
 

  

DEARBHUITHE COMHPHÁIRTEACHA 

 

PARLAIMINT NA HEORPA 

AN COMHAIRLE 

AN COIMISIÚN 

DEARBHÚ COMHPHÁIRTEACH Ó PHARLAIMINT NA HEORPA, ÓN GCOMHAIRLE AGUS ÓN GCOIMISIÚN AN 

13 MEITHEAMH 2007 MAIDIR LE SOCRUITHE PRAITICIÚLA I NDÁIL LEIS AN NÓS IMEACHTA 

COMHCHINNTEOIREACHTA (AIRTEAGAL 251 DE CHONRADH CE)1 

 
(2007/C 145/02) 

PRIONSABAIL GHINEARÁLTA 

 
1. Tugann Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún, dá ngairtear 'na hinstitiúidí' le chéile 

anseo feasta, dá n-aire go bhfuil sé cruthaithe gur fiú go mór é an cleachtas reatha ina dtarlaíonn 

cainteanna idir Uachtaránacht na Comhairle, an Coimisiún agus cathaoirligh na gcoistí ábhartha 

agus/nó rapóirtéirí Pharlaimint na hEorpa agus idir comhchathaoirligh an Choiste Idir-réitigh. 

2. Daingníonn na hinstitiúidí go léir nach mór leanúint den chleachtas sin atá forbartha ag gach céim den 

nós imeachta comhchinnteoireachta a spreagadh. Geallann na hinstitiúidí scrúdú a dhéanamh ar a 

mhodhanna oibre d'fhonn úsáid níos éifeachtaí fós a bhaint as raon feidhme iomlán an nós imeachta 

comhchinnteoireachta arna bhunú le Conradh CE. 

3. Leis an Dearbhú Comhpháirteach seo, déantar soiléiriú ar na modhanna oibre sin agus ar na socruithe 

praiticiúla a bhaineann le saothrú na modhanna oibre sin. Comhlánaíonn sé an Comhaontú 

Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr2agus, go sonrach, na forálacha de chuid an 

Chomhaontaithe sin a bhaineann leis an nós imeachta comhchinnteoireachta. Geallann na hinstitiúidí 

gealltanais den sórt sin a urramú go hiomlán i gcomhréir le prionsabail na trédhearcachta, na 

cuntasachta agus na héifeachtúlachta. I dtaca leis sin de, ba cheart do na hinstitiúidí aird ar leith a 

thabhairt ar dhul chun cinn a dhéanamh maidir le tograí simpliúcháin agus an acquis communautaire á 

urramú ag an am céanna. 

4. Comhoibreoidh na hInstitiúidí de mheon macánta le linn an nós imeachta ar fad d’fhonn a seasaimh a 

thabhairt chun réitigh a mhéid is féidir agus, ar an dóigh sin, an bealach a réiteach, i gcás inarb iomchuí, 

do ghlacadh an ghnímh lena mbaineann ag céim luath den nós imeachta. 

5. Agus an méid sin mar aidhm acu, comhoibreoidh siad trí theagmhálacha cuí idirinstitiúideacha chun 

faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn na hoibre agus déanfaidh siad anailís ar mhéid an 

chóineasaithe ag gach céim den nós imeachta comhchinnteoireachta. 

6. Geallann na hinstitiúidí, i gcomhréir lena rialacha nós imeachta inmheánacha, faisnéis a mhalartú go 

rialta maidir le dul chun cinn na gcomhad comhchinnteoireachta. Cinnteoidh siad go ndéanfar a 

bhféilirí oibre faoi seach a chomhordú a mhéid is féidir chun a chumasú imeachtaí a sheoladh ar shlí 

chomhleanúnach, chóineasaithe. Féachfaidh siad, dá bhrí sin, le tráthchlár táscach a bhunú do na 

céimeanna éagsúla as a leanann ghlacadh críochnaitheach tograí éagsúla reachtacha, agus cineál 

polaitiúil an phróisis cinnteoireachta á urramú go hiomlán ag an am céanna. 

7. Maidir le comhar idir na hinstitiúidí i gcomhthéacs na comhchinnteoireachta, is minic a tharlaíonn sé 

i bhfoirm cruinnithe tríthaobhacha. Maidir leis an gcóras cruinnithe tríthaobhacha sin, is léir go bhfuil 

                                                 
(1) IO C 145, 30.6.2007, lch. 5. 

(2) IO C 321, 31.12.2003, lch. 1. 
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acmhainneacht agus a sholúbacht ag baint leis i dtaca le méadú suntasach a dhéanamh ar na 

féidearthachtaí i gcomhair comhaontú a bhaint amach ag céim an chéad léimh agus ag céim an dara 

léimh, chomh maith le rannchuidiú le hullmhú obair an Choiste Idir-réitigh. 

8. Seoltar cruinnithe tríthaobhacha den sórt sin i gcreat neamhfhoirmiúil de ghnáth. Féadtar iad a thionól 

ag gach céim den nós imeachta agus ag leibhéil éagsúla ionadaíochta, ag brath ar chineál an phlé a 

bhfuiltear ag súil leis. Déanfaidh gach institiúid, i gcomhréir lena rialacha nós imeachta féin, a 

rannpháirtithe i ngach cruinniú a ainmniú, a shainordú le haghaidh na gcaibidlíochtaí a shainiú agus na 

hinstitiúidí eile a chur ar an eolas in am trátha maidir le socruithe le haghaidh na gcruinnithe. 

9. A mhéid is féidir, déanfar aon dréacht-téacsanna comhréitigh a bheidh le plé ag cruinniú atá le bheith 

ann a scaipeadh roimh ré ar na rannpháirtithe go léir. Chun an trédhearcacht a fheabhsú, déanfar 

cruinnithe tríthaobhacha a tharlaíonn laistigh de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle a fhógairt, 

más indéanta. 

10. Féachfaidh Uachtaránacht na Comhairle le freastal ar chruinnithe na gcoistí parlaiminteacha. 

Déanfaidh sí breithniú cúramach ar aon iarraidh a gheobhaidh sí chun faisnéis a bhaineann le seasamh 

na Comhairle a sholáthar, de réir mar is cuí. 

AN CHÉAD LÉAMH 

11. Comhoibreoidh na hinstitiúidí le chéile de mheon macánta d’fhonn a seasaimh a thabhairt chun réitigh 

a mhéid is féidir, ionas gur féidir gníomhartha a ghlacadh ag an gcéad léamh aon uair is féidir sin. 

Comhaontú ag céim an chéad léimh i bParlaimint na hEorpa 

12. Déanfar teagmhálacha cuí a bhunú chun seoladh imeachtaí ag an gcéad léamh a éascú. 

13. Déanfaidh an Coimisiún teagmhálacha den sórt sin a éascú agus feidhmeoidh sé a cheart tionscnaimh 

ar bhealach cuiditheach d’fhonn seasaimh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a thabhairt 

chun réitigh, agus aird cuí á tabhairt ar an gcóimheá idir na hinstitiúidí agus ar an ról a thugtar dó leis 

an gConradh. 

14. I gcás ina mbaintear comhaontú amach trí chruinnithe tríthaobhacha neamhfhoirmiúla, déanfaidh 

cathaoirleach COREPER, i litir chuig cathaoirleach an choiste pharlaimintigh ábhartha, mionsonraí 

faoi shubstaint an chomhaontaithe a chur ar aghaidh i bhfoirm leasuithe ar thogra an Choimisiúin.  

Léireoidh an litir sin toilteanas na Comhairle glacadh leis an toradh sin, ach sin faoi réir fíorúcháin 

dhlítheangeolaíoch, más rud é go ndaingneofar é le vótáil sa suí iomlánach. Cuirfear cóip den litir sin 

ar aghaidh chuig an gCoimisiún. 

15. Sa chomhthéacs seo, i gcás ina bhfuiltear ar tí sainchomhad a thabhairt i gcrích ag an gcéad léamh, ba 

cheart faisnéis á rá go bhfuil sé beartaithe an comhaontú a thabhairt i gcrích a chur ar fáil chomh luath 

agus is féidir. 

Comhaontú ag céim chomhsheasamh na Comhairle 

16. I gcás nach mbaintear comhaontú amach ag céad léamh Pharlaimint na hEorpa, féadfar leanúint de 

theagmháil d'fhonn comhaontú a thabhairt i gcrích ag céim an chomhsheasaimh. 

17. Déanfaidh an Coimisiún teagmhálacha den sórt sin a éascú agus feidhmeoidh sé a cheart tionscnaimh 

ar bhealach cuiditheach d’fhonn seasaimh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a thabhairt 

chun réitigh, agus aird cuí á tabhairt ar an gcóimheá idir na hinstitiúidí agus ar an ról a thugtar dó leis 

na Conarthaí. 

18. I gcás ina mbaintear comhaontú amach ag an gcéim seo, déanfaidh cathaoirleach an choiste ábhartha 

pharlaimintigh, i litir chuig chathaoirleach COREPER, a mholadh a léiriú don suí iomlánach, ar moladh 

é chun comhsheasamh na Comhairle a ghlacadh gan leasú, ach sin faoi réir dhaingniú an 

chomhsheasaimh ag an gComhairle agus fíorúcháin dhlítheangeolaíoch. Cuirfear cóip den litir ar 

aghaidh chuig an gCoimisiún. 

C1_Dearbhú Comhpháirteach maidir le socruithe praiticiúla i ndáil leis an nós imeachta comhchinnteoireachta



 

  

AN DARA LÉAMH 

19. Ina ráiteas ar na cúiseanna, déanfaidh an Chomhairle na cúiseanna ba chúis le glacadh a 

comhsheasaimh aici a mhíniú ar bhealach chomh soiléir agus is féidir. Le linn a dara léamh, tabharfaidh 

Parlaimint na hEorpa an méid is mó airde is féidir ar na cúiseanna sin agus ar sheasamh  na Comhairle. 

20. Sula dtarchuirfidh sí an comhsheasamh, féachfaidh an Chomhairle le breithniú a dhéanamh, i 

gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoimisiún, ar an dáta a tharchuirfear é chun 

éifeachtúlacht uasta an nós imeachta reachtaigh ag an dara  léamh a chinntiú. 

Comhaontú ag céim an dara léamh i bParlaimint na hEorpa 

21. Leanfar de theagmháil chuí ar aghaidh a luaithe a chuirfear comhsheasamh na Comhairle ar aghaidh 

chuig Parlaimint na hEorpa, d'fhonn tuiscint níos fearr a bhaint amach maidir leis na seasaimh faoi 

seach agus, ar a dóigh sin, an nós imeachta reachtach a thabhairt i gcrích chomh tapa agus is féidir. 

22. Déanfaidh an Coimisiún teagmháil den sórt sin a éascú agus tabharfaidh sé a thuairim d’fhonn na 

seasaimh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a thabhairt chun réitigh agus aird cuí á tabhairt 

ar an gcóimheá idir na hinstitiúidí agus ar an ról a thugtar dó leis an gConradh. 

23. I gcás ina mbaintear comhaontú amach trí chruinnithe tríthaobhacha neamhfhoirmiúla, déanfaidh 

cathaoirleach COREPER, i litir chuig cathaoirleach an choiste pharlaimintigh ábhartha, sonraí faoi 

shubstaint an chomhaontaithe a chur ar aghaidh, i bhfoirm leasuithe ar chomhsheasamh na Comhairle.  

Léireoidh an litir sin toilteanas na Comhairle glacadh leis an toradh sin, ach sin faoi réir fíorúcháin 

dhlítheangeolaíoch, más rud é go ndaingneofar é le vótáil sa suí iomlánach. Cuirfear cóip den litir ar 

aghaidh chuig an gCoimisiún. 

IDIR-RÉITEACH 

24. Má éiríonn sé soiléir nach mbeidh an Chomhairle in ann glacadh le leasuithe uile Pharlaimint na hEorpa 

ag an dara léamh agus nuair a bheidh an Chomhairle réidh chun a seasamh a thíolacadh, eagrófar an 

chéad chruinniú tríthaobhach. Déanfaidh gach institiúid, i gcomhréir lena rialacha nós imeachta féin, 

a rannpháirtithe i ngach cruinniú a ainmniú agus a shainordú a shainiú le haghaidh na gcaibidlíochtaí. 

Déanfaidh an Coimisiún an seasamh a bheartaíonn sé a ghlacadh maidir le leasuithe Pharlaimint na 

hEorpa ag an dara léamh a chur in iúl don dá thoscaireacht ag an gcéim is luaithe is féidir. 

25. Tionólfar cruinnithe tríthaobhacha ar fud an nós imeachta idir-réitigh agus é mar aidhm acu na 

saincheisteanna atá gan réiteach fós a réiteach agus an bealach a ullmhú do chomhaontú a bheidh le 

baint amach sa Choiste Idir-réitigh. Déanfar torthaí na gcruinnithe tríthaobhacha a phlé, agus a 

fhormheas b'fhéidir, ag cruinnithe de chuid na n-institiúidí faoi seach. 

26. Comórfaidh Uachtarán na Comhairle an Coiste Idir-réitigh le comhaontú Uachtarán Pharlaimint na 

hEorpa agus aird chuí á tabhairt ar fhorálacha an Chonartha. 

27. Glacfaidh an Coimisiún páirt sna himeachtaí idir-réitigh agus rachaidh sé i mbun na dtionscnamh go 

léir is gá d'fhonn seasaimh Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle a thabhairt chun réitigh. Féadfaidh 

dréacht-téacsanna comhréitigh a bheith san áireamh sna tionscnaimh sin agus aird á tabhairt ar 

sheasaimh Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle agus aird chuí á thabhairt ar an ról a thugtar don 

Choimisiún leis an gConradh. 

28. Beidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus Uachtarán na Comhairle ina gcomhchathaoirligh ar an 

gCoiste Idir-réitigh. Beidh gach comhchathaoirleach díobh ina chathaoirleach ar a sea ar chruinnithe 

coiste. 

29. Déanfaidh na comhchathaoirligh dátaí agus cláir oibre chruinnithe an Choiste Idir-réitigh a shocrú go 

comhpháirteach ar mhaithe le dea-fheidhmiú an Choiste Idir-réitigh ar fud an nós imeachta idir-réitigh. 

Rachfar i gcomhairle leis an gCoimisiún faoi na dátaí a bheidh á mbeartú. Déanfaidh Parlaimint na 

hEorpa agus an Chomhairle, ar mhaithe le treoraíocht, dátaí cuí a chur i leataobh  i gcomhair imeachtaí 

idir-réitigh agus cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas faoi na dátaí sin. 
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30. Féadfaidh na comhchathaoirligh roinnt sainchomhad a chur ar chlár oibre aon chruinnithe áirithe de 

chuid an Choiste Idir-réitigh. Chomh maith leis an bpríomhábhar ("B-mhír"), i gcás nach bhfuil 

comhaontú bainte amach fós, féadfar nósanna imeachta idir-réitigh maidir le hábhair eile a oscailt 

agus/nó a dhúnadh gan na míreanna sin a phlé ("A-mhír"). 

31. Agus forálacha an Chonartha maidir le teorainneacha ama á n-urramú, tabharfaidh Parlaimint na 

hEorpa agus an Chomhairle aird, a mhéid agus is féidir, ar na ceanglais a bhaineann le sceidealú go 

háirithe na cinn a leanann as sosanna i ngníomhaíochtaí na n-institiúidí agus as toghcháin Pharlaimint 

na hEorpa. Ar aon chaoi, beidh na sosanna sna gníomhaíochtaí chomh gearr agus is féidir. 

32. Tiocfaidh an Coiste Idir-réitigh le chéile in áitreabh Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ar a sea, 

d'fhonn saoráidí a roinnt go cothrom, lena n-áirítear saoráidí ateangaireachta. 

33. Beidh an togra ón gCoimisiún, an comhsheasamh ón gComhairle agus an tuairim ón gCoimisiún ina 

leith sin, na leasuithe arna moladh ag Parlaimint na hEorpa agus tuairim ón gCoimisiún ina leith sin 

agus doiciméad oibre comhpháirteach ó thoscaireachtaí Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ar 

fáil don Choiste Idir-réitigh. Ba cheart go gcumasódh an doiciméad oibre sin d’úsáideoirí na 

saincheisteanna atá i gceist a shainaithint agus tagairt a dhéanamh dóibh go héifeachtúil. Déanfaidh an 

Coimisiún, mar riail ghinearálta, a thuairim a thíolacadh laistigh de thrí seachtaine ón tráth a fhaightear 

toradh vóta Pharlaimint na hEorpa a fháil go hoifigiúil agus, ar a dhéanaí, roimh thús imeachtaí idir-

réitigh. 

34. Féadfaidh na comhchathaoirligh téacsanna a thíolacadh lena bhformheas ag an gCoiste Idir-réitigh. 

35. Déanfar comhaontú ar théacs comhpháirteach a shuíomh ag cruinniú de chuid an Choiste Idir-réitigh 

nó, ina dhiaidh sin, trí litreacha a mhalartú idir na comhchathaoirligh. Cuirfear cóipeanna de na 

litreacha ar aghaidh chuig an gCoimisiún. 

36. Má bhaineann an Coiste Idir-réitigh comhaontú amach maidir le téacs comhpháirteach, déanfar an 

téacs, tar éis bailchríoch dhlítheangeolaíoch a chur orthu, a chur faoi bhráid na gcomhchathaoirleach 

lena fhormheas go foirmiúil. I gcásanna eisceachtúla, áfach, chun na sprioc-amanna a urramú, féadfar 

dréacht-téacs comhpháirteach a chur faoi bhráid na gcomhchathaoirleach lena fhormheas. 

37. Déanfaidh na comhchathaoirligh an téacs comhpháirteach formheasta a chur ar aghaidh chuig 

Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus chuig Uachtarán na Comhairle ar mhodh litreach arna síniú go 

comhpháirteach. I gcás nach féidir leis an gCoiste Idir-réitigh comhaontú a bhaint amach maidir le 

téacs comhpháirteach, Déanfaidh na comhchathaoirligh an méid sin a chur in iúl d’Uachtarán 

Pharlaimint na hEorpa agus d'Uachtarán na Comhairle i litir arna síniú go comhpháirteach. Beidh na 

litreacha sin ina dtaifead oifigiúil. Cuirfear cóipeanna de na litreacha sin ar aghaidh chuig an 

gCoimisiún mar fhaisnéis. Beidh na doiciméid oibre arna n-úsáid le linn an nós imeachta idir-réitigh 

ar fáil i gClárlann gach institiúide nuair a bheidh an nós imeachta tugtha chun críche. 

38. Gníomhóidh Ardrúnaíocht Pharlaimint na hEorpa agus Ardrúnaíocht na Comhairle go comhpháirteach 

mar rúnaíocht an Choiste Idir-réitigh, i gcomhar le hArdrúnaíocht an Choimisiúin. 

FORÁLACHA GINEARÁLTA 

39. I gcás ina measfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle go bhfuil sé riachtanach na teorainneacha 

ama dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a fhadú, déanfaidh siad an méid sin a chur in iúl 

láithreach  d'Uachtarán na hinstitiúide eile agus don Choimisiún. 

40. I gcás ina mbaintear comhaontú amach ag an gcéad léamh nó ag an dara léamh, nó le linn an idir-

réitigh, déanfaidh seirbhísí dlítheangeolaíochta Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle bailchríoch 

a chur ar an téacs comhaontaithe, ag gníomhú dóibh i ndlúthchomhar lena chéile agus trí chomhaontú 

frithpháirteach. 

41. Ní dhéanfar aon athruithe ar aon téacsanna comhaontaithe gan comhaontú sainráite, ar an leibhéal 

iomchuí, ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle araon. 
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42. Déanfar an bhailchríoch a thabhairt i gcrích agus aird chuí á tabhairt ar nósanna imeachta éagsúla 

Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, go háirithe maidir le spriocamanna maidir le tabhairt chun 

críche nósanna imeachta inmheánacha. Geallann na hinstitiúidí nach mbainfidh siad úsáid as na 

teorainneacha ama atá leagtha síos maidir le bailchríoch na ngníomhartha chun pléití ar 

shaincheisteanna substainteacha a athoscailt. 

43. Comhaontóidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar thíolacadh comhpháirteach na dtéacsanna 

arna n-ullmhú go comhpháirteach ag na hinstitiúidí sin. 

44. A mhéid is féidir, geallann na hinstitiúidí clásail chaighdeánacha atá inghlactha go frithpháirteach a 

úsáid, ar clásail iad a bheidh le hionchorprú sna gníomhartha arna nglacadh faoi comhchinnteoireacht, 

go háirithe maidir le forálacha i ndáil le feidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme (i gcomhréir leis an 

gcinneadh ar "coisteolaíocht"1), i ndáil le teacht i bhfeidhm, trasuí agus cur i bhfeidhm na 

ngníomhartha agus i ndáil le hurraim do cheart tionscnaimh an Choimisiúin. 

45. Féachfaidh na hinstitiúidí le comhdháil preasa chomhpháirteach a thionól chun toradh rathúil an 

phróisis reachtaigh ag an gcéad léamh nó ag an dara léamh nó le linn an idir-réitigh a fhógairt. 

Féachfaidh siad freisin le preasráitis chomhpháirteacha a eisiúint. 

46. Tar éis do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle gníomh reachtach a ghlacadh faoin nós 

imeachta comhchinnteoireachta, tíolacfar an téacs chuig Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus ag 

Uachtarán na Comhairle, lena shíniú, agus tíolacfar freisin chuig Ardrúnaithe na n-institiúidí sin é. 

47. Maidir leis an téacs atá le síniú, gheobhaidh Uachtaráin Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina 

dteangacha féin faoi seach agus, a mhéid is féidir, síneoidh siad an téacs le chéile ag searmanas 

comhpháirteach a bheidh le heagrú ar bhonn míosúil d’fhonn gníomhartha tábhachtacha a shíniú os 

comhair na meán cumarsáide. 

48. Déanfar an téacs, arna shíniú go comhpháirteach, a chur ar aghaidh lena fhoilsiú in Irish Oifigiúil an 

Aontais Eorpaigh.  Foilseofar é de ghnáth laistigh de dhá mhí tar éis do Pharlaimint na hEorpa agus 

don Chomhairle an gníomh reachtach a ghlacadh. 

49. Má shainaithníonn ceann de na hinstitiúidí earráid chléireachais nó earráid fhollasach i dtéacs (nó i 

gceann de na leaganacha teanga de), cuirfidh sé an méid sin in iúl do na hinstitiúidí eile láithreach. Má 

bhaineann an earráid le gníomh nach bhfuil glactha fós ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle, 

ullmhóidh seirbhísí dlítheangeolaíochta Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle an ceartúchán is gá 

i ndlúthchomhar lena chéile. Má bhaineann an earráid le gníomh atá glactha cheana ag ceann amháin 

de na hinstitiúidí nó ag an dá cheann acu, cibé acu atá sé foilsithe nó nach bhfuil, déanfaidh Parlaimint 

na hEorpa agus an Chomhairle, trí chomhaontú comhchoiteann, ceartúchán a ghlacadh arna tharraingt 

suas faoina nósanna imeachta faoi seach. 

 

 

  

                                                 
1  Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na 

gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (IO L 184, 17.7.1999, lch. 23). Cinneadh arna leasú le Cinneadh 

2006/512/CE (IO L 200, 27.7.2006, lch. 11). 
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Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle a seacht. 

Thar ceann    Thar ceann    Thar ceann 

Pharlaimint na hEorpa  Chomhairle an Aontais Eorpaigh  Choimisiún na gComhphobal Eorpach 

An tUachtarán   An tUachtarán    An tUachtarán 
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