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Tacaíocht le haghaidh athchóirithe struchtúracha sna Ballstáit ***I
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 24 Deireadh Fómhair 2018 ar an togra le 
haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear 
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an 
gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí 
agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus 
leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 1083/2006 ón gComhairle maidir le tacaíocht le haghaidh athchóirithe 
struchtúracha sna Ballstáit (COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle (COM(2017)0826),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus don tríú mír d’Airteagal 175 agus d’Airteagal 177 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún 
an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0432/2017),

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 14 Márta 
20181,

– tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach agus freisin do na 
tuairimí ón gCoiste um Buiséid, ón gCoiste um Rialú Buiséadach, ón Coiste um an 
gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um 

1 Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.



Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, ón gCoiste um Thalmhaíocht agus 
um Fhorbairt Tuaithe agus ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas 
Inscne (A8-0316/2018),

1. ag diúltú don togra ón gCoimisiún;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a tharraingt siar;

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


