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Siombailí don nós imeachta

* 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 atá beartaithe sa 
dréachtghníomh.)
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche Prótacail lena 
leasaítear an Comhaontú Eura-Meánmhara Eitlíochta idir an Comhphobal Eorpach 
agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile, chun 
aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach a chur san 
áireamh
(06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (06198/2013),

– ag féachaint don dréacht-Phrótacal lena leasaítear an Comhaontú Eura‑Meánmhara 
Eitlíochta idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht 
Mharacó, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis 
an Aontas Eorpach a chur san áireamh,

– ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le 
hAirteagal 100(2), agus Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a), agus le 
hAirteagal 218(8) an chéad fhomhír, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh 
(C9-0006/2019),

– ag féachaint do Riail 105(1) agus (4) agus do Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht 
(A9-0000/2019),

1. ag tabhairt a toilithe chun an Prótacal a thabhairt chun críche;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus chuig rialtas agus 
parlaimint Ríocht Mharacó.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Cúlra

Rinneadh an Comhaontú Eura‑Meánmhara Eitlíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht 
Mharacó a chaibidliú ar bhonn sainordú arna thabhairt ag an gComhairle i mí na Nollag 2004.

Is éard is aidhm leis an gcomhaontú na margaí a oscailt agus aistriú ionsar reachtaíocht 
eitlíochta a ailíniú ar an dá thaobh araon. Tá forálacha ann chomh maith a bhaineann le 
hinfheistíocht dhéthaobhach ar dhá thaobh na Meánmhara. 

Síníodh an comhaontú seo an 12 Nollaig 2006; thug Parlaimint na hEorpa a toiliú maidir lena 
thabhairt chun críche an 24 Deireadh Fómhair 2017(2006/0048 (NLE)).

Aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach

Tháinig Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin isteach san Aontas Eorpach an 1 Eanáir 2007. 
De bhun Airteagal 6(2) den Acht lena mbaineann Coinníollacha an Aontachais, gheall an dá 
Stát sin go n-aontódh siad do na Comhaontuithe agus Coinbhinsiúin arna dtabhairt chun críche 
nó arna síniú ag na Ballstáit agus ag an gComhphobal ag gníomhú go comhpháirteach dóibh. 

Rinneadh an Prótacal chun aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas 
Eorpach a chur san áireamh a chaibidliú idir an Coimisiún agus Údaráis Ríocht Mharacó.

Príomhfhorálacha an Phrótacail 

Is é cuspóir an Phrótacail ligean do Phoblacht na Bulgáire agus don Rómáin a bheith ina bPáirtí 
sa Chomhaontú Eura-Meánmhara Eitlíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht 
Mharacó. Ní dhéanfaidh an Prótacal aon athruithe a thabhairt isteach ar shubstaint an 
Chomhaontaithe. Foráiltear leis, na hoiriúnuithe teicniúla agus teanga is gá ar an gComhaontú, 
a leanann as aontachas na Bulgáire agus na Rómáine. 

Nós imeachta
Thug Parlaimint na hEorpa a toiliú den chéad uair i leith an Prótacal a thabhairt chun críche, an 
12 Nollaig 2007.

Mar thoradh ar theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin an 1 Nollaig 2009, tá an tAontas Eorpach 
tagtha in ionad agus i gcomharbacht ar an gComhphobal Eorpach.

Chun an modhnú arna thabhairt isteach ag Conradh Liospóin a chur san áireamh, chinn an 
Chomhairle, an 12 Aibreán 2013, dul i gcomhairle an athuair leis an bParlaimint chun a toiliú 
a fháil.

Chun an Prótacal a tabhairt chun críche maidir le haontachas Phoblacht na Bulgáire agus na 
Rómáine leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh, ní mór don Chomhairle toiliú Pharlaimint 
na hEorpa a bheith aici mar a cheanglaítear le hAirteagal 218 CFAE.
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I gcomhréir le Rialacha 105 agus 114(5), (7) agus (8) de rialacha nós imeachta na Parlaiminte, 
déanfaidh an coiste freagrach moladh a thíolacadh chun an gníomh molta a fhormheas nó a 
dhiúltú. Ansin glacfaidh an Pharlaimint cinneadh trí vótáil aonair, agus ní fhéadfar aon leasú ar 
an gcomhaontú a chur síos. Ní bheidh leasuithe i gcoiste inghlactha ach amháin má tá sé mar 
aidhm acu an moladh atá molta ag an Rapóirtéir a fhreaschur.

Seasamh an Rapóirtéara

Tá nós imeachta an toilithe seo go hiomlán teicniúil, de bharr go ndéantar an tagairt do ‘an 
Comhphobal Eorpach’ a ionadú leis ‘an tAontas Eorpach’ i dtéacs an Phrótacail. Rinne an 
Pharlaimint substaint an Phrótacail a fhormheas cheana in 2007 agus ba cheart di a seasamh a 
choimeád.

I bhfianaise an mhéid sin thuasluaite, molann an Rapóirtéir gur cheart do choiste TRAN moladh 
fabhrach a thabhairt i leith thabhairt chun críche an Phrótacail.


