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Eochair do na siombailí a úsáidtear

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a leasú 
le dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear 
an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas 
a bhaint as an tsiombail ▌nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó trí líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus arb 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 lena leagtar síos na rialacha agus na 
prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar 
fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle 
(COM(2017)0085),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 291(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na 
hEorpa (C8-0034/2017),

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, ón gCoiste um 
Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, ón gCoiste um an gComhshaol, um 
Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um Thionsclaíocht, um 
Thaighde agus um Fhuinneamh, ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, ón 
gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe agus ón gCoiste um Ghnóthaí 
Bunreachtúla,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A9-0000/2020),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Tá sé cruthaithe go n-oibríonn an 
córas a bunaíodh le Rialachán (CE) 
Uimh. 182/2011 go sásúil i gcleachtas, ar 
an iomlán, agus gur éirigh leis 
cothromaíocht iomchuí institiúideach a 
bhaint amach i dtaobh ról an Choimisiúin 
agus ról na ngníomhairí eile lena 
mbaineann. Ba cheart, dá bhrí sin, gan aon 
athrú a dhéanamh ar fheidhmiú an chórais 
sin, seachas roinnt leasuithe spriocdhírithe 
a dhéanamh a bhaineann le gnéithe 
sonracha den nós imeachta ar leibhéal an 
choiste achomhairc. Tá na leasuithe sin 
beartaithe cuntasacht pholaitiúil níos 
leithne agus úinéireacht gníomhartha cur 
chun feidhme atá íogair ó thaobh na 
polaitíochta de a áirithiú ach, mar sin féin, 
gan freagrachtaí dlíthiúla agus 
institiúideacha na ngníomhartha cur chun 
feidhme mar a leagtar amach i Rialachán 
(AE) Uimh. 182/2011 iad a mhodhnú.

(2) Tá sé cruthaithe go n-oibríonn an 
córas a bunaíodh le Rialachán (CE) 
Uimh. 182/2011 go héifeachtúil i 
gcleachtas, ar an iomlán, agus gur éirigh 
leis cothromaíocht iomchuí institiúideach a 
bhaint amach i dtaobh ról an Choimisiúin 
agus ról na ngníomhairí eile lena 
mbaineann. D’fhéadfadh sé nach ndéanfaí 
aon athrú, dá bhrí sin, ar fheidhmiú 
phríomhghnéithe an chórais. Is cosúil go 
bhfuil údar cuí, áfach, le roinnt leasuithe 
spriocdhírithe a bhaineann le gnéithe 
sonracha den nós imeachta ar leibhéal an 
choiste achomhairc. Tá na leasuithe sin 
beartaithe cuntasacht pholaitiúil níos 
leithne agus úinéireacht gníomhartha cur 
chun feidhme atá íogair ó thaobh na 
polaitíochta de a áirithiú ach, mar sin féin, 
gan freagrachtaí dlíthiúla agus 
institiúideacha na ngníomhartha cur chun 
feidhme mar a leagtar amach i Rialachán 
(AE) Uimh. 182/2011 iad a mhodhnú. Is é 
an bunchuspóir eile atá leis na leasuithe 
ná feabhas a chur ar fheasacht na 
saoránach ar na nósanna imeachta a 
bhaineann le gníomhartha cur chun 
feidhme. Chun cur leis an muinín atá ag 
na saoránaigh in institiúidí an Aontais, tá 
sé bunriachtanach iad a chur ar an eolas 
faoi na cinntí a dhéantar ach, chomh 
maith leis sin, na cúiseanna atá leis na 
cinntí sin a mhíniú dóibh.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Chun breisluach an choiste 
achomhairc a mhéadú, ba cheart a ról a 
neartú trí fhoráil a dhéanamh maidir leis an 
deis cruinniú eile den choiste achomhairc a 

(8) Chun breisluach an choiste 
achomhairc a mhéadú, ba cheart a ról a 
neartú, dá bhrí sin, trí fhoráil a dhéanamh 
maidir leis an deis cruinniú eile den choiste 
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thionól i gcás neamhthuairime. Is ar 
leibhéal na n-airí is ceart an leibhéal 
iomchuí ionadaíochta a bheith sa chéad 
chruinniú eile den choiste achomhairc, 
chun a áirithiú go ndéantar cinneadh 
polaitiúil. Chun go bhféadfar cruinniú eile 
a eagrú, ba cheart cur leis an sprioc-am don 
choiste achomhairc tuairim a thabhairt.

achomhairc a thionól in aon chás nach 
dtugtar tuairim. Is ar leibhéal polaitiúil 
sách ard, amhail ar leibhéal na n-airí, is 
ceart an leibhéal iomchuí ionadaíochta a 
bheith sa chéad chruinniú eile den choiste 
achomhairc, chun a áirithiú go ndéantar 
cinneadh polaitiúil. Chun go bhféadfar 
cruinniú eile a eagrú, ba cheart síneadh a 
chur leis tréimhse is féidir leis an gcoiste 
achomhairc tuairim a thabhairt.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Ba cheart an deis a bheith ag an 
gCoimisiún, i gcásanna áirithe, iarraidh ar 
an gComhairle a dearcaí agus a claonadh a 
chur in iúl i dtaobh na n-impleachtaí níos 
leithne a bheadh ann in éagmais tuairime, 
lena n-áirítear na himpleachtaí 
institiúideacha, dlíthiúla, polaitiúla agus 
idirnáisiúnta. Ba cheart don Coimisiún a 
chur san áireamh aon seasamh a chuireann 
an Chomhairle in iúl laistigh de 3 mhí tar 
éis an tarchuir. I gcásanna a bhfuil údar cuí 
leo, féadfaidh an Coimisiún sprioc-am níos 
giorra a lua sa tarchur.

(10) Ba cheart an deis a bheith ag an 
gCoimisiún, i gcásanna áirithe, iarraidh ar 
an gComhairle a dearcaí agus a claonadh a 
chur in iúl i dtaobh na n-impleachtaí ar 
bhonn níos leithne a bheadh ann in éagmais 
tuairime, lena n-áirítear na himpleachtaí 
institiúideacha, dlíthiúla, polaitiúla agus 
idirnáisiúnta, agus ba cheart dó 
Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas 
fúthu. Ba cheart don Coimisiún a chur san 
áireamh aon seasamh a chuireann an 
Chomhairle in iúl laistigh de 3 mhí tar éis 
an tarchuir. I gcásanna a bhfuil údar cuí 
leo, féadfaidh an Coimisiún sprioc-am níos 
giorra a lua sa tarchur. Ba cheart an 
seasamh a chuirfidh an Chomhairle in iúl 
a sheoladh chuig Parlaimint na hEorpa 
freisin gan moill mhíchuí.

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Ba cheart tuilleadh trédhearcachta a (11) Ba cheart tuilleadh trédhearcachta a 
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bheith ann i gcás vótaí ionadaithe na 
mBallstát ar leibhéal an choiste 
achomhairc agus ba cheart vótaí 
ionadaithe na mBallstát aonair a phoibliú.

bheith ann i gcás vótaí ionadaithe na 
mBallstát i rith na nósanna imeachta 
comhairleacha agus scrúdúcháin ina n-
iomláine agus ba cheart vótaí ionadaithe na 
mBallstát aonair a phoibliú.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Chun feabhas a chur ar an 
infheictheacht agus ar fheasacht na 
saoránach, ba cheart údar cuí a bheith ag 
gabháil leis an gcaoi a vótálann gach 
ionadaí Ballstáit.

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11b) Ba cheart inrochtaineacht an 
chláir a mhéadú tuilleadh agus ba cheart 
athruithe a dhéanamh ar inneachar an 
chláir chun níos mó trédhearcachta a 
áirithiú. Ba ghné bhunriachtanach den 
phróiseas sin é feabhas a chur ar 
fheidhmeanna cuardaigh an chláir.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011
Airteagal 3 – mír 7 – fomhír 6
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás neamhthuairim ón gcoiste 
achomhairc de bhun an dara fomhír 
d'Airteagal 6(3), féadfaidh an cathaoirleach 
a chinneadh go dtionólfaidh an coiste 
achomhairc cruinniú eile, ar leibhéal na n-
airí. Sna cásanna sin, tabharfaidh an coiste 
achomhairc a thuairim laistigh de 3 mhí ó 
dháta an chéad tarchuir.

I gcás nach dtugtar tuairim sa choiste 
achomhairc de bhun an dara fomhír 
d’Airteagal 6(3), féadfaidh an 
cathaoirleach a chinneadh go dtionólfaidh 
an coiste achomhairc cruinniú eile, ar 
leibhéal polaitiúil sách ard, amhail ar 
leibhéal na n-airí. Sna cásanna sin, 
tabharfaidh an coiste achomhairc a 
thuairim laistigh de 3 mhí ó dháta an chéad 
tarchuir.

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011
Airteagal 6 – mír 3a 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. I gcás neamhthuairim ón gcoiste 
achomhairc, féadfaidh an Coimisiún an 
cheist a chur faoi bhráid na Comhairle 
chun a tuairim a fháil lena dearcaí agus a 
claonadh a chur in iúl i dtaobh na n-
impleachtaí níos leithne a bheadh ann in 
éagmais tuairime, lena n-áirítear na 
himpleachtaí institiúideacha, dlíthiúla, 
polaitiúla agus idirnáisiúnta. Cuirfidh an 
Coimisiún san áireamh aon seasamh a 
chuireann an Chomhairle in iúl laistigh de 
3 mhí tar éis an tarchuir. I gcásanna a 
bhfuil údar cuí leo, féadfaidh an Coimisiún 
sprioc-am níos giorra a lua sa tarchur.

3a. I gcás nach dtugtar tuairim sa 
choiste achomhairc, féadfaidh an 
Coimisiún an cheist a chur faoi bhráid na 
Comhairle chun a tuairim a fháil lena 
gcuirtear a dearcaí agus a claonadh in iúl i 
dtaobh na n-impleachtaí ar bhonn níos 
leithne a bheadh ann in éagmais tuairime, 
lena n-áirítear na himpleachtaí 
institiúideacha, dlíthiúla, polaitiúla agus 
idirnáisiúnta, agus cuirfidh sé Parlaimint 
na hEorpa ar an eolas fúthu gan moill 
mhíchuí. Cuirfidh an Coimisiún san 
áireamh aon seasamh a chuireann an 
Chomhairle in iúl laistigh de 3 mhí tar éis 
an tarchuir. I gcásanna a bhfuil údar cuí 
leo, féadfaidh an Coimisiún sprioc-am níos 
giorra a lua sa tarchur. Déanfar an 
seasamh a chuirfidh an Chomhairle in iúl 
a sheoladh chuig Parlaimint na hEorpa 
freisin gan moill mhíchuí.

Or. en
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Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 3 – pointe a
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011
Airteagal 10 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) na torthaí vótála, lena n-áirítear, i 
gcás an choiste achomhairc, vótaí ionadaí 
gach Ballstáit;

(e) na torthaí vótála, lena n-áirítear na 
vótaí arna gcur in iúl ag gach ionadaí 
Ballstáit lena ngabhann údar cuí, agus 
aon staonadh;

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe a a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011
Airteagal 10 – mír 3

An téacs atá ann Leasú

(aa) cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad mhír 3:

3. Beidh rochtain ag Parlaimint na 
hEorpa agus ag an gComhairle ar an 
bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1 i 
gcomhréir leis na rialacha is infheidhme.

“3. Beidh rochtain ag Parlaimint na 
hEorpa agus ag an gComhairle ar an 
bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1 gan moill 
mhíchuí.”

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe b a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011
Airteagal 10 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) cuirtear an mhír seo a leanas 
isteach:
“5a. Chun níos mó trédhearcachta a 
áirithiú, áiritheoidh an Coimisiún gur 
féidir cuardach a dhéanamh de réir 
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réimse beartais le feidhmeanna cuardaigh 
an chláir.”

Or. en
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

An 14 Feabhra 2017, thíolaic an Coimisiún Eorpach togra (COM(2018)85final) chun 
athchóiriú a dhéanamh ar chóras coisteolaíochta AE (Rialachán (AE) Uimh. 182/2011). Tá sé 
mar aidhm leis feabhas a chur ar an trédhearcacht agus ar an gcuntasacht a bhaineann le cur 
chun feidhme dhlí AE i réimsí beartais áirithe atá thar a bheith conspóideach trí na bearta seo 
a leanas:

 na rialacha vótála a athrú ag céim dheiridh an nós imeachta coisteolaíochta (ar a 
dtugtar an Coiste Achomhairc), chun nach ndéanfar ach vótaí atá i bhfabhar gnímh nó 
ina aghaidh a chur san áireamh. Tá sé mar aidhm leis laghdú a dhéanamh ar úsáid an 
vóta staonta agus ar líon na gcásanna nach féidir leis an gCoiste seasamh a thógáil 
iontu agus nach mór don Choimisiún gníomhú gan sainordú soiléir ó na Ballstáit.

 bearta lena mbaineann airí náisiúnta trí ligean don Choimisiún an dara tarchur a 
dhéanamh chuig an gCoiste Achomhairc ar leibhéal na n-airí mura bhfuil seasamh 
tógtha ag saineolaithe náisiúnta.

 bearta lena méadaítear an trédhearcacht vótála ar leibhéal an Choiste Achomhairc.

 bearta lena n-áirithítear ionchur polaitiúil trí ligean don Choimisiún an t-ábhar a chur 
faoi bhráid Chomhairle na nAirí chun tuairim a fháil mura féidir leis an gCoiste 
Achomhairc seasamh a thógáil.

Ar an iomlán, is díol sásaimh don Rapóirtéir an togra ón gCoimisiún ach ba mhaith leis béim 
a leagan air go n-oibríonn an córas atá ann faoi láthair i gceart i bhformhór na gcásanna agus, 
dá bhrí sin, nach mbaineann an togra ón gCoimisiún ach le líon beag, ach líon íogair, de na 
cásanna a chuirtear faoi bhráid na gcoistí. 

Mar sin féin, léiríonn samplaí ón gcleachtas le tamall anuas go bhféadfaí feabhas a chur ar an 
sásra atá ann faoi láthair chun an chinnteacht agus an trédhearcacht sa nós imeachta a 
mhéadú. Réimse ríthábhachtach is ea cosaint an chomhshaoil ach réimsí ríthábhachtacha is ea 
saincheisteanna bunúsacha eile freisin amhail an tsláinte agus sábháilteacht bia inar cheart do 
na Ballstáit cuntasacht pholaitiúil a léiriú agus nach mór dóibh gníomhú go trédhearcach chun 
go mbeidh na saoránaigh ar an eolas faoi na cinntí a dhéanann siad ach, chomh maith leis sin, 
faoi na cúiseanna atá leo. 

De réir an Chonartha ar an Aontas Eorpach déanfar cinntí ar bhealach chomh hoscailte agus is 
féidir agus chomh gar agus is féidir don saoránach (Airteagal 10(3) CAE). Beidh sé mar 
aidhm ag institiúidí AE luachanna na hEorpa a chur chun cinn, a chuspóirí a shaothrú, fónamh 
dá leasanna, do leasanna a shaoránach agus do leasanna a Bhallstát, mar aon le 
comhchuibheas, éifeachtúlacht agus leanúnachas a chuid beartas agus gníomhaíochtaí a 
áirithiú (Airteagal 13 CAE). Cuireann an tAontas Eorpach le bunphrionsabal an smachta 
reachta – arb í an trédhearcacht an bhunghné de – agus ní mór do na hinstitiúidí a bheith ar 
thús cadhnaíochta ó thaobh cloí leis.

Ní mór dúinn bearta a dhéanamh chun tuilleadh trédhearcachta agus cuntasachta a bhaint 
amach go réamhghníomhach, chun an mhuinín atá ag saoránaigh na hEorpa sna próisis de 
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chuid institiúidí AE, agus sa nós imeachta coisteolaíochta go háirithe, a choinneáil agus a 
fheabhsú.

Tá sé mar aidhm ag an Rapóirtéir feabhas a chur ar an gcóras ina leith sin. Tá na gnéithe seo a 
leanas á moladh ag an Rapóirtéir dá bhrí sin, agus na seasaimh atá glactha ag na coistí i 
bParlaimint na hEorpa a thugann tuairim á gcur san áireamh freisin.

- Tá gá ginearálta le feabhas a chur ar fheasacht na saoránach ar na nósanna imeachta a 
bhaineann le gníomhartha cur chun feidhme. Chun cur leis an muinín atá ag na 
saoránaigh in institiúidí AE, tá sé bunriachtanach iad a chur ar an eolas faoi na cinntí a 
dhéantar ach, chomh maith leis sin, na cúiseanna atá leo a mhíniú dóibh.

- Chuige sin, ní mór do na Ballstáit údar cuí a thabhairt lena vóta – bíodh sé i bhfabhar 
nó i gcoinne – nó lena staonadh, gan beann ar thoradh na vótála.

- Cruinnithe eile den choiste achomhairc arna ngairm ag cathaoirleach an choiste i gcás 
nach dtugtar tuairim, ba cheart na cruinnithe sin a thionól ar leibhéal polaitiúil sách 
ard, amhail ar leibhéal na n-airí. Tá foráil i Rialacha Nós Imeachta an Choiste 
Achomhairc cheana féin maidir leis an deis cruinniú den choiste achomhairc a thionól 
ar leibhéal na n-airí (an dara fomhír d’Airteagal 1(5)). Thairis sin, tá an leasú seo i 
gcomhréir le hAirteagal 5 de Rialacha Nós Imeachta an Choiste Achomhairc freisin.

- Ní mór an clár coisteolaíochta a dhéanamh níos inrochtana agus athruithe a dhéanamh 
ar inneachar an chláir, chun gur féidir leis na saoránaigh a bheith ar an eolas faoi 
ghnéithe foirmiúla an nós imeachta ach, chomh maith leis sin, faoi na cúiseanna atá le 
cinntí na mBallstát. Tá sé riachtanach go gcuirfí feabhas ar fheidhmeanna cuardaigh 
an chláir ina thaobh sin.

- Tá sé fíorthábhachtach a áirithiú go gcuirtear Parlaimint na hEorpa ar an eolas faoi 
gach cás nuair a chuireann an Coimisiún ábhar faoi bhráid Chomhairle na nAirí chun 
tuairim a fháil in éagmais seasamh soiléir ón gCoiste Achomhairc. Ba cheart aon 
ionchur polaitiúil a chuireann Comhairle na nAirí ar fáil a chomhroinnt le Parlaimint 
na hEorpa freisin.

Comhchuid thábhachtach amháin de na treoirlínte polaitiúla don tréimhse 2019-2024 atá 
glactha ag an gCoimisiún Eorpach nua is ea tuilleadh trédhearcachta a áirithiú i bhfeidhmiú na 
n-institiúidí chun an iontaoibh atá ag na saoránaigh as an Aontas a mhéadú. Is mian leis an 
Rapóirtéir a chur in iúl, ar an ábhar sin, go bhfuil sé muiníneach go mbeidh an Coimisiún in 
ann roinnt dul chun cinn a chur chun cinn sa Chomhairle maidir leis an dréacht-togra.


