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P8_TA(2017)0081 

Dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, 

sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí***II 

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 15 Márta 2017 ar an seasamh ón 

gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle maidir le rialaithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna 

ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha 

maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus ábhair atáirgthe plandaí, 

táirgí cosanta plandaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 

396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) 

Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón 

gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 

2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 

90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 

92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla) (10755/1/2016 – 

C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) 

 

(An gnáthnós imeachta rechtach: an dara léamh) 

Tá Parlaimint na hEorpa, 

– ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (10755/1/2016 – 

C8-0015/2017), 

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 16 

Deireadh Fómhair 20131, 

– ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 29 Samhain 20132, 

– ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh3 ar an togra ón gCoimisiún do Pharlaimint 

na hEorpa agus don Chomhairle (COM(2013)0265),  

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

                                                 
1  IO C 67, 6.3.2014, lch. 166. 
2  IO C 114, 15.4.2014, lch. 96. 
3  Téacsanna arna ghlacadh: P7_TA(2014)0380. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2014:114:TOC


 

 

– ag féachaint do Riail 67a dá Rialacha Nós Imeachta, 

– ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte 

Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0022/2017), 

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

2. ag tabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir leis an seasamh ón gComhairle; 

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 

imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na Comhairle, 

socrú a dhéanamh 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. 

 

 


