
CINNEADH Ó UACHTARÁN PHARLAIMINT NA hEORPA

an 13 Eanáir 2022

maidir le bearta urghnácha lena gcumasaítear do Pharlaimint na hEorpa a dualgais a

chomhlíonadh agus a sainchúraim a fheidhmiú faoi na Conarthaí

TÁ UACHTARÁN PHARLAIMINT NA hEORPA,

ag féachaint do Rialacha 237a, 237c agus 237d de Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na
hEorpa,

ag féachaint d’fhormheas Chomhdháil na nUachtarán an 13 Eanáir 2022 trí nós imeachta i
scríbhinn,

de bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Tar éis Cinneadh ón Uachtarán an 15 Nollaig 2021 maidir le bearta urghnácha lena
gcumasaítear do Pharlaimint na hEorpa a dualgais a chomhlíonadh agus a sainchúraim
a fheidhmiú (‘Cinneadh ón Uachtarán an 15 Nollaig 2021’), bhí suíonna an
pháirtseisiúin dar tús an 17 Eanáir 2022 le reáchtáil go fisiciúil sa seomra tionóil agus,
nuair ba ghá, go comhuaineach i seomraí S1.4 agus N1.4 d’fhoirgneamh WEISS.

(2) Ó tháinig an Cinneadh ón Uachtarán an 15 Nollaig 2021 i bhfeidhm, tá an staid
eipidéimeolaíoch laistigh den Aontas tar éis dul in olcas agus imní mhór a spreagadh,
de réir na sonraí is déanaí ón Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú. Tá
an t-athraitheach Omicron, ar ábhar imní é, i dtreis i bhformhór na mBallstát agus táthar
ag dréim le méadú suntasach ar na rátaí fógartha cásanna ar an iomlán de bharr in-
tarchurthacht an athraithigh sin. Dá bhrí sin, táthar ag tuar go mbeidh treochtaí
méadaitheacha ann maidir le cásanna ionfhabhtaithe, daoine a chuirtear isteach san
ospidéal, daoine a chuirtear isteach in aonaid dianchúraim agus básanna.

(3) Mar fhreagairt ar an mborradh nua ar líon na gcásanna, tá gníomhaíochtaí breise á
mbreithniú ag go leor Ballstát chun rátaí vacsaínithe intíre a mhéadú ar mhaithe le
cosaint i gcoinne COVID-19 a neartú agus tá dáileog bhreise vacsaíne, mar a thugtar
air, á tairiscint acu chun cur leis an gcosaint atá ann cheana i gcoinne COVID-19.
Thairis sin, tá na Ballstáit ag leanúint dá mbearta a threisiú chun teorainn a chur le
leathadh méadaithe COVID-19 agus ag an am céanna, tá roghanna á mbreithniú acu



chun tréimhsí coraintín nó leithlisithe dóibh siúd atá vacsaínithe a laghdú faoi dhálaí
áirithe.

(4) Ar bhonn fianaise iontaofa, inter alia, ón Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a
Rialú agus deimhnithe ag Aonad na Parlaiminte um Ullmhacht Leighis agus Bainistiú
Géarchéime, tá dainséar ann don Pharlaimint, ar chúiseanna slándála agus
sábháilteachta, teacht i gceann a chéile i gcomhréir lena gnáthnósanna imeachta mar a
leagtar amach sna Rialacha Nós Imeachta agus i gcomhréir lena féilire glactha. Dá bhrí
sin, i bhfianaise staid eipidéimeolaíoch fhoriomlán a bhfuil ábhair imní an-ard ag baint
léi agus ina bhfuiltear ag dréim leis go dtiocfaidh méadú breise ar na rátaí fógartha
cásanna agus ar na táscairí eile, tá na bagairtí agus na dúshláin a eascraíonn as an
gcoróinvíreas agus as an athraitheach Omicron, ar cúis imní é, ag cur le cúinsí
eisceachtúla agus neamhintuartha atá thar neart na Parlaiminte.

(5) I bhfianaise an méid sin agus tar éis comhairle a fháil ó Aonad na Parlaiminte um
Ullmhacht Leighis agus Bainistiú Géarchéime, cé gur cheart cloí le roinnt de na bearta
urghnácha a leagtar amach sa Chinneadh ón Uachtarán an 15 Nollaig 2021, ba cheart
cinn eile a bhaineann le páirtseisiún agus suíonna na Parlaiminte a mhodhnú.

(6) I gcomhréir leis an gcomhairle ó Aonad na Parlaiminte um Ullmhacht Leighis agus
Bainistiú Géarchéime, le linn na bpáirtseisiún, cruinnithe coistí, toscaireachtaí
idirpharlaiminteacha agus comhlachtaí eile, ba cheart gur oibleagáid a bheadh ann fós
go mbeadh scaradh fisiciúil de 1.5 méadar ann chun rioscaí sláinte do na daoine atá i
láthair ag na cruinnithe sin a laghdú.

(7) Thairis sin, bunaithe ar an gcomhairle ó Aonad na Parlaiminte um Ullmhacht Leighis
agus Bainistiú Géarchéime, níor cheart an páirtseisiún dar tús an 17 Eanáir 2022 a
reáchtáil i seomraí cruinnithe ar leithligh mar a leagtar amach sa Chinneadh ón
Uachtarán an 15 Nollaig 2021. Ina ionad sin, ba cheart go mbeadh feidhm ag an gcóras
rannpháirtíochta cianda, a rinneadh infheidhme leis an gcinneadh sin do chruinnithe na
gcoistí, toscaireachtaí idirpharlaiminteacha agus comhlachtaí eile, maidir leis an
bpáirtseisiún dar tús an 17 Eanáir 2022 freisin.

(8) Tá cearta agus cleachtais áirithe ann nach féidir iad a fheidhmiú go hiomchuí gan na
Feisirí a bheith i láthair go fisiciúil agus ba cheart, dá bhrí sin, go ndéanfaí iad a oiriúnú
ar feadh thréimhse an Chinnidh seo.

(9) Tá mórthionchar ag an nós imeachta cianvótála ar ord gnó na bpáirtseisiún, ós rud é go
ndéanann sé srianta breise a chur ar an seicheamh ar dá réir a dhéantar díospóireacht
agus vótáil ar na míreanna, lena bhfágtar níos lú ama le haghaidh díospóireachtaí. Is
iomchuí, dá bhrí sin, nach gcuirtear díospóireachtaí maidir le trascheisteanna móra,
díospóireachtaí ar cheisteanna cúrsaí reatha agus óráidí aon nóiméid amháin ar chlár
oibre an tsuí iomlánaigh faoi láthair, chun go bhféadfar comhdhíospóireachtaí a
dhéanamh ar mhíreanna nach bhfuil comhchosúil ná gaolmhar go fíorasach le chéile,
chun leanúint de na díospóireachtaí le linn vótála agus chun míniú i scríbhinn ar vótaí
a chur in ionad míniú ó bhéal ar na vótaí.



(10) Ós rud é, ag tús páirtseisiúin nach féidir na vótaí a bhíonn ar son agus i gcoinne iarrataí
ar leasuithe ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach a chaitheamh in am trátha le
rannpháirtíocht chianda, ní fhéadfar na leasuithe sin a mholadh ach amháin i gcás ina
dtacaíonn na grúpaí polaitiúla leo trí chomhthoil.

(11) Tá gá le níos mó ama faoin gcóras rannpháirtíochta cianda chun roinnt de na nósanna
imeachta sa suí iomlánach a eagrú go cuí agus a chur in iúl go cuí do na Feisirí uile. Tá
gá, dá bhrí sin, le sprioc-am a fhorchur i gcás iarrataí ar ráitis a dhéanamh i nós imeachta
sa suí iomlánach gan leasú nó díospóireacht, i gcás iarrataí ar iarratais ar an nós
imeachta práinne, i gcás iarrataí ar chóram a shuíomh, i gcás iarrataí ar bhallóidí rúnda,
i gcás an fhógra maidir leis na pointí oird agus i gcás tairiscintí nós imeachta.

(12) Leis an rannpháirtíocht chianda, ní cheadaítear don Uachtarán cead labhartha a
thabhairt d’Fheisire tráth ar bith, ná na Feisirí uile a fheiceáil ag an am céanna. Ní
bheadh sé indéanta, dá bhrí sin, an nós imeachta lena dtarraingítear aird nó nós imeachta
an chárta ghoirm a chur i bhfeidhm, lena ndéanfaí, ar an gcaoi sin, am labhartha neamh-
leithdháilte a dheonú, ná meán-tairseacha agus tairseacha arda a chomhaireamh ar an
ngnáthbhealach ná leasuithe ó bhéal agus modhnuithe ó bhéal a cheadú.

(13) Ós rud é, faoin gcóras rannpháirtíochta cianda nach ndéanann na Feisirí na vótaí a
ghlacadh ceann ar cheann ag an bpointe céanna ach go ndéanann gach Feisire páipéar
ballóide ina bhfuil roinnt vótaí a chomhlánú laistigh de thréimhse ama réamhchinntithe,
ba cheart seicheamh na vótaí a leagtar amach i Rialacha 182 agus 183 a thuiscint mar
an modh atá ann chun torthaí na vótaí a chinneadh.

(14) Ba cheart an vótáil sa suí iomlánach a dhéanamh le glaoch rolla seachas i gcás ballóidí
rúnda, chun ligean do gach Feisire a fhíorú cibé an ndearnadh a vóta cianda a chur san
áireamh mar is cuí.

(15) Ós rud é go bhfuil tionchar suntasach ag an gcóras rannpháirtíochta cianda ar
chroineolaíocht na bpáirtseisiún, go háirithe a mhéid a bhaineann le fógairt na vótaí, ba
cheart na sprioc-amanna le haghaidh fhoilsiú agus fhormheas na miontuairiscí a oiriúnú.

(16) Ba cheart go bhféadfaí misin coistí agus toscaireachtaí idirpharlaiminteacha, misin
breathnóireachta toghcháin, gníomhaíochtaí tacaíochta daonlathaí agus cruinnithe
idirpharlaiminteacha a údarú, bunaithe ar mheasúnú riosca aonair agus i gcomhréir leis
na rialacha náisiúnta, Aontais agus idirnáisiúnta is infheidhme. Ba cheart freisin go
bhféadfaí gníomhaíochtaí den sórt sin a eagrú go cianda.

(17) Ba cheart Riail 237a a chur i bhfeidhm mar rogha dheireanach. Tá géarghá leis na bearta
eisceachtúla dá bhforáiltear sa Chinneadh seo, agus níl aon bhearta is lú srianadh ar fáil
nó chomh hoiriúnach céanna chun a chur ar chumas na Parlaiminte leanúint dá dualgais
a chomhlíonadh agus dá sainchúraim a fheidhmiú faoi na Conarthaí agus an tslándáil á
háirithiú ag an am céanna,



TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Caibidil I - Páirtseisiún agus suíonna na Parlaiminte

Airteagal 1

1. Tionólfar an seisiún dar tús an 17 Eanáir 2022 faoin gcóras rannpháirtíochta cianda a
leagtar síos i Riail 237c.

2. Déanfaidh na Feisirí a gcearta vótála a fheidhmiú i gcomhréir leis na forálacha a leagtar
síos i gCaibidil 1 de Chinneadh an 8 Feabhra 2021 ón mBiúró maidir le rialacha lena
rialaítear vótáil faoin gcóras rannpháirtíochta cianda.

3. Déanfar na cearta agus cleachtais nach féidir a fheidhmiú go hiomchuí gan na Feisirí a
bheith i láthair go fisiciúil a ghlacadh, mar a leagtar síos san Iarscríbhinn.

Airteagal 2

1. Déanfaidh na Feisirí a gcead labhartha sa suí iomlánach a fheidhmiú ón seomra tionóil
nó ó sheomraí cruinnithe tiomnaithe in oifigí idirchaidrimh na Parlaiminte sna Ballstáit.
Féadfar seomra ar leithligh a chur ar fáil ag an áit ina bhfuil an páirtseisiún á thionól.
Sa seomra tionóil, féadfaidh na Feisirí labhairt ón rostram tosaigh freisin.

2. Sa Seomra, áiritheoidh an tUachtarán go gcloífear leis an scaradh sóisialta 1.5 méadar
idir na rannpháirtithe agus nach mbeidh ach oiread áirithe Feisirí i láthair go fisiciúil
agus go ndéanfar na ceanglais maidir le scaradh sóisialta a urramú.

Caibidil II - Coistí agus toscaireachtaí idirpharlaiminteacha

Airteagal 3

1. Déanfaidh coistí agus toscaireachtaí idirpharlaiminteacha a gcruinnithe a eagrú, lena n-
áirítear éisteachtaí agus ceardlanna faoin gcóras rannpháirtíochta cianda a leagtar síos i
Riail 237c.

2. I gcoistí agus i dtoscaireachtaí idirpharlaiminteacha, déanfaidh na Feisirí a gcearta
vótála a fheidhmiú i gcomhréir leis na forálacha a leagtar síos i gCaibidil 2 de
Chinneadh an 8 Feabhra 2021 ón mBiúró maidir le rialacha lena rialaítear vótáil faoin
gcóras rannpháirtíochta cianda.

3. Déanfar na cearta agus na cleachtais nach féidir a fheidhmiú go hiomchuí gan na Feisirí
a bheith i láthair go fisiciúil a ghlacadh de réir mar a leagtar síos iad sna Treoirlínte



maidir leis an nós imeachta cianvótála sna coistí, arna nglacadh ag Comhdháil
Chathaoirligh na gCoistí.

4. Sna seomraí cruinnithe, áiritheoidh an Cathaoirleach go gcloífear leis an scaradh
fisiciúil 1.5 méadar idir na daoine a bheidh i láthair.

Airteagal 4

Gan dochar do na rialacha ginearálta maidir le húdarú, féadfar misin coistí agus toscaireachtaí
idirpharlaiminteacha, misin breathnóireachta toghcháin, gníomhaíochtaí tacaíochta daonlathaí
agus cruinnithe idirpharlaiminteacha a údarú de réir an cháis bunaithe ar mheasúnú riosca
aonair agus i gcomhréir leis na rialacha náisiúnta, Aontais agus idirnáisiúnta is infheidhme.

Caibidil III - Comhlachtaí eile

Airteagal 5

1. Féadfar cruinnithe de chuid comhlachtaí eile a eagrú faoin gcóras rannpháirtíochta
cianda a leagtar síos i Riail 237c.

2. Sna seomraí cruinnithe, áiritheoidh an Cathaoirleach go gcloífear leis an scaradh
fisiciúil 1.5 méadar idir na daoine a bheidh i láthair.

Caibidil IV - Forálacha críochnaitheacha

Airteagal 6

Beidh an Cinneadh seo gan dochar d’aon bhearta coisctheacha agus sábháilteachta breise ar
mhaithe le maolú riosca ag an Uachtarán, ag Biúró Pharlaimint na hEorpa nó ag údaráis inniúla
eile de chuid na Parlaiminte.

Airteagal 7

1. Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an 17 Eanáir 2022 lena fhoilsiú ar shuíomh
gréasáin na Parlaiminte.

2. Déantar Cinneadh an 15 Nollaig 2021 maidir le bearta urghnácha lena gcumasaítear do
Pharlaimint na hEorpa a dualgais a chomhlíonadh agus a sainchúraim a fheidhmiú faoi
na Conarthaí a chúlghairm.



3. Rachaidh an Cinneadh seo in éag an 23 Eanáir 2022 mura ndéanfar é a athnuachan, a
leasú nó a aisghairm roimh an dáta sin.

An Bhruiséil, 13 Eanáir 2022

Roberta Metsola
Uachtarán Gníomhach



Iarscríbhinn - Páirtseisiún agus suíonna

Déanfar na cearta agus cleachtais nach féidir a fheidhmiú go hiomchuí gan na Feisirí a bheith
i láthair go fisiciúil a ghlacadh, de réir mar a leanas:

1. Trascheisteanna móra - Riail 139(4) agus (5)

Mura gcinnfidh Comhdháil na nUachtarán a mhalairt, ní dhéanfar aon trascheist mhór
faoi mar a fhoráiltear i Riail 139 a chur ar chlár oibre an tsuí iomlánaigh.

2. Clár oibre an tsuí iomlánaigh - Riail 158(1)

Ní fhéadfar leasú ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach a mholadh ach amháin má
thacaíonn na grúpaí polaitiúla leis trí chomhthoil.

3. An nós imeachta sa suí iomlánach gan leasú nó díospóireacht - Riail 159(4)

Féadfaidh an Rapóirtéir nó an Cathaoirleach fógra i scríbhinn a thabhairt don Uachtarán
uair an chloig amháin ar a laghad sula gcuirfear tús leis an seisiún vótála, i leith iarraidh
ar an ráiteas dá dtagraítear i Riail 159(4) a dhéanamh. Cinnfidh an tUachtarán an t-am ar
a ndéanfar an ráiteas sin.

4. Tíolacadh gairid - Riail 160

Maidir leis an nós imeachta, faoi chuimsiú tíolacadh gairid, lena bhféadfaidh an
tUachtarán cead labhartha a thabhairt d’Fheisirí a dtugann sé nó sí suntas dóibh, ní
dhéanfar é a chur i bhfeidhm.

5. Díospóireacht ar cheist cúrsaí reatha - Riail 162

Mura gcinnfidh Comhdháil na nUachtarán a mhalairt, ní thionólfar díospóireacht ar
cheist cúrsaí reatha faoi mar a fhoráiltear i Riail 162.

6. Nós imeachta práinne - Riail 163(2)

Fógrófar iarraidh ar nós imeachta práinne ar a dhéanaí ag tús an tsuí i ndiaidh don
Uachtarán í a fháil. Déanfar an vótáil ar an iarraidh ar lá a fógartha nó sa chéad seisiún
vótála den suí tar éis na fógartha.

7. Díospóireacht chomhpháirteach - Riail 164

Féadfar díospóireacht chomhpháirteach a dhéanamh ar mhíreanna gnó fiú nuair nach
bhfuil siad comhchosúil nó gaolmhar le chéile ar bhonn fíorasach.



8. Ateangaireacht - Riail 167(2)

Déanfar seirbhís ateangaireachta a chur ar fáil a mhéid is féidir (Riail 237c(2) an cúigiú
fleasc).

9. Am labhartha neamh-leithdháilte - Riail 171(6)

Maidir leis an nós imeachta lena bhféadfaidh an tUachtarán iarraidh ar Fheisirí labhairt
ar feadh an ama nach bhfuil leithdháilte go sonrach roimh ré, ní dhéanfar é a chur i
bhfeidhm.

10. Cárta gorm - Riail 171(8)

Maidir leis an nós imeachta lena bhféadfaidh an tUachtarán cead labhartha a thabhairt
d’Fheisirí a chuireann in iúl gur mian leo ceist a chur trí chárta gorm a ardú, ní dhéanfar
é a chur i bhfeidhm.

11. Óráidí aon nóiméid amháin - Riail 172

Mura gcinnfidh Comhdháil na nUachtarán a mhalairt, ní bheidh ann d’óráidí aon nóiméid
amháin chun aird an Uachtaráin a tharraingt ar ábhar lena mbaineann tábhacht pholaitiúil.

12. Córam - Riail 178

Ní foláir fógra i scríbhinn a thabhairt don Uachtarán i leith iarraidh ar chóram a shuíomh
uair an chloig ar a laghad sula gcuirfear tús leis an seisiún vótála. Déanfar an córam a
sheiceáil leis an gcóras vótála leictreonach malartach.

13. Tairseacha - Riail 179(4), an chéad fhleasc

I gcás ina n-agraítear Riail lena leagtar síos meán-tairseach nó tairseach ard le linn suí,
áireofar an tacaíocht a gheofar ó ghrúpa polaitiúil mar thacaíocht lena ndéantar
ionadaíocht ar na Feisirí uile a bhaineann leis an ngrúpa polaitiúil.

14. Leasuithe ó bhéal agus modhnuithe ó bhéal - Riail 180(6)

Ní fhéadfar vótáil ar leasuithe ó bhéal ná ar mhodhnuithe ó bhéal.

15. Seicheamh na vótaí - Rialacha 182 agus 183

Ní thuigfear le forálacha Rialacha 182 agus 183 lena leagtar síos seicheamh na vótaí go
dtagraítear leo d’ord croineolaíoch na vótaí ach don mhodh lena ndéantar torthaí na vótaí
a chinneadh.



16. Díospóireachtaí le linn vótála- Rialacha 182(4) agus 187(2), an dara fomhír

Féadfar díospóireachtaí a thionól sa tréimhse idir an tráth ina ndéantar tús a chur leis an
gcianvótáil agus ina gcuirtear clabhsúr léi.

17. Vótáil le glaoch rolla - Riail 190

Déanfar an vótáil le glaoch rolla, fiú mura ndearnadh aon iarraidh ar ghlaoch rolla,
seachas i gcás vótáil le ballóid rúnda.

18. Vótáil le ballóid rúnda - Riail 191(2)

Ní foláir fógra i scríbhinn a thabhairt don Uachtarán i leith iarraidh ar bhallóid
rúnda 24 uair an chloig ar a laghad sula gcuirfear tús leis an seisiún vótála ábhartha.

19. Mínithe ar vótáil - Riail 194

Ní thabharfar mínithe ó bhéal ar an vótáil. Ní rachaidh mínithe i scríbhinn ar an vótáil
thar 400 focal.

20. Pointí oird - Riail 195

Ní foláir fógra i scríbhinn a thabhairt don Uachtarán i leith na bpointí oird uair an chloig
amháin ar a laghad sula gcuirfear tús leis an suí nó leis an mír ar an gclár oibre atá i
dtrácht.

21. Tairiscintí nós imeachta - Rialacha 197 go 201

Ni bheidh tairiscintí nós imeachta faoi Rialacha 197, 198, 199, 200 nó 201 inghlactha
ach amháin má tugadh fógra i scríbhinn don Uachtarán ina leith 24 uair an chloig ar a
laghad roimh ré. Déanfaidh an tUachtarán an tairiscint a chur in iúl láithreach bonn do
na Feisirí trína foilsiú ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte nó trí na modhanna malartacha
is fearr atá ar fáil. Vótálfar ar an tairiscint ag an seisiún vótála ábhartha.

22. Miontuairiscí - Riail 202

Déanfar miontuairiscí gach suí a chur ar fáil uair an chloig amháin ar a laghad sula
gcuirfear tús leis an gcéad suí den pháirtseisiún ina dhiaidh sin. Cuirfear os comhair na
Parlaiminte iad, lena bhformheas, ag tús an chéad suí tar éis na huaire ar cuireadh ar fáil
iad”.”


