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Is sibhse a chuimsíonn Parlaimint na 
hEorpa — saoránaigh na hEorpa — as 
gach ceann de na 28 gcearn ar fud an 
Aontais. Is amhlaidh atá toisc go bhfuil 
751 Fheisire de Pharlaimint na hEorpa 
tofa agaibh. Is a bhuí le bhur vóta gur 
féidir leis na Feisirí sin dlíthe Eorpacha 
a athrú trí na leasuithe a thíolacann siad 
agus sibhse á gcur san áireamh acu.

Chuir bhur bhFeisirí tofa a muinín 
ionam cathaoirleacht a dhéanamh ar 
Pharlaimint na hEorpa agus ionadaíocht 
a dhéanamh di chun go mbeidh sí ina 
fíorúrlabhraí ar son thoil agus mhianta 
mhuintir na hEorpa. Is é is aidhm dom 
mar Uachtarán ná an Eoraip a thabhairt 
níos gaire do na saoránaigh.

Déanfaidh mé gach rud is féidir liom 
a dhéanamh lena áirithiú go n-éireoidh 
an Pharlaimint agus a cuid Feisirí níos 
éifeachtaí agus do chuid riachtanas 
agus mianta á gcur chun cinn acu. 

Ní mór don Aontas Eorpach bearta 
praiticiúla a dhéanamh chun aghaidh 
a thabhairt ar na hábhair imní atá agat 
i réimsí éagsúla, amhail poist agus fás, 
slándáil, imirce agus athrú aeráide.

Uirlis chumasach atá san Aontas Eorpach 
chun rathúnas agus cobhsaíocht 
a chur i réim. Má bhreathnaímid siar 
ar ár seantuismitheoirí, feicfimid conas 
a d’fhíoraigh muintir na hEorpa aontaithe 
a n-aisling chun críoch a chur le cogadh 
san Eoraip. Tá a leanaí agus a ngarpháistí 
feicthe acu á mbreith agus á dtógáil le 
linn tréimse shíochánta a raibh urraim ar 
chearta bunúsacha an duine i réim lena 
linn.

Ba é an toradh a bhí ar an dóigh ar 
chuir an Eoraip tús leis an gcomhoibriú 
leasmhar idir a tíortha éagsúla ná forbairtí 
iontacha eacnamaíocha agus polaitiúla 
a thabhairt i gcrích. Leis na forbairtí 
sin, cothaíodh na milliúin oibrithe agus 

RÉAMHRÁ ÓN  
UACHTARÁN 



fiontraithe tríd an margadh aonair, agus 
na haislingí a bhí ag mic léinn chun 
staidéar a dhéanamh thar lear.

In ainneoin an ratha dhoshéanta sin, 
áfach, ní i gcónaí a fuair an Eoraip an 
freagra ceart ar dhúshláin nua. Dá 
bharr sin, táthar ag fiafraí an bhfuil 
institiúidí AE in ann dul i ngleic leis na 
fadhbanna atá rompu.

Mar sin, ní mór dúinn ár ndícheall 
a dhéanamh an tAontas a fheabhsú, 
chun go mbeidh a bhearta á ndéanamh 
níos fearr aige, agus fios againn gur mór 
dúinn anois, níos mó ná tráth ar bith 
roimhe seo, a bheith aontaithe chun 
leasanna shaoránaigh AE a chosaint. 
Mar má bhímid deighlte, ní bheimid in 
ann ár leasa eacnamaíochta agus trádála 
a chosaint, ár slándáil a áirithiú agus an 
comhshaol a chaomhnú.

Táimid réidh don dúshlán sin agus 
táimid ag obair go dícheallach 
chun an réiteach a bhaint amach. 

Tá d’ionadaithe tofa ag obair go 
dícheallach agus reachtaíocht nua 
agus níos éifeachtaí á breithniú 
acu nuair a chuireann an Coimisiún 
Eorpach ina láthair í, agus bíonn siad 
ag cur brú ar an gCoimisiún sin chun 
bearta a dhéanamh chun sochair do 
phobail na hEorpa.

Is dualgas é sin ar ghlacamar leis tráth 
a ndearna sibh sinn a thoghadh i mí na 
Bealtaine 2014, agus is as comhlíonadh 
an dualgais sin a dhéanfar breithiúnas 
orainn sna toghcháin Eorpacha 
a bheidh ar siúl in 2019.

Tá do rannpháirtíocht bunriachtanach, 
toisc go gcuirtear an fuinneamh ar fáil 
léi chun ár gcuid oibre mar ionadaithe 
tofa a spreagadh. Ar an gcúis sin, tá 
bhur n-aird mar shaoránaigh Eorpacha 
eolacha ag teastáil uainn.

Antonio Tajani 
Uachtarán Pharlaimint na hEorpa
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Comhpháirtíocht uathúil eacnamaíoch 
agus pholaitiúil is ea an tAontas 
Eorpach (AE) atá comh dhéanta de 
28 dtír Eorpacha. Is i ndiaidh an Dara 
Cogadh Domhanda a bunaíodh é chun 
comhar eacnamaíoch a chothú: is é an 
smaoineamh a bhí ann go n-éiríonn 
tíortha a bhíonn ag tráchtáil lena chéile 
spleách ar a chéile agus gurb é is 
dóichí go seachnóidh siad an tachar 
arm. Tá AE bunaithe ar an smacht 
reachta: bunaithe ar na conar thaí, 
arna n-aontú ag na Ballstáit go léir, 
atá gach ní a dhéanann sé. Tá cuid de 
phríomhéachtaí AE léirithe sa ghrafaic 
faisnéise.

Leanann AE de bheith dírithe 
ar a institiúidí a choinneáil tré-
dhearcach agus daonlathach. Is tionól 
parlaiminteach ilnáisiúnta uathúil 
a dtoghann na saoránaigh go díreach 
í Parlaimint na hEorpa. Déanann an 
751 Fheisire ionadaíocht ar níos mó ná 
500 milliún saoránach ó 28 mBallstát. 
Is féidir le saoránaigh na hEorpa páirt 
a ghlacadh sa phróiseas polaitiúil in 
iliomad slite. Mar shampla, is féidir leo 
vótáil i dtoghcháin, dul i dteagmháil 
lena bhFeisire de Pharlaimint na 
hEorpa (FPE), achainí a dhéanamh 
ar Pharlaimint na hEorpa nó seoladh 
tionscnamh ó shaoránaigh lena n-iarr-
faí ar an gCoimisiún Eorpach togra 
reachtach a ullmhú.

AN tAONTAS EORPACH: 
CAD É AGUS CÉN FÁTH

Achainí a dhéanamh ar Pharlaimint na hEorpa; 
europarl.europa.eu/aboutparliament/ga/00533cec74/Petitions.html 

europarl.europa.eu/aboutparliament/ga/00533cec74/Petitions.html


AR PHRÍOMHÉACHTAÍ AE TÁ:

Ô

1. Leathchéad bliain de 
shíocháin, de chobhsaíocht 
agus de rathúnas; tosca 
a d’fheabhsaigh go mór 
coinníollacha maireachtála na 
milliún Eorpach.

4. Cuireadh airgeadra 
aonair sa siúl — an 
t-airgeadra atá i gcúrsaíocht 
i bhformhór na mBallstát 
AE, éascaíodh tráchtáil agus 
taisteal tuilleadh. 

5. Leagtar amach i gCairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh luachanna dhínit an 
duine, na saoirse, an daonlathais, 
an chomhionannais, an smachta 
reachta agus an urraim ar chearta 
an duine. Tá ceanglas dlíthiúil ar 
institiúidí AE agus ar rialtais AE 
chun iad a chumhdach aon uair 
a chuireann siad dlí AE i bhfeidhm.

6. Comhbheartas eachtrach 
agus slándála, a chuireann 
ar chumas AE labhairt le 
guth amháin i ngnóthaí 
domhanda. Oibríonn Ballstáit 
AE freisin as lámha a chéile 
chun cabhair forbraíochta 
a sheachadadh ar thríú tíortha, 
chun saincheisteanna ar fud an 
domhain a leanúint agus chun 
caidreamh trádála le tríú tíortha 
a bhainistiú.

3. Cumasaítear leis 
an “margadh aonair”, 
mar a ghlaoitear air, le 
saorghluaiseacht mhórchuid 
na n-earraí, na seirbhísí, an 
airgid laistigh de AE agus 
is é atá ann príomhinneall 
eacnamaíoch AE. 

2. A bhuíochas le rialuithe teorann 
idir Ballstáit AE a chur ar ceal, is féidir le 
daoine saorghluaiseacht a dhéanamh 
tríd an gcuid is mó den mhór-roinn. Agus 
tá sé i bhfad níos éasca maireachtáil agus 
oibriú thar lear san Eoraip.



COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH

Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh ionadaíocht ar rialtais 
na mBallstát aonair. Roinneann na Ballstáit Uachtaránacht na 
Comhairle ar bhonn uainíochta.

AN CHOMHAIRLE EORPACH

Is í an Chomhairle Eorpach a leagann amach tosaíochtaí 
leathana an Aontais Eorpaigh, agus tugann sí le chéile ceannairí 
náisiúnta agus ceannairí ar leibhéal AE. Is é a hUachtarán 
atá i gceannas uirthi agus tá sí comhdhéanta de cheannairí 
náisiúnta stáit nó rialtais agus d’Uachtarán an Choimisiúin.

INSTITIÚIDÍ
AN AONTAIS EORPAIGH
SEO FORLÉARGAS TAPA AR 
PHRÍOMHINSTITIÚIDÍ AE AGUS A BHFEIDHM

Ô

PARLAIMINT NA hEORPA

An t-aon chomhlacht AE atá dírthofa. Déanann sí ionadaíocht 
ar 500 mhilliún áitritheoir AE. Tá ról fíorthábhachtach aici 
i dtoghadh Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh. Roinneann 
sí cumhacht maidir le buiséad AE agus leis an reachtaíocht le 
Comhairle an Aontais Eorpaigh.



C

Cuir tuilleadh eolais ar institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh 
europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ga.htm

AN CHÚIRT INIÚCHÓIRÍ

Déanann an Chúirt Iniúchóirí iniúchóireacht ar airgeadas 
AE. Ag gníomhú di mar iniúchóir seachtrach, rannchuidíonn 
sí le bainistiú airgeadais AE a fheabhsú agus feidhmíonn 
sí mar chaomhnóir neamhspleách ar leasanna airgeadais 
shaoránaigh AE.

AN BANC CEANNAIS EORPACH

An banc ceannais le haghaidh airgeadra aonair na hEorpa, an 
euro. Is é príomhchúram BCE cumhacht ceannaigh an euro agus 
an chobhsaíocht praghsanna a leanann as sin sa limistéar euro 
a choinneáil.

AN CHÚIRT BHREITHIÚNAIS

An chúirt is airde i gcúrsaí dlí AE. Is í a dhéanann léirmhíniú 
ar dhlí AE agus a áirithíonn go gcuirtear i bhfeidhm go 
comhionann é ar fud na mBallstát uile.

AN COIMISIÚN EORPACH

Comhlacht feidhmiúcháin AE, is é atá freagrach as dlíthe 
AE a mholadh agus a chur chun feidhme, as faireachán 
a dhéanamh ar na conarthaí agus as reáchtáil AE ó lá go lá.

europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ga.htm


PARLAIMINT NA hEORPA,  
A CUMHACHTAÍ AGUS A RÓL

Is eiseamláir uathúil í Parlaimint na hEorpa (PE) de dhaonlathas ilnáisiúnta agus 
ilteangach i mbun oibre. Glacann na Feisirí tofa de Pharlaimint na hEorpa (FPEanna) 
páirt i ndíospóireachtaí poiblí agus tá ról fíorthábhachtach acu i mbeartas AE 
a mhúnlú. Áirítear na nithe seo a leanas ar phríomhréimsí a gcuid oibre:

NA DLÍTHE

Is í Parlaimint na hEorpa go comh-
pháirteach leis an gComhairle a chinn-
eann na dlíthe a théann i bhfeidhm 
ar shaol laethúil shaoránaigh an 
Aontais. Áirítear orthu sin ábhair amhail 
saoirse taistil, sábháilteacht bia agus 
cosaint tomhaltóirí, an comhshaol, 
agus an chuid is mó d’earnálacha an 
gheilleagair. Tá ceart crosta fós ag na 
Ballstáit i réimsí amhail cánachas agus 
gnóthaí eachtracha/cosanta. Éilítear 

ar an gComhairle i réimsí áirithe aontú 
Pharlaimint na hEorpa a fháil sula 
ndéantar cinneadh. Fiú amháin na réimsí 
ina gcinneann na Ballstáit astu féin 
— amhail oideachas agus cultúr — is 
minic iad faoi réir bearta tacaíochta AE, 
ar nós chlár Erasmus+, clár a thugann 
deiseanna d’Eorpaigh óga, staidéar 
a dhéanamh, a bheith i mbun obair 
dheonach, oiliúint nó taithí oibre a fháil 
thar lear.

Glac páirt i mbeartas Eorpach a dhéanamh: 
europa.eu/eu-law/have-your-say/index_ga.htm

europa.eu/eu-law/have-your-say/index_ga.htm


IN 2012, SA GHNÍOMH IOMRÁITEACH A RINNE SÍ, DHIÚLTAIGH PARLAIMINT NA 
HEORPA DON CHOMHAONTÚ TRÁDÁLA UM FHRITH-GHÓCHUMADH (ACTA)

Bhí sé d’aidhm ag an gconradh 
ilnáisiúnta sin caighdeáin idirnáisiúnta 
a chur ar bun chun cearta maoine 
intleachtúla a fhorfheidhmiú. D’áitigh 
eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht 
ar shaoránaigh agus ar leasanna 
neamhrialtasacha go bhféadfadh 
ACTA roinnt ceart bunúsach a shárú, 
lena n-áirítear saoirse cainte agus 
príobh áideachta. 

Ina theannta sin, eisíodh ón bpróiseas 
sa chaibidlíocht faoi rún a rinneadh ar 
an gcomhaontú, na grúpaí den tsochaí 
shibhialta, na tíortha i mbéal forbartha 

agus an pobal i gcoitinne. Ba é a bhí 
mar thoradh ar shíniú AE agus mórán 
dá Bhallstáit ná agóidí forleathana 
ar fud na hEorpa. De thoradh brú ón 
tsochaí shibhialta, lena n-áiríodh cúig 
achainí agus a raibh 2.8 milliún síniú ar 
cheann acu, rinne Parlaimint na hEorpa 
grinnscrúdú ar an gcomhaontú agus 
dhiúltaigh sí dó ar deireadh. 

Chuir sé sin deireadh le ACTA, a bheag 
nó a mhór, agus chiallaigh sé sin nach 
bhféadfadh aon cheann de Bhallstáit AE 
an téacs a ghlacadh. 
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33.9 %

1.6 %

6.1 %

6.4 %

13.1 %

38.9 %

AN BUISÉAD

Is iad cumhachtaí buiséadacha 
sainchumas gach Parlaiminte — cibé 
eintiteas a leithdháileann na cistí, is 
aige atá an chumhacht tosaíochtaí 
polaitiúla a leagan síos. Ar leibhéal 
AE, tá an chumhacht sin roinnte 
idir Parlaimint na hEorpa agus an 

Chomhairle. Glacann siad le chéile creat 
airgeadais ilbhliantúil gach 7 mbliana, 
agus déanann siad an buiséad bliantúil 
don chéad bhliain eile, chomh maith 
le caiteachas na bliana roimhe sin, 
a ghrinnscrúdú agus a fhormheas.

Tuilleadh faoi bhuiséad AE: 
europarl.europa.eu/aboutparliament/ga/003dcd4001/The-budget-procedure-
explained.html

BUISÉAD FADTÉARMACH AE LE HAGHAIDH 2014–20
Uasteorainneacha caiteachais (in EURO) do 7 mbliana

Ô

Caomhnú agus bainistiú acmhainní aiceanta 
Comhbheartas talmhaíochta agus forbartha tuaithe
(EUR 373.2 bhilliún)

Iomaíochas le haghaidh fáis agus fostaíochta 
Research and technology (EUR 125.6 billion)

Riarachán  
(EUR 61. 6 bhilliún)

AE mar imreoir domhanda 
Gnóthaí idirnáisiúnta (EUR 58.7 mbilliún)

Saoirse, slándáil agus ceartas 
Gnóthaí baile (EUR 15.7 mbilliún)

Comhtháthú le haghaidh fáis agus fostaíochta 
Post, comhtháthú críochach agus comhoibriú 
(EUR 325.1 bhilliún)

Caiteachas iomlán (EUR 960 billiún) 
Lena n-áirítear EUR 27 milliún chun an Chróit a chúiteamh

europarl.europa.eu/aboutparliament/ga/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html
europarl.europa.eu/aboutparliament/ga/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html


RIALÚ

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa 
faireachán ar chaitheamh ceart chistí AE. 
Cuirtear i gcuntas torthaí Pharlaimint 
na hEorpa in ainmniú Uachtarán an 
Choimisiúin Eorpaigh, ach bíonn ar 
an bParlaimint freisin an tUachtarán 
a thoghadh agus ceapadh an Choimisiúin 
a fhor mheas (an tUachtarán agus coláiste 
na gCoimisinéirí) agus is féidir léi iachall 
a chur air éirí as oifig. Is minic a iarrtar 
ar Choimisinéirí a mbeartais a chosaint 
os comhair na Parlaiminte, agus bíonn 
Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus an 
tArd-Choimisinéir um beartas eachtrach 

agus slándála go rialta sa Pharlaimint 
chun faisnéis a thabhairt do na Feisirí 
agus chun a gceisteanna a fhreagairt. 
Le tamall de bhlianta anuas, tá méadú 
nach beag déanta ag an bParlaimint ar na 
pléití a bhíonn aici le príomhlucht déanta 
cinntí a bhfuil baint acu leis an euro 
d’fhonn léas léargais a chaitheamh ar an 
tslí a mbíonn cinntí airgeadais á nglacadh. 
Sa chiall sin, is ceann den bheagán 
fóram anois í Parlaimint na hEorpa atá ag 
gníomhú chun tré dhearcacht rialachais 
an limistéir euro a fheabhsú.

Tuilleadh faoi chumhachtaí agus faoi nósanna imeachta Pharlaimint na hEorpa:
europarl.europa.eu/aboutparliament/ga/007c895f4c/Powers-and-procedures.html

europarl.europa.eu/aboutparliament/ga/007c895f4c/Powers-and-procedures.html


PARLAIMINT NA hEORPA  
AGUS A COSAINT AR SHAOIRSE AGUS 
AR AN DAONLATHAS

Mar an t-aon institiúid thofa den Aontas 
Eorpach, is an-dáiríre leis an bParlaimint 
a ról mar chaomhnóir saoirsí, cearta an 
duine agus an daonlathais, laistigh den 
Eoraip agus lasmuigh di. Is é is cúram 
dá comhaltaí go príomha ionadaíocht 
a dhéanamh ar na saoránaigh ar leibh-
éal AE agus a leasanna a chosaint os 
comhair cheann airí AE agus institiúidí 
an Aontais.

Éilítear formheas na Parlaiminte don 
chuid is mó de na comhaontuithe 
idirnáisiúnta a thugann AE agus an 
Pharlaimint i gcrích agus bíonn an 
Pharlaimint rannpháirteach freisin 
i mbeartais um fhorbairt agus um 
chabhair dhaonnúil AE a mhúnlú. Is mó 
ná riamh a bhíonn a dtionchar á chur 
i bhfeidhm ag na Feisirí ar bheartas 
eachtrach na hEorpa agus bíonn 

dlúthnaisc acu le lucht déanta an dlí ar 
fud an domhain.

Is minic a bhíonn Feisirí ag gníomhú 
mar bhreathnóirí toghcháin i dtíortha 
ar fud an domhain chun faireachán 
a dhéanamh ar neamhrialtachtaí. 
Áirithíonn siad go ndéantar cearta an 
duine a chosaint i gcomhaontuithe 
eacnamaíocha agus tráchtálá seachtraí 
de chuid AE, agus dámh ann siad Duais 
Sakharov chun ómós a thabhairt do 
dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí 
a dhéanann cearta an duine, an 
daonlathas agus saoirse cainte 
a chosaint, agus a dtéann i ngleic leis 
an éadulaingt agus leis an gcos ar 
bolg in aon áit ar domhan. I measc na 
ndaoine a bhuaigh an duais san am 
a caitheadh, tá Malala Yousafzai, Nelson 
Mandela agus Aung San Suu Kyi.

Tuilleadh faoi dhuais Sakharov Pharlaimint na hEorpa:
europarl.europa.eu/sakharov

europarl.europa.eu/sakharov




COMHDHÉANAMH  
PHARLAIMINT NA hEORPA
EAGAR PHARLAIMINT NA hEORPA DE RÉIR GRÚPA 
PHOLAITIÚIL (23.1.2017)

Ô

 EPP Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh 
(Na Daonlathaithe Críostaí)

 S&D Grúpa d’Aontas Forchéimnitheach 
na Sóisialaithe agus na 
nDaonlathaithe i bParlaimint na 
hEorpa

 ECR An Grúpa do Choimeádaigh agus 
Leasaitheoirí na hEorpa

 ALDE Grúpa Chomhghuaillíocht 
na Liobrálaithe agus na 
nDaonlathaithe don Eoraip

 GUE/NGL An Grúpa Cónasctha den Chlé 
Aontaithe Eorpach/den Chlé Ghlas 
Nordach

 Glasaigh/EFA An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-
Chomhghuaillíochta Eorpaí

 EFDD An Grúpa d’Eoraip na Saoirse agus 
an Daonlathais díreach

 ENF Eoraip na Náisiún agus na Saoirse

 NI Feisirí Neamhcheangailte

EPP

217

S&D

189 ECR

74

ALDE

68

GUE/NGL

52

Glasaigh/EFA

51

EFDD

42
ENS

40
NI

18

Iomlán  751



DÁILEADH NA SUÍOCHÁN AG NA GRÚPAÍ POLAITIÚLA 
AGUS AG NA BALLSTÁIT (23.1.2017)

Ô
EPP S&D ECR ALDE

GUE/
NGL

Glasaigh/
EFA EFDD ENS NI Iomlán

An Bheilg 4 4 4 6 2 1 21

An Bhulgáir 7 4 2 4 17

Poblacht na Seice 7 4 2 4 3 1 21

An Danmhairg 1 3 4 3 1 1 13

An Ghearmáin 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96

An Eastóin 1 1 3 1 6

Éire 4 1 1 1 4 11

An Ghréig 5 4 1 6 5 21

An Spáinn 17 14 8 11 4 54

An Fhrainc 20 13 7 4 6 1 20 3 74

An Chróit 5 2 1 2 1 11

An Iodáil 15 30 2 3 1 15 6 1 73

An Chipir 1 2 1 2 6

An Laitvia 4 1 1 1 1 8

An Liotuáin 3 2 1 3 1 1 11

Lucsamburg 3 1 1 1 6

An Ungáir 12 4 2 3 21

Málta 3 3 6

An Ísiltír 5 3 2 7 3 2 4 26

An Ostair 5 5 1 3 4 18

An Pholainn 23 5 19 1 2 1 51

An Phortaingéil 8 8 1 4 21

An Rómáin 12 15 1 3 1 32

An tSlóivéin 5 1 1 1 8

An tSlóvaic 6 4 3 13

An Fhionlainn 3 2 2 4 1 1 13

An tSualainn 4 6 3 1 4 2 20

An Ríocht Aontaithe 20 21 1 1 6 20 1 3 73

Iomlán 217 189 74 68 52 51 42 40 18 751



AITHNE NÍOS FEARR A CHUR 
AR AN bPARLAIMINT
TABHAIR CUAIRT ...

An mian leat eolas a chur ar cad as a thagann gníomhartha reachtacha de 
chuid an Aontais Eorpaigh? Ar mhaith leat fios a bheith agat cá nglacann 
d’Fheisirí Eorpacha na cinntí a imríonn tionchar ar do shaol laethúil?

Tá Parlaimint na hEorpa ag tairiscint iliomad cuairteanna idirghníomhacha sa Bhruiséil agus 
in Strasbourg chun deis a chur ar fáil do chuairteoirí tuiscint níos fearr a bheith acu ar an 
institiúid, ar a stair agus ar an gcomhthéacs Eorpach san iomlán. Tá an t-eolas riachtanach 
ar fad faoi na cuairteanna seo ar fáil ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa (europarl.
europa.eu/visiting/ga/).

STÁISIÚN NA hEORPA (AN BHRUISÉIL)
Tar agus déan iontas den mhionsamhail 3T idirghníomhach de Pharlaimint na hEorpa agus 
cuirfidh tú eolas ar a stair, a foirgnimh, na daoine mór le rá a thug cuairt uirthi mar aon leis 
na gníomhaíochtaí éagsúla atá ar fáil do chuairteoirí. Is é Stáisiún na hEorpa túsphointe do 
chuairte ar champas Pharlaimint na hEorpa.

PARLAMENTARIUM (AN BHRUISÉIL)
Cuir eolas níos fearr ar stair lánpháirtiú na hEorpa agus faoi thionchar AE ar ár saol laethúil 
trí uirlisí ilmheán idirghníomhacha agus grinn! Tá ionad cuairteoirí Pharlaimint na hEorpa ar 
oscailt seacht lá na seachtaine agus ní gá áirithint a dhéanamh.

CLUICHÍ RÓLGHLACTHA DO SCOILEANNA (AN BHRUISÉIL)
An bhfuil tú idir 14 agus 18 mbliana d’aois? Lig ort gur Feisire Eorpach thú ar feadh cúpla uair 
an chloig agus foghlaim, ar bhealach spraíúil agus nuálach, conas a dhéantar cinntí laistigh de 
Pharlaimint na hEorpa (ó Luan go hAoine, ach é bheith curtha in áirithe, grúpaí de 16 go 32 
dhalta, ar feadh dhá uair go leith).

ÁRAS STAIR NA hEORPA (AN BHRUISÉIL)
Lig duit féin dul ar thuras trí stair na hEorpa agus samhlaigh cad atá i ndán di amach anseo. 
I measc na nithe a fhágann gur eachtra ar leith í do chuairt ar an músaem, gheofar taispeántais, 
turais threoraithe ilmheánacha, acmhainní oideolaíocha, ceardlanna agus seimineáir ar ábhair 
éagsúla. Le hoscailt i mBealtaine 2017.

europarl.europa.eu/visiting/ga/
europarl.europa.eu/visiting/ga/


ESPLANADE SOLIDARNOŚĆ 1980 (AN BHRUISÉIL)
Is é an Esplanade an plás poiblí atá le hais na Parlaiminte agus eagraíonn na hinstitiúidí Eorpacha 
agus eagraíochtaí eile breis agus 40 imeacht poiblí ann gach bliain. Ná déan dearmad breathnú ar 
an gclár nó seasamh ansin ar feadh tamaillín chun do scíth a ligean, bain sásamh as an ailtireacht nó 
bain taitneamh as gach bhfuil ag tarlú timpeall ort i gclós Pharlaimint na hEorpa.

TURAS AR AN SEOMRA TIONÓIL DO DHAOINE AONAIR (AN BHRUISÉIL AGUS 
STRASBOURG)
Cuir eolas ar an Seomra Tionóil sa Bhruiséil a bhuíochas le treoraí ilmheán atá ar fáil i 24 theanga 
oifigiúla AE, agus ní gá aon rud a chur in áirithe roimh ré.
An bhfuil tú fiosrach faoi conas a dhéantar na díospóireachtaí a reáchtáil? Freastail ar shuí iomlánach 
in Strasbourg nó sa Bhruiséil ó áiléar na gcuairteoirí, gan áirithint a dhéanamh, ach tá líon na 
suíochán teoranta.

CUAIRTEANNA DO GHRÚPAÍ AR AN BPARLAIMINT (AN BHRUISÉIL AGUS 
STRASBOURG)
Cuir cuairt do do ghrúpa in áirithe (le 10 nduine ar a laghad, ó Luan go hAoine) agus freastalaígí 
ar thaispeántas tairbheach maidir le ról agus gníomhaíochtaí na Parlaiminte atá curtha i láthair ag 
treoraí. Tá cuairt ar an Seomra Tionóil sa Bhruiséil nó in Strasbourg mar chuid den turas.

CLÁR EUROSCOLA (STRASBOURG)
An bhfuil na daltaí agat idir 16 agus 18 mbliana d’aois agus gur as ceann de 28 mBallstát an Aontais 
Eorpaigh dóibh? Tugann an Pharlaimint cuireadh dóibh suí go sóúil ar cheann de na suíocháin sa 
Seomra Tionóil chun dul i mbun díospóireachta, caibidlíocht a dhéanamh, glacadh le rúin agus 
foghlaim, i gcomhthéacs fuinniúil agus ilteangach, faoi phróiseas cinnteoireachta Pharlaimint na 
hEorpa.



AN PHARLAIMINT — GAR DUIT
Is féidir leat freastail ar imeachtaí faisnéise, taispeántais agus díospóireachtaí faoi 
shaincheisteanna Eorpacha, arna n-eagrú ag Oifigí Eolais Pharlaimint na hEorpa i ngach 
Ballstát:

OIFIG EOLAIS IN ÉIRINN — BAILE ÁTHA CLIATH
12-14 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath
D02 W710
ÉIRE/IRELAND
Teil. +353 (1) 6057900
epdublin@europarl.europa.eu

MÁ TÁ AON CHEISTEANNA AGAT, DÉAN TEAGM-
HÁIL LINN:
Place du Luxembourg 100
1050 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/fr/

europarl.europa.eu/visiting/fr/


... FAN I DTEAGMHÁIL LINN!

TABHAIR CUAIRT AR ÁR LAITHREÁN GRÉASÁIN:
Is féidir leat éisteacht le díospóireachtaí agus iad ar siúl sa seisiún iomlánach, faisnéis 
teagmhála a aimsiú d’Fheisirí i do thír féin, gan trácht ar mhórchuid eile faisnéise 
a bhfuil scóip fhairsing aici — an nuacht is déanaí agus staidéir agus tuarascálacha 
faoi ábhair shonracha. europarl.europa.eu

BÍ MAR CHUID DÁR bPOBAL FACEBOOK AGUS GLAC PÁIRT SA 
DÍOSPÓIREACHT:
facebook.com/europeanparliament 

LEAN SINN AR TWITTER:
twitter.com/europarl_ga

LEAN NA FEISIRÍ AGUS NA PÁIRTITHE POLAITIÚLA I bhFÍOR-AM:
epnewshub.eu

europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/
facebook.com/europeanparliament
http://twitter.com/europarl_ga
http://epnewshub.eu
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