
 

Toghcháin Eorpacha 2019: céard í an chéad chéim
eile?
 
Agus deireadh tagtha le toghcháin na hEorpa 2019, tá roinnt nithe fós le socrú. Tá súil
chun tosaigh ar an méid sin inár ngrafaic faisnéise.
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Bhí na toghcháin Eorpacha ar siúl in Éirinn an 24 Bealtaine. Déantar na feisirí de Pharlaimint na
hEorpa a thoghadh ar feadh tréimhse cúig bliana. Is í an Pharlaimint an t-aon chomhthionól
trasnáisiúnta ar domhan a thoghtar go díreach, agus déanann sí ionadaíocht ar leasanna
shaoránaigh AE ar an leibhéal Eorpach.

Cliceáil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim
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https://www.anuairseobeidhmeagvotail.eu/


Uachtarán nua an Choimisiúin Eorpaigh
 
Ceann de na chéad cúraimí a bheidh ar an 751 fheisire nua ná uachtarán an Choimisiúin
Eorpaigh a thoghadh agus ansin vóta a chaitheamh ar an gCoimisiún ina iomláine.
 
 
 Roimh na toghcháin Eorpacha, rinne páirtithe polaitiúla ar an leibhéal Eorpach príomhiarrthóir
(nó príomhiarrthóirí) a ainmniú chun a bhfeachtas toghcháin ar fud an Aontais Eorpaigh a
threorú agus chun bheith ina n-iarrthóirí oifigiúla d’uachtaránacht an Choimisiúin Eorpaigh. Tar
éis na dtoghchán, toghfar an príomhiarrthóir arna ainmniú ag an gComhairle, ar féidir leis nó léi
tromlach a fháil, ina uachtarán ar an gCoimisiúin Eorpach trí vóta Pharlaimint na hEorpa.
 
 
Tá sé tugtha le fios ag an bParlaimint go ndiúltóidh sí d’aon iarrthóir nach raibh páirt aige nó aici
i bpróiseas na bpríomhiarrthóirí. Meastar go gcaithfidh feisirí vóta ar an uachtarán nua le linn an
tseisiúin iomlánaigh in Strasbourg an 15-18 Iúil. Ansin is faoi rialtais na mballstát a bheidh sé
coimisinéirí a ainmniú, i gcomhar le huachtarán nua an Choimisiúin.
 

Tá ceapadh na gcoimisinéirí ar fad faoi réir fhormheas Pharlaimint na hEorpa. Tar éis an
tsamhraidh, beidh ar na coimisinéirí ainmnithe teacht os comhair na gcoistí parlaiminteacha cuí
de réir na réimsí freagrachta a bheidh acu.
 
 
 Tar éis na n-éisteachtaí sin, déanfaidh feisirí vótáil le linn an tseisiúin iomlánaigh i dtaobh an
dtugann siad nó nach dtugann siad a dtoiliú le ceapadh choláiste na gcoimisinéirí le haghaidh
sainordaithe cúig bliana. Nuair a bheidh faomhadh na Parlaiminte agus próiseas ceapacháin na
Comhairle curtha i gcrích, beidh an Coimisiún Eorpach nua in ann tús a chur lena thréimhse
oifige cúig bliana (ar an 1 Samhain is dócha).
 
Grúpaí polaitiúla
 
Roimhe sin ar fad, beidh ar fheisirí nua na Parlaiminte rogha a dhéanamh faoin ngrúpa polaitiúil
ina bhfuil siad ag iarraidh bheith rannpháirteach.
 
 
Suíonn feisirí Pharlaimint na hEorpa i ngrúpaí polaitiúla - ní eagraítear iad de réir náisiúntachta,
ach de réir cleamhnachta polaitiúla. Roimh thoghcháin na Bealtaine, bhí ocht ngrúpa pholaitiúla

Dualgais Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh
• Is é an tUachtarán ceannaire an Choimisiúin Eorpaigh, comhlacht feidhmiúcháin AE

• Treoir pholaitiúil a thabhairt don Choimisiún

• Cruinnithe choláiste na gcoimisinéirí a ghairm agus bheith ina chathaoirleach orthu

• Obair an Choimisiúin a stiúradh maidir le beartais AE a chur chun feidhme.
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http://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/priorities/diospoireacht-uachtaranachta-2019
http://www.europarl.europa.eu/committees/ga/home.html
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ga/organisation-and-rules/organisation/political-groups


ann sa Pharlaimint.
 
Uachtarán agus leas-uachtaráin nua na Parlaiminte
 
Ansin, nuair a thiocfaidh na feisirí Eorpacha nua le chéile in Strasbourg an 2-4 Iúil, beidh orthu
uachtarán agus leas-uachtaráin na Parlaiminte a thoghadh.
 
Tuilleadh faisnéise
Ceisteanna coitianta
Céard a dhéanann institiúidí an Aontais Eorpaigh?
Conas a oibríonn an próiseas reachtaíochta?
Na toghcháin Eorpacha
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https://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/eu-affairs/20190523STO52405/grafaic-faisneise-conas-a-thoghfar-uachtaran-nua-na-parlaiminte
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/press-room/20190528BKG53306/faq-about-the-transition-from-the-8th-to-the-9th-european-parliament
https://europa.eu/european-union/about-eu_ga
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ga/powers-and-procedures/legislative-powers
https://www.toghchain-eorpacha.eu/torthai-na-dtoghchan

