
2010/06 Struchtúr na hIrise Oifigiúla – Oiriúnú tar éis do Chonradh Liospóin 
teacht i bhfeidhm 

Iris Oifigiúil Sraith L 

L I Gníomhartha reachtacha 

(a) Rialacháin 

(b) Treoracha 

(c) Cinntí  

(d) Buiséid 



L II Gníomhartha neamhreachtacha  

(a) Comhaontuithe idirnáisiúnta 

(b) Rialacháin 1 

(c) Treoracha 2 

(d) Cinntí 3 

(e) Moltaí 

(f) Treoirlínte 

(g) Rialacha nós imeachta 

(h) Gníomhartha arna nglacadh ag comhlachtaí arna gcruthú le comhaontuithe 

idirnáisiúnta 

(i) Comhaontuithe idirinstitiúideacha 

                                                 

1 mar eolas – le foilsiú san ord seo a leanas: 
– - Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa 
– - Rialachán ón gComhairle arna bhunú go díreach ar na Conarthaí 
– - Rialachán cur chun feidhme ón gComhairle 
– - Rialachán ón gCoimisiún arna bhunú go díreach ar na Conarthaí 
– - Rialachán ón gCoimisiún arna tharmligean  
– - Rialachán cur chun feidhme ón gCoimisiún 
– - Rialachán ón mBanc Ceannais Eorpach 
2 mar eolas – le foilsiú san ord seo a leanas: 
– - Treoir ón gComhairle arna bunú go díreach ar na Conarthaí 
– - Treoir cur chun feidhme ón gComhairle 
– - Treoir ón gCoimisiún arna bunú go díreach ar na Conarthaí 
– - Treoir ón gCoimisiún arna tarmligean  
– - Treoir cur chun feidhme ón gCoimisiún 
3 mar eolas – le foilsiú san ord seo a leanas: 
– - Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa 
– - Cinneadh ón gComhairle Eorpach 
– - Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
– - Cinneadh ón gComhairle arna bhunú go díreach ar na Conarthaí 
– - Cinneadh cur chun feidhme ón gComhairle 
– - Cinneadh ón gCoimisiún arna bhunú go díreach ar na Conarthaí 
– - Cinneadh ón gCoimisiún arna tharmligean  
– - Cinneadh cur chun feidhme ón gCoimisiún 
– - Cinneadh ón mBanc Ceannais Eorpach 



L III Gníomhartha eile 

(a) An Limistéar Eorpach Eacnamaíoch 

L IV Gníomhartha arna nglacadh roimh an 1 Nollaig 2009 faoi Chonradh CE, faoi Chonradh AE 

agus faoi Chonradh Euratom 1 

                                                 

1 Is chun na gníomhartha arna nglacadh roimh an 1 Nollaig 2009 faoi na Conarthaí a bhí ann roimhe 
seo a fhoilsiú a choimeádfar an ceannteideal seo go sealadach. 



Iris Oifigiúil Sraith C (Ceannteideal 5 go Ceannteideal 9) 

C I Rúin, moltaí agus tuairimí 

(a) Rúin 

(b) Moltaí 

(c) Tuairimí1 

                                                 

1 Tuairimí neamhéigeantacha. 



C II Faisnéis 

(a) Comhaontuithe idirinstitiúideacha 

(b) Dearbhuithe comhpháirteacha 

(c) Faisnéis ó institiúidí, ó chomhlachtaí, ó oifigí, agus ó ghníomhaireachtaí an Aontais 

Eorpaigh 

– Parlaimint na hEorpa 

– An Chomhairle Eorpach 

– An Chomhairle 

– An Coimisiún Eorpach 

– Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh 

– An Banc Ceannais Eorpach 

– An Chúirt Iniúchóirí 

– Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa  

– Coiste na Réigiún 

– Oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh 



C III Gníomhartha ullmhúcháin 1 

(a) Tionscnaimh ó na Ballstáit 

(b) Parlaimint na hEorpa 

(c) An Chomhairle 

(d) An Coimisiún Eorpach 

(e) Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh 

(f) An Banc Ceannais Eorpach 

(– tuairimí) 2 

(– moltaí) 1 

(g) An Chúirt Iniúchóirí 

(h) Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála 

(i) Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa  

(j) Coiste na Réigiún 

(k) An Banc Eorpach Infheistíochta  

(l) Oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh 

                                                 

1 Tograí, moltaí, tionscnaimh, tuairimí éigeantacha agus gníomhartha ullmhúcháin eile. 
2 Ní thaispeánfar é seo sa chlár ábhair (léiríonn sé ord a fhoilsithe san IO). 



C IV Fógraí 

(a) Fógraí ó institiúidí, ó chomhlachtaí, ó oifigí, agus ó ghníomhaireachtaí an Aontais 

Eorpaigh 

– Parlaimint na hEorpa 

– An Chomhairle Eorpach 

– An Chomhairle 

– An Coimisiún Eorpach 

– Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh 

– An Banc Ceannais Eorpach 

– An Chúirt Iniúchóirí 

– Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa  

– Coiste na Réigiún 

– Oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh 

(b) Fógraí ó Bhallstáit 

(c) Fógraí a bhaineann leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch 

(– ó institiúidí) 1 

(– ó Bhallstáit) 1 

(d) Fógraí ó thríú tíortha 

                                                 

1 Ní thaispeánfar é seo sa chlár ábhair (léiríonn sé ord a fhoilsithe san IO). 



C V Fógairtí 

(a) Nósanna imeachta riaracháin 

(b) Nósanna imeachta cúirte 

(c) Nósanna imeachta a bhaineann leis an gcomhbheartas talmhaíochta a chur chun feidhme 

(d) Nósanna imeachta a bhaineann leis an mbeartas iomaíochta a chur chun feidhme 

(e) Gníomhartha eile 

 


