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Erasmus+: clár an Aontais um oideachas agus oiliúint, an óige agus spórt 
***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 Erasmus+: clár an Aontais um oideachas,  oiliúint, 
an óige agus spórt agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 
(14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (14148/1/2020 – 
C9-0135/2021),

– 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 Feabhra 20192,

– ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh3 ar an togra ón gCoimisiún chuig an 
bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0367),

– 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 
(A9-0159/2021),

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

1 IO C 62, 15.2.2019, lch. 194.
2 IO C 168, 16.5.2019, lch. 49.
3 IO C 108, 26.3.2021, lch. 965.



2. ag tabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo, a fhoilseofar 
i sraith C d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

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 hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a bheidh sé fíoraithe go bhfuil na 
nósanna imeachta ar fad curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na 
Comhairle, socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú, in éineacht leis an ráiteas ón 
gCoimisiún ina leith, 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 leis na leithdháiltí sonracha le haghaidh ardáin 

na nIonad barr feabhais gairme

Gan dochar do chumhachtaí an údaráis reachtaigh agus bhuiséadaigh, geallann an Coimisiún 

go ndéanfar méid táscach EUR 400 milliún i bpraghsanna reatha a leithdháileadh chun tacú le 

hardáin na nIonad barr feabhais gairme le linn thréimhse iomlán an chláir, ar choinníoll go 

ndeimhneofar leis an meastóireacht eatramhach ar an gclár measúnú dearfach ar thorthaí na 

gníomhaíochta.


