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TÉACSANNA ARNA nGLACADH

P9_TA(2021)0234
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ***II
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Bealtaine 2021 ar an seasamh ón 
gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle lena mbunaítear clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus 
lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) 2018/1475 agus (AE) Uimh. 375/2014 (14153/1/2020 
– C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (14153/1/2020 – 
C9-0143/2021),

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

– ag féachaint do thuairim ó Choiste na Réigiún an 6 Nollaig 20182,

– ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh3 ar an togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint 
na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0440),

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

– ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi 
Riail 74(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do Riail 67 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas 
(A9-0156/2021),

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

1 IO C 62, 15.2.2019, lch. 201.
2 IO C 86, 7.3.2019, lch. 282.
3 IO C 23, 21.1.2021, lch. 218.



2. ag tabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

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

4. 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;

5. á threorú dá hArdrúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a bheidh sé fíoraithe go bhfuil na 
nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArdrúnaí na 
Comhairle, socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

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



IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ón gCoimisiún Eorpach maidir le líon na ngníomhaithe áitiúla a chuireann i 

bhfeidhm an t-eolas, na prionsabail agus na bealaí cur chuige a foghlaimíodh trí na 

gníomhaíochtaí daonnúla ina raibh an saorálaí agus na saineolaithe páirteach

Tugann an Coimisiún Eorpach aird ar an togra ó Pharlaimint na hEorpa go ndéanfaí breithniú 

ar ‘líon na ngníomhaithe áitiúla a chuireann i bhfeidhm an t-eolas, na prionsabail agus na 

bealaí cur chuige a foghlaimíodh trí na gníomhaíochtaí daonnúla ina raibh an saorálaí agus na 

saineolaithe páirteach’ nuair a fhorlíonann sé an Rialachán le forálacha maidir le creat 

faireacháin agus meastóireachta a bhunú.


