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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le dlí toghcháin an Aontais Eorpaigh a athchóiriú
(2020/2220(INL))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do Dhearbhú an 9 Bealtaine 1950 lenar moladh an Comhphobal Eorpach 
do Ghual agus Cruach (CEGC) a bhunú mar chéad chéim i dtreo na chónaidhm na 
hEorpa,

– ag féachaint don Ionstraim maidir le toghadh feisirí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil 
chomhchoiteann dhíreach (‘an Ionstraim Thoghcháin’) atá i gceangal le cinneadh ón 
gComhairle an 20 Meán Fómhair 1976, arna leasú le Cinneadh 2002/772/CE, Euratom, 
ón gComhairle an 25 Meitheamh agus an 23 Meán Fómhair 2002, agus le Cinneadh (AE, 
Euratom) 2018/994 ón gComhairle an 13 Iúil 2018,

– ag féachaint do na Conarthaí, agus go háirithe d’Airteagail 9, 10, 14 agus 17(7) den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus d’Airteagail 20, 22, 223(1) agus 225 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), agus d’Airteagal 2 de Phrótacal 
Uimh. 1 maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach,

– ag féachaint do Phrótacal Uimh. 7 ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Threoir 93/109/CE ón gComhairle an 6 Nollaig 1993 lena leagtar síos 
socruithe mionsonraithe maidir leis an gceart chun vótáil agus seasamh mar iarrthóir i 
dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa a fheidhmiú do shaoránaigh an Aontais a bhfuil 
cónaí orthu i mBallstát nach náisiúnaigh dá chuid iad1,

– ag féachaint do na rúin uaithi roimhe seo maidir le nós imeachta toghcháin Pharlaimint 
na hEorpa, agus go háirithe do rún uaithi an 15 Iúil 1998 maidir le dréacht-nós imeachta 
toghcháin lena n-ionchorpraítear comhphrionsabail do thoghadh Fheisirí Pharlaimint na 
hEorpa, do rún uaithi an 22 Samhain 2012 maidir leis na toghcháin do Pharlaimint na 
hEorpa in 20142, do rún uaithi an 4 Iúil 2013 maidir le feabhas a chur ar na socruithe 
praiticiúla chun na toghcháin Eorpacha a reáchtáil in 20143, agus do rún uaithi an 
11 Samhain 2015 maidir le hAthchóiriú dhlí toghcháin AE4,

– ag féachaint do rún uaithi an 13 Márta 20135 agus an 7 Feabhra 20186 ar chomhdhéanamh 
Pharlaimint na hEorpa,

1 IO L 329, 30.12.1993, lch. 34.
2 IO C 419, 16.12.2015, lch. 185.
3 Téacsanna arna nglacadh, P7_TA(2013)0323.
4 IO C 366, 27.10.2017, lch. 7.
5 IO C 36, 29.1.2016, lch. 56.
6 IO C 463, 21.12.2018, lch. 83.
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– ag féachaint do rún uaithi an 6 Samhain 2020 maidir le hathbhreithniú ar thoghcháin 
Eorpacha7,

– ag féachaint do Rialachán 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus 
fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha, go háirithe Airteagail 13, 21 agus 31 de,

– ag féachaint do Chreat-Chomhaontú an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir leis an 
gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach, arna mhodhnú an 7 
Feabhra 2018,

– ag féachaint don tuarascáil ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le 
fíorchearta vótála daoine faoi mhíchumas chun vótáil i dToghcháin Pharlaimint na 
hEorpa, arna glacadh ina seisiún iomlánach an 20 Márta 2019, agus don tuairim uaidh 
maidir leis an ngá atá le fíorchearta a ráthú do dhaoine faoi mhíchumas chun vótáil i 
dToghcháin Pharlaimint na hEorpa arna glacadh an 2 Nollaig 2020,

– ag féachaint do Theachtaireacht 2020/790/AE ón gCoimisiún an 3 Nollaig 2020 maidir 
le plean gníomhaíochta um an daonlathas Eorpach,

– ag féachaint do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an Chairt), agus go 
háirithe Airteagail 11, 23 39 di,

– ag féachaint do Rialacha 46 agus 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla (A9-0000/2021),

A. de bhrí, ó 1976 i leith, nuair a réitigh an Ionstraim Thoghcháin Eorpach an bealach do 
thoghadh ionadaithe Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach den chéad 
uair, gur iarr PE go leanúnach go ndéanfaí dlí toghcháin AE a athchóiriú agus go rachfaí 
i dtreo nós imeachta toghcháin níos fíre, níos aonfhoirmí agus níos Eorpaí;

B. de bhrí gur tairgeadh le Conradh Liospóin céim dhearfach chun cinn trí cheart PE chun 
togra a thionscnamh maidir leis an Ionstraim Thoghcháin agus maidir lena 
comhdhéanamh a dheimhniú; 

C. de bhrí gur bhain athruithe tábhachtacha eile i gConradh Liospóin go háirithe le foclaíocht 
Airteagal 14 CAE, ina luaitear go bhfuil an Pharlaimint le bheith comhdhéanta 
d’ionadaithe shaoránaigh an Aontais agus gan a bheith comhdhéanta de phobail na 
mBallstát, chomh maith leis an tagairt do ról na Parlaiminte i dtoghadh Uachtarán an 
Choimisiúin Eorpaigh, ar cheart é a thoghadh agus torthaí thoghcháin PE á gcur san 
áireamh; 

D. de bhrí gur leagadh fasach síos leis an nós imeachta do thoghcháin 2014 maidir le ról na 
Parlaiminte i roghnú Uachtarán CE; de bhrí nárbh fhéidir an nós imeachta sin a bheith 
mar chuid d’athchóiriú foriomlán ar dhlí toghcháin AE, rud a chuir le cruthú an chúlra 
pholaitiúil maidir le prionsabal an iarrthóra tosaigh a dhífheidhmiú gan choinne tar éis 
thoghcháin Eorpacha 2019, rud a d’eascair as easpa léirithe chomhchoitinn ó na páirtithe 

7 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0327.
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polaitiúla Eorpacha agus ó na grúpaí parlaiminteacha i dtacaíocht le ceann de na 
hiarrthóirí tosaigh agus as easpa comhaontaithe na Comhairle Eorpaí maidir le haon 
cheann de na hiarrthóirí tosaigh a ainmniú;

E. de bhrí go léirítear i roinnt forálacha comhchoiteanna san Ionstraim Thoghcháin Eorpach 
atá ann faoi láthair an bealach i dtreo feabhsuithe riachtanacha, lena n-áirítear na cinn sin 
lena bhforáiltear go dtoghfaí iarrthóirí trí ionadaíocht chionmhar trí úsáid a bhaint as córas 
liostaí nó as córas an aonvótá inaistrithe; don tsaoirse chun toghlaigh a bhunú ar an 
leibhéal náisiúnta; don uastairseach toghcháin neamhéigeantach de 5 % a thabhairt 
isteach, agus don toirmeasc ar FPEnna dé-shainordú a shealbhú i bparlaimint náisiúnta 
agus i bParlaimint na hEorpa;

F. de bhrí, in ainneoin roinnt céimeanna chun cinn maidir le comhchaighdeáin do nósanna 
imeachta toghcháin a shainiú do Pharlaimint na hEorpa, go bhfuil toghcháin AE fós á 
rialú faoi dhlíthe náisiúnta den chuid is mó agus, dá bhrí sin, go bhfuil gá le tuilleadh 
feabhsuithe chun nós imeachta atá aonfhoirmeach go fírinneach a bhunú do thoghcháin 
Eorpacha;

G. de bhrí gurbh é an ráta vótála a cláraíodh i dtoghcháin Eorpacha 2019 an líon is airde in 
aon toghchán do Pharlaimint na hEorpa le 20 bliain anuas; de bhrí gur comhartha dearfach 
é an ráta vótála méadaithe go bhfuil saoránaigh an Aontais ag cur lena spéis i bhforbairt 
lánpháirtiú na hEorpa, mar a léiríodh freisin le torthaí Eorabharaiméadar speisialta an 
9 Márta 2021;

H. de bhrí gur féidir an treocht maidir le ráta vótála vótálaithe atá ag dul i méid a choinneáil 
má neartaítear an nasc agus an chuntasacht idir vótálaithe agus iarrthóirí agus má 
chothaítear gné uile-AE;

I. de bhrí, le córas toghcháin feidhmiúil, go gcothaítear muinín agus tacaíocht i measc an 
daonra agus go méadaítear muinín shaoránaigh an Aontais ina gcumas an tsochaí a athrú 
go daonlathach trí vótáil; 

J. de bhrí go bhfuil tabhairt i gcrích an phróisis daingniúcháin do Chinneadh 2018/994 ón 
gComhairle an 13 Iúil 2018 fós ar feitheamh, ach nach féidir na hathruithe riachtanacha 
ar chórais toghcháin an Aontais a choimeád siar;

K. de bhrí go bhféadfadh móiminteam polaitiúil atá ag dul i méid agus coinníollacha atá ag 
athrú i measc na mBallstát an deis a thabhairt gnéithe agus forálacha níos láidre a thabhairt 
isteach ar deireadh i nósanna imeachta toghcháin lena dtugtar chun suntais gné Eorpach 
na dtoghchán;

L. de bhrí gur cheart cur chuige iomchuí chun dlí toghcháin Eorpach a athchóiriú a bheith 
bunaithe ar urraim do phrionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta agus ar 
íoschaighdeáin chomhchoiteanna a thabhairt isteach;

M. de bhrí gur cheart go mbeadh sé mar aidhm leis an athchóiriú ar nós imeachta toghcháin 
Pharlaimint na hEorpa an ghné dhaonlathach agus thrasnáisiúnta de na toghcháin 
Eorpacha agus de dhlisteanacht dhaonlathach phróiseas cinnteoireachta an Aontais a 
fheabhsú, coincheap shaoránacht an Aontais a threisiú, feidhmiú Pharlaimint na hEorpa 
agus rialachas an Aontais a fheabhsú, obair Pharlaimint na hEorpa a dhéanamh níos 
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dlisteanaí, prionsabail an chomhionannais toghcháin agus an chomhionannais deiseanna 
a neartú, feabhas a chur ar éifeachtacht an chórais chun toghcháin Eorpacha a stiúradh, 
agus Feisirí Pharlaimint na hEorpa a thabhairt níos gaire dá vótálaithe, agus go háirithe 
na daoine óga ina measc;

N. de bhrí go raibh an fhéidearthacht chun nós imeachta toghcháin aonfhoirmeach a fhorbairt 
atá bunaithe ar vótáil chomhchoiteann dhíreach cumhdaithe sna Conarthaí ó 1957 i leith;

O. de bhrí go ndéanfaí ceart shaoránaigh uile an Aontais chun bheith rannpháirteach, ar 
bhonn comhionann, i saol daonlathach an Aontais a chur chun cinn trí fhíor-
chomhchuibhiú a dhéanamh ar an nós imeachta do thoghcháin chuig Parlaimint na hEorpa 
sna Ballstáit go léir, a neartódh freisin gné pholaitiúil an lánpháirtithe Eorpaigh;

P. de bhrí gurb iad na páirtithe polaitiúla Eorpacha is fearr atá in ann ‘rannchuidiú le feasacht 
pholaitiúil Eorpach a fhorbairt’ agus gur cheart, dá bhrí sin, ról níos láidre a bheith acu 
sna feachtais do thoghcháin Pharlaimint na hEorpa chun a n-infheictheacht a fheabhsú 
agus chun an nasc idir vóta do pháirtí náisiúnta áirithe agus an tionchar atá aige ar mhéid 
grúpa pholaitiúil Eorpaigh i bParlaimint na hEorpa a shoiléiriú;

Q. de bhrí go bhfuil éagsúlacht mhór maidir leis an nós imeachta chun iarrthóirí a ainmniú 
do thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa ó Bhallstát go Ballstát agus ó pháirtí go páirtí, 
go háirithe maidir le trédhearcacht agus caighdeáin dhaonlathacha: de bhrí, áfach, go 
bhfuil nósanna imeachta oscailte, trédhearcacha agus daonlathacha riachtanach chun 
iarrthóirí a roghnú chun muinín as an gcóras polaitiúil a chothú;

R. de bhrí go bhfuil éagsúlacht mhór idir na Ballstáit maidir leis na spriocdhátaí chun 
bailchríoch a chur ar liostaí toghcháin roimh thoghcháin Eorpacha, idir 17 lá agus 83 lá 
faoi láthair; de bhrí, leis sin, go mbíonn seasamh éagothrom ag iarrthóirí agus vótálaithe 
ar fud an Aontais maidir leis an am a chaithfidh siad i mbun feachtais nó machnamh a 
dhéanamh ar a rogha vótála; 

S. de bhrí go bhfuil éagsúlacht mhór idir na spriocdhátaí chun an rolla toghthóirí a thabhairt 
chun críche roimh thoghcháin Eorpacha agus go bhféadfadh sé a bheith deacair faisnéis 
a mhalartú idir na Ballstáit maidir le vótálaithe (atá dírithe ar vótáil dhúbailte a 
sheachaint), nó dodhéanta fiú; 

T. de bhrí go ndéanfaí daonlathas Eorpach a neartú go mór agus go ndéanfaí toghadh 
Uachtarán an Choimisiúin a dhlisteanú tuilleadh trí thoghlach comhpháirteach a bhunú 
ina bhfuil iarrthóir gach teaghlaigh pholaitiúil ar bharr liostaí don phost mar Uachtarán 
an Choimisiúin;

U. de bhrí nach dtugann Ballstáit uile an deis dá saoránaigh vótáil thar lear, agus i measc na 
saoránach sin a dhéanann amhlaidh, agus go bhfuil éagsúlachtaí móra ann maidir leis na 
coinníollacha faoina mbaintear a gceart vótála de na saoránaigh sin; de bhrí go gcuirfeadh 
sé leis an gcomhionannas toghcháin dá dtabharfaí ceart do shaoránaigh uile an Aontais a 
bhfuil cónaí orthu lasmuigh den Aontas a bheith rannpháirteach i dtoghcháin; de bhrí, 
áfach, nach mór do Bhallstáit a gcórais riaracháin a chomhordú níos fearr chun cosc a 
chur ar vótálaithe vótáil faoi dhó in dhá Bhallstát éagsúla;
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V. de bhrí gur cheart aon bhacainní ar an gceart chun vótála do dhaoine faoi mhíchumas, go 
háirithe bacainní dlíthiúla do dhaoine fásta faoi mhíchumas intleachtúil a dhearbhaítear a 
bheith faoi éagumas dlíthiúil, a bhaint agus rochtain fhisiceach agus chéadfach a ráthú i 
stáisiúin vótála chomh maith le córais mhalartacha rannpháirtíochta chun an ceart vótála 
a fheidhmiú, go háirithe trí phostvótáil;

W. de bhrí gur cheart údarás toghcháin, ag gníomhú dó mar líonra d’údaráis teagmhála aonair 
na mBallstát, a bhunú ar leibhéal an Aontais, mar go n-éascófaí leis sin rochtain ar 
fhaisnéis maidir leis na rialacha lena rialaítear na toghcháin Eorpacha, chomh maith leis 
an bpróiseas a chuíchóiriú, an toghlach comhpháirteach a bhainistiú agus tréith Eorpach 
na dtoghchán sin a fheabhsú;

X. de bhrí go bhféadfaí stiúradh na dtoghchán Eorpach a dhéanamh níos éifeachtúla agus 
níos tarraingtí do vótálaithe trí vótáil poist, leictreonach agus idirlín, agus go n-áiritheofaí 
ag an am céanna na caighdeáin is airde is féidir maidir le cosaint sonraí;

1. ag moladh go ndéanfaí athchóiriú ar a nós imeachta toghcháin leis an gcuspóir réimse 
poiblí Eorpach a mhúnlú ar bhealach nithiúil, trí íoschaighdeáin chomhchoiteanna agus 
athruithe reachtacha a mholadh roimh thoghcháin Eorpacha 2024;

2. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach feabhas a chur ar thrédhearcacht agus ar chuntasacht 
dhaonlathach na Parlaiminte, trí ghné Eorpach na dtoghchán a neartú, go háirithe tríd an 
díospóireacht i bhfeachtais toghcháin a aistriú ó ábhair náisiúnta i dtreo saincheisteanna 
fíor-Eorpacha; ina theannta sin, á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach na toghcháin 
Eorpacha a athrú ina n-aon toghchán Eorpach amháin, seachas 27 dtoghchán náisiúnta ar 
leithligh a bhailiú, arb é sin an bealach ina bhféachtar ar thoghcháin Eorpacha den chuid 
is mó sa lá atá inniu ann;

3. á chreidiúint gur cheart go mbeadh ról níos lárnaí ag páirtithe agus gluaiseachtaí polaitiúla 
Eorpacha i bpróiseas na dtoghchán Eorpach agus gur cheart go mbeadh siad le feiceáil go 
soiléir do vótálaithe; 

4. ag tabhairt faoi deara go bhfuil réimse de chórais éagsúla toghcháin ann mar thoradh ar 
chultúir éagsúla thoghcháin; á mheas, dá bhrí sin, go bhfuil gá le híoschaighdeáin 
chomhchoiteanna, chun a áirithiú go ndéanfar comhfhogasú i dtreo dlí toghcháin Eorpach 
aontaithe agus i dtreo comhionannas na vótála do shaoránaigh an Aontais, lena n-áirítear 
maidir leis an méid seo a leanas: an ceart chun páirtí a chlárú agus chun seasamh i 
dtoghcháin; rochtain ar bhallóidí; iarrthóirí a cheapadh; inrochtaineacht na vótála; nó cad 
a tharlaíonn lá na dtoghchán; 

5. á iarraidh go mbunófar creat comhchoiteann, ina mbeadh tagarmharcanna agus 
íoschaighdeáin le haghaidh rialacha toghcháin ar fud an Aontais, agus á mholadh go 
ndíreofaí ar chomhordú láidir le bearta náisiúnta chun croílár a thograí a chur chun 
feidhme;

6. ag tabhairt dá haire go bhfuil ról ag an gCoimisiúin mar éascaitheoir sna cainteanna 
institiúideacha idir PE agus an Chomhairle maidir leis an athchóiriú ar an Dlí Toghcháin 
Eorpach; á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach dul i mbun idirphlé cuiditheach leis an 
gCoimisiún, inter alia, chun meastóireacht a dhéanamh ar thorthaí an Líonra Eorpaigh um 
Chomhar maidir le Toghcháin, mar a bunaíodh in 2019, agus inspioráid a bhaint astu;
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7. á thabhairt chun suntais na naisc idir na bearta atá molta don athbhreithniú ar an Ionstraim 
Thoghcháin, agus rialacha nós imeachta Pharlaimint na hEorpa, an rialachán maidir le 
Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus Plean Gníomhaíochta um an Daonlathas, Nollaig 2020, 
de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, go háirithe na naisc idir gnéithe amhail:

- an chaoi a rialaítear toghcháin den chuid is mó le rialacha nach bhfuil infheidhme 
ach amháin laistigh de dhlínse áirithe nó an chaoi a bhféadfadh sé nár ceapadh 
iad agus an spás ar líne gan teorainneacha á chur san áireamh,

- go bhfuil gá le comhar níos láidre idir údaráis rialála na mBallstát,

- gur cheart an sprioc maidir le níos mó trédhearcachta san fhógraíocht pholaitiúil 
agus sa chumarsáid pholaitiúil a léiriú freisin i bhforálacha an Dlí Toghcháin;

8. á mheas gur príomhghné chothrománach é an comhionannas inscne chun feabhas a chur 
ar cháilíocht dhaonlathas AE agus ar spás poiblí Eorpach; á iarraidh ar na Ballstáit an 
prionsabal sin agus na forálacha atá sa togra ón bParlaimint sa ghníomh reachtach a 
ghabhann leis seo a chur i bhfeidhm ar bhealach cuimsitheach, i gcomhréir lena n-
inniúlachtaí féin; á iarraidh go dtabharfar isteach liostaí d’iarrthóirí a bhfuil an líon 
céanna iarrthóirí fireanna agus baineanna acu do na háiteanna inroghnaithe, mar 
shampla trí leas a bhaint as zipliostaí nó trí mhodhanna coibhéiseacha eile, mar nach 
bhfuil aon reachtaíocht ann i roinnt mhaith Ballstát lena n-áirithítear paireacht inscne 
pholaitiúil i dtoghcháin;

9. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach go nglacfaidh páirtithe agus gluaiseachtaí polaitiúla 
Eorpacha agus náisiúnta araon nósanna imeachta daonlathacha, eolasacha agus 
trédhearcacha chun iarrthóirí chuig Parlaimint na hEorpa a roghnú, lena n-áirítear an t-
iarrthóir tosaigh, lena n-áiritheofar rannpháirtíocht dhíreach saoránach aonair ar 
comhaltaí páirtithe iad, lena n-áirítear toghadh toscairí, ach gan a bheith teoranta do 
thoghadh toscairí; á mheas gur cheart go mbeadh an fhaisnéis is gá maidir le hinniúlachtaí 
agus feidhmíocht na n-iarrthóirí uaillmhianacha ag gabháil leis an roghnú daonlathach 
sin;

10. á chreidiúint gur cheart go mbeadh cead ag vótálaithe uile Eorpacha an t-iarrthóir is fearr 
leo le haghaidh Uachtarán an Choimisiúin a chur in iúl, agus gur cheart go mbeadh 
iarrthóirí tosaigh in ann seasamh i ngach Ballstát, arna ainmniú ag páirtí polaitiúil 
Eorpach, ag gluaiseacht nó ag comhghuaillíocht de pháirtithe Eorpacha, ag cur comhchlár 
toghcháin ar aghaidh;

11. á iarraidh ar pháirtithe agus ar ghluaiseachtaí polaitiúla Eorpacha a n-iarrthóirí a ainmniú 
don phost mar Uachtarán an Choimisiúin – nó iarrthóirí chomhchoiteanna de 
chomhghuaillíocht de pháirtithe agus gluaiseachtaí Eorpacha – 12 sheachtain ar a laghad 
roimh thús na tréimhse toghcháin; á mheas gur cheart nósanna imeachta daonlathacha 
ceangailteacha agus trédhearcacht sa roghnú a áirithiú; ag dréim leis go gcuirfear 
iarrthóirí sa chéad áit den liosta comhfhreagrach den toghlach comhpháirteach;

12. á iarraidh go bhfeabhsófar infheictheacht na bpáirtithe Eorpacha agus na ngluaiseachtaí 
Eorpacha trí fheachtais meán agus ar pháipéir bhallóide agus ar gach ábhar toghcháin; á 
chinneadh go léireoidh páirtithe náisiúnta a gcleamhnacht leis na páirtithe polaitiúla 
Eorpacha agus leis an iarrthóir tosaigh comhfhreagrach le linn an fheachtais toghcháin;
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13. ag dréim leis go dtiocfaidh ceannairí na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha agus na ngrúpaí 
parlaiminteacha ar chomhaontú i leith léiriú comhchoiteann a thabhairt don Chomhairle 
Eorpach ar bhonn thorthaí na dtoghchán Eorpach, chomh maith ar an bhféidearthacht go 
mbeadh tromlach sa Pharlaimint nuathofa maidir le hiarrthóir a ainmniú le haghaidh 
Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh; ag dréim leis go rachaidh Uachtarán na Comhairle 
Eorpaí i gcomhairle leis na ceannairí sin de pháirtithe polaitiúla Eorpacha agus de ghrúpaí 
parlaiminteacha chun go dtabharfar eolas faoin bpróiseas ainmniúchán, á mheas go 
bhféadfaí an próiseas sin a chur ar bhonn foirmiúil trí chomhaontú polaitiúil idir na 
páirtithe polaitiúla Eorpacha agus trí Chomhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle Eorpach;

14. á mholadh go mbunófaí an cleachtas do ghrúpaí parlaiminteacha leasmhara chun 
‘comhaontú reachtais’ a thabhairt i gcrích d’fhonn a áirithiú go ndéanfar obair leantach 
pholaitiúil ar na toghcháin Eorpacha agus mar bhealach chun tromlach a bhaint amach 
laistigh den Pharlaimint sula gceapfar an Coimisiún;

15. á mheas go bhféadfadh tabhairt isteach toghlaigh chomhpháirtigh as a dtoghfar daichead 
a sé Fheisire de Pharlaimint na hEorpa agus ina mbeidh iarrthóir gach teaghlaigh 
pholaitiúil ar bharr liostaí don phost mar Uachtarán an Choimisiúin deis a thabhairt an 
ghné dhaonlathach agus thrasnáisiúnta de na toghcháin Eorpacha a fheabhsú; á 
chreidiúint nach féidir an sprioc maidir le bunú toghlaigh chomhpháirtigh a bhaint amach 
ach amháin má áirithítear cothromaíocht gheografach, dhéimeagrafach agus inscne, trína 
áirithiú nach gcuirfear Ballstáit bheaga faoi mhíbhuntáiste iomaíoch i gcomparáid leis na 
Ballstáit mhóra; á mholadh i ndáil leis sin go dtabharfaí isteach ionadaíocht 
cheangailteach dhéimeagrafach ar na liostaí don toghlach comhpháirteach, amhail 
uastairseacha d’iarrthóirí a bhfuil cónaí orthu sa Bhallstát céanna agus ionadaíocht 
éigeantach íosta de náisiúnaigh ó Bhallstáit éagsúla; ag spreagadh páirtithe agus 
gluaiseachtaí Eorpacha iarrthóirí sna liostaí comhpháirteacha atá ag teacht ó na Ballstáit 
go léir a cheapadh;

16. á chreidiúint gur luamhán iad liostaí trasnáisiúnta is féidir a úsáid chun páirtithe agus 
gluaiseachtaí polaitiúla Eorpacha atá fíor agus éifeachtach a chruthú;

17. á mholadh forálacha comhchoiteanna lena rialaítear caiteachas atá nasctha leis an 
bhfeachtas toghcháin Eorpach a áireamh do gach eintiteas a nglactar leis chun críche 
liosta iarrthóirí d’fheisirí Pharlaimint na hEorpa sa toghlach uile-Aontais a chur síos; á 
iarraidh go ndéanfar comhordú láidir leis an athbhreithniú atá ar na bacáin ar Rialachán 
(AE, Euratom) Uimh. 1141/20214 maidir leis an ábhar sin;

18. á mheabhrú go bhfuil an aois íosta incháilitheachta chun seasamh mar iarrthóir ar fud na 
27 mBallstát éagsúla, idir 18 agus 25; á iarraidh go dtabharfar isteach aois amháin 
chomhchuibhithe do chearta vótála éighníomhacha agus gníomhacha ar fud na mBallstát 
mar bhealach chun fíor-chomhionannas vótála a áirithiú agus chun idirdhealú a 
sheachaint sa réimse is bunúsaí den tsaoránacht, eadhon an ceart a bheith rannpháirteach 
sa phróiseas daonlathach;

19. á mheas gur gnéithe riachtanacha iad trédhearcacht an phróisis toghcháin agus rochtain 
ar fhaisnéis iontaofa chun feasacht pholaitiúil Eorpach a ardú agus chun ráta vótála 
toghcháin a áirithiú atá ard go leor chun a bheith ina shainordú ó na toghthóirí; á thabhairt 
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chun suntais go gcuirfear na saoránaigh ar an eolas i bhfad roimh ré – go háirithe 12 
sheachtain roimh na toghcháin – faoi na hiarrthóirí atá ag seasamh sna toghcháin 
Eorpacha agus faoi chleamhnacht na bpáirtithe polaitiúla náisiúnta le páirtí polaitiúil 
Eorpach;

20. á thabhairt chun suntais go bhfuil an-éagsúlacht ann i measc na mBallstát maidir leis na 
spriocdhátaí chun bailchríoch a chur ar an rolla toghthóirí roimh thoghcháin Eorpacha; á 
mholadh comhchaighdeán a leagan síos chun an rolla toghthóirí a bhunú agus a thabhairt 
chun críche tráth nach déanaí ná ceithre seachtaine déag roimh lá an toghcháin, d’fhonn 
an fhaisnéis faoi vótálaithe a dhéanamh níos cruinne agus chun malartú idir na Ballstáit a 
dhéanamh níos éasca, chomh maith le cosc ar vótáil dhúbailte a éascú, a áirithiú go 
mbeidh an vótáil dhúbailte sin, cibé acu a bheidh sí mar thoradh ar earráid riaracháin nó 
sáruithe ar an dlí toghcháin faoi réir pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus 
athchomhairleacha ar an leibhéal náisiúnta, agus go mbeidh bearta ceartaitheacha ó na 
Ballstáit mar thoradh air;

21. ag moladh Údarás Eorpach um Thoghcháin a bhunú a mbeidh sé de chúram air faisnéis 
maidir leis na toghcháin Eorpacha a chomhordú, faireachán a dhéanamh ar chur chun 
feidhme comhchaighdeán de dhlí toghcháin Eorpach agus maoirseacht a dhéanamh ar 
mhalartú faisnéise maidir le vótáil ag saoránaigh an Aontais lasmuigh dá dtír bhaile; á 
mheas go bhféadfadh comhlacht den sórt sin malartú éifeachtúil faisnéise a éascú, agus 
go háirithe dea-chleachtas a chomhroinnt, idir comhlachtaí náisiúnta; ag moladh go 
mbeadh bainistiú chlár na liostaí toghcháin do thoghlaigh chomhpháirteacha mar chúram 
riachtanach ar an Údarás;

22. á mholadh gur cheart íoschaighdeáin chomhchoiteanna a shainiú chun ceanglais 
aonfhoirmeacha a thabhairt isteach chun liostaí toghcháin a bhunú;

23. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach rochtain ar an vótáil i dtoghcháin Eorpacha a éascú 
agus a ráthú go mbeidh gach duine ag a bhfuil an ceart vótála, lena n-áirítear, má thugtar 
ceart den sórt sin dóibh i gcomhréir le dlíthe náisiúnta, saoránaigh de chuid an Aontais 
atá ina gcónaí lasmuigh dá dtír thionscnaimh, daoine gan dídean agus príosúnaigh, in ann 
an ceart sin a fheidhmiú; á iarraidh ar na Ballstáit rochtain ar stáisiúin vótála agus an ceart 
vótála a fheabhsú do dhaoine faoi mhíchumas;

24. á iarraidh ar na Ballstáit ceanglais chomhchoiteanna a thabhairt isteach lena gceadófar do 
shaoránaigh uile an Aontais atá ina gcónaí nó atá ag obair i dtríú tír an ceart a thabhairt 
dóibh a vóta a chaitheamh i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa;

25. á chreidiúint gur gá postvótáil a thabhairt isteach do vótálaithe nach bhfuil in ann dul 
chuig na stáisiúin vótála ar lá an toghcháin, agus go bhféadfadh sé sin stiúradh na 
dtoghchán Eorpach a dhéanamh níos éifeachtúla agus níos tarraingtí do vótálaithe in 
imthosca sonracha nó eisceachtúla; á iarraidh ar na Ballstáit machnamh a dhéanamh ar 
uirlisí comhlántacha feabhsaithe a thabhairt isteach, amhail vótáil leictreonach nó vótáil 
ar líne, i gcomhréir lena dtraidisiúin náisiúnta féin, agus le coimircí iomchuí;

26. á chreidiúint go gcruthófaí toghchán uile-Eorpach níos comhleanúnaí dá mbunófaí lá 
vótála comhchoiteann Eorpach agus, dá bhrí sin, á mholadh go socrófaí an 9 Bealtaine 
mar lá toghcháin Eorpaigh, beag beann ar lá na seachtaine ina mbeidh sé, agus leis an 
bhféidearthacht go mbeadh an lá sin ina lá saoire poiblí; á mheas go bhfuil sé 
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tábhachtach go bhfógrófaí na chéad réamh-mheastacháin oifigiúla maidir le torthaí na 
dtoghchán ag an am céanna sna Ballstáit go léir ar an lá toghcháin ag 21:00 Am Lár na 
hEorpa; 

27. á mheas go bhfuil sé tábhachtach a áirithiú, tar éis gach toghcháin, go ndéanfar tuarascáil 
cur chun feidhme a tharraingt suas leis an aidhm meastóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú 
na dtoghchán Eorpach mar aon le feabhsuithe a mholadh, más gá;

28. ag cur an togra atá i gceangal leis seo, chun leasú a dhéanamh ar an Ionstraim maidir le 
toghadh Feisirí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach, faoi bhráid 
na Comhairle;

29. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle Eorpach, 
chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig parlaimintí agus rialtais na 
mBallstát. 
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IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN

Togra le haghaidh

RIALACHÁN ÓN GCOMHAIRLE

maidir le toghadh feisirí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach, 
lena n-aisghairtear Cinneadh (76/787/CEGC, CEE, Euratom) ón gComhairle agus an 

Ionstraim maidir le toghadh Feisirí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann 
dhíreach atá i gceangal leis an gcinneadh sin, agus lena leasaítear Rialachán (AE, 

Euratom) Uimh. 1141/2014

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 
223(1) de,

Ag féachaint don togra ó Pharlaimint na hEorpa,

Tar éis di an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don toiliú ó Pharlaimint na hEorpa,

Ag gníomhú di i gcomhréir le nós imeachta reachtach speisialta1,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Tháinig an Ionstraim maidir le toghadh feisirí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil 
chomhchoiteann dhíreach2 (‘an Ionstraim Thoghcháin’), atá i gceangal le 
Cinneadh 76/787/CEGC, CEE, Euratom ón gComhairle3, i bhfeidhm an 1 Iúil 1978 
agus leasaíodh é ina dhiaidh sin le Cinneadh 2002/772/CE, Euratom4 agus le Cinneadh 
(AE, Euratom) 2018/994 ón gComhairle an 13 Iúil 20185.

(2) De réir Airteagal 223(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), 
leagann an Chomhairle síos na forálacha is gá do thoghadh Feisirí de Pharlaimint na 
hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach, ag gníomhú di d’aon toil i gcomhréir le nós 
imeachta reachtach speisialta agus tar éis toiliú a fháil ó Pharlaimint na hEorpa ar thogra 
arna tharraingt suas ag Parlaimint na hEorpa.

1 Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an … (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 
…
2 IO L 278, 8.10.1976, lch. 5.
3 Cinneadh 76/787/CEGC, CEE, Euratom ón gComhairle an 20 Meán Fómhair 1976 (IO L 278, 8.10.1976, 
lch. 1).
4 Cinneadh 2002/772/CE, Euratom, ón gComhairle an 25 Meitheamh agus 23 Meán Fómhair 2002 lena leasaítear 
an Ionstraim maidir le toghadh Feisirí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach, atá i 
gceangal le Cinneadh 76/787/CEGC, CEE, Euratom (IO L 283, 21.10.2002, lch. 1).
5 Cinneadh (AE, Euratom) 2018/994 ón gComhairle an 13 Iúil 2018 lena leasaítear an Ionstraim maidir le 
toghadh Feisirí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach, atá i gceangal le 
Cinneadh 76/787/CEGC, CEE, Euratom ón gComhairle an 20 Meán Fómhair 1976 (IO L 178, 16.7.2018, lch 1), 
nach bhfuil i bhfeidhm.
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(3) Le Conradh Liospóin, ní hamháin gur tugadh an chumhacht tionscnaimh do Pharlaimint 
na hEorpa maidir leis na forálacha a bhaineann lena Fheisirí a thoghadh, ach tá athrú 
tagtha freisin ar chineál shainordú fheisirí Pharlaimint na hEorpa, ionadaithe díreacha 
shaoránaigh an Aontais a dhéanamh díobh in ionad ‘ionadaithe phobail na Stát arna 
dtabhairt le chéile sa Chomhphobal’. Is athruithe bunúsacha iad sin ba cheart a léiriú i 
ndlí toghcháin Eorpach nuachóirithe trí ghnéithe nua a chur isteach arb é is aidhm dóibh 
dlisteanacht dhaonlathach a fheabhsú agus fairsinge ról agus inniúlachtaí Pharlaimint na 
hEorpa a léiriú ar bhealach níos cruinne.

(4) In ainneoin fhorálacha na hIonstraime Toghcháin, déantar toghcháin do Pharlaimint na 
hEorpa a chinneadh den chuid is mó de réir rialacha náisiúnta, atá an-éagsúil ó Bhallstát 
go Ballstáit, a bhfuil raon córas toghcháin éagsúil ann mar thoradh air sin. Bíonn 
toghcháin do Pharlaimint na hEorpa ar siúl ar laethanta éagsúla, agus caitear vótaí do 
pháirtithe náisiúnta le hiarrthóirí náisiúnta ar bhonn cláir náisiúnta. Dá ndéanfaí na 
córais éagsúla toghcháin sin a chomhfhogasú trí dhlí toghcháin Eorpach níos aontaithe a 
ghlacadh bunaithe ar phrionsabail agus rialacha comhchoiteanna soiléire, d’áiritheofaí 
comhionannas vótálaithe do shaoránaigh uile an Aontais, agus neartófaí an réimse 
poiblí Eorpach.

(5) Le hAirteagal 17(7) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), tugtar an ceart do 
Pharlaimint na hEorpa Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh a thoghadh. Chun léiriú 
iomchuí a thabhairt don cheart sin, ba cheart an réimse poiblí Eorpach a fhorbairt ar 
bhealach ina mbeidh cead ag gach vótálaí Eorpach an t-iarrthóir is fearr leo d’Uachtarán 
an Choimisiúin Eorpaigh a chur in iúl.  Chun go dtarlódh sé sin, ní mór do na hiarrthóirí 
tosaigh arna n-ainmniú ag páirtí polaitiúil Eorpach, ag gluaiseacht nó ag 
comhghuaillíocht de pháirtithe Eorpacha, a bheith in ann seasamh le comhchlár 
toghcháin sna Ballstáit go léir. Chomh maith, ba cheart toghlach uile-Aontais, ina bhfuil 
iarrthóir gach teaghlaigh pholaitiúil ar bharr liostaí le haghaidh Uachtarán an 
Choimisiúin, a chruthú chun gné dhaonlathach agus uile-Eorpach na dtoghchán Eorpach 
a fheabhsú. Ba cheart an toghlach uile-Aontais sin a bheith faoi réir rialacha soiléire 
lena n-áirithítear comhréireacht inscne agus dhéimeagrafach, agus aird ar leith á tabhairt 
ar Bhallstáit bheaga agus mheánmhéide.

(6) De réir Airteagal 10(4) CAE, rannchuidíonn páirtithe polaitiúla ar an leibhéal Eorpach 
le feasacht pholaitiúil Eorpach a bhunú agus le toil shaoránaigh an Aontais a chur in iúl. 
Dá bhrí sin, ba cheart ról níos lárnaí a bheith ag páirtithe agus gluaiseachtaí polaitiúla 
Eorpacha i bpróiseas na dtoghchán Eorpach, lena n-áirítear trí dheis a thabhairt dóibh 
liostaí uile-Eorpacha a chur síos sa toghlach uile-Aontais, ionas go mbeidh siad ar eolas 
agus níos infheicthe ag toghthóirí, ar pháipéir bhallóide agus in ábhair agus i 
bhfoilseacháin feachtais araon.

(7) Sa phlean gníomhaíochta um an daonlathas Eorpach6, gheall an Coimisiún rochtain ar 
rannpháirtíocht dhaonlathach a chur chun cinn, lena n-áirítear cuimsitheacht agus 
comhionannas sa rannpháirtíocht dhaonlathach, chomh maith le cothromaíocht inscne 
sa pholaitíocht agus sa chinnteoireacht. Ina straitéis um chomhionannas inscne 2020-
20257, luaigh an Coimisiún go bhfuil comhionannas deiseanna i rannpháirtíocht 

6 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún maidir leis an bplean gníomhaíochta um dhaonlathas 
Eorpach (COM(2020)0790).
7 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
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bunriachtanach le haghaidh daonlathas ionadaíoch ar gach leibhéal. Is príomhghnéithe 
cothrománacha chun ionadaíochas agus daonlathas a threisiú iad an comhionannas 
inscne agus nósanna imeachta daonlathacha, eolasacha agus trédhearcacha maidir le 
hiarrthóirí do thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa a roghnú, lena n-áirítear an t-
iarrthóir tosaigh.

(8) Tá trédhearcacht an phróisis toghcháin agus rochtain ar fhaisnéis iontaofa agus thráthúil 
faoi vótálaithe agus faoi iarrthóirí tábhachtach chun iontaofacht an phróisis toghcháin a 
áirithiú, chun feasacht pholaitiúil Eorpach a mhúscailt agus chun ráta láidir vótála 
toghcháin a chinntiú. Tá sé tábhachtach malartú faisnéise faoi vótálaithe a éascú idir na 
Ballstáit chun an vótáil dhúbailte a sheachaint. Thairis sin, ba cheart saoránaigh an 
Aontais a chur ar an eolas i bhfad roimh thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa faoi na 
hiarrthóirí atá ag seasamh sna toghcháin sin agus faoi chleamhnacht na bpáirtithe 
polaitiúla náisiúnta le páirtí polaitiúil Eorpach. Ba cheart, dá bhrí sin, teorainneacha ama 
éigeantacha a bhunú chun an rolla toghthóirí agus na liostaí iarrthóirí a bhunú.

(9) Ba cheart Údarás Eorpach um Thoghcháin a bhunú chun toghlach uile-Aontais a 
bhainistiú. Bheadh Údarás Eorpach um Thoghcháin den sórt sin bunriachtanach chun 
comhordú a dhéanamh ar fhaisnéis maidir leis na toghcháin Eorpacha agus chun 
faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme chomhchaighdeáin chomhchoiteanna an 
dlí toghcháin Eorpaigh, trí mhalartú éifeachtúil faisnéise agus dea-chleachtas idir 
comhlachtaí náisiúnta a áirithiú. Ina theannta sin.

(10) Chun rannpháirtíocht vótálaithe i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa a spreagadh, ba 
cheart do na Ballstáit foráil a dhéanamh do réamhvótáil agus do phostvótáil. Chun leas 
iomlán a bhaint as na féidearthachtaí a ghabhann le forbairtí teicneolaíochta, 
d’fhéadfadh na Ballstáit vótáil leictreonach agus vótáil ar líne a cheadú freisin, agus 
iontaofacht an toraidh, rúndacht an vóta agus cosaint sonraí pearsanta á n-áirithiú, i 
gcomhréir le dlí an Aontais is infheidhme.

(11) Tá sé de cheart ag saoránaigh an Aontais páirt a ghlacadh i saol daonlathach an Aontais, 
go háirithe trí vótáil nó trí sheasamh mar iarrthóirí i dtoghcháin do Pharlaimint na 
hEorpa. Ba cheart do na Ballstáit na bearta is gá a dhéanamh chun cead a thabhairt do 
shaoránaigh dá gcuid atá ina gcónaí nó atá ag obair i dtríú tíortha, iad siúd atá gan 
dídean nó a bhfuil téarma príosúnachta á chur isteach acu in AE, an ceart vótála i 
dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa a fheidhmiú. Ba cheart rochtain ar stáisiúin vótála 
a éascú do gach saoránach, freisin go háirithe do dhaoine faoi mhíchumas.

(12) Tá éagsúlacht ann sna 27 mBallstát maidir leis an aois íosta le haghaidh cearta vótála 
gníomhacha agus éighníomhacha a fheidhmiú. Ba cheart aois chomhchuibhithe aonair 
don vótáil ghníomhach agus éighníomhach a thabhairt isteach ar fud an Aontais chun 
comhionannas a áirithiú agus chun idirdhealú a sheachaint sa cheart sibhialta agus 
polaitiúil is bunúsaí – an ceart vótála.

(13) Le hIonstraim Thoghcháin 1976, bunaíodh tréimhse chomhchoiteann thoghcháin, a 
thugann an chumhacht do na Ballstáit an dáta beacht agus an t-am a shocrú do na 
toghcháin laistigh den tréimhse sin. Le toghchán atá uile-Eorpach dáiríre, ní hamháin go 
n-éilítear tréimhse chomhchoiteann, ach lá vótála comhchoiteann Eorpach. Ba cheart na 

agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún dar teideal ‘A Union of Equality: Gender Equality 
Strategy 2020-2025’ [Aontas Comhionannais: Straitéis Comhionannais Inscne 2020-2025] (COM(2020)0152).
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toghcháin do Pharlaimint na hEorpa a reáchtáil an 9 Bealtaine, Lá na hEorpa, chun 
comóradh Dhearbhú Schuman an 9 Bealtaine 1950 a chomóradh.

(14) Ba cheart an Ionstraim Thoghcháin a aisghairm agus a ionadú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar

Bunaítear leis an Rialachán seo na forálacha is gá maidir le toghadh Feisirí de Pharlaimint na 
hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach i gcomhréir le nós imeachta toghcháin 
aonfhoirmeach agus i gcomhréir le prionsabail ar comhphrionsabail iad ag na Ballstáit go léir. 

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1) ciallaíonn ‘páirtí polaitiúil’ comhlachas saoránach a shaothraíonn cuspóirí polaitiúla 
agus a aithnítear i ndlíchóras Ballstáit amháin ar a laghad, nó atá bunaithe i gcomhréir 
leis an dlíchóras sin, agus a bhfuil sé ar intinn aige comhghuaillíocht Eorpach de 
pháirtithe polaitiúla náisiúnta agus/nó gluaiseachtaí polaitiúla náisiúnta a bhunú nó dul i 
bpáirt le comhghuaillíocht Eorpach de pháirtithe polaitiúla náisiúnta agus/nó 
gluaiseachtaí polaitiúla náisiúnta chun liosta iarrthóirí a chur síos don toghlach uile-
Aontais, agus feachtasaíocht a dhéanamh don toghlach sin;

(2) ciallaíonn ‘gluaiseacht pholaitiúil’ comhlachas saoránach a shaothraíonn cuspóirí 
polaitiúla, seachas é a bheith bunaithe mar pháirtí polaitiúil, atá cláraithe mar 
chomhlachas vótálaithe i gcomhréir leis na forálacha náisiúnta is infheidhme agus a 
bhfuil sé ar intinn aige comhghuaillíocht Eorpach de pháirtithe polaitiúla náisiúnta 
agus/nó gluaiseachtaí polaitiúla náisiúnta a bhunú nó dul i bpáirt le comhghuaillíocht 
Eorpach de pháirtithe polaitiúla náisiúnta agus/nó gluaiseachtaí polaitiúla náisiúnta chun 
liosta iarrthóirí a chur síos don toghlach uile-Aontais, agus feachtasaíocht a dhéanamh 
don toghlach sin; 

(3) ciallaíonn ‘comhghuaillíocht Eorpach de pháirtithe polaitiúla náisiúnta agus/nó 
gluaiseachtaí polaitiúla náisiúnta’ comhaontas toghcháin arna dhéanamh ag roinnt 
páirtithe polaitiúla náisiúnta agus/nó gluaiseachtaí polaitiúla náisiúnta arb ionann iad 
agus aon cheathrú de na Ballstáit, arna slánú suas, i gcás inar gá, go dtí an tslánuimhir is 
gaire, a chuireann iarrthóireacht síos don toghlach uile-Aontais, agus a dhéanann 
feachtasaíocht don toghlach sin;

(4) ciallaíonn ‘páirtí polaitiúil Eorpach’ comhaontas polaitiúil de pháirtithe polaitiúla 
náisiúnta a shaothraíonn cuspóirí polaitiúla agus atá cláraithe leis an Údarás um 
páirtithe polaitiúla Eorpacha agus um fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha i gcomhréir 
le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 (8) chun críoch iarrthóireacht a chur síos 

8 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh 
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don toghlach uile-Aontais, agus feachtasaíocht a dhéanamh don toghlach sin;

(5) ciallaíonn ‘gluaiseacht pholaitiúil Eorpach’ comhlachas trasnáisiúnta de shaoránaigh atá 
i láthair i gceathrú cuid ar a laghad de na Ballstáit, arb ionann é agus 0.01 % ar a laghad 
den daonra vótála sna Ballstáit ábhartha, a shaothraíonn cuspóirí polaitiúla, ach nach 
bhfuil bunaithe mar pháirtí polaitiúil Eorpach, agus a aithnítear chun iarrthóireacht a 
chur síos don toghlach uile-Aontais, agus chun feachtasaíocht a dhéanamh don toghlach 
sin;

(6) ciallaíonn ‘comhghuaillíocht toghcháin Eorpach’ comhaontas toghcháin arna dhéanamh 
ag dhá cheann nó níos mó de pháirtithe polaitiúla Eorpacha agus/nó gluaiseachtaí 
polaitiúla Eorpacha a ritheann liosta iarrthóirí don toghlach uile-Aontais agus a 
dhéanann feachtasaíocht don toghlach sin; Féadfaidh páirtithe polaitiúla náisiúnta 
agus/nó gluaiseachtaí polaitiúla náisiúnta dul i bpáirt le comhaontas toghcháin den sórt 
sin freisin ar choinníoll nach bhfuil siad cleamhnaithe le páirtí polaitiúil Eorpach agus 
nach bhfuil aon pháirtí polaitiúil náisiúnta cleamhnaithe le haon cheann de pháirtithe 
polaitiúla Eorpacha an chomhaontais toghcháin;

(7) ciallaíonn ‘eintiteas toghcháin Eorpach’ páirtí polaitiúil Eorpach, gluaiseacht pholaitiúil 
Eorpach, comhaontas toghcháin Eorpach, nó comhghuaillíocht Eorpach de pháirtithe 
polaitiúla náisiúnta agus/nó gluaiseachtaí polaitiúla náisiúnta;

(8) ciallaíonn ‘liosta trasnáisiúnta’ iarrthóireacht/liosta iarrthóirí a ritear sa toghlach uile-
Aontais;

(9) ciallaíonn ‘tréimhse toghcháin’ an tréimhse dar tosach ceithre seachtaine déag roimh lá 
an Toghcháin agus dar críoch lá an Toghcháin;

(10) ciallaíonn ‘cistiú ó bhuiséad an Aontais’ deontas a dhámhtar i gcomhréir le Teideal VIII 
nó ranníocaíocht a dhámhtar i gcomhréir le Teideal XI de Rialachán (AE, 
Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘an Rialachán 
Airgeadais’).

Airteagal 3

Forálacha náisiúnta

Faoi réir fhorálacha an Rialacháin seo agus maidir leis na gnéithe nach bhforáiltear dóibh ann, 
déanfar an nós imeachta toghcháin a rialú i ngach Ballstát lena fhorálacha náisiúnta.

Ní dhéanfaidh na forálacha náisiúnta sin, a fhéadfaidh, más iomchuí, staid shonrach gach 
Ballstáit a chur san áireamh, difear do chineál an chórais vótála, ar cineál comhréireach go 
bunúsach é.

Airteagal 4

Fómhair 2014 maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha, 
IO 2014/L 317/1.
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Cearta vótála

Beidh ag gach saoránach den Aontas Eorpach ó 18 mbliana d’aois ceart vótála agus ceart 
chun seasamh mar iarrthóir lena thoghadh do Pharlaimint na hEorpa, sa toghlach náisiúnta 
agus sa toghlach uile-Aontais araon, gan dochar do na Ballstáit sin a mbeidh, ar an dáta a 
dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm, an aois íosta níos ísle ná 18 mbliana socraithe acu 
d’incháilitheacht chun vótáil agus d’incháilitheacht chun seasamh mar iarrthóir.

Airteagal 5

Ceart vótála a fheidhmiú

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh gach saoránach de chuid an Aontais, lena n-áirítear iad 
siúd atá ina gcónaí nó atá ag obair i dtríú tír agus iad siúd atá gan dídean nó atá téarma 
príosúnachta á chur isteach in AE, i dteideal a gceart vótála i dtoghcháin do Pharlaimint na 
hEorpa a fheidhmiú agus go bhfuil siad in ann an ceart sin a fheidhmiú, agus, maidir leis na 
saoránaigh sin a bhfuil téarma príosúnachta á chur isteach acu, gan dochar don dlí náisiúnta 
nó do chinntí cúirte a thugtar i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

Airteagal 6

Vótáil aonair

1. Ní vótálfaidh aon duine níos mó ná uair amháin in aon toghchán feisirí de Pharlaimint na 
hEorpa sna toghlaigh náisiúnta.

2. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go mbeidh vótáil dhúbailte sna 
toghlaigh náisiúnta i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa faoi réir pionóis éifeachtacha, 
chomhréireacha agus athchomhairleacha.

Airteagal 7

Inrochtaineacht

Áiritheoidh na Ballstáit rochtain fhisiciúil agus chéadfach ar stáisiúin vótála do gach 
saoránach, go háirithe do dhaoine faoi mhíchumas.

Airteagal 8

Postvótáil

1. Déanfaidh na Ballstáit foráil maidir le postvótáil i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 
lena n-áirítear do shaoránaigh atá ina gcónaí i dtríú tír, agus glacfaidh siad bearta lena n-
áiritheofar go mbeidh postvótáil inrochtana, go háirithe do dhaoine faoi mhíchumas. 
Glacfaidh na Ballstáit na bearta uile is gá chun iontaofacht agus rúndacht na vótála, agus 
cosaint sonraí pearsanta a áirithiú i gcomhréir le dlí an Aontais is infheidhme.

2. Féadfaidh na Ballstáit féidearthachtaí breise vótála a sholáthar trí bhíthin córais 
leictreonacha agus idirlín, gan dochar don fhéidearthacht seachvótála mar a cheadaítear leis na 
forálacha náisiúnta is infheidhme tráth theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. I gcás vótála 
leictreonaí agus ar líne, agus seachvótála, glacfaidh na Ballstáit gach beart is gá chun 
iontaofacht agus rúndacht na vótála, agus cosaint sonraí pearsanta i gcomhréir le dlí an 
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Aontais is infheidhme, a áirithiú.

Airteagal 9

An liosta toghthóirí a bhunú

Ní bheidh an spriocdháta do bhunú agus do thabhairt chun críche an rolla toghthóirí i ngach 
Ballstát tráth nach déanaí ná ceithre seachtaine déag roimh lá an Toghcháin amhail dá 
dtagraítear in Airteagal 19(1).

Airteagal 10

Prionsabail roghnúcháin iarrthóirí

Urramóidh na páirtithe polaitiúla agus na gluaiseachtaí polaitiúla uile agus na heintitis 
toghcháin Eorpacha atá rannpháirteach i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa nósanna 
imeachta daonlathacha agus trédhearcacht maidir lena n-iarrthóirí a roghnú lena dtoghadh do 
Pharlaimint na hEorpa.

Déanfar paireacht inscne a áirithiú leis na liostaí iarrthóirí lena dtoghadh do Pharlaimint na 
hEorpa. Déanfar an méid sin a áirithiú trí liostaí iarrthóirí a thabhairt isteach a mbeidh an líon 
céanna iarrthóirí fireanna agus baineanna acu do na háiteanna inroghnaithe. Beidh 
ainmneacha na n-iarrthóirí fireanna agus baineanna le feiceáil gach re seal ar an bpáipéar 
ballóide.

Airteagal 11

Iarrthóirí a chur síos

Dhá sheachtain déag roimh lá an Toghcháin amhail dá dtagraítear in Airteagal 19(1) a bheidh 
sa spriocdháta chun na liostaí iarrthóirí a chur síos lena dtoghadh do Pharlaimint na hEorpa.

Airteagal 12

Córas toghcháin

1. Is trí vótáil chomhchoiteann dhíreach a dhéanfar na toghcháin agus beidh siad saor agus 
rúnda.

2. Toghfar Feisirí Pharlaimint na hEorpa mar ionadaithe shaoránaigh an Aontais ar bhonn na 
hionadaíochta cionmhaire, i ngach Ballstát agus sa toghlach uile-Aontais.

3. I ngach Ballstát, toghfar Feisirí Pharlaimint na hEorpa trí úsáid a bhaint as an gcóras liostaí 
nó as an aonvóta inaistrithe. Féadfaidh na Ballstáit vótáil a údarú bunaithe ar chóras liostaí 
tosaíochta i gcomhréir leis an nós imeachta a chinneann siad a ghlacadh.

4. Sa toghlach uile-Aontais, toghfar Feisirí Pharlaimint na hEorpa trí úsáid a bhaint as an 
gcóras liostaí iata.

Airteagal 13

Tairseach toghcháin
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1. Féadfaidh na Ballstáit íostairseach a leagan síos chun suíocháin a leithdháileadh sna 
toghlaigh náisiúnta. Ar an leibhéal náisiúnta, ní fhéadfaidh an tairseach sin dul thar 5 % de 
líon iomlán na vótaí bailí arna gcaitheamh.

2. Ní bheidh aon íostairseach maidir le leithdháileadh suíochán sa toghlach uile-Aontais dá 
dtagraítear in Airteagal 15.

Airteagal 14

Toghlaigh náisiúnta

I gcomhréir lena staid náisiúnta shonrach agus gan dochar d’Airteagal 15, féadfaidh gach 
Ballstát toghlaigh aonair a bhunú le haghaidh toghchán do Pharlaimint na hEorpa nó a 
thoghlimistéar a fhoroinnt ar bhealach difriúil, gan difear ginearálta a dhéanamh do chineál 
comhréireach an chórais vótála.

Déanfaidh gach Ballstát uasteorainn do speansais feachtais toghcháin iarrthóirí sa toghlach 
náisiúnta faoi seach a rialáil agus a shocrú, i gcomhréir leis na forálacha náisiúnta faoi seach.

Airteagal 15

Toghlach uile-Aontais

1. Bunófar toghlach amháin ann comhdhéanta de chríoch iomlán an Aontais Eorpaigh as a 
dtoghfar daichead a sé fheisire Pharlaimint na hEorpa.

2. Beidh an toghchán, maidir leis an toghlach uile-Aontais, gan dochar do líon fheisirí 
Pharlaimint na hEorpa arna dtoghadh i ngach Ballstát.

3. Déanfar nós imeachta toghcháin aonfhoirmeach a úsáid chun feisirí na Parlaiminte a 
thoghadh sa toghlach uile-Aontais.

4. Féadfaidh páirtithe polaitiúla Eorpacha, gluaiseachtaí polaitiúla Eorpacha, 
comhghuaillíochtaí toghcháin Eorpacha, nó comhghuaillíochtaí Eorpacha de pháirtithe 
náisiúnta agus/nó gluaiseachtaí polaitiúla náisiúnta liostaí clárúcháin a chur faoi bhráid an 
Údaráis Eorpaigh um Thoghcháin a bhunaítear in Airteagal 27.

5. Tráth nach déanaí ná 12 sheachtain roimh lá an Toghcháin, cuirfidh na heintitis toghcháin 
Eorpacha doiciméad ar fáil don Údarás Eorpach um Thoghcháin ina léireofar go dtoilíonn na 
hiarrthóirí go léir lena gcur ar an liosta. Léireofar sa doiciméad sin ainmneacha na n-iarrthóirí 
ina n-iomláine, uimhir cárta aitheantais nó uimhir phas, dáta, áit chónaithe, áit shínithe agus 
síniú pearsanta.

6. Aon uair a thíolacfaidh gluaiseacht pholaitiúil Eorpach iarrthóireacht, in aon cheathrú de na 
Ballstáit ar a laghad, tacóidh líon vótálaithe a bheidh cothrom le 0.01 % ar a laghad den 
daonra vótála sna Ballstáit ábhartha leis an liosta iarrthóirí.

7. Aon uair a thíolacfaidh comhghuaillíocht toghcháin Eorpach an iarrthóireacht, beidh sí 
comhdhéanta de dhá pháirtí pholaitiúla Eorpacha ar a laghad nó dhá ghluaiseacht pholaitiúla 
Eorpacha, nó páirtí polaitiúil Eorpach amháin agus gluaiseacht pholaitiúil Eorpach amháin.

8. Aon uair a thíolacfaidh comhghuaillíocht Eorpach de pháirtithe polaitiúla náisiúnta agus/nó 
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gluaiseachtaí polaitiúla náisiúnta an iarrthóireacht, beidh sí comhdhéanta ar a laghad de líon 
páirtithe polaitiúla náisiúnta agus/nó gluaiseachtaí polaitiúla náisiúnta a bheidh cothrom le 
ceathrú na mBallstát, agus, i gcás inar gá, déanfar iad a shlánú suas go dtí an tslánuimhir is 
gaire.

9. Fíoróidh an tÚdarás Eorpach um Thoghcháin go gcomhlíonann na liostaí iarrthóirí arna 
dtíolacadh na ceanglais a leagtar amach san airteagal seo, agus déanfaidh sé na hiarrthóirí a 
fhógairt aon seachtain déag roimh lá an Toghcháin.

10. Ní fhéadfaidh aon eintiteas toghcháin Eorpach níos mó ná iarrthóireacht amháin a 
thíolacadh.

11. Beidh ainm agus lógó an eintitis toghcháin Eorpaigh faoi seach ar na ballóidí leis an liosta 
iarrthóirí don toghlach uile-Aontais.

12. Is éard a bheidh ar na liostaí iarrthóirí don toghlach uile-Aontais ná ainmneacha na n-
iarrthóirí ar saoránaigh an Aontais iad, i gcomhréir le dlí an Aontais.

13. I gcás iarrthóirí a bhfuil cónaí orthu i dtríú tír, is í an áit chónaithe a bheidh ag an iarrthóir 
chun críocha chomhdhéanamh an liosta ná an ceann a bhí aige sular fhág sé an tAontas 
Eorpach. I gcás shaoránaigh an Aontais a rugadh agus a bhfuil cónaí orthu i dtríú tír, 
comhfhreagróidh an áit chónaithe le Ballstát náisiúntachta an iarrthóra chun críocha an liosta 
a tharraingt suas.

14. Áireofar ar na liostaí iarrthóirí don toghlach uile-Aontais líon iarrthóirí atá cothrom le líon 
na sainorduithe dá bhforáiltear i mír 1.

15. Áireofar ar na liostaí iarrthóirí a bhfuil cónaí orthu i leath de na Ballstáit ar a laghad, gan 
cónaitheacht a athlua, go dtí líon a chomhfhreagraíonn don uimhir is toradh ar líon iomlán na 
mBallstát a roinnt ar a dó.

16. Chun cothromaíocht dhéimeagrafach a áirithiú i liosta na n-iarrthóirí, taispeánfar, i 
ndiaidh a chéile, an líon céanna iarrthóirí as aon cheann de na Ballstáit i ngach ceann de na 
cúig ghrúpa de Bhallstáit a áirítear in Iarscríbhinn 1, suas go dtí an sliotán den liosta a 
chomhfhreagraíonn don uimhir is toradh ar líon iomlán na mBallstát a roinnt ar a dó, agus, i 
gcás inar gá, déanfar iad a shlánú suas go dtí an tslánuimhir is gaire.

17. Maidir leis an ord ina mbeidh na hiarrthóirí ó aon cheann de na Ballstáit i ngach ceann de 
na cúig ghrúpa Ballstát a áirítear in Iarscríbhinn 1, beidh an t-ord sin éagsúil i ngach roinn 
liosta de chúig shliotán suas go dtí an sliotán den liosta a chomhfhreagraíonn don uimhir is 
toradh ar líon iomlán na mBallstát a roinnt ar a dó, agus, i gcás inar gá, déanfar iad a shlánú 
suas go dtí an chéad slánuimhir eile.

18. Ríomhfaidh an Coimisiún (Eurostat) daonra iomlán na mBallstát ar bhonn na sonraí is 
déanaí a chuirfidh na Ballstáit ar fáil, i gcomhréir le modh arna bhunú trí bhíthin Rialachán 
(AE) Uimh. 1260/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

19. Cuirfear tús le feachtasaíocht don toghlach uile-Aontais ocht seachtaine roimh lá an 
Toghcháin. Ní cheadófar aon fheachtasaíocht toghcháin ar lá an Toghcháin.

20. Déanfaidh craoltóirí poiblí Eorpacha agus náisiúnta am craolacháin a thabhairt i 
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gcomhréir le torthaí an toghcháin roimhe sin don toghlach uile-Aontais, lena n-áiritheofar am 
íosta craolacháin do gach liosta iarrthóirí.

21. Cuirfidh na Ballstáit na torthaí toghcháin a fuair gach liosta iarrthóirí ar aghaidh chuig an 
Údarás Eorpach um Thoghcháin. Déanfaidh an tÚdarás Eorpach um Thoghcháin na torthaí 
náisiúnta a chomhiomlánú agus déanfaidh sé na hiarrthóirí arna dtoghadh mar fheisirí 
Pharlaimint na hEorpa a fhógairt tar éis na suíocháin a chionroinnt i gcomhréir le modh 
D’Hondt, mar a luaitear i mír 22.

22. Déantar na suíocháin a leithdháileadh bunaithe ar thorthaí an ghrinnscrúdaithe i gcomhréir 
leis na rialacha seo a leanas:

(a) Cuirtear líon na vótaí a fuair na hiarrthóirí in ord ó na vótaí is airde go dtí an líon is 
ísle;

(b) Déantar líon na vótaí a fuair gach iarrthóireacht a roinnt ar 1,2,3, etc., suas le huimhir 
atá cothrom le líon na suíochán a chomhfhreagraíonn don toghlach, lena mbunaítear tábla 
atá cosúil leis an gceann atá in Iarscríbhinn 2. Déanfar na suíocháin a shannadh do na 
hiarrthóirí a fuair na cóimheasa is airde sa tábla, in ord íslitheach;

(c) Más rud é go bhfuil dhá shuíochán a chomhfhreagraíonn d’iarrthóireachtaí éagsúla 
san áit chéanna ar an liosta líonta, déanfar an suíochán a leithdháileadh ar an liosta a 
fuarthas an líon is airde vótaí ina leith. Má bhíonn beirt iarrthóirí ann a bhfuil an líon 
céanna vótaí acu, socrófar an chéad chomhscór trí chrannchur agus socrófar na cinn ina 
dhiaidh sin ar bhealach eile.

23. I gcás báis, éirí as nó tarraingt siar an tsainordaithe d’fheisire Parlaiminte a toghadh sa 
toghlach uile-Aontais, déanfaidh an chéad iarrthóir eile sa liosta iarrthóirí an folúntas a 
líonadh, ar liosta é inar toghadh i dtosach an feisire a fuair bás, a d’éirigh as nó a tharraing 
siar.

24. Chuige sin, aon uair a bheidh suíochán Fheisire arna thoghadh sa toghlach uile-Aontais 
folamh de bharr báis, éirí as nó tarraingt siar an tsainordaithe, cuirfidh Uachtarán Pharlaimint 
na hEorpa an tÚdarás Eorpach um Thoghcháin ar an eolas láithreach. 

Airteagal 16

Maoiniú d’fheachtas toghcháin uile-Aontais

1. Ceapfaidh gach eintiteas toghcháin Eorpach, atá ceadaithe ag an Údarás Eorpach um 
Thoghcháin liosta iarrthóirí d’fheisirí Pharlaimint na hEorpa sa toghlach uile-Aontais a chur 
síos, riarthóir ginearálta toghcháin a bheidh freagrach as plean cuntasaíochta ginearálta a 
tharraingt suas le haghaidh ioncam agus speansais an fheachtais toghcháin.

2. Beidh an riarthóir ginearálta toghcháin ina shaoránach an Aontais nár ciontaíodh i 
gcoireanna a bhfuil a ndícháiliú ó thoghadh nó ó fhostaíocht in oifig phoiblí ina mBallstát 
cónaithe mar thoradh orthu. 

Ní bheidh an riarthóir ginearálta toghcháin ina iarrthóir do thoghcháin.

3. Cláróidh an riarthóir ginearálta toghcháin cuntas bainc 12 sheachtain ar a laghad roimh lá 
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an Toghcháin. Osclófar an cuntas bainc sin in eintiteas airgeadais a bhfuil sainchónaí air sa 
chathair chéanna ina bhfuil a cheanncheathrú ag an eintiteas toghcháin.

Déanfar na cistí go léir a beartaítear do mhaoiniú speansas toghcháin a chur i dtaisce agus 
déanfar speansais uile a íoc as an gcuntas bainc sin.

4. Gan dochar d’Airteagal 21(1) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014, déanfar 
feachtas toghcháin na n-eintiteas toghcháin Eorpach a mhaoiniú go heisiach ó bhuiséad 
ginearálta an Aontais Eorpaigh.

Déanfar méid tosaigh de EUR 0.50 a leithdháileadh, do gach vóta a fuair an toghlach uile-
Aontais sa toghchán do Pharlaimint na hEorpa roimhe sin, ar na heintitis toghcháin Eorpacha 
sin a bhfuil suíochán amháin ar a laghad faighte acu sa toghchán. Gach cúig bliana, déanfaidh 
an Coimisiún an méid tosaigh sin a choigeartú i gcomhréir le meán an bhoilscithe.

Déanfar aon mhéid maoinithe toghcháin nach gcaitear go hiomlán ar an bhfeachtas a aisíoc le 
buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

5. Déanfaidh na páirtithe polaitiúla Eorpacha caiteachas atá nasctha leis an bhfeachtas 
toghcháin Eorpach a shainaithint go soiléir amhlaidh ina ráitis airgeadais bhliantúla i 
gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.

6. Laistigh de shé mhí ón toghchán, déanfaidh eintitis toghcháin Eorpacha na cuntais maidir le 
feachtas toghcháin a thíolacadh chuig Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, lena n-áirítear ráitis 
airgeadais agus na nótaí a ghabhann leo, lena gcumhdófar ioncam, caiteachas, sócmhainní 
agus dliteanais an fheachtais ar bhonn na gcaighdeán idirnáisiúnta cuntasaíochta a 
shainmhínítear in Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 1606/20029.

7. Foilseoidh an tÚdarás na cuntais maidir le feachtas toghcháin ar shuíomh gréasáin arna 
chruthú chun na críche sin.

8. Soláthróidh na heintitis toghcháin Eorpacha aon fhaisnéis a iarrfaidh Cúirt Iniúchóirí na 
hEorpa chun críoch an iniúchta.

9. Cuirfidh Cúirt Iniúchóirí na hEorpa an tÚdarás Eorpach um Thoghcháin, an tÚdarás um 
Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha agus OLAF ar an 
eolas faoi aon ghníomhaíocht neamhdhleathach, calaois nó éilliú amhrasta, a d’fhéadfadh 
dochar a dhéanamh do leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh.

10. Féadfaidh an tÚdarás um Thoghcháin smachtbhannaí a fhorchur arb ionann iad agus suas 
le trí oiread an mhéid a chaith aon eintiteas toghcháin Eorpach go neamhrialta ar fheachtas 
toghcháin uile-Aontais, mar thoradh ar thorthaí Chúirt Iniúchóirí na hEorpa.

11. Mar thoradh ar thorthaí Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, agus i gcás inar suíodh go ndearnadh 
trí shárú ar a laghad, féadfaidh an tÚdarás Eorpach um Thoghcháin cosc a chur ar an eintiteas 
toghcháin Eorpach lena mbaineann liosta a chur síos i leith an toghlach uile-Aontais sna 
toghcháin do Pharlaimint na hEorpa ina dhiaidh sin.

12. Féadfar cinntí a dhéanann an tÚdarás Eorpach um Thoghcháin a chonspóid os comhair 

9 Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin 
idirnáisiúnta chuntasaíochta a chur i bhfeidhm (IO L 243, 11.9.2002, lch. 1).
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Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, i gcomhréir le forálacha ábhartha CFAE.

Airteagal 17

Forálacha comhchoiteanna maidir le feachtas

1. Ní thosófar feachtasaíocht toghcháin go dtí ocht seachtaine roimh lá an Toghcháin. Is éard 
atá i gceist le feachtasaíocht toghcháin, go háirithe, ná vóta a iarraidh do thoghchán do 
Pharlaimint na hEorpa trí ábhar clóite nó digiteach agus formáidí eile cumarsáide poiblí, 
fógraíocht meán, agus imeachtaí poiblí. Beidh ar áireamh in ábhair feachtais toghcháin tagairt 
d’fhorógra an eintitis toghcháin Eorpaigh, más ann dó, a bhfuil an páirtí náisiúnta 
cleamhnaithe leis.

2. Sna toghlaigh náisiúnta, tabharfaidh na páipéir bhallóide a úsáidtear i dtoghcháin do 
Pharlaimint na hEorpa an infheictheacht chéanna d’ainmneacha agus lógónna páirtithe 
náisiúnta agus, más infheidhme, gluaiseachtaí polaitiúla náisiúnta, agus d’ainmneacha agus 
lógónna de na páirtithe polaitiúla Eorpacha, gluaiseachtaí polaitiúla Eorpacha, agus 
comhaontais toghcháin Eorpacha, nuair atá siad cleamhnaithe le haon cheann acu. 

Spreagfaidh na Ballstáit na cleamhnachtaí sin a lua i gcraoltaí feachtais teilifíse agus raidió 
agus ar ábhair feachtais toghcháin, agus éascóidh siad an méid sin. 

3. Maidir leis na rialacha a bhaineann le hábhair toghcháin a chur sa phost chuig vótálaithe i 
dtoghcháin do Parlaimint na hEorpa, beidh siad mar chéile leis na rialacha a chuirtear i 
bhfeidhm i gcomhair toghcháin náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla sa Bhallstát lena 
mbaineann.

4. Áiritheoidh na Ballstáit go dtugtar an chóir chomhionann agus deiseanna comhionanna 
d’eintitis toghcháin Eorpacha mar a thugtar do pháirtithe náisiúnta agus gluaiseachtaí 
polaitiúla náisiúnta maidir leis an bhfeachtas toghcháin a bhaineann leis an toghlach uile-
Aontais.

Airteagal 18

Údaráis náisiúnta atá freagrach as sonraí maidir le vótálaithe agus iarrthóirí a mhalartú

1. Ainmneoidh gach Ballstát údarás teagmhála atá freagrach as sonraí maidir le vótálaithe 
agus iarrthóirí a mhalartú lena chontrapháirteanna sna Ballstáit eile agus leis an Údarás 
Eorpach um Thoghcháin a bhunaítear faoi Airteagal 27.

2. I gcomhréir le dlí AE is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta, tosóidh an t-údarás 
náisiúnta dá dtagraítear i mír 1, ag tarchur chuig na contrapháirteanna sin agus chuig an 
Údarás Eorpach um Thoghcháin, tráth nach déanaí ná sé seachtaine roimh Lá an Toghcháin 
mar atá sainmhínithe in Airteagal 19(1), na sonraí a léirítear i dTreoir 93/109/CE10 ón 
gComhairle maidir le saoránaigh an Aontais atá, i mBallstát nach náisiúnaigh dá chuid iad, 
curtha ar an rolla toghthóirí nó atá ina seasamh mar iarrthóirí.

10 Treoir 93/109/CE ón gComhairle an 6 Nollaig 1993 lena leagtar síos socruithe mionsonraithe maidir leis an 
gceart chun vótáil agus seasamh mar iarrthóir i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa a fheidhmiú do shaoránaigh 
an Aontais a bhfuil cónaí orthu i mBallstát nach náisiúnaigh dá chuid iad (IO L 329., 30.12.1993, lch. 34).
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Airteagal 19 

Lá an Toghcháin

1. Reáchtálfar toghcháin do Pharlaimint na hEorpa an 9 Bealtaine den bhliain deiridh de 
théarma parlaiminteach, amhail dá dtagraítear in Airteagal 20. Críochnófar an toghchán sna 
Ballstáit uile faoi 21:00 am áitiúil ar an lá sin.

2. Ní fhéadfaidh na Ballstáit torthaí a gcomhairimh a phoibliú go hoifigiúil go dtí go bhfuil 
deireadh leis an vótáil sa Bhallstát is deireanaí a bhfuil a thoghthóirí le vótáil go dtí an t-am a 
léirítear i mír 1.

3. Beidh lá an Toghcháin gan dochar d’aon ghníomhaíocht a eagraítear chun Lá na hEorpa 
sna Ballstáit a cheiliúradh.

Féadfaidh Ballstáit lá an Toghcháin a fhógairt mar lá saoire náisiúnta.

Airteagal 20

Téarma parlaiminteach

1. Tosóidh an téarma cúig bliana, a ndéantar feisirí de Parlaimint na hEorpa a thoghadh ina 
leith, ag oscailt an chéad seisiúin i ndiaidh gach toghcháin.

2. Tosóidh téarma oifige gach feisire de Pharlaimint na hEorpa agus críochnóidh sé i 
gcomhthráth leis an tréimhse dá dtagraítear i mír 1.

Airteagal 21

Comóradh na Parlaiminte

Sa bhreis ar an oibleagáid a leagtar amach in Airteagal 229 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, tiocfaidh Parlaimint na hEorpa le chéile, gan a bheith de riachtanas í a 
chomóradh, ar an gcéad Mháirt tar éis tréimhse míosa a bheith caite ó lá an Toghcháin.

Airteagal 22 

Fíorú na ndintiúr

Fíoróidh Parlaimint na hEorpa dintiúir fheisirí de Pharlaimint na hEorpa. 

Chun na críche sin, tabharfaidh sí dá haire na torthaí arna ndearbhú go hoifigiúil ag na 
Ballstáit agus ag an Údarás Eorpach um Thoghcháin, agus tabharfaidh sí rialú ar aon 
díospóidí a d’fhéadfadh teacht chun cinn as forálacha an Rialacháin seo seachas na díospóidí 
a eascraíonn as na forálacha náisiúnta dá dtagraítear sa Rialachán seo.
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Airteagal 23

Neamhréireacht

1. Beidh oifig feisire de Pharlaimint na hEorpa ar neamhréir leis na hoifigí seo a leanas:

– comhalta de rialtas Ballstáit,

– comhalta de pharlaimint náisiúnta nó réigiúnach nó tionól ag a bhfuil cumhachtaí 
reachtacha,

– comhalta den Choimisiún Eorpach,

– Breitheamh, Abhcóide Ginearálta nó Cláraitheoir Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 
Eorpaigh,

– comhalta de Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Cheannais Eorpaigh,

– comhalta den Chúirt Iniúchóirí,

– an tOmbudsman Eorpach,

– comhalta den Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta,

– comhalta de Choiste na Réigiún,

– comhalta de choistí nó de chomhlachtaí eile arna mbunú de bhun Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh nó an Chonartha ag bunú an Chomhphobail 
Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach chun críocha cistí an Aontais a bhainistiú nó 
cúram buan díreach riaracháin a dhéanamh,

– comhalta de Bhord Stiúrthóirí, de Choiste Bainistíochta nó d’fhoireann an Bhainc 
Eorpaigh Infheistíochta,

– oifigeach nó seirbhíseach gníomhach d’institiúidí an Aontais Eorpaigh nó de na 
sainchomhlachtaí a ghabhann leo nó den Bhanc Ceannais Eorpach.

2. Sa bhreis air sin, féadfaidh gach Ballstát rialacha a ghlacadh ar an leibhéal náisiúnta maidir 
le neamhréireacht le hoifig feisire de Pharlaimint na hEorpa.

3. Déanfar feisirí Pharlaimint na hEorpa a dtiocfaidh míreanna 1 agus 2 chun bheith 
infheidhme maidir leo le linn an téarma pharlaimintigh, amhail dá dtagraítear in Airteagal 20, 
a ionadú i gcomhréir le hAirteagal 25.

Airteagal 24

Gníomhaíochtaí parlaiminteacha seachtracha

Nuair a thoghfar iad, ainmneoidh Feisirí Pharlaimint na hEorpa an bardas agus, i gcás inarb 
infheidhme, an réigiún, laistigh dá mBallstát cónaithe, a ndéanfaidh siad gníomhaíochtaí 
parlaiminteacha seachtracha uaidh.
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Airteagal 25

Vóta pearsanta agus neamhspleách

1. Go leithleach, pearsanta is ea a vótálfaidh na feisirí de Pharlaimint na hEorpa. Ní bheidh 
siad faoi cheangal ag aon teagaisc ná ní ghlacfaidh siad le sainordú ceangailteach. Déanfaidh 
siad ionadaíocht thar ceann shaoránaigh uile an Aontais.

2. Beidh ag Feisirí Pharlaimint na hEorpa na pribhléidí agus na díolúintí a bhaineann leo de 
bhua Phrótacal (Uimh. 7) ar phribhléidí agus díolúintí an Aontais Eorpaigh, atá i gceangal leis 
an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus 
leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach.

Airteagal 26

Folúntais

1. Tiocfaidh suíochán chun bheith folamh nuair a thiocfaidh deireadh le sainordú feisire de 
Pharlaimint na hEorpa mar thoradh ar éirí as nó bás an fheisire nó a shainordú nó a sainordú a 
tharraingt siar.

2. Faoi réir fhorálacha eile an Rialacháin seo, leagfaidh gach Ballstát síos nósanna imeachta 
iomchuí chun aon suíochán a thiocfaidh chun bheith folamh le linn an téarma pharlaimintigh 
amhail dá dtagraítear in Airteagal 20 a líonadh don chuid eile den tréimhse sin.

3. I gcás ina ndéantar foráil shainráite i ndlí Ballstáit maidir le sainordú feisire de Pharlaimint 
na hEorpa a tharraingt siar, tiocfaidh deireadh leis an sainordú sin de bhun na bhforálacha 
dlíthiúla sin. Cuirfidh na húdaráis inniúla náisiúnta Parlaimint na hEorpa ar an eolas ina leith.

4. I gcás ina dtagann suíochán chun bheith folamh mar thoradh ar éirí as nó bás, cuirfidh 
Uachtarán Pharlaimint na hEorpa údaráis inniúla an Bhallstáit lena mbaineann ar an eolas 
láithreach ina leith.

5. I gcás ina suíonn an Pharlaimint go bhfuil folúntas ann maidir le suíochán feisire arna 
thoghadh ón toghlach uile-Aontais, cuirfidh an tUachtarán an tÚdarás Eorpach um 
Thoghcháin ar an eolas ina leith, agus iarrfaidh sé air an suíochán a líonadh gan mhoill.

Maidir le folúntais i leith suíocháin feisirí arna dtoghadh ón toghlach uile-Aontais, líonfar iad 
leis an gcéad iarrthóir eile sa liosta ábhartha, de réir an oird tosaíochta.

Airteagal 27 

An tÚdarás Eorpach um Thoghcháin

1. Leis seo, bunaítear Údarás Eorpach um Thoghcháin chun críche malartú faisnéise maidir 
leis na toghcháin Eorpacha ar fud an Aontais a chomhordú, faireachán a dhéanamh ar chur 
chun feidhme an Rialacháin seo agus maoirseacht a dhéanamh ar mhalartú faisnéise faoi 
shaoránaigh an Aontais a vótálann lasmuigh dá dtír dhúchais, chomh maith le próiseas 
toghcháin an toghlaigh uile-Aontais a sheoladh agus faireachán a dhéanamh air.

2. Beidh an tÚdarás neamhspleách agus feidhmeoidh sé a fheidhmeanna i lánchomhlíonadh 
an Rialacháin seo.
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Feidhmeoidh an tÚdarás na feidhmeanna go léir a bhaineann le próiseas toghcháin an 
toghlaigh uile-Aontais agus déanfaidh sé idirchaidreamh leis na húdaráis dá dtagraítear in 
Airteagal 18.

Cuirfear na liostaí iarrthóirí den toghlach uile-Aontais faoi bhráid an Údaráis agus fíoróidh an 
tÚdarás go bhfuil na coinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo á gcomhlíonadh ina n-
iomláine. Déanfaidh an tÚdarás Clár de na liostaí éagsúla den toghlach uile-Aontais arna 
dtíolacadh na hEintitis Toghcháin Eorpacha a bhunú agus a bhainistiú, agus beidh faisnéis na 
nEintiteas Toghcháin Eorpach ón gclár poiblí.

Gan dochar d’Airteagal 18, tarchuirfidh na húdaráis dá dtagraítear ina leith sin, tráth nach 
déanaí ná sé seachtaine roimh lá an Toghcháin, na sonraí maidir lena rollaí toghthóirí 
náisiúnta faoi seach chuig an Údarás.

Ina chinntí, tabharfaidh an tÚdarás lánaird ar na cearta bunúsacha chun vótála agus chun 
seasamh mar iarrthóir.

3. Beidh an tÚdarás comhdhéanta de chomhalta amháin a cheapfaidh gach Ballstát, agus 
ollúna sa dlí nó san eolaíocht pholaitiúil a bheidh iontu. Toghfaidh comhaltaí an Údaráis a 
uachtarán, a leas-uachtarán agus a rúnaí trí thromlach simplí, i vóta ar leith. Déanfaidh an 
tÚdarás cinntí trí chomhthoil nó, mura mbeidh sé sin indéanta, trí thromlach simplí.

Ní bheidh comhaltaí an Údaráis ina gcomhaltaí de Pharlaimint na hEorpa, ní shealbhóidh siad 
aon sainordú toghcháin ná ní bheidh siad ina bhfostaithe reatha ná ina n-iarfhostaí d’aon 
institiúid AE ná d’aon pháirtí polaitiúil Eorpach ná d’aon ghluaiseacht pholaitiúil Eorpach, ná 
d’aon fhondúireacht pholaitiúil Eorpach.

4. Is é Uachtarán an Údaráis a dhéanfaidh ionadaíocht ar an Údarás agus is é nó í a dhéanfaidh 
cinntí uile an Údaráis thar a cheann.

Mura gcomhlíonann uachtarán an Údaráis a thuilleadh na coinníollacha is gá chun a chuid 
dualgas nó a cuid dualgas a chomhlíonadh, féadfar é nó í a bhriseadh as a oifig nó a hoifig trí 
chomhthoil 3/5 ar a laghad de chomhaltaí an Údaráis agus ar bhonn tuarascála arna tarraingt 
suas ag an tromlach malartach ag tabhairt cúis lena mholadh go mbrisfí as a oifig é nó as a 
hoifig í. 

Beidh uachtarán an Údaráis neamhspleách i bhfeidhmiú a chuid nó a cuid dualgas. Nuair a 
bheidh sé nó sí ag gníomhú thar ceann an Údaráis, ní lorgóidh ná ní ghlacfaidh an t-uachtarán 
teagaisc ó aon institiúid nó rialtas ná ó aon chomhlacht, oifig nó gníomhaireacht eile. 
Staonfaidh uachtarán an Údaráis ó aon ghníomh atá ar neamhréir le cineál a chuid nó a cuid 
dualgas.

Ceapfar comhaltaí an Údaráis ar feadh téarma cúig bliana nach bhféadfar a athnuachan.

Tosóidh téarma cúig bliana an Údaráis 30 lá tar éis thús an téarma pharlaimintigh amhail dá 
dtagraítear in Airteagal 20.

Déanfar folúntas san Údarás, mar gheall ar éirí as, scor, briseadh as oifig nó bás, a líonadh i 
gcomhréir leis an nós imeachta céanna a bhí ann don chéad cheapachán.

5. Beidh an tÚdarás suite go fisiciúil i bParlaimint na hEorpa, a déanfaidh na hoifigí, an 
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fhoireann, na seirbhísí agus na saoráidí tacaíochta riaracháin is gá a sholáthar don Údarás. 

6. Laistigh de bhliain amháin tar éis na dtoghchán Eorpach, cuirfidh an tÚdarás tuarascáil faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa maidir le heagrú na dtoghchán Eorpach agus maidir le cur chun 
feidhme an Rialacháin seo agus maidir lena aidhmeanna a bhaint amach. Déanfaidh an 
tÚdarás Eorpach um Thoghcháin maoirseacht ar an nós imeachta a bhunaítear in Airteagal 15. 

7. Maoineofar an tÚdarás Eorpach um Thoghcháin trí bhuiséad ginearálta an Aontais 
Eorpaigh, lena n-áirítear luach saothair chomhaltaí an Údaráis le linn na tréimhse toghcháin. 

Beidh na leithreasaí leordhóthanach chun oibriú iomlán agus neamhspleách an Údaráis a 
áirithiú. Cuirfidh uachtarán an Údaráis dréachtphlean buiséadach don Údarás faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa, agus déanfar é a phoibliú. Déanfaidh Parlaimint na hEorpa dualgais an 
Oifigigh Údarúcháin i ndáil leis na leithreasaí sin a tharmligean chuig uachtarán an Údaráis. 

Airteagal 28

Leasú ar Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014

Leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 mar a leanas:

in Airteagal 21, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1. Faoi réir an dara fomhír, féadfar cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha ó bhuiséad ginearálta 
an Aontais Eorpaigh nó ó aon fhoinse eile a úsáid chun feachtais arna seoladh ag na heintitis 
toghcháin Eorpacha i gcomhthéacs na dtoghchán do Pharlaimint na hEorpa a mhaoiniú, ar 
feachtais iad ina nglacann siad nó a gcomhaltaí páirt.

I gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialacháin...ón gComhairle maidir le toghadh fheisirí 
Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach, déantar cistiú agus teorannú 
féideartha speansas toghcháin do na páirtithe polaitiúla, do na hiarrthóirí agus do na tríú 
páirtithe uile sna toghlaigh náisiúnta, mar aon lena rannpháirtíocht, i dtoghcháin do 
Pharlaimint na hEorpa a rialú i ngach Ballstát trí fhorálacha náisiúnta.”

Airteagal 29

Aisghairm

1. Déantar an Ionstraim maidir le toghadh feisirí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil 
chomhchoiteann dhíreach, chomh maith le Cinneadh  (76/787/CEGC, CEE, Euratom) ón 
gComhairle lena leagtar síos an Ionstraim sin, a aisghairm.

2. Forléireofar tagairtí a dhéantar don Ionstraim aisghairthe mar thagairtí don Rialachán seo.

Airteagal 30

Foráil idirthréimhseach

Chun críocha fhorálacha an dara fomhír d’Airteagal 16(4), agus i ndáil le toghchán 2024 
amháin do Pharlaimint na hEorpa sa toghlach uile-Aontais, déanfar an maoiniú toghcháin i 
bhfabhar eintitis toghcháin Eorpacha a ríomh ar bhonn líon iomlán na vótaí a caitheadh ar son 
na bpáirtithe polaitiúla náisiúnta agus gluaiseachtaí polaitiúla náisiúnta atá cleamhnaithe leo i 
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dtoghchán 2019 do Pharlaimint na hEorpa a chomhiomlánú. I gcás comhghuaillíochtaí 
Eorpacha de pháirtithe polaitiúla náisiúnta nó gluaiseachtaí polaitiúla náisiúnta, déanfar an 
maoiniú toghcháin a ríomh ar bhonn na vótaí a caitheadh ar son gach páirtí pholaitiúil 
náisiúnta nó gluaiseachta atá cleamhnaithe leis an gcomhghuaillíocht sheasta i dtoghchán 
2019 do Pharlaimint na hEorpa.

Airteagal 31

Teacht i bhfeidhm

1. Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an gcéad lá den mhí tar éis a fhormheasa ag na 
Ballstáit, i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach.

2. Tabharfaidh na Ballstáit fógra d’Ardrúnaíocht na Comhairle nuair a bheidh a gcuid nósanna 
imeachta náisiúnta tugtha chun críche.

Airteagal 32

Foráil athbhreithnithe

Déanfar liosta na mBallstát i ngach ceann de na cúig ghrúpa a áirítear in Iarscríbhinn 1 a 
ghabhann leis an Rialachán seo a mhodhnú i gcás athruithe daonra a bhfuil baint acu le méadú 
an Aontais Eorpaigh le Ballstáit nua, i gcomhréir le hAirteagal 49 CAE. 
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IARSCRÍBHINN 1 TÁBLA - 27 mBALLSTÁT AE DE RÉIR CATAGÓIRÍ DAONRA

Catagóirí Ballstát Daonra iomlán
An Ghearmáin 83 166 711
An Fhrainc 67 320 216
An Iodáil 59 641 488
An Spáinn 47 332 614

Grúpa A (37.9 milliún - 83.1 milliún)

An Pholainn 37 958 138
An Rómáin 19 328 838
An Ísiltír 17 407 585
An Bheilg 11 522 440
An Ghréig 10 718 565

Grúpa B (10.7 milliún - 19.3 milliún)

An tSeicia 10 693 939
An tSualainn 10 327 589
An Phortaingéil 10 295 909
An Ungáir 9 769 526
An Ostair 8 901 064

Grúpa C (6.9 milliún - 10.2 milliún)

An Bhulgáir 6 951 482
An Danmhairg 5 822 763
An Fhionlainn 5 525 292
An tSlóvaic 5 457 873
Éire 4 964 440
An Chróit 4 058 165

Grúpa D (2.7 milliún - 5.8 milliún)

An Liotuáin 2 794 090
An tSlóivéin 2 095 861
An Laitvia 1 907 675
An Eastóin 1 328 976
An Chipir 888 005
Lucsamburg 626 108

Grúpa E (500,000 milliún - 2.1 milliún)

Málta 514 564
Foinse: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en
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IARSCRÍBHINN 2
Sampla praiticiúil - Modh D’Hont

Sampla praiticiúil: Caitear 1 000 000 vóta bailí i dtoghlach a thoghann 5 ionadaí.

A (350 000 vóta), B (300 000 vóta), C (150 000 vóta), D (100 000 vóta), E (70 000 vóta), 
F (30 000 vóta)

Roinn 1 2 3 4 5

A 350 000 175 000 116 666 87 500 70 000

B 300 000 150 000 100 000 75 000 60 000

C 150 000 75 000 50 000 37 500 30 000

D 100 000 50 000 33 333 25 000 20 000

E 70 000 35 000 23 333 17 500 14 000

F 30 000 15 000 10 000 7 500 6 000

Mar thoradh, faigheann A 2 shuíochán, faigheann B 2 shuíochán agus faigheann C suíochán 
amháin.
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IARSCRÍBHINN 3

Sampla praiticiúil de Liosta Trasnáisiúnta ina n-úsáidtear an grúpa le cúig chatagóir ina 
bhfuil 46 shuíochán.  

Is samplaí iad A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, 
D5, D6, E1, E2, E3, E4, E5, E6 d’iarrthóirí ó Bhallstáit E de réir catagóirí daonra 

Sampla de Liosta Trasnáisiúnta
Ranna Uimhir shliotáin Iarrthóirí ó

1 B3
2 A2
3 E6
4 D3

Roinn 1

5 C4
6 A1
7 B1
8 C1
9 E1

Roinn 2:

10 D5
11 D2
12 B4
13 A4
14 C3

Roinn 3

15 E3
16 E2
17 D1
18 A3
19 B2

Roinn 4

20 C2
21 A5
22 E4
23 D4
24 C5

Roinn 5

25 B5
26 E5
27 D6
28 B4
29 A2

Roinn 6

30 C3
31 E6
32 A1
33 B5
34 D1

Roinn 7

35 C1
36 D2
37 B3
38 E3
39 C4

Roinn 8

40 A4
41 E5
42 D3
43 A3
44 C5

Roinn 9

45 B2
Roinn 10 46 A5
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