mar sin don Ghaeilge, rud a 
dhéanfadh dochar d’iarrachtaí an Ghaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn. 

Ritheann na samplaí praiticiúla seo leis an mbuairt a léirigh an Breitheamh Hogan 
nuair a dúirt sé ‘Níl sé áiféiseach ach an oiread glacadh leis go ndéanfadh rialú dá 
leithéid ó Bhinse CCET ciorrú ar inniúlacht an Stáit reachtú de réir a chreatlach 
daonlathach agus bunreachtúil féin ar bhealach a théann níos faide ná de minimis nó 
teoiriciúil amháin’.3 Ciallaíonn sé seo go bhféadfadh an Comhaontas bac a chur le 
hinniúlacht rialtais amach anseo tacú leis an nGaeltacht, nó an Ghaeilge a chur chun 
cinn, go háirithe in éarnáil an ghnó. 

Anuas ar sin, aithníonn an Comhchoiste seo nach bhfuil an Comhaontas cothrom. Níl 
an chosaint chéanna sa Chomhaontas do chultúr na hÉireann is atá ag 
cultúr Cheanada. In ainneoin go bhfuil cosaint ag tionscail chultúrtha Cheanada  
faoin gComhaontas, níl cosaint ach ag seirbhísí closamhairc na hÉireann. I gcás 
gnólachtaí atá lonnaithe sa Ghaeltacht nó lasmuigh di a bhíonn ag plé le cúrsaí 
cultúir (seachas iad siúd a bhíonn ag plé leis na seirbhísí closamhairc), tionscail a 
bhaineann le litríocht, ceol agus cultúr na Gaeilge ina measc, tá an chuma ar an 
scéal go dtiocfadh na gnólachtaí cultúrtha sin faoi rialacha fhóirdheontais 
agus infheistíochta an Chomhaontais cé nach mbeadh feidhm acu ar a 
mhacasamhail i gCeanada. Is cosúil nár leagadh amach meicníocht shonrach chun 
aighnis a réiteach i gcás na díolúine cultúir ach an oiread. 

Chuir Údarás na Gaeltachta in iúl don Chomhchoiste gur díol spéise é an díolúine 
chultúrtha dóibh, agus is mór an trua go bhfuil foráil chomh éagothrom aontaithe sa 
Chomhaontas seo gan díolúine chultúrtha socraithe dóibh. Tuigtear dúinn gur de 
thairbhe na béime a chuirtear ar chosaint na Fraincise in Québec go gcinntíonn rialtas 
Cheanada gur cuireadh díolúine iomlán don chultúr s’acu san áireamh i gcomhaontais 
den chineál seo. Is mór an náire nach bhfuil an cur chuige céanna againn in Éirinn ó 
thaobh an exception culturelle a úsáid ar mhaithe le cosaint na Gaeilge sa Ghaeltacht 
agus ar fud fad na tíre. 

Ní hé sin an t-aon bhealach nach bhfuil an Comhaontas seo cothrom ó thaobh phobal 
na Gaeilge agus na Gaeltachta de, áfach. Faoi mar a sheasann cúrsaí le hacmhainní 
agus soláthar na Gaeilge ag leibhéal an Bhallstáit (Éire) agus ag leibhéal an Aontais 
Eorpaigh, níl a dhóthain ann lena chinntiú go mbeidh an Ghaeilge ar comhchéim le 
teangacha eile go bhféadfar a úsáid mar chuid de na himeachtaí dlí seo – an Béarla, 
cuir i gcás.  

Cé gur cuireadh an Comhaontas i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair 2017– nó codanna 
de go pointe áirithe – níl aon leagan aistrithe Gaeilge de ar fáil go fóill. Go deimhin, 
tugadh le fios go raibh an maolú fós i bhfeidhm ar stádas na Gaeilge in institiúidí an 
Aontais Eorpaigh ag an am. Ní leithscéal é sin anois, áfach, ós rud é gur cuireadh 
deireadh leis an maolú céanna ag deireadh na bliana 2021. Más gá glacadh leis an 
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dá gcinneodh rialtas amhlaidh a dhéanamh amach anseo. Dá bhféadfadh le
comhlachtaí i gCeanada cur ina gcoinne nó cúiteamh a lorg chun tabhairt fúthu, 
bheadh an Stát faoi bhrú gan glacadh le cinnithe mar sin don Ghaeilge, rud a
dhéanfadh dochar d’iarrachtaí an Ghaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn.

Ritheann na samplaí praiticiúla seo leis an mbuairt a léirigh an Breitheamh Hogan
nuair a dúirt sé ‘Níl sé áiféiseach ach an oiread glacadh leis go ndéanfadh rialú dá
leithéid ó Bhinse CCET ciorrú ar inniúlacht an Stáit reachtú de réir a chreatlach
daonlathach agus bunreachtúil féin ar bhealach a théann níos faide ná de minimis nó 
teoiriciúil amháin’.3 Ciallaíonn sé seo go bhféadfadh an Comhaontas bac a chur le
hinniúlacht rialtais amach anseo tacú leis an nGaeltacht, nó an Ghaeilge a chur chun
cinn, go háirithe in éarnáil an ghnó.

Anuas ar sin, aithníonn an Comhchoiste seo nach bhfuil an Comhaontas cothrom. Níl
an chosaint chéanna sa Chomhaontas do chultúr na hÉireann is atá ag cultúr
Cheanada. In ainneoin go bhfuil tionscail chultúrtha Cheanada go léir cosanta faoin 
gComhaontas, níl cosaint ach ag seirbhísí closamhairc na hÉireann. I gcás gnólachtaí
atá lonnaithe sa Ghaeltacht nó lasmuigh di a bhíonn ag plé le cúrsaí cultúir (seachas
iad siúd a bhíonn ag plé leis na seirbhísí closamhairc), tionscail a bhaineann le litríocht,
ceol agus cultúr na Gaeilge ina measc, tá an chuma ar an scéal go dtiocfadh na
gnólachtaí cultúrtha sin faoi rialacha fhóirdheontais agus infheistíochta an
Chomhaontais cé nach mbeadh feidhm acu ar a mhacasamhail i gCeanada. Is cosúil
nár leagadh amach meicníocht shonrach chun aighnis a réiteach i gcás na díolúine 
cultúir ach an oiread.

Chuir Údarás na Gaeltachta in iúl don Chomhchoiste gur díol spéise é an díolúine
chultúrtha dóibh, agus is mór an trua go bhfuil foráil chomh éagothrom aontaithe sa
Chomhaontas seo gan díolúine chultúrtha socraithe dóibh. Tuigtear dúinn gur de
thairbhe na béime a chuirtear ar chosaint na Fraincise in Québec go gcinntíonn rialtas
Cheanada gur cuireadh díolúine iomlán don chultúr s’acu san áireamh i gcomhaontais 
den chineál seo. Is mór an náire nach bhfuil an cur chuige céanna againn in Éirinn ó
thaobh an exception culturelle a úsáid ar mhaithe le cosaint na Gaeilge sa Ghaeltacht
agus ar fud fad na tíre.

Ní hé sin an t-aon bhealach nach bhfuil an Comhaontas seo cothrom ó thaobh phobal
na Gaeilge agus na Gaeltachta de, áfach. Faoi mar a sheasann cúrsaí le hacmhainní
agus soláthar na Gaeilge ag leibhéal an Bhallstáit (Éire) agus ag leibhéal an Aontais 
Eorpaigh, níl a dhóthain ann lena chinntiú go mbeidh an Ghaeilge ar comhchéim le
teangacha eile go bhféadfar a úsáid mar chuid de na himeachtaí dlí seo – an Béarla,
cuir i gcás. 

Cé gur cuireadh an Comhaontas i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair 2017– nó codanna
de go pointe áirithe – níl aon leagan aistrithe Gaeilge de ar fáil go fóill. Go deimhin,
tugadh le fios go raibh an maolú fós i bhfeidhm ar stádas na Gaeilge in institiúidí an
Aontais Eorpaigh ag an am. Ní leithscéal é sin anois, áfach, ós rud é gur cuireadh
deireadh leis an maolú céanna ag deireadh na bliana 2021. Más gá glacadh leis an
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gComhaontas mar chuid den dlí Eorpach agus intíre, ní féidir glacadh leis nach 
mbeidh leagan Gaeilge ar fáil.  

Ardítear ceist a chirt anseo. Aithníodh cearta daoine a bhfuil Gaeilge acu le blianta i 
gcúirteanna na hÉireann agus an Aontais Eorpaigh araon. Díol faitís a bheadh ann dá 
laghdófaí na cearta seo faoin gCóras Binse Infheistíochta nua, dá gcaithfear le 
hinfheisteoirí ar mian leo Gaeilge a úsáid in imeachtaí amhail is gur daoine den dara 
grád iad. Is cosúil ón taighde seo go mbeidh an dá theanga oifigiúil i gCeanada mar 
theangacha oifigiúla ag an mBinse Infheistíochta, ach nach mar an gcéanna a bheidh 
an scéal do theangacha oifigiúla an Aontas Eorpaigh. Beidh cead sa bhreis ag teastáil 
chun an Ghaeilge a úsáid le linn na n-imeachtaí céanna. Céim siar thubaisteach don 
Ghaeilge a bheidh ann, agus beidh ar Ghaeilgeoirí iompú ar an mBéarla chun an 
Comhaontas a úsáid i gcúirteanna na hÉireann fiú toisc nach ann don leagan Gaeilge 
de. 

Ceist í seo ar an tsaoirse, ar cheannas an Stáit, agus ar an ndaonlathas i gcoitinne. 
Troideadh ar son na saoirse lena chinntiú nach faoi smacht lucht rachmais 
eachtrannaigh a bheadh muintir na hÉireann ach i gceannas ar ár rialtas féin. Bhí an 
teanga náisiúnta agus cosaint agus athchóiriú na Gaeltachta fite fuaite leis an bhfís 
sin, toisc gobrúdh an Béarla go brúidiúil ar mhuintir na hÉireann faoi rialtas gallda. Má 
ligtear don Chomhaontas an deis a bhaint dúinn beart a ghlacadh chun an Ghaeilge 
a chur chun cinn i measc gnónna, fóirdheontais a bhronnadh ar thionscail sa 
Ghaeltacht, nó cothrom na Féinne a chinntiú do Ghaeilgeoirí os comhair na cúirte, is 
céim siar é an Comhaontas seo ar an tsaoirse agus ar an bhféinriail daonlathach a 
bhain an Stát seo amach céad bliain ó shin. 

Seo mar atá ráite ag breithimh na Cúirte Uachtaraí: dhéanfadh torthaí an 
Chomhaontais ‘géilleadh ar chroí cheannais reachtúla an Stáit’ agus ‘tagann sé salach 
go soiléir ar cheannas dlítheanach an Stáit’ dar leis an mBreitheamh Hogan. ‘Níl aon 
teorainn ann. Níl aon rannpháirtíocht daonlathach ann. Níl aon smacht ann. Níl aon 
achomhaircann … Seo próiseas nach bhfuil daonlathach ar shlí ar bith.’4 Sin focail an 
Bhreithimh Charleton faoin eagras a dhéanfaidh rialáil faoin gComhaontas, agus 
caithfear aird a dhíriú air sula mbeidh sé ródhéanach.  

Rud amháin a tháinig chun cinn sa Chúirt Uachtarach agus sa taighde seo ná an 
easpa réamhanailíse a rinne – nó nach ndearna an rialtas ar na himpleachtaí 
tromchúiseacha a bheadh ag baint leis an gComhaontas seo. Níl i gceist sa tuarascáil 
seo ach sracfhéachaint a thabhairt ar na bealaí a bhféadfadh tionchar a bheith ag an 
gComhaontas ar pholasaithe an Stáit don Ghaeilge agus don Ghaeltacht. Cé go n-
aithnítear nach bhfuil anseo ach codanna beaga de réimse mór earnála a thagann faoi 
chúram an rialtais, is léir uaidh seo go bhfuil ábhar imní le sonrú anseo fiú. 

Níor cheart go dtitfeadh a leithéid faoi Choiste Oireachtais na fadhbanna seo a nochtú 
tar éis don rialtas Comhaontas chomh suntasach seo a shíniú cheana féin (fiú más ar 
bhonn sealadach atá sé). Feictear dom gur léirigh an Roinn Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán cur chuige ‘ar nós cuma liom’ ar an tionchar a 
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d’fhéadfadh a bheith ag an trádáil idirnáisúnta ar chúrsaí cultúir agus Gaeltachta agus 
ba léir nach mbíonn sé de nós ag an Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta 
smaoineamh ar an nGaeilge nó ar an nGaeltacht fiú i gcomhthéasc na trádála 
idirnáisiúnta ach an oiread. Ní hé nach raibh an Ghaeilge in áit na leathphingine an 
babhtha seo; níor thug sí oiread is suntas dó ar chor ar bith. 

Ba chosúil ón tuairim a fuair an Comhchoiste ón Rionn Fiontair, Trádála agus 
Fostaíochta nár léigh sí forálacha an Chomhaontais ar chúrsaí cultúir. Chonacthas 
don Roinn go gcabhródh ‘an laghdú ar na constaicí trádála faoin gComhaontas go mór 
le dearthóirí, ealaíontóirí agus oibritheoirí cultúrtha eile a gcuid earraí agus seirbhísí a 
dhíol’, in anneoin gur léir ón gComhaontas nach mbeadh constaicí laghdaithe i gceist 
do thionscail chultúrtha na hEorpa, na hÉireann agus na Gaeilge chun freastal ar 
mhargadh Cheanada. Anuas air sin, bheadh na laghduithe seo ina chúnamh do 
thionscail chultúrtha Cheanada (gan seirbhísí closamhairc san áireamh) dul san 
iomaíocht anseo. 

Tagann an tuarascáil seo sna sála ar nóta a scríobh mé féin chuig an gComhchoiste 
i mí Feabhra 2021 ag léiriú imní mar chomhalta agus ag lorg soiléiriú. Dúirt mé sa nóta 
sin: 

“Ba chóir don Chomhchoiste soiléiriú a lorg chun fáil amach an mbeadh 
deis ag cuideachtaí príobháideacha cás a thabhairt in aghaidh na hÉireann 
ag cúirt infheisteora dá gcuirfeadh coinníollacha teanga nua isteach ar an 
mbrábús a bhfuiltear ag súil leis amach anseo sa chás go seolfadh rialtas 
reachtaíocht teanga níos láidre ná mar atá i bhfeidhm faoi láthair amach 
anseo chun an Ghaeilge a chur chun cinn nó chun ceantair Gaeltachta a 
chosaint.  

Dá mbeadh an deis sin ag corparáidí ilnáisiúnta, d’fhéadfadh costas 
dodhéanta a bheith i gceist a chuirfeadh bac ar dhul chun cinn teanga sa 
Stát.” 

Is mór an trua gur cruthaíodh an deis agus an bac sin agus táim buíoch de mo 
chomhghleacaithe ar an gComhchoiste seo, as gach páirtí, a thacaigh leis an 
dtuarascáil seo a chur le chéile agus a aontú chun é sin a nochtú. 

Ní hé seo an chéad uair a rinneadh Rialtas na hÉireann feall ar chultúr na Gaeilge 
agus ar an nGaeltacht. Céim siar a bhí ann stiúir ar an bhforbairt Ghaeltachta a bhaint 
ó iondaithe tofa an phobail Gaeltachta nuair a cuireadh deireadh le toghcháin 
dhíreacha Bhord Údarás na Gaeltachta. Céim níos measa fós a bheadh ann cumhacht 
a bhogadh ní b’fhaide i gcéin arís ó Rialtas tofa na hÉireann go eagras 
neamhdhaonlathach nua agus mórchomhlachtaí príobháideacha eachtrannacha.  

Dar leis an mBreitheamh Dunne, ‘caithfidh an pobal an CCET a dhearbhú’ agus 
aontaíonn an Comhchoiste léi gur gá reifreann a reáchtáil sula mbogfaí cumhachtaí 
ní b’fhaide arís ó phobal na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge.5 
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d’fhéadfadh a bheith ag an trádáil idirnáisúnta ar chúrsaí cultúir agus Gaeltachta agus 
ba léir nach mbíonn sé de nós ag an Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta 
smaoineamh ar an nGaeilge nó ar an nGaeltacht fiú i gcomhthéasc na trádála 
idirnáisiúnta ach an oiread. Ní hé nach raibh an Ghaeilge in áit na leathphingine an 
babhtha seo; níor thug sí oiread is suntas dó ar chor ar bith. 

Ba chosúil ón tuairim a fuair an Comhchoiste ón Rionn Fiontair, Trádála agus 
Fostaíochta nár léigh sí forálacha an Chomhaontais ar chúrsaí cultúir. Chonacthas 
don Roinn go gcabhródh ‘an laghdú ar na constaicí trádála faoin gComhaontas go mór 
le dearthóirí, ealaíontóirí agus oibritheoirí cultúrtha eile a gcuid earraí agus seirbhísí a 
dhíol’, in anneoin gur léir ón gComhaontas nach mbeadh constaicí laghdaithe i gceist 
do thionscail chultúrtha na hEorpa, na hÉireann agus na Gaeilge chun freastal ar 
mhargadh Cheanada. Anuas air sin, bheadh na laghduithe seo ina chúnamh do 
thionscail chultúrtha Cheanada (gan seirbhísí closamhairc san áireamh) dul san 
iomaíocht anseo. 

Tagann an tuarascáil seo sna sála ar nóta a scríobh mé féin chuig an gComhchoiste 
i mí Feabhra 2021 ag léiriú imní mar chomhalta agus ag lorg soiléiriú. Dúirt mé sa nóta 
sin: 

“Ba chóir don Chomhchoiste soiléiriú a lorg chun fáil amach an mbeadh 
deis ag cuideachtaí príobháideacha cás a thabhairt in aghaidh na hÉireann 
ag cúirt infheisteora dá gcuirfeadh coinníollacha teanga nua isteach ar an 
mbrábús a bhfuiltear ag súil leis amach anseo sa chás go seolfadh rialtas 
reachtaíocht teanga níos láidre ná mar atá i bhfeidhm faoi láthair amach 
anseo chun an Ghaeilge a chur chun cinn nó chun ceantair Gaeltachta a 
chosaint.  

Dá mbeadh an deis sin ag corparáidí ilnáisiúnta, d’fhéadfadh costas 
dodhéanta a bheith i gceist a chuirfeadh bac ar dhul chun cinn teanga sa 
Stát.” 

Is mór an trua gur cruthaíodh an deis agus an bac sin agus táim buíoch de mo 
chomhghleacaithe ar an gComhchoiste seo, as gach páirtí, a thacaigh leis an 
dtuarascáil seo a chur le chéile agus a aontú chun é sin a nochtú. 

Ní hé seo an chéad uair a rinneadh Rialtas na hÉireann feall ar chultúr na Gaeilge 
agus ar an nGaeltacht. Céim siar a bhí ann stiúir ar an bhforbairt Ghaeltachta a bhaint 
ó iondaithe tofa an phobail Gaeltachta nuair a cuireadh deireadh le toghcháin 
dhíreacha Bhord Údarás na Gaeltachta. Céim níos measa fós a bheadh ann cumhacht 
a bhogadh ní b’fhaide i gcéin arís ó Rialtas tofa na hÉireann go eagras 
neamhdhaonlathach nua agus mórchomhlachtaí príobháideacha eachtrannacha.  

Dar leis an mBreitheamh Dunne, ‘caithfidh an pobal an CCET a dhearbhú’ agus 
aontaíonn an Comhchoiste léi gur gá reifreann a reáchtáil sula mbogfaí cumhachtaí 
ní b’fhaide arís ó phobal na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge.5 

5 An Chúirt Uachtarach, Breithiúnas Dunne, E., IESC 44 
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d’fhéadfadh a bheith ag an trádáil idirnáisúnta ar chúrsaí cultúir agus Gaeltachta agus
ba léir nach mbíonn sé de nós ag an Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta
smaoineamh ar an nGaeilge nó ar an nGaeltacht fiú i gcomhthéasc na trádála
idirnáisiúnta ach an oiread. Ní hé nach raibh an Ghaeilge in áit na leathphingine an 
babhtha seo; níor thug sí oiread is suntas dó ar chor ar bith.

Ba chosúil ón tuairim a fuair an Comhchoiste ón Rionn Fiontair, Trádála agus
Fostaíochta nár léigh sí forálacha an Chomhaontais ar chúrsaí cultúir. Chonacthas
don Roinn go gcabhródh ‘an laghdú ar na constaicí trádála faoin gComhaontas go mór
le dearthóirí, ealaíontóirí agus oibritheoirí cultúrtha eile a gcuid earraí agus seirbhísí a
dhíol’, in anneoin gur léir ón gComhaontas nach mbeadh constaicí laghdaithe i gceist
do thionscail chultúrtha na hEorpa, na hÉireann agus na Gaeilge chun freastal ar 
mhargadh Cheanada. Anuas air sin, bheadh na laghduithe seo ina chúnamh do
thionscail chultúrtha Cheanada (gan seirbhísí closamhairc san áireamh) dul san
iomaíocht anseo.

Tagann an tuarascáil seo sna sála ar nóta a scríobh mé féin chuig an gComhchoiste 
i mí Feabhra 2021 ag léiriú imní mar chomhalta agus ag lorg soiléiriú. Dúirt mé sa nóta
sin:

“Ba chóir don Chomhchoiste soiléiriú a lorg chun fáil amach an mbeadh 
deis ag cuideachtaí príobháideacha cás a thabhairt in aghaidh na hÉireann 
ag cúirt infheisteora dá gcuirfeadh coinníollacha teanga nua isteach ar an
mbrábús a bhfuiltear ag súil leis amach anseo sa chás go seolfadh rialtas 
reachtaíocht teanga níos láidre ná mar atá i bhfeidhm faoi láthair amach
anseo chun an Ghaeilge a chur chun cinn nó chun ceantair Gaeltachta a
chosaint.

Dá mbeadh an deis sin ag corparáidí ilnáisiúnta, d’fhéadfadh costas 
dodhéanta a bheith i gceist a chuirfeadh bac ar dhul chun cinn teanga sa 
Stát.”

Is mór an trua gur cruthaíodh an deis agus an bac sin agus táim buíoch de mo 
chomhghleacaithe ar an gComhchoiste seo, as gach páirtí, a thacaigh leis an
dtuarascáil seo a chur le chéile agus a aontú chun é sin a nochtú.

Ní hé seo an chéad uair a rinneadh Rialtas na hÉireann feall ar chultúr na Gaeilge
agus ar an nGaeltacht. Céim siar a bhí ann stiúir ar an bhforbairt Ghaeltachta a bhaint
ó iondaithe tofa an phobail Gaeltachta nuair a cuireadh deireadh le toghcháin
dhíreacha Bhord Údarás na Gaeltachta. Céim níos measa fós a bheadh ann cumhacht
a bhogadh ní b’fhaide i gcéin arís ó Rialtas tofa na hÉireann go eagras
neamhdhaonlathach nua agus mórchomhlachtaí príobháideacha eachtrannacha. 

Dar leis an mBreitheamh Dunne, ‘caithfidh an pobal an CCET a dhearbhú’ agus
aontaíonn an Comhchoiste léi gur gá reifreann a reáchtáil sula mbogfaí cumhachtaí
ní b’fhaide arís ó phobal na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge.5

5 An Chúirt Uachtarach, Breithiúnas Dunne, E., IESC 44
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Idir an dá linn, ba cheart go dtabharfadh gach Comhchoiste Oireachtais faoin dualgas 
anailís den chineál seo a chur i gcrích chun imscrúdú a dhéanamh ar thionchar an 
Chomhaontais ar earnálacha eile a mheas agus a chur in iúl sula ndéanfaidh an 
Rialtas aon iarracht eile an Comhaontas bagrach seo a chur i bhfeidhm ina iomláine, 
agus go dtabharfaidh an Rialtas aird ar na moltaí uainn mar fheisirí traspháirtí a 
bhfuil an cheist seo ag dó na geirbe acu. Is chuige sin a ghlac an Comhchoiste leis 
an tuarascáil seo ag a chruinniú príobháideach ar an 16 Feabhra 2023.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le Seirbhís Leabharlainne 
agus Taighde Thithe an Oireachtais as an lámh chúnta a thug sí don 
Chomhchoiste agus an taighde seo á chur i dtoll a chéile aige.  

______________________________ 

An Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh 
Cathaoirleach an Choiste 
16 Feabhra 2023 
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Moltaí 

1. Molann an Comhchoiste go mba cheart go mbeidh leagan fordheimhnithe den
Chomhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála ar fáil i nGaeilge sula
ndéanfaidh Rialtas na hÉireann aon chinneadh eila faoina thodhchaí.

2. Molann an Comhchoiste, i gcomhthéacs an méid atá ráite ag Breithimh an
Chúirt Uachtarach faoi mhíbhunreachtúlacht agus mhídhaonlathacht an
Chomhaontais, go lorgófar toil an phobail trí reifreann sula nglacfaidh Rialtas
na hÉireann leis an gComhaontas ina iomláine. Molann an Comhchoiste go
mba cheart a chinntiú go gcoinneofar an pobal ar an eolas faoi impleachtaí an
Chomhaontais trí mheán na Gaeilge ar comhchéim leis an mBéarla le linn
feachtasaíocht ar bith a bhaineann leis.

3. Molann an Comhchoiste don Rialtas dul i mbun comhairle leis an gCoimisiún
Eorpach agus ballstáit eile an Aontas Eorpaigh gach a dhéanamh ar mhaithe
leis an díolúine do na tionscail chultúrtha iomlán a fháil mar chuid den
Chomhaontas, faoi mar atá ceadaithe ag Ceanada, sula nglacfaidh Rialtas na
hÉireann leis ina iomláine. Molann an Comhchoiste go lorgóidh an Roinn
Fiontair, Trádála agus Fostaíochta míniú ón gCoimisiún Eorpach ar an gcúis
nár éirigh leis an Aontas Eorpach comhionannas a bhaint amach do thionscail
chultúrtha na hEorpa.

4. Molann an Comhchoiste go ndéanfaidh an tAire Turasóireachta, Cultúir,
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán cinnte de go gcuirfear dóthain
acmhainní agus maoinithe ar fáil le haghaidh seirbhísí aistriúcháin,
eagarthóireachta agus ateangaireachta a bheidh ag teastáil in Éirinn agus ag
leibhéal an Aontais Eorpaigh. Cabhróidh sé seo lena chinntiú go mbeidh stádas
comhionann ag an nGaeilge sna himeachtaí dlí a thiocfaidh chun cinn sa
chóras bhinse infheistíochta – má chuirtear a leithéid i bhfeidhm. Anuas air sin,
cinnteoidh sé go mbeidh rochtain cuí ag na páirtithe leasmhara agus ag an
bpobal ar leaganacha Gaeilge de cháipéisí an Chomhaontais ionas go mbeidh
siad in ann idirghabháil a dhéanamh le himeachtaí cúirte a bhaineann leis an
gComhaontas i nGaeilge gan mórán stró.

5. Molann an Comhchoiste don Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta,
Spóirt agus Meán, don Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus don Aire
Stáit ar a bhfuil freagracht maidir le Gnóthaí an Aontais Eorpaigh i Roinn an
Taoisigh agus sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála tuilleadh fiosrúcháin
agus taighde ceart a dhéanamh ar thionchar féideartha an Chomhaontais ar
ghnólachtaí beaga agus meánmhéide, agus ar fhóirdheontais dóibh, go háirithe
i gcomhthéacs na Gaeltachta agus gnóthais atá ag obair in earnáil an chultúir
Gaeilge.
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Moltaí 
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Chomhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála ar fáil i nGaeilge sula
ndéanfaidh Rialtas na hÉireann aon chinneadh eila faoina thodhchaí.

2. Molann an Comhchoiste, i gcomhthéacs an méid atá ráite ag Breithimh an
Chúirt Uachtarach faoi mhíbhunreachtúlacht agus mhídhaonlathacht an
Chomhaontais, go lorgófar toil an phobail trí reifreann sula nglacfaidh Rialtas
na hÉireann leis an gComhaontas ina iomláine. Molann an Comhchoiste go
mba cheart a chinntiú go gcoinneofar an pobal ar an eolas faoi impleachtaí an
Chomhaontais trí mheán na Gaeilge ar comhchéim leis an mBéarla le linn
feachtasaíocht ar bith a bhaineann leis.

3. Molann an Comhchoiste don Rialtas dul i mbun comhairle leis an gCoimisiún
Eorpach agus ballstáit eile an Aontas Eorpaigh gach a dhéanamh ar mhaithe
leis an díolúine do na tionscail chultúrtha iomlán a fháil mar chuid den
Chomhaontas, faoi mar atá ceadaithe ag Ceanada, sula nglacfaidh Rialtas na
hÉireann leis ina iomláine. Molann an Comhchoiste go lorgóidh an Roinn
Fiontair, Trádála agus Fostaíochta míniú ón gCoimisiún Eorpach ar an gcúis
nár éirigh leis an Aontas Eorpach comhionannas a bhaint amach do thionscail
chultúrtha na hEorpa.

4. Molann an Comhchoiste go ndéanfaidh an tAire Turasóireachta, Cultúir,
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán cinnte de go gcuirfear dóthain
acmhainní agus maoinithe ar fáil le haghaidh seirbhísí aistriúcháin,
eagarthóireachta agus ateangaireachta a bheidh ag teastáil in Éirinn agus ag
leibhéal an Aontais Eorpaigh. Cabhróidh sé seo lena chinntiú go mbeidh stádas
comhionann ag an nGaeilge sna himeachtaí dlí a thiocfaidh chun cinn sa
chóras bhinse infheistíochta – má chuirtear a leithéid i bhfeidhm. Anuas air sin,
cinnteoidh sé go mbeidh rochtain cuí ag na páirtithe leasmhara agus ag an
bpobal ar leaganacha Gaeilge de cháipéisí an Chomhaontais ionas go mbeidh
siad in ann idirghabháil a dhéanamh le himeachtaí cúirte a bhaineann leis an
gComhaontas i nGaeilge gan mórán stró.

5. Molann an Comhchoiste don Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta,
Spóirt agus Meán, don Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus don Aire
Stáit ar a bhfuil freagracht maidir le Gnóthaí an Aontais Eorpaigh i Roinn an
Taoisigh agus sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála tuilleadh fiosrúcháin
agus taighde ceart a dhéanamh ar thionchar féideartha an Chomhaontais ar
ghnólachtaí beaga agus meánmhéide, agus ar fhóirdheontais dóibh, go háirithe
i gcomhthéacs na Gaeltachta agus gnóthais atá ag obair in earnáil an chultúir
Gaeilge.
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Moltaí 

1. Molann an Comhchoiste go mba cheart go mbeidh leagan fordheimhnithe den 
Chomhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála ar fáil i nGaeilge sula 
ndéanfaidh Rialtas na hÉireann aon chinneadh eila faoina thodhchaí. 
 

2. Molann an Comhchoiste, i gcomhthéacs an méid atá ráite ag Breithimh an 
Chúirt Uachtarach faoi mhíbhunreachtúlacht agus mhídhaonlathacht an 
Chomhaontais, go lorgófar toil an phobail trí reifreann sula nglacfaidh Rialtas 
na hÉireann leis an gComhaontas ina iomláine. Molann an Comhchoiste go 
mba cheart a chinntiú go gcoinneofar an pobal ar an eolas faoi impleachtaí an 
Chomhaontais trí mheán na Gaeilge ar comhchéim leis an mBéarla le linn 
feachtasaíocht ar bith a bhaineann leis.  
 

3. Molann an Comhchoiste don Rialtas dul i mbun comhairle leis an gCoimisiún 
Eorpach agus ballstáit eile an Aontas Eorpaigh gach a dhéanamh ar mhaithe 
leis an díolúine do na tionscail chultúrtha iomlán a fháil mar chuid den 
Chomhaontas, faoi mar atá ceadaithe ag Ceanada, sula nglacfaidh Rialtas na 
hÉireann leis ina iomláine. Molann an Comhchoiste go lorgóidh an Roinn 
Fiontair, Trádála agus Fostaíochta míniú ón gCoimisiún Eorpach ar an gcúis 
nár éirigh leis an Aontas Eorpach comhionannas a bhaint amach do thionscail 
chultúrtha na hEorpa. 
 

4. Molann an Comhchoiste go ndéanfaidh an tAire Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán cinnte de go gcuirfear dóthain 
acmhainní agus maoinithe ar fáil le haghaidh seirbhísí aistriúcháin, 
eagarthóireachta agus ateangaireachta a bheidh ag teastáil in Éirinn agus ag 
leibhéal an Aontais Eorpaigh. Cabhróidh sé seo lena chinntiú go mbeidh stádas 
comhionann ag an nGaeilge sna himeachtaí dlí a thiocfaidh chun cinn sa 
chóras bhinse infheistíochta – má chuirtear a leithéid i bhfeidhm. Anuas air sin, 
cinnteoidh sé go mbeidh rochtain cuí ag na páirtithe leasmhara agus ag an 
bpobal ar leaganacha Gaeilge de cháipéisí an Chomhaontais ionas go mbeidh 
siad in ann idirghabháil a dhéanamh le himeachtaí cúirte a bhaineann leis an 
gComhaontas i nGaeilge gan mórán stró. 

 
5. Molann an Comhchoiste don Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 

Spóirt agus Meán, don Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus don Aire 
Stáit ar a bhfuil freagracht maidir le Gnóthaí an Aontais Eorpaigh i Roinn an 
Taoisigh agus sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála tuilleadh fiosrúcháin 
agus taighde ceart a dhéanamh ar thionchar féideartha an Chomhaontais ar 
ghnólachtaí beaga agus meánmhéide, agus ar fhóirdheontais dóibh, go háirithe 
i gcomhthéacs na Gaeltachta agus gnóthais atá ag obair in earnáil an chultúir 
Gaeilge. 
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6. Molann an Comhchoiste go ndéanfaidh Comhchoiste eile Thithe an Oireachais 
anailís agus taighde dá gcuid féin a dhéanamh ar impleachtaí an Chomhaontais 
ar a gcuid earnálacha féin. 
 

7. Molann an Comhchoiste go mbeidh an stádas céanna ag gach teanga oifigiúil 
de chuid an Aontais Eorpaigh in imeachtaí cúirte ar bith a thiocfadh i bhfeidhm 
faoin gComhaontas, go háirithe i dtaca leis na himeachtaí dlíthiúla a bhaineann 
leis an gCóras Binse Infheistíochta. Molann an Comhchoiste go sonrach nach 
nglacfar le feidhmiú cúirt ná binse ar bith a thugann céim siar don 
chomhionnannas na Gaeilge a baineadh amach cheana féin i gcúirteanna na 
hÉireann agus na hEorpa go dtí seo. 
 

8. Molann an Comhchoiste go dtabharfaidh an Rialtas isteach an tsainiúlacht 
réigiúin ar fhóirdheontais le haghaidh táirgí Gaeltachta fearacht na 
bhfóirdheontas a thagann faoi scáth Chomhaontas na hEagraíochta 
Domhanda Trádála agus faoin gComhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch 
agus Trádála.  
 

9. Molann an Comhchoiste go ndéanfaidh an Rialtas taighde neamhspleách a lorg 
ó saineolaithe maidir leis na himpleachtaí a fhéadfaidh a bheith ag an 
gComhaontas, nó an bhagairt ó infheisteoirí a bheidh ag cur i gcoinne bearta, 
agus inniúlacht an Stáit polasaithe nua do chur chun cinn na Gaeilge nó cosaint 
na Gaeltachta a thabhairt isteach, go háirithe i gcás na nithe seo a leanas: 
pacáistiú dátheangach ar tháirgí; céatadán ar leith do cheol raidió nó cláir ar 
ardáin closamhairc trí Ghaeilge; riachtanais ar chomhlachtaí príobháideacha 
lena chinntiú go mbeidh a gcórais teicneolaíochta eolais agus faisnéise in ann 
glacadh le síntí fada in ainmneacha; riachtanais fostaíochta agus seirbhíse ar 
chomhlachtaí móra atá lonnaithe sa Ghaeltachta; srianta nua pleanála don 
Ghaeltachta; coinníollacha nua maidir le ceadúnú acmhainní nádúrtha, go 
háirithe iad siúd atá ar fáil i gceantair Ghaeltachta; cúrsaí cánach; rialú cíos; 
agus cúrsaí timpeallachta, aeráide, talmhaíochta agus cearta oibre sna 
ceantair Ghaeltachta. 
 

10. Molann an Comhchoiste go dtabharfar díolúine chultúrtha agus oideachais do 
na Coláistí Samhraidh Gaeilge in Éirinn faoi choinníollacha infheistíocha a 
leagtar amach sa Chomhaontas toisc mar gheall ar an bhfeidhm atá acu i 
gcóras oideachais na hÉireann.  
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1. Forléargas ar an gComhaontas 

Is comhaontú measctha é an Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála 
ós rud é go dtiocfaidh codanna áirithe den chomhaontas féin faoi chúram na mBallstát 
mar aon leis an Aontas Eorpach. Anuas air sin, beidh cúrsaí cultúir agus oideachais – 
áiteanna a dtiocfadh cúrsaí Gaeilge chun cinn iontu – mar inniúlachtaí tánaisteacha 
den Aontas Eorpach.  

Dar le Craig agus de Búrca, is éard a bhí i gceist le comhaontú measctha ná 
comhaontaithe ina mbeidh páirt ag na Ballstáit agus an tAontas Eorpach; beidh gá 
don dá dhream a bheith san áireamh toisc nach dtiteann cúraimí áirithe faoi na 
mBallstáit ná faoin Aontas Eorpach amháin.6 Is minic a bhíonn gné measctha i gceist 
sna comhaontaithe trádála – infheistíochta eachtrach indíreach ach go háirithe.  

Maidir leis na hinniúlachtaí tánaisteacha, bainfidh siad seo le beartais nuair nach féidir 
leis an Aontas Eorpach ach tacú, comhlánú agus comhordú a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí na mBallstát: - 

• Cúraimí sláinte 
• Tionscail 
• Cultúr 
• Turasóireacht 
• Oideachas; oiliúint ghairmiúil, cúrsaí óige agus spóirt 
• Cosaint Shibhialta 
• Comhoibriú Riaracháin7 

Beidh roinnt díolúintí i gceist sa Chomhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus 
Trádála – chomhaontaigh na páirtithe leasmhara nach mbeidh aon pháirt ag seirbhísí 
poiblí ná ag tionscail chultúrtha – i gcás Ceanada nó seirbhísí closamhairc – i gceist 
leo seo.  

Tá an tOireachtas i mbun imscrúdaithe ar cheist an Chomhaontais atá fós idir lámha 
ó beartaíodh rún a dhaingniú agus a chur os comhair Dháil Éireann ag deireadh na 
bliana 2020. Rinne an Comhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh grinnscrúdú ar 
an gComhaontas ach níor thug an tuarascáil a bhain leis an bplé aon mholtaí ina 
thaobh toisc go raibh vóta cothrom ann.8 Le linn scríobh na tuarascála seo, thug an 

 
6 Craig agus de Búrca, EU Law – Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2020, 7ú 
eagrán, lth. 386 
7 Eur-Lex, Division of competences in the European Union (suíomh gréasáin) 
[Léite: an 22 Meán Fómhair 2022] 
8 An Comhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh, ‘An Comhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch 
agus Trádála (CETA)’, Meán Fómhair 2021; 
 

An Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála agus an tionchar a bheadh aige ar an nGaeilge, ar an nGaeltacht 
agus ar Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 10 de 40

An Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála agus an tionchar a bheadh aige ar an nGaeilge, ar an nGaeltacht 
agus ar Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 10 de 40

https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/division-of-competences-within-the-european-union.html
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/committee/dail/33/joint_committee_on_european_union_affairs/reports/2021/2021-09-15_report-on-the-comprehensive-economic-and-trade-agreement-ceta_en.pdf
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/committee/dail/33/joint_committee_on_european_union_affairs/reports/2021/2021-09-15_report-on-the-comprehensive-economic-and-trade-agreement-ceta_en.pdf


AN GHAEILGE AGUS AN COMHAONTAS CUIMSITHEACH EACNAMAÍOCH AGUS TRÁDÁLA  

Leathanach 10 de 40 
 

1. Forléargas ar an gComhaontas 

Is comhaontú measctha é an Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála 
ós rud é go dtiocfaidh codanna áirithe den chomhaontas féin faoi chúram na mBallstát 
mar aon leis an Aontas Eorpach. Anuas air sin, beidh cúrsaí cultúir agus oideachais – 
áiteanna a dtiocfadh cúrsaí Gaeilge chun cinn iontu – mar inniúlachtaí tánaisteacha 
den Aontas Eorpach.  

Dar le Craig agus de Búrca, is éard a bhí i gceist le comhaontú measctha ná 
comhaontaithe ina mbeidh páirt ag na Ballstáit agus an tAontas Eorpach; beidh gá 
don dá dhream a bheith san áireamh toisc nach dtiteann cúraimí áirithe faoi na 
mBallstáit ná faoin Aontas Eorpach amháin.6 Is minic a bhíonn gné measctha i gceist 
sna comhaontaithe trádála – infheistíochta eachtrach indíreach ach go háirithe.  

Maidir leis na hinniúlachtaí tánaisteacha, bainfidh siad seo le beartais nuair nach féidir 
leis an Aontas Eorpach ach tacú, comhlánú agus comhordú a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí na mBallstát: - 

• Cúraimí sláinte 
• Tionscail 
• Cultúr 
• Turasóireacht 
• Oideachas; oiliúint ghairmiúil, cúrsaí óige agus spóirt 
• Cosaint Shibhialta 
• Comhoibriú Riaracháin7 

Beidh roinnt díolúintí i gceist sa Chomhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus 
Trádála – chomhaontaigh na páirtithe leasmhara nach mbeidh aon pháirt ag seirbhísí 
poiblí ná ag tionscail chultúrtha – i gcás Ceanada nó seirbhísí closamhairc – i gceist 
leo seo.  

Tá an tOireachtas i mbun imscrúdaithe ar cheist an Chomhaontais atá fós idir lámha 
ó beartaíodh rún a dhaingniú agus a chur os comhair Dháil Éireann ag deireadh na 
bliana 2020. Rinne an Comhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh grinnscrúdú ar 
an gComhaontas ach níor thug an tuarascáil a bhain leis an bplé aon mholtaí ina 
thaobh toisc go raibh vóta cothrom ann.8 Le linn scríobh na tuarascála seo, thug an 

 
6 Craig agus de Búrca, EU Law – Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2020, 7ú 
eagrán, lth. 386 
7 Eur-Lex, Division of competences in the European Union (suíomh gréasáin) 
[Léite: an 22 Meán Fómhair 2022] 
8 An Comhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh, ‘An Comhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch 
agus Trádála (CETA)’, Meán Fómhair 2021; 
 

An Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála agus an tionchar a bheadh aige ar an nGaeilge, ar an nGaeltacht 
agus ar Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 10 de 40

AN GHAEILGE AGUS AN COMHAONTAS CUIMSITHEACH EACNAMAÍOCH AGUS TRÁDÁLA  

Leathanach 10 de 40 
 

1. Forléargas ar an gComhaontas 

Is comhaontú measctha é an Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála 
ós rud é go dtiocfaidh codanna áirithe den chomhaontas féin faoi chúram na mBallstát 
mar aon leis an Aontas Eorpach. Anuas air sin, beidh cúrsaí cultúir agus oideachais – 
áiteanna a dtiocfadh cúrsaí Gaeilge chun cinn iontu – mar inniúlachtaí tánaisteacha 
den Aontas Eorpach.  

Dar le Craig agus de Búrca, is éard a bhí i gceist le comhaontú measctha ná 
comhaontaithe ina mbeidh páirt ag na Ballstáit agus an tAontas Eorpach; beidh gá 
don dá dhream a bheith san áireamh toisc nach dtiteann cúraimí áirithe faoi na 
mBallstáit ná faoin Aontas Eorpach amháin.6 Is minic a bhíonn gné measctha i gceist 
sna comhaontaithe trádála – infheistíochta eachtrach indíreach ach go háirithe.  

Maidir leis na hinniúlachtaí tánaisteacha, bainfidh siad seo le beartais nuair nach féidir 
leis an Aontas Eorpach ach tacú, comhlánú agus comhordú a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí na mBallstát: - 

• Cúraimí sláinte 
• Tionscail 
• Cultúr 
• Turasóireacht 
• Oideachas; oiliúint ghairmiúil, cúrsaí óige agus spóirt 
• Cosaint Shibhialta 
• Comhoibriú Riaracháin7 

Beidh roinnt díolúintí i gceist sa Chomhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus 
Trádála – chomhaontaigh na páirtithe leasmhara nach mbeidh aon pháirt ag seirbhísí 
poiblí ná ag tionscail chultúrtha – i gcás Ceanada nó seirbhísí closamhairc – i gceist 
leo seo.  

Tá an tOireachtas i mbun imscrúdaithe ar cheist an Chomhaontais atá fós idir lámha 
ó beartaíodh rún a dhaingniú agus a chur os comhair Dháil Éireann ag deireadh na 
bliana 2020. Rinne an Comhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh grinnscrúdú ar 
an gComhaontas ach níor thug an tuarascáil a bhain leis an bplé aon mholtaí ina 
thaobh toisc go raibh vóta cothrom ann.8 Le linn scríobh na tuarascála seo, thug an 

 
6 Craig agus de Búrca, EU Law – Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2020, 7ú 
eagrán, lth. 386 
7 Eur-Lex, Division of competences in the European Union (suíomh gréasáin) 
[Léite: an 22 Meán Fómhair 2022] 
8 An Comhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh, ‘An Comhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch 
agus Trádála (CETA)’, Meán Fómhair 2021; 
 

COMHCHOISTE NA GAEILGE, NA GAELTACHTA AGUS PHOBAL LABHARTHA NA GAEILGE 

Leathanach 11 de 40 
 

clúdach sna meáin le fios go raibh seans ann go gcuirfear an cheist os comhair na 
Dála arís ar mhaithe le daingniú a dhéanamh uirthi i bhfómhar na bliana 2022 a luaithe 
a thiocfaidh deireadh leis na himeachtaí cúirte ina thaobh.9  

Baineann an chuid is mó den chíoradh ar an gComhaontas le cosaint infheistíochta i 
gcaibidil 8 den Chomhaontas. An moladh atá ann ná chun binse a bhunú ar a dtugtar 
an Córas Binse Infheistíochta chun aighneas a réiteach idir na hinfheisteoirí agus ar 
na Ballstáit ar an dá thaobh den chomhaontas: an tAontas Eorpach agus na Ballstáit 
ar taobh amháin; agus Ceanada ar an taobh eile. Go dtí seo, níl ach 15 den 27 Ballstát 
tar éis daingniú a dhéanamh ar an gComhaontas.10 Vótáil parlaimint na Cipire ina 
choinne ach tháinig sé chun cinn le linn an imscrúdaithe an Chomhchoiste um 
Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh nár thug an Chipir aon dhearbhú oifigiúil don Aontas 
Eorpach go fóill le rá nach ndearna sí daingniú ar an gComhaontas.11 

Cur i bhFeidhm Sealadach 

Cuireadh an chuid is mó d’fhorálacha an Chomhaontais i bhfeidhm ar an 21 Meán 
Fómhair 2017. Ciallaíonn sé seo go bhfuil siad seo i bhfeidhm go dtí go ndéanfaidh 
na Ballstáit daingniú ar na codanna measctha den chomhaontas. Déantar tagairt dó 
sin agus nithe eile nach iad i gcaibidil 8 agus 13, áit ar leagadh amach an méid seo a 
leanas: - 

• Caibidil 8: Cuireadh Alt 8.1 go 8.8; 8.13, 8.15 (ach ní 8.15.3) agus 8.16 i 
bhfeidhm ar infheistíocht eachtrach indíreach. 
 

• Caibidil 13: Níor cuireadh Alt 13.2.3 agus 13.2.4; agus 13.2.4, 13.3, 13.4, 13.9 
agus 13.21 i bhfeidhm ar infheistíocht punainne, ar chosaint ná ar réitigh i dtaca 
le haighnis infheistíochta idir infheisteoirí agus Ballstáit. 

 

• Eile: Níor cuireadh Alt 20.12, Alt 27.3 ná Alt 27.4 i bhfeidhm toisc gur bhain 
siad le himeachtaí riaracháin, athbhreithnithe agus achomhairc. Níor cuireadh 
Alt 28.7.7 i bhfeidhm ach an oiread. 

 

 
Tithe an Oireachtais, Foilsíonn an Comhchoiste tuarascáil ar an gComhaontú Cuimsitheach 
Eacnamaíoch agus Trádála (preasráiteas), an 15 Meán Fómhair 2021 
9 The Irish Times, ‘Canada trade deal ruling could further erode Government’s majority’, 20 Bealtaine 
2022 
10 Comhairle an Aontais Eorpaigh, an Comhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála (CETA) 
idir Ceanada, ar taobh amháin, agus an tAontas Eorpach agus a chuid Ballstáit ar an taobh eile. 
Áirítear 15 Ballstáit mar aon leis an Ríocht Aontaithe i measc na dtíortha a chuir an Comhaontas i 
bhfeidhm. Tar éis di an tAontas Eorpach a fhágáil, shínigh an Ríocht Aontaithe comhaontas trádála 
eile le Ceanada. 
Féach: Seirbhís Leabharlainne agus Taighde Thithe an Oireachtais, ‘CETA: Chapter 8 and the 
Investment Court System’, 2021, lth. 49 
11 An Comhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh, ‘An Comhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch 
agus Trádála (CETA)’, Meán Fómhair 2021, lth. 16 
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• Tugann an Fógra soiléiriú go gcaithfidh Caibidil 22, 23 agus 24 meas a léiriú ar 
leithdháileadh na n-inniúlachtaí idir an tAontas Eorpach agus na Ballstáit.12  

 

Cás na Cúirte Uachtaraí ar an gComhaontas 
Tugadh cás cúirte de chuid an Teachta Dála Patrick Costello os comhair na cúirte 
uachtaraí in Éirinn ar an mbonn go raibh gnéithe áirithe den chomhaontas 
míbhunreachtúil; ceann de na hábhair imní is mó a bhí ann ná go mbainfí úsáid as 
painéal saineolaithe in áit cúirteanna na tíre seo chun conspóidí a réiteach faoin 
gComhaontas.  Chonacthas dó go dtiocfadh sé seo salach ar fhlaitheas breithiúnach 
an Stáit faoi Alt 34 den Bhunreacht agus go bhféadfadh gnéithe áirithe den 
Chomhaontas bac a chur ar an Stát a chuid rialachán féin a chur i bhfeidhm agus go 
mba cheart reifreann a reáchtáil ar an gceist seo.   

Ar an 11 Samhain 2022, rialaigh ceathrar den seachtar mbreithiúna sa Chúirt 
Uachtarach go gcoisceann Bunreacht na hÉireann daingniú an Chomhaontais – thug 
siad le fios go raibh an ceart ag an Teachta Costello agus nach bhféadfaí an 
comhaontas a dhaingniú de an dlí faoi mar a sheasanna sé faoi láthair ach gur ceist í 
seo do Thithe an Oireachtais. Rialaigh siad d’aon ghuth nach raibh aon oibleagáid ar 
an Stát an daingniú a dhéanamh ar an gComhaontas díreach toisc go bhfuil sé mar 
bhall den Aontas Eorpach.13  

Thug na breithiúna ar fad le fios seachas an Breitheamh Charleton nach mbeadh sárú 
i gceist ar an mBunreacht dá ndéanfaí leasuithe ar an Acht Eadrána faoi mar a leag 
an Breitheamh Hogan amach.14 Thug an Teacha Costello le fios, áfach, fiú dá 
ndéanfaí an tAcht Eadrána a leasú, go mbeadh impleachtaí scanrúla ag na cúirteanna 
infheistíochta ar chumas rialtas na hÉireann reachtaíocht fhorásach a chur i bhfeidhm, 
go háirithe ar chúrsaí comhshaoil agus ar chearta na n-oibrithe.15   

 
12 Notice concerning the provisional application of the Comprehensive Economic and Trade 
Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member 
States, of the other part (2017), OJ 283/9 
13 Irish Legal News, ‘Supreme Court rules in favour of constitutional challenge to CETA’, 11 Samhain 
2022 
14 An Chúirt Uachtarach, Breithiúnas Charleton J., agus Breithiúnas Hogan J., [2022] IESC 44 
15 The Irish Times, ‘Ireland’s proposed ratification of EU-Canada trade deal unconstitutional as Irish 
law stands, Supreme Court rules’, 11 Samhain 2022 
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• Tugann an Fógra soiléiriú go gcaithfidh Caibidil 22, 23 agus 24 meas a léiriú ar 
leithdháileadh na n-inniúlachtaí idir an tAontas Eorpach agus na Ballstáit.12  

 

Cás na Cúirte Uachtaraí ar an gComhaontas 
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12 Notice concerning the provisional application of the Comprehensive Economic and Trade 
Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member 
States, of the other part (2017), OJ 283/9 
13 Irish Legal News, ‘Supreme Court rules in favour of constitutional challenge to CETA’, 11 Samhain 
2022 
14 An Chúirt Uachtarach, Breithiúnas Charleton J., agus Breithiúnas Hogan J., [2022] IESC 44 
15 The Irish Times, ‘Ireland’s proposed ratification of EU-Canada trade deal unconstitutional as Irish 
law stands, Supreme Court rules’, 11 Samhain 2022 
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Ceist na Gaeilge sa Chomhaontas 
De réir Alt 30.11 den Chomhaontas, dréachtaíodh an Comhaontas sna teangacha seo 
a leanas: -  

• An Bhulgáiris 
• An Chróitis,  
• An tSeicis 
• An Danmhairgis  
• An Ollainnis  
• An Béarla  
• An Eastóinis 
• An Fhionlainnis 
• An Fhraincis 
• An Ghearmáinis 
• An Ghréigis 
• An Ungáiris  
• An Iodáilis 
• An Laitvis  
• An Liotuáinis  
• An Mháltais  
• An Pholainnis 
• An Phortaingéilis 
• An Rómáinis 
• An Slóvaicis  
• An Slóivéinis  
• An Spáinnis 
• An tSualainnis 

 

Cuireadh deireadh leis an maolú a bhí ar aistriú cáipéisí an Aontais Eorpaigh go 
Gaeilge ó foilsíodh an Comhaontas. Seans maith, áfach, go mbeidh achar fada ama 
ann sula n-aistreofar gach cáipéis de chuid an Aontais go Gaeilge.16 Tugtar le fios 
freisin go bhfuil na leaganacha aistrithe ar fad ar comhchéim. I dtuarascáil de chuid 
an Choimisiúin Eorpaigh a foilsíodh i mí an Mheithimh 2021, dúradh nár aistríodh 
cnuasach iomlán reachtaíocht an Aontais Eorpaigh go Gaeilge go fóill. Thug na 
hinstitiúidí tús áite do phíosaí reachtaíochta nuair a bheadh na hacmhainní ar fáil agus 
foilsíodh 15,109 leathanach go dtí an pointe sin. Ní bheidh na haistriúcháin seo 
fordheimhnithe ach beidh siad mar bhonn agus mar thaca d’aistriúchán reachtaíochta 
ghaolmhaire agus cuideoidh siad le feabhas a chur ar na bunachair aistriúcháin chun 
cur le héifiúlacht na hoibre sin. Ar chúiseanna gaolmhara, tá an Chúirt Bhreithiúnais 

 
16 An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, ‘Stádas iomlán oifigiúil ag 
an nGaeilge san Aontas Eorpach’ (preasráiteas), 31 Nollaig 2021 
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Eorpach ag aistriú cásdlí stairiúil agus leaganacha cainte a thagann aníos go minic 
sna téascanna sin.17 

Ar an láimh eile, tá leaganacha fordheimhnithe ann den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh agus ar an gConradh ar an Aontas Eorpach. Tá an chuma ar an 
scéal, áfach, nach fios cén uair a fhoilseofar leagan fordheimhnithe den Chomhaontas 
Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála ná cén uair a bheidh ceann ar fáil. Sa chaoi 
chéanna, níl leaganacha fordheimhnithe ann do chomhaontais eile a tháinig i 
bhfeidhm roimhe seo ach an oiread.18  

 

Fáil ar an nGaeilge sna Cúirteanna 

Fadhb eile a thagann chun cinn ó thaobh na Gaeilge de ná i dtaca leis na riachtanais 
atá ann in imeachtaí cúirte agus reachtaíochta i gcoitinne. Cruthaíodh forálacha i 
reachtaíocht na hÉireann le haghaidh úsáid na Gaeilge sna cúirteanna agus anuas air 
sin, beidh ról ag an gcineál teanga nó teangacha i gcuid de na rialacha a bhaineann 
le himeachtaí an Chórais Binse Infheistíochta.19 

 

 

  

 
17 An Coimisiún Eorpach, Report from the Commission to the Council on whether the Union 
institutions have sufficient available capacity for the Irish language, relative to the other official EU 
languages, to apply Regulation No 1 without a derogation as of 1 January 2022, COM (2021) 315   
18 Alt 16.21 de Chomhaontas Trádála an Aontais Eorpaigh le Singeapór; Alt 17.25 de Chomhaontas 
an Aontais Eorpaigh le Vítneam 
19 Leagtar amach in Alt 8.23 den Chomhaontas go bhféadfadh na páirtithe atá i mbun aighnis aontú ar 
rialacha ar bith eile 
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Na Cúirteanna Intíre 

Má bheartaítear cúirteanna intíre a úsáid chun aighnis a réiteach, is féidir an cás a 
argóint i nGaeilge de réir dhlí na hÉireann ach ní féidir leis an bpáirtí áirithe sin a rogha 
teanga a bhrú ar an bpáirtí eile le linn na dlíthíochta.20 

 

Alt 8(1) in Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003): “Féadfaidh duine ceachtar de na 
teangacha oifigiúla a úsáid in aon chúirt nó in aon phléadáil in aon chúirt nó in aon 
doiciméad a eiseofar ó aon chúirt.” 

Alt 8(2) in Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003): “Tá dualgas ar gach cúirt, in aon 
imeachtaí os a comhair, a chinntiú go bhféadfaidh aon duine a bheidh ag láithriú inti 
nó a bheidh ag tabhairt fianaise os a comhair éisteacht a fháil sa teanga oifigiúil is 
rogha leis nó léi, agus nach mbeidh an duine, trí éisteacht a fháil amhlaidh, faoi 
mhíbhuntáiste toisc nach bhfaigheann sé nó sí éisteacht sa teanga oifigiúil eile.” 

Alt 8(3) in Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003): “D'fhonn a chinntiú nach mbeidh 
aon duine faoi mhíbhuntáiste mar a dúradh, féadfaidh an chúirt a chur faoi deara cibé 
saoráidí is dóigh léi is cuí a chur ar fáil chun ateangaireacht chomhuaineach nó 
chomhleanúnach ó theanga oifigiúil amháin go dtí an teanga oifigiúil eile a dhéanamh 
ar imeachtaí.” 

Alt 8(4) in Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003): “I gcás inar páirtí in imeachtaí 
sibhialta os comhair cúirte an Stát nó comhlacht poiblí—  

(a) déanfaidh an Stát, nó an comhlacht poiblí, an teanga oifigiúil a bheidh 
roghnaithe ag an bpáirtí eile a úsáid sna himeachtaí, agus 
 

(b) más rud é gur páirtí sna himeachtaí beirt duine nó níos mó (seachas an Stát 
nó comhlacht poiblí) agus nach ndéanfaidh siad an teanga oifigiúil a bheidh 
le húsáid sna himeachtaí a roghnú nó a chomhaontú, déanfaidh an Stát nó, 
de réir mar is cuí, an comhlacht poiblí, cibé teanga oifigiúil is dealraitheach 
dó a bheith réasúnach, ag féachaint do na himthosca, a úsáid sna 
himeachtaí.” 
 

Bhí Hogan et al. den tuairim gurb ann don cheart seo mar chuid den ceart nádúrtha 
agus go dtacóidh Alt 8 ón mBunreacht leis.21 Anuas air sin, tagraíonn siad do 
thuilleadh cearta agus cleachtais maidir le húsáid na Gaeilge in imeachtaí cúirte: - 

• Ceart bunreachtúil fianaise a thabhairt i nGaeilge22 
 

• Leas a bhaint as ateangaire (don bhreitheamh)23 

 
20 Hogan et al., Kelly: The Irish Constitution, Bloomsbury, 2018, 5ú eagrán, [3.2.189] 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid ag [3.2.194] 
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• Abhcóideacht, ceistiúchán, croscheistiú a dhéanamh i nGaeilge24 
 

• Ceart an chosantóra éileamh a dhéanamh ar thoghairm i nGaeilge25 

 

D’ainneoin sin, is fiú a suntas a thabhairt do shrianta áirithe a chuir na cúirteanna i 
bhfeidhm, ar úsáid na Gaeilge in imeachtaí cúirte: -  

• Is féidir le luathscríobhaithe nótaí a bhreacadh i mBéarla26 
• Ní féidir le páirtithe éileamh a dhéanamh ar imeachtaí a reáchtáil go hiomlán i 

nGaeilge27 
• Ní gá go mbeadh cur amach ag an ngiúiré ar an nGaeilge28 
• Ní féidir leis an dlíthí teanga an imeachta féin a roghnú sna fógraí dlíthiúla don 

pháirtí eile29 
 

Tá sé de dhualgas ar an Stát cáipéisí poiblí a aistriú a mbeidh gá leo mar chuid de 
phróiseas an dlíthí.30 Ní bhaineann sé seo le hábhar doiciméadach, áfach, an ráiteas 
finné, cuir i gcás.31 Fadhb eile a mbeidh gá machnamh a dhéanamh air d’uireasa 
leagan aistrithe fordheimhnithe Gaeilge den chomhaontas in éineacht leis an aighneas 
a bhaineann leis an meicníocht chun aighnis a thabhairt chun cúirte ná an mbeidh 
dualgas ar an Stát an Comhaontas a aistriú go Gaeilge ar mhaithe le cúrsaí 
dlíthíochta?  

 
24 Ibid ag [3.2.196] 
25 Ibid ag [3.2.201] 
26 Ibid ag [3.2.192] 
27 Ibid ag [3.2.193] 
28 Ibid ag [3.2.198] 
29 Ibid ag [3.2.199] 
30 Ibid ag [3.2.204] 
31 Ibid ag [3.2.207] 
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24 Ibid ag [3.2.196] 
25 Ibid ag [3.2.201] 
26 Ibid ag [3.2.192] 
27 Ibid ag [3.2.193] 
28 Ibid ag [3.2.198] 
29 Ibid ag [3.2.199] 
30 Ibid ag [3.2.204] 
31 Ibid ag [3.2.207] 
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2. An Córas Binse Infheistíochta 

Mar a leagadh amach i bpáipéar Sheirbhísí Leabharlainne agus Taighde Thithe an 
Oireachtais sa bhliain 2021, baineann an Córas Binse Infheistíochta leas as rialacha 
eadrána reatha agus as meicníochtaí chun aighnis a réiteach, cosúil leis an Lárionad 
Idirnáisiúnta chun Díospóidí Infheistíochta a Shocrú agus Coimisiún na Náisiún 
Aontaithe um Dhlí Trádála Idirnáisiúnta.32 Leagann Coinbhinsiún, Rialachán agus 
Rialacha an Lárionad Idirnáisiúnta chun Díospóidí Infheistíochta a Shocrú amach na 
forálacha seo a leanas ar chúrsaí teanga in imeachtaí dlíthiúla: -  
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ar theanga nach bhfuil mar theanga oifigiúil de chuid an Choinbhinsiúin, áfach, 
beidh gá cead a fháil ó Ard-Rúnaí an Lárionad Idirnáisiúnta chun Díospóidí 
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Choimisiúin tuairimí na bpáirtithe a fháil ar roinnt rudaí lena n-áirítear an teanga 
a bheidh in úsáid le linn na n-imeachtaí.  

 
• Maidir le himeachtaí comhréitigh, leagann Riail 22 de Rialacha eadrána an 

Lárionad Idirnáisiúnta chun Díospóidí Infheistíochta a Shocrú amach gur féidir 
leis an dá pháirtí aontú ar an teanga nó ar na teangacha a úsáidfear le linn na 
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Más rud é nach n-aontaíonn ceachtar páirtí ar theanga a roghnú, is féidir leo ceann 
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Ós rud é gurb iad an Béarla, an Spáinnis agus an Fhraincis teangacha oifigiúla an 
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é gur féidir dhá theanga a úsáid, tá seans ann go bhféadfaí an Ghaeilge a úsáid le 
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32 Seirbhís Leabharlainne agus Taighde Thithe an Oireachtais, 2021, CETA: Chapter 8 and the 
Investment Court System. 
33 Tagraíonn sé seo don Choimisiún i dtaca leis an socrú a bhaintear amach ar aighneas. 
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go bhféadfaidh duine ón taobh eile Gaeilge a úsáid – infheisteoir atá lonnaithe sa 
Ghaeltacht, cuir i gcás.  
 
Leagtar forálacha teanga amach i rialacha eadrána Choimisiún na Náisiún Aontaithe 
um Dhlí Trádála Idirnáisiúnta. In Alt 19.1 de na rialacha sin, is é an binse eadrána a 
dhéanfaidh an cinneadh maidir leis an teanga a bheidh in úsáid sna himeachtaí. In Alt 
19.2, caithfear leaganacha aistrithe de cháipéisí a chuirtear ar fáil sa bhunteanga más 
sa bhunteanga a chuirtear ar fáil iad. 
 

Idirghabháil 
Rogha eile gur féidir a chur ar fáil do na páirtithe ná an idirghabháil. Leagtar amach in 
Alt 8.20 sa Chomhaontas na himeachtaí idirghabhála i dtaca le haighnis infheistíochta, 
ina bhfuil níos mó sonraí ar aon gcaoi a gcuirfeadh an Coiste Seirbhísí agus 
Infheistíochta na himeachtaí sin i bhfeidhm faoi Alt 8.44. Ní leagtar mórán amach sna 
rialacha seo ar úsáid na teanga le linn na hidirghabhála, áfach, cé go ndeirtear in Alt 
9 gur faoi na páirtithe atá i mbun aighnis na costais eagrúcháin a íoc a bhainfeadh le 
cúrsaí ateangaireachta.34  

  

 
34 Decision No 2/2021 of the Committee on Services and Investment of 29 January 2021 adopting 
rules for mediation for use by disputing parties in investment disputes [2021/266], [2021] OJ L 59/48. 
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34 Decision No 2/2021 of the Committee on Services and Investment of 29 January 2021 adopting 
rules for mediation for use by disputing parties in investment disputes [2021/266], [2021] OJ L 59/48. 
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3. Fóirdheontais agus Cosaint Infheistíochta 

Forálacha Ábhartha an Chomhaontais 
 
Fóirdheontais 

I gcur chuige an Chomhaontais, leagtar amach imeachtaí ar thrédhearcacht agus ar 
chomhairliúchán le haghaidh fóirdheontais. Cuireann na páirtithe cuí na himeachtaí 
seo ar fáil agus i gcrích ar nithe a bhaineann le trádáil ar earraí. Leagtar seo amach i 
gcaibidil 7 den Chomhaontas, a cuireadh i bhfeidhm go sealadach. 

 

Sainmhíniú ar a bhfuil i gceist le ‘Fóirdheontas’ 
In Alt 7.1, deirtear gur tomhas é fóirdheontas a bhaineann le trádáil a dhéanamh ar 
earraí, a thagann le coinníollacha Alt 1.1 de chomhaontas na hEagraíochta Domhanda 
Trádála ar Fhóirdheontais agus ar bhearta fhrithchúitimh. Caithfidh trí ní a bheith san 
áireamh más rud é go mbeadh íocaíocht ar fhóirdheontas: - 

1. Gur ranníocaíocht a bheadh i gceist 
2. Go n-íocfadh Rialtas nó eagraíocht phoiblí as; agus 
3. Go mbronnann sé sochar éigin. 

 
 
Tá an chuma ar an scéal go leanann Comhaontas na hEagraíochta Domhanda 
Trádála an struchtúr céanna maidir leis an sainmhíniú ar a bhfuil i gceist le 
fóirdheontas mar íocaíocht Rialtais nó eagraíochta poiblí laistigh den fhearann an 
Bhallstáit áit a dtarlaíonn na nithe seo a leanas: -  
 

i. Rialtas atá páirteach in íocaíocht dhíreach an airgid seo (deontais; 
iasachtaí; agus insileadh ar ghnáthscaireanna, cuir i gcás) 
 

ii. Teacht isteach an Rialtais atá dlite, nár déanadh nár bailíodh (dreasrachtaí 
fioscacha cosúil le creidmheasanna cánach) 
 

iii. Rialtas a chuireann earraí nó seirbhísí ar fáil nach mbaineann le bonneagar 
ginearálta nó ceannachán earraí 
 

iv. Rialtas a dhéanann íocaíochtaí chuig meicníocht mhaoinithe nó a stiúrann 
eagraíocht phríobháideach ar leith chun feidhm amháin nó níos mó a chur i 
gcrích (i gcás uimhir i agus ii thuas) a thiocfadh faoi chúram an Rialtais go 
hiondúil ach nach bhfuil éagsúil le bealach ar bith ó ghnáthchleachtais an 
Rialtais féin.35  

 
35 An Eagraíocht Domhanda Trádála, Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Alt 
1.1(a)(1) 
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In Alt 1.1 de chomhaontas na hEagraíochta Domhana Trádála, tugtar sainmhíniú ar 
fhóirdheontais mar thacaíocht ioncaim ar bith – mar a leagtar amach in Alt XVI i 
gComhaontú Ginearálta 1994 um Tharaifí agus Trádáil – a mbeidh sochar éigin ag 
baint leis.36 Tá tuilleadh eolais ag baint leis seo faoi chomhaontas na hEagraíochta 
Domhanda Trádála ar an suíomh gréasáin atá acu.37 Tá ceithre chineál sainmhínithe 
acu ar fhóirdheontais a thagann faoi scáth na heagraíochta: - 

• Sainiúlacht Fiontraíochta: spriocanna Rialtais a dhíríonn ar chomhlacht nó 
comhlachtaí ar leith le haghaidh fóirdheonaithe. 
 

• Sainiúlacht Tionscail: nuair a dhíríonn Rialtas ar earnáil nó earnálacha ar leith 
le haghaidh fóirdheonaithe. 

 

• Sainiúlacht Réigiúin: nuair a dhíríonn Rialtas ar tháirgeoirí i gceantair nó 
réiginiúacha áirithe dá fhearann le haghaidh fóirdheonaithe. 

 

• Sainiúlacht Choiscthe: nuair a dhíríonn Rialtas ar easpórtáil earraí nó nuair a 
úsáideanna earraí ionchuir intíre le haghaidh fóirdheonaithe.38  

 

I gcás na Gaeltachta, féadfar an tsainiúlacht réigiúin fóirdheontais a thabhairt isteach 
faoi scáth Chomhaontas na hEagraíochta Domhanda Trádála agus faoin 
gComhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála dá réir. Sa chaoi chéanna, 
féadfaidh na sainiúlachtaí fiontraíochta agus tionscail tionchar a imirt ar chomhlachtaí 
agus ar thionscail ar leith a thiocfaidh faoina gcúram.  

 

Tá dhá chineál fhóirdheontais ann faoi Chomhaontas na hEagraíochta Domhanda 
Trádála: - 

Fóirdheontais Choiscthe: caithfidh na fóirdheontais seo na spriocanna 
easpórtála a bhaint amach le haghaidh úsáid earraí intíre seachas earraí a 
thugtar isteach. An chúis gurb ann do na constaicí seo ná chun trádáil 
idirnáisiúnta a shaobhadh. Má thugtar le fios gur chuir tír áirithe isteach ar 
fóirdheontais choiscthe tar éis do thír eile gearán a dhéanamh ina thaobh, 
caithfear an t-iarratas a tharraingt siar láithreach bonn. Mura ndéantar 
amhlaidh, is féidir cáin a ghearradh ar an tír sin a dtugtar dleacht fhrithchúiteach 
air.39  

 

 
36 Ibid. Alt 1.1(a)(2). 
37 An Eagraíocht Trádála Domhanda, Subsidies and Counterveiling Measures: Overview (suíomh 
gréasáin) 
38 Ibid 
39 Leabharlann Theach na dTeachtaí, EU State Aid Rules and WTO Subsidies Agreement, Uimh. 
CBP 6775, 4 Lúnasa 2021, lth. 30 
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36 Ibid. Alt 1.1(a)(2). 
37 An Eagraíocht Trádála Domhanda, Subsidies and Counterveiling Measures: Overview (suíomh 
gréasáin) 
38 Ibid 
39 Leabharlann Theach na dTeachtaí, EU State Aid Rules and WTO Subsidies Agreement, Uimh. 
CBP 6775, 4 Lúnasa 2021, lth. 30 
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• Sainiúlacht Tionscail: nuair a dhíríonn Rialtas ar earnáil nó earnálacha ar leith 
le haghaidh fóirdheonaithe. 

 

• Sainiúlacht Réigiúin: nuair a dhíríonn Rialtas ar tháirgeoirí i gceantair nó 
réiginiúacha áirithe dá fhearann le haghaidh fóirdheonaithe. 

 

• Sainiúlacht Choiscthe: nuair a dhíríonn Rialtas ar easpórtáil earraí nó nuair a 
úsáideanna earraí ionchuir intíre le haghaidh fóirdheonaithe.38  

 

I gcás na Gaeltachta, féadfar an tsainiúlacht réigiúin fóirdheontais a thabhairt isteach 
faoi scáth Chomhaontas na hEagraíochta Domhanda Trádála agus faoin 
gComhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála dá réir. Sa chaoi chéanna, 
féadfaidh na sainiúlachtaí fiontraíochta agus tionscail tionchar a imirt ar chomhlachtaí 
agus ar thionscail ar leith a thiocfaidh faoina gcúram.  

 

Tá dhá chineál fhóirdheontais ann faoi Chomhaontas na hEagraíochta Domhanda 
Trádála: - 

Fóirdheontais Choiscthe: caithfidh na fóirdheontais seo na spriocanna 
easpórtála a bhaint amach le haghaidh úsáid earraí intíre seachas earraí a 
thugtar isteach. An chúis gurb ann do na constaicí seo ná chun trádáil 
idirnáisiúnta a shaobhadh. Má thugtar le fios gur chuir tír áirithe isteach ar 
fóirdheontais choiscthe tar éis do thír eile gearán a dhéanamh ina thaobh, 
caithfear an t-iarratas a tharraingt siar láithreach bonn. Mura ndéantar 
amhlaidh, is féidir cáin a ghearradh ar an tír sin a dtugtar dleacht fhrithchúiteach 
air.39  

 

 
36 Ibid. Alt 1.1(a)(2). 
37 An Eagraíocht Trádála Domhanda, Subsidies and Counterveiling Measures: Overview (suíomh 
gréasáin) 
38 Ibid 
39 Leabharlann Theach na dTeachtaí, EU State Aid Rules and WTO Subsidies Agreement, Uimh. 
CBP 6775, 4 Lúnasa 2021, lth. 30 
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Fóirdheontais Inghníomhaithe: ceadaítear na fóirdheontais seo ach is féidir 
le tíortha de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála é seo a cheistiú agus 
a fhiosrú má ghoileann an cinneadh seo ar tháirgeoirí intíre. Is faoin té a 
dhéanann an gearán an cás a dhéanamh lena haghaidh. Tá trí chineál 
fhóirdheontas inghníomhaithe ann: na cinn a dhéanann dochar do thionscal 
intíre na tíre impórtála; na cinn a dhéanann dochar d’easpórtalaithe 
iomaitheacha ó thíortha eile in margadh seachtrach eile; agus fóirdheontais 
intíre i dtír a dhéananna dochar d’easpórtálaithe atá ag déanamh iarrachta dul 
san iomaíocht le margadh intíre na tíre sin.40  

 

An seasamh atá ag an Eagraíocht Domhanda Trádála ná go gceadaítear é seo mura 
bhfuil sé i gceist ag an bhfóirdheontas díriú ar spriocanna easpórtála nó ar ionadaíocht 
impórtála ach amháin sa chás go ndéanfaidh na fóirdheontais seo dochar do thrádáil 
intíre nó don tionscail i gcoitinne.41 Dá gcuirfí an fóirdheontas seo i gcleachtadh, mar 
sin, agus an Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála idir lámha, 
bheadh ar Cheanada a léiriú go mbeadh driochthionchar ag an bhfóirdheontas a d’íoc 
Éire ar thionscail dá chuid nó ar na heasportálaithe i gcás na samplaí thuasluaite.   

 
40 Ibid 
41 Ibid, ag lth. 31 
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Trédhearcacht agus Comhairliúchán 
Leagtar amach riachtanais in Alt 7.2 agus 7.3 ar thrédhearcacht agus ar 
chomhairliúchán a bhaineann le fóirdheontais agus le tacaíochtaí Rialtais. In Alt 7.2, 
caithfidh páirtí amháin fógra a thabhairt don pháirtí eile gach dhá bhliain ar na nithe 
seo a leanas i dtaca le fóirdheontais a cheadaítear in bhfearann ar leith: - 

• Ar bhonn dlíthiúil 
• I bhfoirm fhóirdheontais; agus 
• Méid an fhóirdheontais 

 

Déantar tuilleadh forbartha in Alt 7.2.3 ar cheist na trádála i gcúrsaí seirbhíse, rud a 
iarrann ar gach páirtí faisnéis a chur ar fáil agus freagra a thabhairt ar cheisteanna a 
bhaineann le tacaíochtaí Rialtais i dtaca leis an trádáil i gcúrsaí seirbhíse.  

Soláthraíonn Alt 7.3 próiseas comhairliúcháin le haghaidh fhóirdheontais agus 
tacaíochtaí Rialtais nach mbaineann leis an talamhaíocht agus leis an iascaireacht. 
Mar chuid den phróiseas seo, is féidir le haon pháirtí tuilleadh eolais a lorg ar 
fhóirdheontas nó ar thacaíocht Rialtais ar leith a bhaineann leis an trádáil i gcúrsaí 
seirbhísí lena n-áirítear an cuspóir beartais a bheadh aige; an méid airgid a bheadh i 
gceist; agus aon bhearta a choinneodh aon drochthionchar faoi chois. Caithfidh an 
páirtí eile a chinntiú go laghdófar na drochéifeachtaí ar an bhfóirdheontas nó ar an 
tacaíocht Rialtais sin chun freastal ar iarratais an pháirtí sin. Leagtar amach forálacha 
éagsúla ar chúrsaí talamhaíochta agus iascaireachta in Alt 7.4 agus in Alt 7.5. 

 

Díolúintí 
Baineann Alt 7.7 agus 7.9 le fóirdheontais agus tacaíochtaí Rialtais a bhaineann le 
cúrsaí teanga. Leagtar amach in Alt 7.7 nach bhfuil aon cheo san Chomhantas ar féidir 
a chur i bhfeidhm ar fhóirdheontais agus ar thacaíochta Rialtais i dtaca le rud ar bith 
a bhainfidh le seirbhísí closamhairc don Aontas Eorpach agus le tionscail chultúrtha 
do Cheanada. Leagtar díolúine amach in Alt 7.9 le haghaidh imeachtaí 
comhairliúcháin faoi Alt 7.3 agus 7.4 d’fhorálacha chun aighnis a réiteach sa 
Chomhaontas idir Ceanada agus an tAontas Eorpach cé nach leagann sé amach go 
ríshoiléir cén meicníochtaí a bheadh i gceist sa chás sin.42  

Cuireann Alt 7.8 béim ar chearta na bPáirtithe agus na dualgais faoi Alt XV i 
gComhaontú Ginearálta 1994 um Tharaifí agus Trádáil, an Comhaontú maidir le 
Fóirdheontais agus le Bearta Frithchúitimh agus an Comhaontú ar Thalamhaíocht. 

 

 
42 Leagtar amach próiseas chun aighnis a réiteach i gCaibidil 8 i dtaca le cosaint infheistíochta. 
Leagtar próiseas ginearálta amach ar phróisis chun aighnis a réiteach i gCaibidil 29 chun aighnis idir 
páirtithe an Chomhaontais féin. 
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42 Leagtar amach próiseas chun aighnis a réiteach i gCaibidil 8 i dtaca le cosaint infheistíochta. 
Leagtar próiseas ginearálta amach ar phróisis chun aighnis a réiteach i gCaibidil 29 chun aighnis idir 
páirtithe an Chomhaontais féin. 
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42 Leagtar amach próiseas chun aighnis a réiteach i gCaibidil 8 i dtaca le cosaint infheistíochta. 
Leagtar próiseas ginearálta amach ar phróisis chun aighnis a réiteach i gCaibidil 29 chun aighnis idir 
páirtithe an Chomhaontais féin. 
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Cosaint Infheistíochta 
Cosúil le hAlt 7, tá díolúine ann do sheirbhísí closamhairc (i gcás an Aontais Eorpaigh) 
agus do thionscail chultúrtha (i gcás Cheanada) i gCuid B agus C den chaibidil, an dá 
chuid a bhainfidh le bunú infheistíochtaí agus cóiriú neamh-idirdhealaitheach. 

 

Cearta chun rialáil a dhéanamh 
Déantar cur síos in Alt 8.2 ar an méid atá i gceist le Caibidil 8 den Chomhaontas. 
Baineann Cuid D den chaibidil le cosaint infheistíochta. Cé nach bhfuil aon díolúine 
ann don Aontas Eorpach do sheirbhísí closamhairc agus do sheirbhísí cultúrtha i 
gCeanada, áirítear an méid seo a leanas in Alt 8.9: - 

• Dearbhú in athuair do chearta rialála na bpáirtithe laistigh dá bhfearann féin 
chun spriocanna bailí beartais a bhaint amach. 

 
• An chaoi a ndéanann páirtí amháin rialáil ar bhealach a mbíonn drochthionchar 

aige ar infheistíocht (trí leasuithe reachtaíochta) nó a chuireann isteach ar an 
méid a mbíonn an t-infheisteoir ag súil leis agus nach sárú é an méid sin a faoi 
Chuid D. 

 
• Cinneadh an pháirtithe gan athnuachan a dhéanamh ar fhóirdheontas nó é a 

choinneáil mar atá de cheal gealltanais a bhaineann le heisiúint agus 
athnuachan an fhóirdheontais nó é a choinneáil mar atá.  

 
• Ní leagtar aon cheo amach i gCuid D a chuireann srian ar Pháirtí deireadh a 

chur le heisiúint fhóirdheontais nó aisíocaíocht a fháil air sa chás go gcaithfeadh 
bearta ar leith teacht le dualgais idirnáisiúnta idir na Páirtithe nó le ordú cúirte 
a thiocfadh ó bhinse nó eagraíocht údarásach ar leith, nó a d’iarrfadh ar an 
bpáirtí cúiteamh a thabhairt don infheisteoir.  

 

In Alt 2 den Ionstraim Chomhpháirteach sa Chomhaontas, cuirtear béim ar chearta na 
bpáirtithe rialáil a dhéanamh sa mhéid is gur féidir leis an Aontas Eorpach agus a 
chuid Ballstáit agus gur féidir le Ceanada dlíthe agus rialacháin dá gcuid féin a chur i 
bhfeidhm chun rialú a dhéanamh ar chúrsaí geilleagrach a bheadh ar leas an phobail, 
chun spriocanna beartais phoiblí a bhaint amach – cosaint agus cur chun cinn na 
sláinte poiblí, seirbhísí sóisialta, oideachas phoiblí, cúrsaí sábháilteachta, cúrsaí 
comhshaoil, cosaint tomhaltóra, cosaint sonraí agus cúrsaí cultúrtha a chosaint agus 
a chur chun cinn.43  

Maidir le seirbhísí poiblí, san Ionstaim céanna, leagann Alt 4(a) go n-aithníonn an 
tAontas Eorpach, agus a chuid Ballstáit agus go n-aithníonn Ceanada cearta na 
Rialtas – ag gach leibhéal – seirbhísí poiblí a chur ar fáil agus tacú leo, go háirithe na 

 
43 Ionstraim Chomhpháirteach ar an gComhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála idir 
Ceanada agus an tAontas Eorpach agus a chuid Ballstáit (2017), OJ L 11/4, Alt 2 
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cinn a bhaineann le cúrsaí sláinte poiblí, le cúrsaí oideachais agus cúrsaí tithíochta 
agus le dáileachán sholáthar uisce.44  

Sna forálacha in Alt 4, deirtear nach gcuirfidh an Comhaontas bac ar Rialtais 
sainmhínithe a thabhairt ar na seirbhísí poiblí seo ná rialáil a dhéanamh orthu. Ní 
chuireann sé srian orthu príobhdáidiú a dhéanamh orthu ach an oiread gan trácht ar 
soláthar príobháideach a úsáid chun seirbhísí poiblí a chur ar fáil nó seirbhísí 
príobháideach a chur faoi smach seirbhísí poiblí in athuair.45  

Cóir chothrom agus chomhionann 
Baineann Alt 8.10 den Chomhaontas le cóir chothrom agus chomhionann, sa mhéid 
is go mbeidh dualgas ar pháirtithe an Chomhaontais an chóir chéanna agus cosaint 
iomlán a chur ar fáil d’infheistiú an pháirtí eile agus dá infheisteoirí. Tugann an t-alt 
céanna ón gComhaontas le fios gur sáraithe iad na nithe seo a leanas: - 

• Má shéantar riar ceartais ar dhuine in imeachtaí coiriúla, sibhialta nó riaracháin; 
• Sárú bunúsach i bpróis chuí an dlí, lena n-áirítear sárú ar thrédhearcacht in 

imeachtaí breithiúna agus riaracháin; 
• Treallachas 
• Idirdhealú ar chúinsí éagóracha: inscne, cine nó creideamh 
• Má chaitear go maslach le infheisteoirí – má dhéantar comhéigniú, éigeantas 

nó ciapadh orthu; 
• Aon sárú eile ar ghnéithe eile de na dualgais a thiocfadh faoi chóir chothrom 

agus chomhionann na bPáirtithe faoi Alt 8.10.3 

 

De réir Alt 8.10.3, caithfidh na páirtithe athbhreithniú rialta a dhéanamh nó sa chás go 
n-iarrann ceann de na páirtithe amhlaidh a dhéanamh ar ábhar na ndualgas chun cóir 
chothrom agus chomhionann a chur ar fáil. Caithfear próiseas a chur i gcrích le go 
mbeidh an Coiste ar Sheirbhísí agus Infheistíochta in ann moltaí a dhéanamh do 
Choiste an Chomhaontais. 

Déanann Alt 8.10.4 tuilleadh plé ar cheist an infheisteora nuair a dhéanann páirtí ar 
leith ionadaíocht ar son infheisteora chun infheistíocht chlúdaithe a dhéanamh. 
Bheadh an t-infheisteoir ag brath ar an infheistíocht chéanna agus cinneadh á 
dhéanamh aige – cinneadh a chuirfeadh frustrachas ar an bpáirtí. Déantar tuilleadh 
plé air seo i bpáipéar taighde na Seirbhísí Leabharlainne agus Taighde ó 2021 agus 
seans go mbaineann sé le cúrsaí infheistíochta i gceantair Ghaeltachta, cuir i gcás: 
ionadaíocht ar incháilitheacht deontaisí.46  

 
44 Ibid. Alt 4(a) 
45 Ibid. Alt 4(b) agus 4(c) 
46 Seirbhís Leabharlainne agus Taighde Thithe an Oireachtais, 2021, CETA: Chapter 8 and the 
Investment Court System, lth. 62-64 
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cinn a bhaineann le cúrsaí sláinte poiblí, le cúrsaí oideachais agus cúrsaí tithíochta 
agus le dáileachán sholáthar uisce.44  

Sna forálacha in Alt 4, deirtear nach gcuirfidh an Comhaontas bac ar Rialtais 
sainmhínithe a thabhairt ar na seirbhísí poiblí seo ná rialáil a dhéanamh orthu. Ní 
chuireann sé srian orthu príobhdáidiú a dhéanamh orthu ach an oiread gan trácht ar 
soláthar príobháideach a úsáid chun seirbhísí poiblí a chur ar fáil nó seirbhísí 
príobháideach a chur faoi smach seirbhísí poiblí in athuair.45  

Cóir chothrom agus chomhionann 
Baineann Alt 8.10 den Chomhaontas le cóir chothrom agus chomhionann, sa mhéid 
is go mbeidh dualgas ar pháirtithe an Chomhaontais an chóir chéanna agus cosaint 
iomlán a chur ar fáil d’infheistiú an pháirtí eile agus dá infheisteoirí. Tugann an t-alt 
céanna ón gComhaontas le fios gur sáraithe iad na nithe seo a leanas: - 

• Má shéantar riar ceartais ar dhuine in imeachtaí coiriúla, sibhialta nó riaracháin; 
• Sárú bunúsach i bpróis chuí an dlí, lena n-áirítear sárú ar thrédhearcacht in 

imeachtaí breithiúna agus riaracháin; 
• Treallachas 
• Idirdhealú ar chúinsí éagóracha: inscne, cine nó creideamh 
• Má chaitear go maslach le infheisteoirí – má dhéantar comhéigniú, éigeantas 

nó ciapadh orthu; 
• Aon sárú eile ar ghnéithe eile de na dualgais a thiocfadh faoi chóir chothrom 

agus chomhionann na bPáirtithe faoi Alt 8.10.3 

 

De réir Alt 8.10.3, caithfidh na páirtithe athbhreithniú rialta a dhéanamh nó sa chás go 
n-iarrann ceann de na páirtithe amhlaidh a dhéanamh ar ábhar na ndualgas chun cóir 
chothrom agus chomhionann a chur ar fáil. Caithfear próiseas a chur i gcrích le go 
mbeidh an Coiste ar Sheirbhísí agus Infheistíochta in ann moltaí a dhéanamh do 
Choiste an Chomhaontais. 

Déanann Alt 8.10.4 tuilleadh plé ar cheist an infheisteora nuair a dhéanann páirtí ar 
leith ionadaíocht ar son infheisteora chun infheistíocht chlúdaithe a dhéanamh. 
Bheadh an t-infheisteoir ag brath ar an infheistíocht chéanna agus cinneadh á 
dhéanamh aige – cinneadh a chuirfeadh frustrachas ar an bpáirtí. Déantar tuilleadh 
plé air seo i bpáipéar taighde na Seirbhísí Leabharlainne agus Taighde ó 2021 agus 
seans go mbaineann sé le cúrsaí infheistíochta i gceantair Ghaeltachta, cuir i gcás: 
ionadaíocht ar incháilitheacht deontaisí.46  

 
44 Ibid. Alt 4(a) 
45 Ibid. Alt 4(b) agus 4(c) 
46 Seirbhís Leabharlainne agus Taighde Thithe an Oireachtais, 2021, CETA: Chapter 8 and the 
Investment Court System, lth. 62-64 
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Tionscail Chultúrtha 
Ardaíodh ceist na ndíolúintí sa Chomhaontas i gceist pharlaiminteach i nDáil Éireann 
ar an 3 Márta 2021. Mar fhreagra ar an gceist sin, thug an tAire Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán le fios gur cuireadh Alt 7 den Chomhaontas i 
bhfeidhm ar bhonn sealadach ar nós codanna eile den Chomhaontas ó bhí Meán 
Fómhair 2017 ann. Dúirt an tAire go mbeadh breis is 80% d’oibríochtaí cultúrtha agus 
cruthaitheacha ag feidhmiú mar ghnóthais bheaga agus mheánmhéide. D’éascódh sé 
seo an laghdú sna constaicí trádála agus sna taraifí cúrsaí do dhearthóirí, ealaíontóirí 
agus daoine gairmiúla eile a bheadh ag plé le cúrsaí cultúrtha anseo in Éirinn agus ar 
fud an Aontais Eorpaigh. Ag an am céanna, bheadh cáilíochtaí aitheanta ag daoine a 
bheadh ag plé le cúrsaí cultúir – ailtírí mar shampla – agus iad i mbun oibre má 
dhéanfaí conarthaí a thairiscint dóibh i gCeanada ag an leibhéal réigiúnda agus ag an 
leibhéal náisúnta.  

Chomh maith leis sin, thug an tAire le fios gurbh é an tAire Fiontair, Trádála agus 
Fostaíochta a bheadh i bhfeighil ar chúrsaí idirbheartaíochta an Chomhaontais thar 
ceann Rialtas na hÉireann.47  

Is í an Ghaeilge príomhtheanga na hÉireann. Is í an Ghaeilge an ghné is lárnaí 
d’oidhreacht agus d’fhéiniúlacht an phobail agus an stáit araon . Mar phríomhtheanga 
na hÉireann, tá stádas ar leith aici – stádas a bhfuil aitheantas aige go hidirnáisiúnta; 
agus stádas mar theanga oifigiúil den Aontas Eorpaigh. Baineann an stádas le gach 
uile ghné de chúrsaí na hÉireann; an geilleagair agus cúrsaí eacnamaíochta san 
áireamh.48 

 

Tacaíochtaí Deontais 
Tá roinnt mhaith scéimeanna deontais ar fáil do ghnólachtaí in Éirinn. Tá na 
scéimeanna seo á gcur i bhfeidhm faoi stiúir Údarás na Gaeltachta, Fhoras na Gaeilge 
agus eagraíochtaí eile nach iad. Is iad príomhaidhmeanna na scéimeanna seo ná an 
Ghaeilge, pobal na Gaeilge, agus geilleagar na Gaeilge a chur chun cinn.  

Cuireann Údarás na Gaeltachta scéimeanna deontais ar fáil do ghnólachtaí éagsúla: 
- 

• Cúnamh Teicniúil do Mhicrea-Easpórtálaithe 
• Staidéar Féidearthachta  
• Taighde agus Forbairt 
• Scéim Trádála Ar Líne 
• Caipitil 
• Fostaíocht 
• Oiliúint 
• Infheistiú Scaireanna 

 
47 An Teachta Dála Catherine Martin, an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán, Freagra ar cheisteanna pharlaiminte 256, 297, 298 – An Comhaontas Cuimsitheach 
Eacnamaíoch agus Trádála, Dáil Éireann, 3 Márta 2021 
48 Rialtas na hÉireann, Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, 2010 – 2030 
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• Seirbhísí Comhairleoireachta 
• Forbairt Scileanna Taighde Margaíochta 
• Rannpháirtíocht in Aontaí Trádála 
• Dearbhán Nuálaíochta49 

 
 
Baineann critéir áirithe le gach scéim deontais. Sa scéim deontais do Chúnamh 
Teicniúil do Mhicrea-Easpórtálaithe, cuir i gcás, tá riachtanas ann an Ghaeilge a chur 
chun cinn. Sna scéimeanna deontais ar thaighde agus ar fhorbairt, tá riachtanas ann 
caighdeán ar leith don Ghaeilge a leagan amach: - 
 

• Deontas do Chúnamh Teicniúil do Mhicrea-Easpórtálaithe: 
Sa scéim seo, cuirtear tacaíocht ar fáil d’fhiontair nach bhfuil níos mó ná 
deichniúr fostaithe iontu, agus atá i mbun táirgiúlachta nó seirbhísí trádála 
idirnáisiúnta. Cuirtear tacaíocht ar fáil dóibh siúd ar mhaith leo easpórtáil a 
dhéanamh ar an táirge nó ar an tseirbhís atá acu. San fhoirm iarratais don 
scéim seo, caithfear fianaise a chur in iúl go bhfuil iarracht á déanamh an 
Ghaeilge a chur chun cinn mar chuid den tionscanamh.50  

 
• Deontas Staidéar Féidearthachta: 

Sa scéim seo, tugtar deontas do ghrúpaí, d’eagraíochtaí agus do 
ghnólachtaí chun cead a thabhairt dóibh measúnú a dhéanamh ar an 
smaoineamh gnó a bheadh acu. Ceann na de ceisteanna a bhaineann leis 
an measúnú sin ná inniúlacht sa Ghaeilge. Níl sé soiléir, áfach, má tá a 
leithéid riachtanach faoin scéim féin.51  

 
• Scéim Trádála Ar Líne: 

Sa scéim seo, cuireann Údarás na Gaeltachta deontas ar fáil; deontas a 
bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge mar choinníoll íocaíochta.52  

 
Trína Scéim Deontais Tacaíochta Gnó, tacaíonn Foras na Gaeilge le Gnóthais bheaga 
agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn. Faoin scéim seo, is féidir deontas 
a fháil i gcomhair comharthaíochta, pacáistithe, suíomhanna gréasáin agus ábhair 
chlóite mharagaíochta. Ní bhaineann an scéim seo ach le fiontair a thagann faoi 
théarmaí Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Anuas air sin, má fhaigheann aon 
fhiontar maoiniú ón scéim seo, níl cead aige maoiniú ar bith a fháil ó aon eagraíocht 
Stáit eile.53  
 
Sa Phlean Forbartha Caipitil, ‘Ag Infheistiú inár gCultúr, inár dTeanga agus inár 
Oidhreacht 2018-2027’, leag an Rialtas amach tuilleadh maoinithe le haghaidh Údarás 
na Gaeltachta. Bhí sé mar sprioc aige tuairim is 1,000 post a chruthú gach bliain chun 
tacú le timpeallacht shóisialta agus gheilleagrach na Gaeltachta. Chun an sprioc seo 

 
49 Údarás na Gaeltachta, https://udaras.ie/gno/cabhair-a-thugaimid/deontais/  
Léite: 23 Meán Fómhair 2022  
50 Ibid 
51 Ibid 
52 Ibid 
53 Foras na Gaeilge, https://www.forasnagaeilge.ie/funding-schemes/sceim-tacaiochta-gno-2022/ 
Léite: an 23 Meán Fómhair 2022  
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Trína Scéim Deontais Tacaíochta Gnó, tacaíonn Foras na Gaeilge le Gnóthais bheaga 
agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn. Faoin scéim seo, is féidir deontas 
a fháil i gcomhair comharthaíochta, pacáistithe, suíomhanna gréasáin agus ábhair 
chlóite mharagaíochta. Ní bhaineann an scéim seo ach le fiontair a thagann faoi 
théarmaí Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Anuas air sin, má fhaigheann aon 
fhiontar maoiniú ón scéim seo, níl cead aige maoiniú ar bith a fháil ó aon eagraíocht 
Stáit eile.53  
 
Sa Phlean Forbartha Caipitil, ‘Ag Infheistiú inár gCultúr, inár dTeanga agus inár 
Oidhreacht 2018-2027’, leag an Rialtas amach tuilleadh maoinithe le haghaidh Údarás 
na Gaeltachta. Bhí sé mar sprioc aige tuairim is 1,000 post a chruthú gach bliain chun 
tacú le timpeallacht shóisialta agus gheilleagrach na Gaeltachta. Chun an sprioc seo 

 
49 Údarás na Gaeltachta, https://udaras.ie/gno/cabhair-a-thugaimid/deontais/  
Léite: 23 Meán Fómhair 2022  
50 Ibid 
51 Ibid 
52 Ibid 
53 Foras na Gaeilge, https://www.forasnagaeilge.ie/funding-schemes/sceim-tacaiochta-gno-2022/ 
Léite: an 23 Meán Fómhair 2022  
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a bhaint amach, déanfar leithdháileadh bliantúil de €12 milliún, rud a chuirfidh le bunú 
400 post sna ceantair Ghaeltachta gach bliain i nDún na nGall, i Maigh Eo, i nGaillimh, 
i gCorcaigh, i gCiarraí, i bPort Láirge agus i gContae na Mí.54 Leag an plean amach 
go raibh sé mar rún ag Údarás na Gaeltachta infheistíocht a dhéanamh i maoine agus 
i bpunann bonneagair chun tuilleadh fiontair nua a mhealladh chun na Gaeltachta.55  
 
Leagadh amach i dtaighde a chuir Coiste Cultúir agus Oideachais Pharlaimint na 
hEorpa i dtoll a chéile ar an tslí a ndeachaigh an Comhaontas i ngleic le cúrsaí 
oideachais agus cultúir, gur sínitheoirí iad an dá pháirtí – an tAontas Eorpach agus 
Ceanada – de chuid an Choinbhinsiúin EOECNA (UNESCO) maidir le Maoin 
Chultúrtha. Sa taighde céanna, leagadh amach na díolúintí don Aontas Eorpach agus 
do Cheanada araon. Dúradh nach raibh ceachtar den dá thaobh toilteannach a gcuid 
nósanna a athrú ina thaobh.56  
 
I gcás Alt 20 den Choinbhinsiún Ilchineálachais: - 
 

1. Aithníonn na páirtithe go gcloífidh siad lena gcuid dualgais faoin gCoinbhinsiún 
agus faoi gach comhaontas a bhaineann leis an dá thaobh. Dá réir, gan sárú a 
dhéanamh ar an gCoinbhinsiún seo le comhaontas ar bith eile: - 

 
a. Tacaíocht a thabhairt dá chéile idir an Coinbhinsiún seo agus aon 

comhaontas eile a bhaineann leo; 
b. Go gcuirfear na forálacha cuí san áireamh agus na comhaontais éagsúla 

á chur i bhfeidhm 
 

2. Nach mbainfear ciall as an gCoinbhinsiún seo mar chearta agus dualgais na 
bPáirtithe faoi aon chomhaontas a bhaineann leo.57 

 

Leagtar amach na beartais in Alt 6 den Choinbhinsiún Ilchineálachais, a bhfuil beartais 
rialála ann chun cultúr a chosaint agus a chur chun cinn, bearta a bhaineann le 
gníomhaíochtaí cultúrtha, earraí agus seirbhísí, agus bearta a chuireann tacaíocht 
airgeadais phoiblí ar fáil.58 Caithfear iad seo a chur san áireamh ach riachtanais na 
bpáirtithe féin a chur san áireamh leis.59 Cuirtear Alt 8 den Choinbhinsiún i bhfeidhm 
má chuirtear cúinsí ar leith i bhfeidhm nuair is léir go bhfuil cúrsaí cultúrtha i bhfearainn 
na bpáirtithe i mbaol.60 Is páirtithe iad Éire agus Ceanada den Choinbhinsiún 

 
54 Rialtas na hÉireann, Ag Infheistiú inár gCultúr, inár dTeanga agus inár Oidhreacht 2018-2027, lth. 
63 
55 Ibid 
56 An Pharlaimint Eorpach, an Stiúrthóireacht um Beartas Idirnáisiúnta, Research for the CULT 
Committee – Culture and Education in CETA, 2016, lth. 37 
57 Alt 20, Coinbhinsiún EOECNA ar Éagsúlacht Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur Chun Cinn 
Ar fáil: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/convention2005_basictext_en.pdf#page=23  
58 Alt 6, Coinbhinsiún EOECNA ar Éagsúlacht Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur Chun Cinn 
Ar fáil: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/convention2005_basictext_en.pdf#page=18  
59 Ibid 
60 Alt 8, Coinbhinsiún EOECNA ar Éagsúlacht Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur Chun Cinn 
Ar fáil: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/convention2005_basictext_en.pdf#page=19  
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Ilchineálachais, a chuir i bhfeidhm é ar an 22 Nollaig 2006 agus ar an 22 Samhain 
2005 faoi seach.61  

Thug an Pharlaimint Eorpach suntas do na cosaintí a dhíríonn ar thionscail a bheadh 
mar bhagairtí don dá pháirtí – an tionscail closamhairc don Aontas Eorpach (Stáit 
Aontaithe Mheiriceá ach go háirithe); agus i gcás Cheanada, tionscail chultúrtha a 
bheadh faoi bhrú ó Mheiriceá.62 

 

Cuntair i dtaca le Tionscail Chultúrtha 
Leagann Aguisíní an Chomhaontais amach sraitheanna cuntar a rinne Ballstáit an 
Aontais Eorpaigh i dtaca le gníomhaíochtaí agus tionscail ar leith, a leagtar amach in 
Aguisín 1 agus Aguisín 2. Tagraíonn siad seo d’earnálacha a mbeadh bunús tráchtála 
ag teastáil ó thíortha an Aontais Eorpaigh chun an tseirbhís sin a chur ar fáil.63 
Déanann Aguisín 1 cur síos ar na heisceachtaí a bhaineann leis na dualgais sin. 
Léiríonn Aguisín 2 na háiteanna ar leith ar mhaith leis na Páirtithe solúbthacht beartais 
a choinneáil do bhearta reatha agus do chinn eile a thiocfadh i bhfeidhm amach anseo 
nach dtiocfadh leis na dualgais chuí.64 

Chuir an tAontas Eorpach imní in iúl in Aguisín 2 maidir leis an gceart chun bearta a 
chur i bhfeidhm nó a choinneáil i bhfeidhm i dtaca leis an soláthar leabharlainne, 
cartlainne, iarsmalainne agus seirbhísí cultúrtha eile.65 Lena chois sin, coinníonn an 
tAontas Eorpach an ceart chun bearta a chur i bhfeidhm nó a choinneáil i bhfeidhm a 
léireodh an gá srian a chur ar sholáthar tras-teorainn do sheirbhísí siamsaíochta – 
lena n-áireofaí an amharclann, grúpaí ceoil beo, an sorcas agus seirbhísí dioscó. 
Leagtar tuilleadh cuntar amach a bhaineann go sonrach leis na Ballstáit freisin ach 
níor léirigh Éire aon imní faoi leith maidir leis na bearta a bhaineann le cúrsaí cultúrtha 
san Aguisín.66  

Tá Aguisín 2 soiléir sa chaoi a leagann sé amach cuntair na bpáirtithe: má léiríonn an 
tAontas Eorpach imní ar leith faoi rud ar leith, baineann sé sin leis na Ballstáit ar fad 
ach amháin má chuirtear a mhalairt in iúl. Anuas air sin, is inniúlacht thánaisteach é 
cúrsaí cultúrtha de chuid na mBallstát, agus mar sin, is mó an seans go gcuirfí na 
bearta i leith an chultúir i bhfeidhm ag leibhéal an Bhallstáit féin.  

  

 
61 EOECNA, Cur Síos ar Éagsúlacht Léirithe na dTíortha,  
Léite: an 23 Meán Fómhair 2023 
62 An Pharlaimint Eorpach, an Stiúrthóireacht um Beartas Idirnáisiúnta, Research for the CULT 
Committee – Culture and Education in CETA, 2016, lth. 38 
63 Rialtas Cheanada, Exporting Services to the EU – A guide for Canadian business (suíomh 
gréasáin) 
64 Seirbhís Leabharlainne agus Taighde Thithe an Oireachtais, 2021, CETA: Chapter 8 and the 
Investment Court System, lth. 29 
(Déanann sé seo tagairt d’fhorálacha Chaibidil 8 ar chuntair agus ar eisceachtaí). 
65 Ní bheadh an Ostair san áireamh sa chuntar áirithe seo. 
66 Aguisín II, An Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála, lth. 127 
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Ilchineálachais, a chuir i bhfeidhm é ar an 22 Nollaig 2006 agus ar an 22 Samhain 
2005 faoi seach.61  

Thug an Pharlaimint Eorpach suntas do na cosaintí a dhíríonn ar thionscail a bheadh 
mar bhagairtí don dá pháirtí – an tionscail closamhairc don Aontas Eorpach (Stáit 
Aontaithe Mheiriceá ach go háirithe); agus i gcás Cheanada, tionscail chultúrtha a 
bheadh faoi bhrú ó Mheiriceá.62 

 

Cuntair i dtaca le Tionscail Chultúrtha 
Leagann Aguisíní an Chomhaontais amach sraitheanna cuntar a rinne Ballstáit an 
Aontais Eorpaigh i dtaca le gníomhaíochtaí agus tionscail ar leith, a leagtar amach in 
Aguisín 1 agus Aguisín 2. Tagraíonn siad seo d’earnálacha a mbeadh bunús tráchtála 
ag teastáil ó thíortha an Aontais Eorpaigh chun an tseirbhís sin a chur ar fáil.63 
Déanann Aguisín 1 cur síos ar na heisceachtaí a bhaineann leis na dualgais sin. 
Léiríonn Aguisín 2 na háiteanna ar leith ar mhaith leis na Páirtithe solúbthacht beartais 
a choinneáil do bhearta reatha agus do chinn eile a thiocfadh i bhfeidhm amach anseo 
nach dtiocfadh leis na dualgais chuí.64 

Chuir an tAontas Eorpach imní in iúl in Aguisín 2 maidir leis an gceart chun bearta a 
chur i bhfeidhm nó a choinneáil i bhfeidhm i dtaca leis an soláthar leabharlainne, 
cartlainne, iarsmalainne agus seirbhísí cultúrtha eile.65 Lena chois sin, coinníonn an 
tAontas Eorpach an ceart chun bearta a chur i bhfeidhm nó a choinneáil i bhfeidhm a 
léireodh an gá srian a chur ar sholáthar tras-teorainn do sheirbhísí siamsaíochta – 
lena n-áireofaí an amharclann, grúpaí ceoil beo, an sorcas agus seirbhísí dioscó. 
Leagtar tuilleadh cuntar amach a bhaineann go sonrach leis na Ballstáit freisin ach 
níor léirigh Éire aon imní faoi leith maidir leis na bearta a bhaineann le cúrsaí cultúrtha 
san Aguisín.66  

Tá Aguisín 2 soiléir sa chaoi a leagann sé amach cuntair na bpáirtithe: má léiríonn an 
tAontas Eorpach imní ar leith faoi rud ar leith, baineann sé sin leis na Ballstáit ar fad 
ach amháin má chuirtear a mhalairt in iúl. Anuas air sin, is inniúlacht thánaisteach é 
cúrsaí cultúrtha de chuid na mBallstát, agus mar sin, is mó an seans go gcuirfí na 
bearta i leith an chultúir i bhfeidhm ag leibhéal an Bhallstáit féin.  

  

 
61 EOECNA, Cur Síos ar Éagsúlacht Léirithe na dTíortha,  
Léite: an 23 Meán Fómhair 2023 
62 An Pharlaimint Eorpach, an Stiúrthóireacht um Beartas Idirnáisiúnta, Research for the CULT 
Committee – Culture and Education in CETA, 2016, lth. 38 
63 Rialtas Cheanada, Exporting Services to the EU – A guide for Canadian business (suíomh 
gréasáin) 
64 Seirbhís Leabharlainne agus Taighde Thithe an Oireachtais, 2021, CETA: Chapter 8 and the 
Investment Court System, lth. 29 
(Déanann sé seo tagairt d’fhorálacha Chaibidil 8 ar chuntair agus ar eisceachtaí). 
65 Ní bheadh an Ostair san áireamh sa chuntar áirithe seo. 
66 Aguisín II, An Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála, lth. 127 
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Ilchineálachais, a chuir i bhfeidhm é ar an 22 Nollaig 2006 agus ar an 22 Samhain 
2005 faoi seach.61  

Thug an Pharlaimint Eorpach suntas do na cosaintí a dhíríonn ar thionscail a bheadh 
mar bhagairtí don dá pháirtí – an tionscail closamhairc don Aontas Eorpach (Stáit 
Aontaithe Mheiriceá ach go háirithe); agus i gcás Cheanada, tionscail chultúrtha a 
bheadh faoi bhrú ó Mheiriceá.62 

 

Cuntair i dtaca le Tionscail Chultúrtha 
Leagann Aguisíní an Chomhaontais amach sraitheanna cuntar a rinne Ballstáit an 
Aontais Eorpaigh i dtaca le gníomhaíochtaí agus tionscail ar leith, a leagtar amach in 
Aguisín 1 agus Aguisín 2. Tagraíonn siad seo d’earnálacha a mbeadh bunús tráchtála 
ag teastáil ó thíortha an Aontais Eorpaigh chun an tseirbhís sin a chur ar fáil.63 
Déanann Aguisín 1 cur síos ar na heisceachtaí a bhaineann leis na dualgais sin. 
Léiríonn Aguisín 2 na háiteanna ar leith ar mhaith leis na Páirtithe solúbthacht beartais 
a choinneáil do bhearta reatha agus do chinn eile a thiocfadh i bhfeidhm amach anseo 
nach dtiocfadh leis na dualgais chuí.64 

Chuir an tAontas Eorpach imní in iúl in Aguisín 2 maidir leis an gceart chun bearta a 
chur i bhfeidhm nó a choinneáil i bhfeidhm i dtaca leis an soláthar leabharlainne, 
cartlainne, iarsmalainne agus seirbhísí cultúrtha eile.65 Lena chois sin, coinníonn an 
tAontas Eorpach an ceart chun bearta a chur i bhfeidhm nó a choinneáil i bhfeidhm a 
léireodh an gá srian a chur ar sholáthar tras-teorainn do sheirbhísí siamsaíochta – 
lena n-áireofaí an amharclann, grúpaí ceoil beo, an sorcas agus seirbhísí dioscó. 
Leagtar tuilleadh cuntar amach a bhaineann go sonrach leis na Ballstáit freisin ach 
níor léirigh Éire aon imní faoi leith maidir leis na bearta a bhaineann le cúrsaí cultúrtha 
san Aguisín.66  

Tá Aguisín 2 soiléir sa chaoi a leagann sé amach cuntair na bpáirtithe: má léiríonn an 
tAontas Eorpach imní ar leith faoi rud ar leith, baineann sé sin leis na Ballstáit ar fad 
ach amháin má chuirtear a mhalairt in iúl. Anuas air sin, is inniúlacht thánaisteach é 
cúrsaí cultúrtha de chuid na mBallstát, agus mar sin, is mó an seans go gcuirfí na 
bearta i leith an chultúir i bhfeidhm ag leibhéal an Bhallstáit féin.  
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Cur i bhFeidhm 
Cé go leagtar amach dualgais na bpáirtithe sa Chomhaontas i dtaca le fóirdheontais 
agus cúrsaí infheistíochta, leagtar amach díolúintí ann freisin a bhaineann le tionscail 
chultúrtha. Tá an chuma ar an scéal, áfach, i gcás gnólachtaí atá lonnaithe sa 
Ghaeltacht nach mbíonn ag plé leis na seirbhísí closamhairc, go dtiocfadh na 
gnólachtaí cultúrtha sin faoi rialacha fóirdheontais agus infheistíochta an 
Chomhaontais. Leagtar próiseas comhairliúcháin amach i gCaibidil 7 den 
Chomhaontas idir páirtithe i dtaca le fóirdheontas. Má tharlaíonn sé sin, beidh 
Ceanada i dteideal eolas a lorg agus a fháil ar chuspóir beartais an fhóirdheontais sin 
agus eolas a fháil ar bhearta ar bith a chuirfeadh srian ar iomaíocht a chur faoi chois. 
Ar deireadh, chuir an tAontas Eorpach cuntar isteach ar an gceart chun bearta a chur 
i bhfeidhm nó a choinneáil i bhfeidhm d’earnálacha agus do ghníomhaíochta cultúrtha 
ar leith, rud a bheadh ábhartha sa chaoi a bhfeidhmíonn an Comhaontas leis na 
seirbhísí seo.  
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Oideachas 

Leagtar amach díolúine i gCaibidil 8 den Chomhaontas (cúrsaí infheistíochta) do 
ghníomhaíochtaí a chuirtear i gcrích de réir údarás an Rialtais.67 Tugann téacs an 
Chomhaontais seo le fios nach gcuirtear na gníomhaíochtaí seo i bhfeidhm ar bhonn 
tráchtála nó ar bhonn iomaíochta le hoibrí geilleagrach amháin nó níos mó.68 Tá 
díolúine eile i gCaibidil 9 den Chomhaontas (seirbhísí trádála tras-teorainn) ar 
sheirbhísí a chuirtear ar fáil do chur i bhfeidhm údarás an Rialtais, nó seirbhís ar bith 
nach gcuirtear ar fáil ar bhonn tráchtála nó ar bhonn iomaíochta le soláthreoir amháin 
nó níos mó.69  

D’fhéadfadh go mbeidh díolúine ar leith i gceist i gcás na gColáistí Samhraidh Gaeilge. 
Tá ról ag an nGaeltacht mar chuid de chóras oideachais na hÉireann i gcás na 
gColáistí Samhraidh do dhaltaí meánscoile le linn an tsamhraidh gach bliain. Maidir 
leis an gcaoi a gcaitear le cúrsaí oideachais sa Chomhaontas, braitheann sé sin ar 
úinéireacht poiblí nó príobháideach an institiúid sin agus má chuirtear a chuid seirbhísí 
ar fáil ar bhonn tráchtála. Lena chois sin, tá cúpla gealltanas déanta ag Rialtas na 
hÉireann ar mhaoiniú caipitil le haghaidh na gColáistí Samhraidh Gaeilge, mar a 
leagtar amach sa phlean forbartha ‘Ag Infheistiú inár gCultúr, inár dTeanga agus inár 
Oidhreacht 2018-2027’.70 

Rinneadh tagairt don díolúine seirbhísí poiblí i dtaca le cúrsaí oideachais sa taighde a 
rinne an Pharlaimint Eorpach, áit a leagtar amach cúinsí nach gcuirfí an díolúine 
seirbhísí poiblí i bhfeidhm. De réir an taighde seo, seans go mbraithfidh sé seo ar an 
tuiscint atá ann ar ‘soláthar ar bhonn tráchtála’ agus ‘soláthar ar bhonn iomaíochta le 
soláthróir seirbhíse amháin nó níos mó.71 Mar shampla, d’fhéadfadh seirbhís phoiblí 
nach gcuirtear ar fáil ar bhonn tráchtála ach atá san iomaíocht le soláthraí eile, nó a 
chuirtear ar fáil ar bhonn tráchtála ach gan iomaíocht, titim taobh amuigh de réimse 
na díolúine. Tugadh le fios sa taighde céanna go bhfuil easpa soiléireachta ann maidir 
le réimse an ábhair seo sa Chomhaontas ach ag an am céanna, nár tháinig aon 
aighneas aníos faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí ná i 
gcomhaontú um thrádáil fhabhrach ar bith maidir le réimse an díolmhaithe. Seans gurb 
é an easpa tola nó drogall a bheadh ar Rialtais náisiúnta tástáil a dhéanamh ar na 
codanna seo den Chomhaontas.72 
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Oideachas 

Leagtar amach díolúine i gCaibidil 8 den Chomhaontas (cúrsaí infheistíochta) do 
ghníomhaíochtaí a chuirtear i gcrích de réir údarás an Rialtais.67 Tugann téacs an 
Chomhaontais seo le fios nach gcuirtear na gníomhaíochtaí seo i bhfeidhm ar bhonn 
tráchtála nó ar bhonn iomaíochta le hoibrí geilleagrach amháin nó níos mó.68 Tá 
díolúine eile i gCaibidil 9 den Chomhaontas (seirbhísí trádála tras-teorainn) ar 
sheirbhísí a chuirtear ar fáil do chur i bhfeidhm údarás an Rialtais, nó seirbhís ar bith 
nach gcuirtear ar fáil ar bhonn tráchtála nó ar bhonn iomaíochta le soláthreoir amháin 
nó níos mó.69  

D’fhéadfadh go mbeidh díolúine ar leith i gceist i gcás na gColáistí Samhraidh Gaeilge. 
Tá ról ag an nGaeltacht mar chuid de chóras oideachais na hÉireann i gcás na 
gColáistí Samhraidh do dhaltaí meánscoile le linn an tsamhraidh gach bliain. Maidir 
leis an gcaoi a gcaitear le cúrsaí oideachais sa Chomhaontas, braitheann sé sin ar 
úinéireacht poiblí nó príobháideach an institiúid sin agus má chuirtear a chuid seirbhísí 
ar fáil ar bhonn tráchtála. Lena chois sin, tá cúpla gealltanas déanta ag Rialtas na 
hÉireann ar mhaoiniú caipitil le haghaidh na gColáistí Samhraidh Gaeilge, mar a 
leagtar amach sa phlean forbartha ‘Ag Infheistiú inár gCultúr, inár dTeanga agus inár 
Oidhreacht 2018-2027’.70 

Rinneadh tagairt don díolúine seirbhísí poiblí i dtaca le cúrsaí oideachais sa taighde a 
rinne an Pharlaimint Eorpach, áit a leagtar amach cúinsí nach gcuirfí an díolúine 
seirbhísí poiblí i bhfeidhm. De réir an taighde seo, seans go mbraithfidh sé seo ar an 
tuiscint atá ann ar ‘soláthar ar bhonn tráchtála’ agus ‘soláthar ar bhonn iomaíochta le 
soláthróir seirbhíse amháin nó níos mó.71 Mar shampla, d’fhéadfadh seirbhís phoiblí 
nach gcuirtear ar fáil ar bhonn tráchtála ach atá san iomaíocht le soláthraí eile, nó a 
chuirtear ar fáil ar bhonn tráchtála ach gan iomaíocht, titim taobh amuigh de réimse 
na díolúine. Tugadh le fios sa taighde céanna go bhfuil easpa soiléireachta ann maidir 
le réimse an ábhair seo sa Chomhaontas ach ag an am céanna, nár tháinig aon 
aighneas aníos faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí ná i 
gcomhaontú um thrádáil fhabhrach ar bith maidir le réimse an díolmhaithe. Seans gurb 
é an easpa tola nó drogall a bheadh ar Rialtais náisiúnta tástáil a dhéanamh ar na 
codanna seo den Chomhaontas.72 
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Cuntair i dtaca le Cúrsaí Oideachais 
Chuir an tAontas Eorpach cuntar isteach i dtaca le seirbhísí oideachais in Aguisín 2 
den Chomhaontas. Faoin gcuntar seo, choinnigh an tAontas Eorpach an cearta chun 
bearta a chur i bhfeidhm, nó a choinneáil mar atá, maidir le seirbhísí oideachais a 
fhaigheann maoiniú poiblí nó tacaíochta Rialtais. Anuas air sin, má fhágtar an tSeicia, 
an Ísiltír, an tSualainn agus an tSlóvaic as an áireamh, choinnigh sé an cearta chun 
bearta a chur i bhfeidhm, nó a choinneáil mar atá, maidir leis an soláthar ar sheirbhísí 
oideachais a maoinítear go príobháideach, is é sin, seirbhísí nach mbaineann le 
hoideachas bunscoile, meánscoile, ollscoile ná le hoideachas do dhaoine fásta.73 
Ceadaíonn an cuntar seo go gcuirfear seirbhísí ó sholáthróir eachtrannach ar fáil ar 
bhonn neamh-idirdhealaitheach do sheirbhísí oideachais phríobháidigh. 

Chuir 12 Ballstát tuilleadh cuntair isteach leis na cinn a bhí ag an Aontas Eorpach. 
Cuir i gcás, choinnigh an Ostair an ceart chun bearta a chur i bhfeidhm, nó a choinneáil 
mar atá, ar an soláthar seirbhísí oideachais phríobháidigh agus cosc a chur ar 
sholáthar tras-teorainn do sheirbhísí oideachais do dhaoine fásta tríd an 
gcraoltóireacht raidió nó teilifíse. I gcás na Sualainne, choinnigh sí an ceart chun 
cearta a chur i bhfeidhm, nó a choinneáil mar atá i dtaca le bearta a bhaineann le 
soláthar seirbhísí oideachais a cheadaíonn na húdaráis phoiblí chun oideachas a chur 
ar fáil. Níor chuir Rialtas na hÉireann aon chuntar chun cinn, áfach.  

Sa chaoi chéanna is a leagtar na cuntair chultúrtha amach thuas, cuirfear na cuntair 
– atá curtha i bhfeidhm cheana féin nó a chuirfear i bhfeidhm sa todhchaí thar ceann 
an Aontais Eorpaigh – i bhfeidhm ar na Ballstáit, ach amháin má chuirfear a mhalairt 
in iúl.  

 

Cur i bhFeidhm 
Tá an chuma ar an scéal nach dtagann seirbhísí oideachais a fhaigheann maoiniú nó 
tacaíocht ar bith ón Stát faoi scáth fhórálacha an Chomhaontais. Maidir le seirbhísí 
oideachais phríobháidigh, ní bhaineann an cuntar sin ach le seirbhísí nach mbaineann 
le oideachais bunscoile, meánscoile, ollscoile ná le hoideachas do dhaoine fásta. 
Faoin gcuntar seo, is féidir leis na Ballstáit smacht a choinneáil ar líon na soláthróirí 
eachtrannacha a chuireann seirbhísí oideachais ar fáil (ag brath ar chúinsí neamh-
idirdhealaitheach).  

 
73Aguisín II, An Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála, lth. 130 
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Gnóthais Bheaga agus Mheánmhéide 
Ós rud é gur gnóthais bheaga agus mheánmhéide iad cuid mhaith de na gnóthais atá 
lonnaithe sna ceantair Ghaeltachta, b’fhiú suntas a thabhairt do thuairim an 
Chomhaontais i dtaca leo, go háirithe i gcás na cinn a bheadh ag súil le rochtain a 
fháil nó infheistíochta a dhéanamh sa mhargadh i gCeanada. Gheall an Coimisiún 
Eorpach agus Comhairle na hEorpa go gcinnteofar cosaint infheistíochta do na 
gnóthais bheaga agus meánmhéide. Chuir Comhchoiste an Chomhaontais féin 
(CETA) moltaí i bhfeidhm orthu chomh maith le tuarascáil a fhoilsiú ar chúrsaí 
comhghníomhaíochta. Chomh maith leis sin, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach cáipéis 
eile ar na buntáistí a bheidh ann do ghnóthais bheaga agus mheánmhéide ó thaobh 
cúrsaí idirghabhála de, próisis chomhairliúcháin ar fhíschomhdháil agus spriocdhátaí 
níos sciobtha ar phróisis imeachta.74 

Leagtar amach tuilleadh ar chás na ngnóthas beag agus meánmhéide i dtaighde de 
chuid Sheirbhísí Taighde agus Leabharlainne Thithe an Oireachtais ó 2021.75 
D’fhoilsigh Seirbhís Taighde na Parlaiminte Eorpaí páipéar ar an ábhar céanna 
freisin.76  

 

  

 
74 An Coimisún Eorpach,’European Commission, How the EU-Canada Comprehensive Economic and 
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75 Seirbhís Leabharlainne agus Taighde Thithe an Oireachtais, 2021, CETA: Chapter 8 and the 
Investment Court System 
76 J Titievskaia and I Zachariadis, CETA implementation: SMEs and regions in focus, Seirbhís 
Taighde na Parlaiminte Eorpaí, PE 644.179, Samhain 2019. 
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4. Tuairimí Údarás na Gaeltachta

Ina chomhfhreagras chuig an gComhchoiste, dar dáta an 24 Lúnasa 2021, dúirt 
Údarás na Gaeltachta gur dhíol spéise é an díolúine chultúrtha, agus go mbeadh 
díolúine mar seo an-úsáideach do chomhlachtaí Gaeltachta amach anseo. 

Dar leis an Údaráis, i bhfianaise na díolúine chultúrtha seo agus i bhfianaise na 
ndeiseanna geilleagracha a bheidh ann do ghnóthais bheaga agus mheánmhéide, 
d’fhéadfaí na himpleachtaí a bheadh ag an gComhaontas ar ghnólachtaí Gaeltachta 
a fhiosrú.  

Ní fhacthas don Údarás áfach, go raibh ceangal suntasach idir na hearnálacha 
éagsúla fud fad na seacht gceantar Gaeltachta agus Ceanada ag an am sin (tráth a 
seoladh an comhfhreagras chuig an gComhchoiste seo), ó thaobh easportáil earraí 
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5. Tuairimí na Roinne Fiontar Trádála agus Fostaíochta 

Ina chomhfhreagras chuig an gComhchhoiste, dar dáta an 21 Meán Fómhair 2021, 
dúirt an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta nach raibh aon bhuairt ann faoi 
tháirgí Éireannacha, táirgí Gaeltachta ina measc, faoin gComhaontas. Bheadh na 
tairgí ábhartha ar fad i dteideal na cosaintí céanna mar atá leagtha amach sa 
Chomhaontas féin.  
Dúirt an Roinn go raibh an tAontas Eorpach de shíor i mbun idirghníomhaíochtaí 
déthaobhacha agus iltaobhacha, agus go raibh na cosaintí sin ar fáil ar tháirgí bia 
agus dí a cuireadh ar an margadh i gCeanada. Dar leis an Roinn tráth a scríobh sé 
chuig an gComhchoiste seo, bhí na cosaintí sin siad i bhfeidhm ó cuireadh na 
forálacha ábhartha i bhfeidhm ar bhonn sealadach i mí Mheán Fómhair na bliana 
2017. 
Ní fhacthas don Roinn go mbeadh aon deacrachtaí nó fadhbanna ag teacht chun cinn 
a mbeadh éifeacht dhiúltach acu ar cheart na hÉireann tacú le tionscail cultúrtha áitiúla 
mar aon le healaíontóirí. Lena chois sin, thug an Roinn le fios go raibh breis is 80% 
d’oibritheoiríoiríoirí cultúrtha agus cruthaitheachta na hEorpa ag feidhmiú i ngnóthais 
bheaga agus mheánmhéide. Bhí an Roinn den tuairm go gcabhródh an laghdú sna 
constaicí trádála seo faoin gComhaontas go mór le dearthóirí, ealaíontóirí agus 
oibritheoirí cultúrtha eile nach iad tabhairt faoina gcuid earraí agus seirbhísí a dhíol. 
Dar leis an Roinn, chabhródh an Comhaontas le cothrom na Féinne a thabhairt don 
Aontas Eorpach agus do Cheanada araon, ó thaobh chearta maoine intleachtúla de.  
íCúiteofar ceoltóirí agus ealaíontóirí Eorpacha a bhí agus a bheadh ag obair i 
dtionscail chruthaitheacha na hEorpa dá gcuid oibre. 
I dtaca le Cóipcheart sa Ré Dhigiteach, thabharfadh an Comhaontas tacaíocht do 
Cheanada a chóras cosanta féin ar chruachóip a ailíniú le Comhaontas na 
hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil. 
Rinne an Roinn tagairt don mhaolú cúig bliana a cuireadh ar an nGaeilge ag leibhéal 
an Aontais Eorpaigh. Is éard a bhí i gceist leis seo ná nach raibh sé de dhualgas ar 
an gCoimisiún Eorpach seirbhísí iomlána aistriúcháin agus ateangaireachta a chur ar 
fáil i nGaeilge le linn na tréimhse áirithe seo. Tháinig an maolú seo i bhfeidhm nuair a 
tugadh stádas oifigiúil don Ghaeilge ar an 1 Eanáir 2007 agus rinneadh athnuachan 
air arís go dtí an 31 Nollaig 2016 ach bhíothas ag súil go dtiocfadh deireadh leis sin 
faoin 31 Nollaig 2021. Ós rud é gur tháinig an idirbheartaíocht idir Ceanada agus an 
Aontas Eorpach chun críche sa bhliain 2014, níor cuireadh aon leagan Gaeilge ar fáil 
den Chomhaontas féin, toisc nach raibh aon dualgas ann amhlaidh a dhéanamh nuair 
a foilsíodh an leagan deiridh den Chomhaontas.  
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AGUISÍN 1 – Buan-Ordú an Chomhchoiste (123 de Dháil 
Éireann) 

123. Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge.  
  
(1) Beidh arna bhunú, i ndiaidh ationól na Dála tar éis Olltoghcháin, Buan-

Choiste, a chomhcheanglófar le Coiste dá shamhail de chuid an tSeanaid 
chun Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na 
Gaeilge a chomhdhéanamh, chun na feidhmeanna a leagtar amach sa 
Bhuan-Ordú seo a chomhlíonadh, seachas na feidhmeanna a leagtar 
amach i mír (3) arb é Buan-Choiste na Dála a chomhlíonfaidh iad.  

 
(2) Breithneoidh an Comhchoiste ábhair bheartais a bhaineann leis an 

nGaeilge, leis an nGaeltacht, agus le Pobal Labhartha na Gaeilge agus atá 
go ginearálta faoi chúram Ranna Rialtais agus comhlachtaí poiblí 
gaolmhara agus breithneoidh sé, go háirithe—  
 

(a) straitéis i ndáil leis an nGaeilge, lena n-áirítear an Straitéis 20 
Bliain don Ghaeilge, 2010-2030 agus aon straitéis a bheidh ann 
sa todhchaí, agus cur chun cinn na Gaeilge i gcoitinne,  

 
(b) litríocht, ceol agus cultúr na Gaeilge agus nithe gaolmhara,  
 
(c) méadú ar úsáid na Gaeilge in imeachtaí dhá Theach an 

Oireachtais agus ina gCoistí agus timpeall an dá Theach a chur 
chun cinn,  

 
(d) an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na státseirbhíse agus na 

seirbhíse poiblí, lena n-áirítear dul chun cinn maidir le cur i 
ngníomh Scéimeanna Gaeilge i gcomhlachtaí poiblí,  

 
(e) tuarascálacha ón gCoimisinéir Teanga agus nithe gaolmhara,  
 
(f)  nithe a bhaineann leis an bhForas Teanga, i ndáil le Foras na 

Gaeilge agus le Gníomhaireacht na hUltaise araon,  
(g) teagasc na Gaeilge agus oideachas trí mheán na Gaeilge,  
 
(h)  freagrachtaí reachtúla Raidió Teilifís Éireann agus Údarás 

Craolacháin na hÉireann i ndáil leis an nGaeilge,  
 
(i)  nithe a bhaineann le craoltóirí Gaeilge, lena n-áirítear TG4, 

Raidió na Gaeltachta, Raidió na Life agus Raidió Rí-Rá, agus  
 
(j)  aon nithe eile a bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht 

agus le Pobal Labhartha na Gaeilge.  
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(3) Breithneoidh Buan-Choiste na Dála—  
 

(a) cibé Billí a bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht, agus 
le Pobal Labhartha na Gaeilge,  

 
(b) cibé gnéithe de na Meastacháin i gcomhair Seirbhísí Poiblí a 

bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht, agus le Pobal 
Labhartha na Gaeilge, agus 

 
(c) cibé nithe gaolmhara eile, a tharchuirfidh an Dáil chuige, agus  
 
(d) cibé Athbhreithnithe ar Luach ar Airgead agus ar Bheartas agus 

ráitis bhliantúla aschuir, lena n-áirítear feidhmíocht, 
éifeachtúlacht agus éifeachtacht in úsáid airgid phoiblí maidir 
leis an nGaeilge, maidir leis an nGaeltacht agus maidir le Pobal 
Labhartha na Gaeilge, a roghnóidh an Coiste.  

 
(4) Seachtar comhaltaí de Dháil Éireann a bheidh ar Bhuan-Choiste na Dála, 

ar córam triúr díobh. Ceathrar is córam don Chomhchoiste, ar comhalta de 
Dháil Éireann duine amháin acu ar a laghad agus ar comhalta de Sheanad 
Éireann duine amháin acu ar a laghad. Beidh Cathaoirleach Bhuan-Choiste 
na Dála ina Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach ar an gComhchoiste 
freisin.  

 
(5) Beidh ag Buan-Choiste na Dála na cumhachtaí a mhínítear i mBuan-Ordú 

96(1), (2) agus (4).  
 
(6) Beidh ag an gComhchoiste, maidir lena chúram, na cumhachtaí a mhínítear 

i mBuan-Ordú 96, seachas míreanna (3) agus (10) den Bhuan-Ordú sin.  
 
(7) Beidh de chumhacht ag an gComhchoiste faoi Bhuan-Ordú 95 breithniú a 

dhéanamh ar na nithe seo a leanas—  
 

(a) scéim ghinearálta nó dréacht-cheannteidil aon Bhille a 
bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal 
Labhartha na Gaeilge, agus  

 
(b) aon tuarascáil iar-achtacháin a leagfaidh comhalta den Rialtas 

nó Aire Stáit faoi bhráid ceachtar Teach nó an dá Theach maidir 
le haon Bhille, arna achtú ag Tithe an Oireachtais, a bhaineann 
leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na 
Gaeilge.  

 
(8) Beidh feidhm ag forálacha Bhuan-Orduithe 98, 100 agus 106 maidir le 

Buan-Choiste na Dála agus maidir leis an gComhchoiste, de réir mar is cuí.  
 
(9) Míneofar an Comhchoiste mar an “Comhchoiste Oireachtais” chun críocha 

an Achta Craolacháin, 2009, a mhéid a bhaineann sé le TG4. 
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dhéanamh ar na nithe seo a leanas—  
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Labhartha na Gaeilge, agus  

 
(b) aon tuarascáil iar-achtacháin a leagfaidh comhalta den Rialtas 

nó Aire Stáit faoi bhráid ceachtar Teach nó an dá Theach maidir 
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leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na 
Gaeilge.  

 
(8) Beidh feidhm ag forálacha Bhuan-Orduithe 98, 100 agus 106 maidir le 

Buan-Choiste na Dála agus maidir leis an gComhchoiste, de réir mar is cuí.  
 
(9) Míneofar an Comhchoiste mar an “Comhchoiste Oireachtais” chun críocha 

an Achta Craolacháin, 2009, a mhéid a bhaineann sé le TG4. 
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(3) Breithneoidh Buan-Choiste na Dála—  
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Labhartha na Gaeilge, a roghnóidh an Coiste.  
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Éireann duine amháin acu ar a laghad. Beidh Cathaoirleach Bhuan-Choiste 
na Dála ina Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach ar an gComhchoiste 
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(8) Beidh feidhm ag forálacha Bhuan-Orduithe 98, 100 agus 106 maidir le 

Buan-Choiste na Dála agus maidir leis an gComhchoiste, de réir mar is cuí.  
 
(9) Míneofar an Comhchoiste mar an “Comhchoiste Oireachtais” chun críocha 

an Achta Craolacháin, 2009, a mhéid a bhaineann sé le TG4. 
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AGUISÍN 2 – Buan-Ordú an Chomhchoiste (105 de Sheanad 
Éireann) 

105. Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 
 
1.  Beidh arna bhunú, i ndiaidh ationól an tSeanaid tar éis Olltoghcháin, 

Buanchoiste, a chomhcheanglófar le Coiste dá shamhail de chuid na Dála 
chun Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na 
Gaeilge a chomhdhéanamh, chun na feidhmeanna a leagtar amach sa 
Bhuan-Ordú seo a chomhlíonadh. 

 
2.  Breithneoidh an Comhchoiste ábhair bheartais a bhaineann leis an 

nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na Gaeilge agus atá 
go ginearálta faoi chúram Ranna Rialtais agus comhlachtaí poiblí 
gaolmhara agus breithneoidh sé, go háirithe— 
 

(a) straitéis i ndáil leis an nGaeilge, lena n-áirítear an Straitéis 20 
Bliain don Ghaeilge, 2010-2030 agus aon straitéis a bheidh ann 
sa todhchaí, agus cur chun cinn na Gaeilge i gcoitinne, 

 
(b) litríocht, ceol agus cultúr na Gaeilge agus nithe gaolmhara, 
 
(c) úsáid is leithne na Gaeilge in imeachtaí dhá Theach an 

Oireachtais agus ina gCoistí agus timpeall an dá Theach a chur 
chun cinn, 

 
(d) an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na státseirbhíse agus na 

seirbhíse poiblí, lena n-áirítear dul chun cinn maidir le cur i 
ngníomh Scéimeanna Gaeilge i gcomhlachtaí poiblí, 

(e) tuarascálacha ón gCoimisinéir Teanga agus nithe gaolmhara, 
 
(f) nithe a bhaineann leis an bhForas Teanga, i ndáil le Foras na 

Gaeilge agus le Gníomhaireacht na hUltaise araon, 
 
(g) teagasc na Gaeilge agus oideachas trí mheán na Gaeilge, 
 
(h) freagrachtaí reachtúla Raidió Teilifís Éireann agus Údarás 

Craolacháin na hÉireann i ndáil leis an nGaeilge, 
 
(i) nithe a bhaineann le craoltóirí Gaeilge, lena n-áirítear TG4, 

Raidió na Gaeltachta, Raidió na Life agus Raidió Rí-Rá, agus 
 
(j) aon nithe eile a bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht 

agus le Pobal Labhartha na Gaeilge. 
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3. 5 chomhalta de Sheanad Éireann a bheidh ar Bhuanchoiste an tSeanaid. 
Ceathrar is córam don Chomhchoiste, ar comhalta de Dháil Éireann duine 
amháin acu ar a laghad agus ar comhalta de Sheanad Éireann duine 
amháin acu ar a laghad. Beidh Cathaoirleach Bhuanchoiste na Dála ina 
Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach ar an gComhchoiste freisin. 

4. Beidh ag Buanchoiste an tSeanaid na cumhachtaí a mhínítear i mBuan-
Ordú 72(1) agus (2). 

 
5. Beidh ag an gComhchoiste, maidir lena chúram, na cumhachtaí a mhínítear 

i mBuan-Ordú 72, seachas mír (6). 
 
6. Féadfaidh an Comhchoiste breithniú a dhéanamh ar na nithe seo a 

leanas— 
 

a.  scéim ghinearálta nó dréacht-cheannteidil aon Bhille a 
bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal 
Labhartha na Gaeilge de bhun Bhuan-Ordú 143;  

 
b.  aon tuarascáil iar-Achtacháin a leagfaidh comhalta den Rialtas 

nó Aire Stáit faoi bhráid ceachtar Teach nó an dá Theach maidir 
le haon Bhille, arna achtú ag Tithe an Oireachtais de bhun 
Bhuan-Ordú 168, a bhaineann leis an nGaeilge, leis an 
nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na Gaeilge; agus  

 
c.  ar choinníoll go mbeidh an coiste earnála iomchuí tar éis toiliú 

leis sin. 
 
7. Beidh feidhm ag forálacha Bhuan-Orduithe 74, 77 agus 82 maidir le 

Buanchoiste an tSeanaid agus leis an gComhchoiste, de réir mar is cuí. 
 
8. Míneofar an Comhchoiste mar an ‘Comhchoiste Oireachtais’ chun críocha 

an Achta Craolacháin, 2009, a mhéid a bhaineann sé le TG4. 
  

An Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála agus an tionchar a bheadh aige ar an nGaeilge, ar an nGaeltacht 
agus ar Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 38 de 40

An Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála agus an tionchar a bheadh aige ar an nGaeilge, ar an nGaeltacht 
agus ar Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 38 de 40



AN GHAEILGE AGUS AN COMHAONTAS CUIMSITHEACH EACNAMAÍOCH AGUS TRÁDÁLA  

Leathanach 38 de 40 
 

3. 5 chomhalta de Sheanad Éireann a bheidh ar Bhuanchoiste an tSeanaid. 
Ceathrar is córam don Chomhchoiste, ar comhalta de Dháil Éireann duine 
amháin acu ar a laghad agus ar comhalta de Sheanad Éireann duine 
amháin acu ar a laghad. Beidh Cathaoirleach Bhuanchoiste na Dála ina 
Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach ar an gComhchoiste freisin. 

4. Beidh ag Buanchoiste an tSeanaid na cumhachtaí a mhínítear i mBuan-
Ordú 72(1) agus (2). 

 
5. Beidh ag an gComhchoiste, maidir lena chúram, na cumhachtaí a mhínítear 

i mBuan-Ordú 72, seachas mír (6). 
 
6. Féadfaidh an Comhchoiste breithniú a dhéanamh ar na nithe seo a 

leanas— 
 

a.  scéim ghinearálta nó dréacht-cheannteidil aon Bhille a 
bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal 
Labhartha na Gaeilge de bhun Bhuan-Ordú 143;  

 
b.  aon tuarascáil iar-Achtacháin a leagfaidh comhalta den Rialtas 

nó Aire Stáit faoi bhráid ceachtar Teach nó an dá Theach maidir 
le haon Bhille, arna achtú ag Tithe an Oireachtais de bhun 
Bhuan-Ordú 168, a bhaineann leis an nGaeilge, leis an 
nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na Gaeilge; agus  

 
c.  ar choinníoll go mbeidh an coiste earnála iomchuí tar éis toiliú 

leis sin. 
 
7. Beidh feidhm ag forálacha Bhuan-Orduithe 74, 77 agus 82 maidir le 

Buanchoiste an tSeanaid agus leis an gComhchoiste, de réir mar is cuí. 
 
8. Míneofar an Comhchoiste mar an ‘Comhchoiste Oireachtais’ chun críocha 

an Achta Craolacháin, 2009, a mhéid a bhaineann sé le TG4. 
  

An Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála agus an tionchar a bheadh aige ar an nGaeilge, ar an nGaeltacht 
agus ar Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 38 de 40

AN GHAEILGE AGUS AN COMHAONTAS CUIMSITHEACH EACNAMAÍOCH AGUS TRÁDÁLA  

Leathanach 38 de 40 
 

3. 5 chomhalta de Sheanad Éireann a bheidh ar Bhuanchoiste an tSeanaid. 
Ceathrar is córam don Chomhchoiste, ar comhalta de Dháil Éireann duine 
amháin acu ar a laghad agus ar comhalta de Sheanad Éireann duine 
amháin acu ar a laghad. Beidh Cathaoirleach Bhuanchoiste na Dála ina 
Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach ar an gComhchoiste freisin. 

4. Beidh ag Buanchoiste an tSeanaid na cumhachtaí a mhínítear i mBuan-
Ordú 72(1) agus (2). 

 
5. Beidh ag an gComhchoiste, maidir lena chúram, na cumhachtaí a mhínítear 

i mBuan-Ordú 72, seachas mír (6). 
 
6. Féadfaidh an Comhchoiste breithniú a dhéanamh ar na nithe seo a 

leanas— 
 

a.  scéim ghinearálta nó dréacht-cheannteidil aon Bhille a 
bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal 
Labhartha na Gaeilge de bhun Bhuan-Ordú 143;  

 
b.  aon tuarascáil iar-Achtacháin a leagfaidh comhalta den Rialtas 

nó Aire Stáit faoi bhráid ceachtar Teach nó an dá Theach maidir 
le haon Bhille, arna achtú ag Tithe an Oireachtais de bhun 
Bhuan-Ordú 168, a bhaineann leis an nGaeilge, leis an 
nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na Gaeilge; agus  

 
c.  ar choinníoll go mbeidh an coiste earnála iomchuí tar éis toiliú 

leis sin. 
 
7. Beidh feidhm ag forálacha Bhuan-Orduithe 74, 77 agus 82 maidir le 

Buanchoiste an tSeanaid agus leis an gComhchoiste, de réir mar is cuí. 
 
8. Míneofar an Comhchoiste mar an ‘Comhchoiste Oireachtais’ chun críocha 

an Achta Craolacháin, 2009, a mhéid a bhaineann sé le TG4. 
  

COMHCHOISTE NA GAEILGE, NA GAELTACHTA AGUS PHOBAL LABHARTHA NA GAEILGE 

Leathanach 39 de 40 
 

AGUISÍN 3 – Comhaltas an Chomhchoiste 

Teachtaí Dála an Chomhchoiste 

 
Caitríona Ní Chonghaile 

Neamhspleách 

 
Pa Ó Dálaigh 

Sinn Féin 
 

 
Dónal Ó hÉallaigh 

Neamhspleách 

 
Seosamh Mac Aodha 

Fine Gael 

 
Marc Ó Cathasaigh 

An Comhaontas Glas 

 
Fergus Ó Dubhda 

Fine Gael 

 
Aindrias Ó 

Muimhneacháin 
Fianna Fáil 

 
Aengus Ó Snodaigh 

Cathaoirleach 
Sinn Féin 

 
Pádraig Ó Súilleabháin 

Fianna Fáil 
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Seanadóirí an Chomhchoiste 

 
Lorraine Clifford-Lee 
Leas-Chathaoirleach 

Fianna Fáil 

 
Seán Kyne 
Fine Gael 

 
Rónán Mullen 
Neamhspleách 

 
Niall Ó Donnghaile 

Sinn Féin 

 

 
Barry Ward 
Fine Gael 
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