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Siombailí don nós imeachta

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a leasú 
le dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear 
an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Léirítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas a 
bhaint as an tsiombail ▌nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus arb 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn rialachán ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle maidir le creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a 
éascú, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/2088, a ghlacadh
(05639/2/2020 – C9-0132/2020 –2018/0178(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (05639/2/2020 – C9-
0132/2020),

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 
Deireadh Fómhair 20181, 

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 5 Nollaig 20182

– ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh3 ar an togra ón gCoimisiún chuig an 
bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0353),

– ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas na coistí freagracha faoi Riail 
74(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do Riail 67 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do chomhphléití an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta agus an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia faoi Riail 58 de na Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta agus ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia (A9-0000/2020),

1. ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2. á thabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir le seasamh na Comhairle;

3. á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le 
hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

4. á threorú dá hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna 

1 IO C 62, 15.2.2019, lch. 103.
2 IO C 86, 7.3.2019, lch. 24.
3 Téacsanna arna nglacadh an 28.3.2019, P8_TA(2019)0325.
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imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na Comhairle, 
socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

5. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.
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RÉASÚNÚ GEARR

Tá an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh ina léiriú ar an gcomhaontú ar thángthas air 
idir an Pharlaimint agus an Chomhairle i gcaibidlíochtaí idirinstitiúideacha go luath ag céim an 
dara léamh, tar éis fíorú dlítheangeolaíoch. Ós rud é, ag a vótáil an 23 Eanáir 2020, gur 
dheimhnigh an Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (ECON) agus an 
Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (ENVI) cheana 
toradh na gcaibidlíochtaí idirinstitiúideacha sin, mar bhur Rapóirtéirí, táimid ag moladh go 
molfadh ECON-ENVI go ndeimhneodh an Suí Iomlánach seasamh na Comhairle ar an gcéad 
léamh, gan é a leasú.


