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 COMHROINNT NA GCÚRAIMÍ SA SUÍ IOMLÁNACH 
 
1.1 AN tUACHTARÁN 
 
Dualgais an Uachtaráin (Riail 22) 
 
Stiúrann an tUachtarán gníomhaíochtaí go léir na Parlaiminte agus gníomhaíochtaí go léir a cuid 
comhlachtaí agus teachtann sé na cumhachtaí go léir is gá chun bheith i gceannas ar imeachtaí na 
Parlaiminte agus chun a áirithiú go ndéantar iad a sheoladh go cuí. 
 
Déanann an tUachtarán an suí a oscailt, a chur ar fionraí agus a chríochnú, comhlíonadh na Rialacha 
Nós Imeachta a áirithiú, ord a choinneáil, cead labhartha a thabhairt, díospóireachtaí a chríochnú, 
míreanna a chur chun vóta agus torthaí na vótála a fhógairt. 
 
Toghadh an Uachtaráin (Rialacha 15 agus 16) 
 
Déantar an tUachtarán a thoghadh le ballóid rúnda. Ní fhéadfaidh ach grúpa polaitiúil nó Feisirí a 
shroicheann an tairseach íseal ar a laghad ainmniúcháin a dhéanamh agus is le toiliú an ainmnían 
ainmnithigh a dhéanfar na hainmniúcháin sin. Roimh gach ballóid, tugtar na hainmniúcháin don Fheisire 
atá sa Chathaoir go sealadach de bhua Riail 14, agus fógraíonn seisean nó sise don Pharlaimint iad. 
Más rud é, tar éis trí bhallóid, nach bhfuil tromlach glan de na vótaí a caitheadh faighte ag aon duine 
de na hiarrthóirí, ní bheidh sa cheathrú ballóid ach an bheirt iarrthóirí a fuair an líon is airde vótaí sa tríú 
ballóid. I gcás comhionannas vótaí a bheith ann, dearbhaítear gurb é nó í an t -iarrthóir is sine atá tofa. 
A luaithe a thoghtar an tUachtarán, fágann an Feisire atá sa Chathaoir go sealadach an Chathaoir. Is 
é an tUachtarán tofa amháin a fhéadfaidh aitheasc tosaigh a thabhairt.  

 
1.2 NA LEAS-UACHTARÁIN 
 
Dualgais na Leas-Uachtarán (Riail 23) 
 
Seasann na Leas-Uachtaráin isteach don Uachtarán sa chás nach bhfuil an tUachtarán i láthair, mura 
bhfuil sé in ann a chuid dualgas nó a cuid dualgas a urscaoileadh nó más rud é gur mian leis nó léi páirt 
a ghlacadh i ndíospóireacht. 
 
Toghadh na Leas-Uachtarán (Rialacha 15 agus 17) 
 
Toghtar na Leas-Uachtaráin tar éis don Uachtarán a bheith tofa. Tá ceithre shuíochán déag ann le 
líonadh. Déantar na Leas-Uachtaráin a thoghadh le ballóid rúnda. Ní fhéadfaidh ach grúpa polaitiúil nó 
Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad ainmniúcháin a dhéanamh agus is le toiliú an 
ainmnithigh a bheidh na hainmniúcháin sin.  
 
Mura mbeidh an líon ainmniúchán níos mó ná an líon suíochán a bheidh le líonadh, déanfar na 
hiarrthóirí a thoghadh d’aon gháir, mura rud é go ndéanann Feisirí nó grúpa polaitiúil nó grúpaí polaitiúla 
a shroicheann an tairseach ard ar a laghad ballóid rúnda a iarraidh. Sa chás sin cinntear a n-ord 
tosaíochta le ballóid rúnda. I gcás ballóid aonair do níos mó ná sealbhóir oifige amháin, ní bheidh an 
páipéar ballóide bailí ach amháin má chaitear níos mó ná leath de na vótaí a bhíonn ar fáil.  
 
Maidir leis na hiarrthóirí a fhaigheann tromlach glan de na vótaí a chaitear ar an gcéad bhallóid, 
dearbhófar iad a bheith tofa in ord líon na vótaí a fuarthas. Seolfar an dara ballóid sa chás go bhfuil 
suíocháin fós le líonadh i ndiaidh na chéad bhallóide. I gcás ina mbeidh gá leis an tríú ballóid, déantar 
na hiarrthóirí a thoghadh de réir tromlach coibhneasta do na suíocháin atá fós le líonadh. I gcás 
comhionannas vótaí a bheith ann, dearbhaítear gurb iad na hiarrthóirí is sine atá tofa. 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-022+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-015+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-016+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-014+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-023+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-015+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-017+DOC+XML+V0//GA
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1.3 TÉARMAÍ OIFIGE 
 
Téarmaí oifige — Fad (Riail 19) 
 
Maireann téarmaí oifige an Uachtaráin agus na Leas-Uachtarán dhá bhliain go leith. 
 
Téarmaí oifige — Folúntais (Riail 20) 
 
Más gá duine eile a chur in ionad an Uachtaráin nó in ionad Leas-Uachtaráin, déantar a chomharba nó 
a comharba a thoghadh de réir na rialacha thuas. Más rud é go dtagann suíochán an Uachtaráin chun 
bheith folamh, glacann an chéad Leas-Uachtarán dualgais an Uachtaráin go dtí go dtoghtar Uachtarán 
nua. 
 

1.4 CATHAOIRLEACH SEALADACH (Riail 14) 

 
Is é nó í an tUachtarán a bheidh ag éirí as oifig, nó mura bhfuil sé sin indéanta, is duine de na Leas-
Uachtaráin a bheidh ag éirí as oifig agus é sin in ord tosaíochta nó, murab ann d’aon duine díobh sin, 
is é nó í an Feisire is faide i seilbh oifige a 
 
théann sa Chathaoir go dtí go dtoghtar an tUachtarán. Ní fhéadtar aon ghnó a dhéanamh fad atá Feisire 
sa Chathaoir go sealadach, mura rud é go mbaineann sé le toghadh an Uachtaráin nó fíorú na ndintiúr. 

 
1.5 AN BIÚRÓ 
 
Comhdhéanamh an Bhiúró (Riail 24) 
 
Tá an Biúró comhdhéanta d’Uachtarán na Parlaiminte agus de cheithre Leas -Uachtarán déag na 
Parlaiminte. Tá na Caestóirí ina gcomhaltaí den Bhiúró i gcáil chomhairleach. 
 
Dualgais an Bhiúró (Riail 25) 
 
Glacann an Biúró cinntí maidir le ceisteanna airgeadais, eagrúcháin agus riaracháin a bhaineann leis 
na Feisirí agus le heagrú inmheánach na Parlaiminte, a hArdrúnaíochta agus a comhlachtaí. Chomh 
maith leis sin, déanann sé bainistiú ar nithe a bhaineann le seoladh na suíonna.  
 

1.6 COMHDHÁIL NA nUACHTARÁN 
 
Comhdhéanamh Chomhdháil na nUachtarán (Riail 26) 
 
Tá Comhdháil na nUachtarán comhdhéanta d’Uachtarán na Parlaiminte agus de chathaoirligh na 
ngrúpaí polaitiúla. Iarrann Uachtarán na Parlaiminte ar dhuine de na Feisirí neamhcheangailte freastal 
ar chruinnithe de chuid Chomhdháil na nUachtarán, ach ní bheidh aon cheart vótála ag an duine sin.  
 
Dualgais Chomhdháil na nUachtarán (Riail 27) 
 
I measc cúraimí eile, déanann Comhdháil na nUachtarán cinntí ar eagrú obair na Parlaiminte agus ar 
nithe a bhaineann le pleanáil reachtach. Glacann sí an dréacht den chlár oibre agus an dréacht 
críochnaitheach den chlár oibre do pháirtseisiúin na Parlaiminte 
 

1.7 COMHDHÁIL CHATHAOIRLIGH NA gCOISTÍ (Rialacha 29 agus 157) 
 
Tá Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí comhdhéanta de chathaoirligh uile na mbuanchoistí nó na 
gcoistí sealadacha. Cuireann Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí moltaí faoi bhráid Chomhdháil na 
nUachtarán maidir le dréachtú chlár oibre na bpáirtseisiún. 
 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-019+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-020+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-014+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP20190702+RULE-024+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-025+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-026+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-027+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-029+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-157+DOC+XML+V0//GA
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1.8 NA FEISIRÍ 

 
Leithroinnt na suíochán sa Seomra Tionóil (Riail 37) 
 
Cinneann Comhdháil na nUachtarán conas a bheidh na suíocháin sa Seomra Tionóil le leithroinnt i 
measc na ngrúpaí polaitiúla, na bhFeisirí neamhcheangailte agus institiúidí an Aontais Eorpaigh. 
 
Plean Suíochán 
 
Cuirtear plean suíochán nuashonraithe ar fáil agus foilsítear ar shuíomh gréasáin na Suíonna 
Iomlánacha é do gach páirtseisiún. 
 

1.9 GRÚPAÍ POLAITIÚLA (Riail 33) 
 
Féadfaidh na Feisirí iad féin a bhunú i ngrúpaí de réir a gcleamhnachtaí polaitiúla. Ní foláir go mbeidh 
grúpaí polaitiúla comhdhéanta d’Fheisirí arna dtoghadh sa cheathrú cuid ar a laghad de na Ballstáit. 
Tri Fheisire is fiche atá sa líon íosta Feisirí atá ag teastáil chun grúpa polaitiúil a bhunú.  
 
Ní fhéadfaidh Feisire a bheith i níos mó ná grúpa polaitiúil amháin. 

 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-037+DOC+XML+V0//GA
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ga/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ga/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-033+DOC+XML+V0//GA
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2 - MAR A EAGRAÍTEAR SEISIÚIN IOMLÁNACHA 

 
Bíonn an Pharlaimint ina suí ar bhonn míosúil in Strasbourg i bhfoirm páirtseisiúin ceithre lá (Luan go 
Déardaoin). Tionóltar páirtseisiúin bhreise sa Bhruiséil. 
 
Déantar clár oibre a tharraingt suas do gach páirtseisiún. 

 
2.1 SEISIÚIN NA PARLAIMINTE 
 
Téarma parlaiminteach (Riail 153) 
 
Is é atá sa téarma parlaiminteach ná téarma atá comhthráthach le téarma oifige na bhFeisirí, eadhon 
téarma cúig bliana. 
 
Comóradh na Parlaiminte (Riail 154) 
 
Tagann an Pharlaimint le chéile, gan aon ghá lena comóradh, an dara Máirt de mhí an Mhárta gach 
bliain agus glacann sí cinneadh maidir le fad na dtréimhsí a chuirfear an seisiún ar atráth. Ina theannta 
sin, tagann an Pharlaimint le chéile, gan aon ghá lena comóradh, an chéad Mháirt tar éis tréimhse 
míosa a bheith caite ó toghadh Parlaimint na hEorpa. 
 
Go heisceachtúil, féadfaidh an tUachtarán an Pharlaimint a chomóradh ar a thionscnamh nó a 
tionscnamh féin, nó ar iarraidh ó thromlach de na Feisirí, nó ar iarraidh ón gCoimisiún nó ón gComhairle. 
 
Féilire do pháirtseisiúin na Parlaiminte 
 
Is i suí iomlánach a ghlactar féilire bliantúil pháirtseisiúin na Parlaiminte. 
 
Seisiúin, páirtseisiúin, suíonna (Riail 153) 
 
Tréimhse aon bhliana atá i seisiún. Is é atá sna páirtseisiúin ná na cruinnithe a thionóltar de ghnáth 
gach mí. Déantar na páirtseisiúin a fhoroinnt i suíonna aon lae amháin.  
 
Cruinnithe a thionóltar ag an am céanna le suíonna iomlánacha 
 
Is iondúil, de bharr gurb iad na suíonna iomlánacha príomhláthair oibre an Tí, nach bhféadfar aon 
chruinniú eile a thionól ag an am céanna. 

 
 
2.2 CLÁR OIBRE 
 
Clár Oibre 
 
Foilsítear na cláir oibre seo a leanas do gach páirtseisiún: 

dréachtchlár oibre; 
dréachtchlár oibre críochnaitheach; 

clár oibre. 

Dréachtchlár oibre (Riail 157) 
 
Glacann Comhdháil na nUachtarán an dréachtchlár oibre don pháirtseisiún atá le teacht ag an dara 
cruinniú deireanach a bhíonn aici roimh an bpáirtseisiún lena mbaineann. Ansin, déantar é a aistriú, a 
chló agus a chur ar fáil i ngach ceann de na teangacha oifigiúla agus foilsítear ar shuíomh gréasáin na 
Suíonna Iomlánachaé. 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-153+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-154+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-153+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-157+DOC+XML+V0//GA
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ga/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ga/home.html
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Dréachtchlár oibre críochnaitheach (Riail 157) 
 
Tar éis do Chomhdháil na nUachtarán aon iarrataí maidir le leasuithe ar an dréachtchlár oibre arna 
moladh ag na grúpaí polaitiúla a mheas, 
glacann sí an dréachtchlár oibre críochnaitheach ag an gcruinniú deireanach a bhíonn aici roimh an 
bpáirtseisiún lena mbaineann.  
 
Déantar an dréachtchlár oibre críochnaitheach a aistriú, a chló agus a chur ar fáil i ngach ceann de na 
teangacha oifigiúla agus foilsítear ar shuíomh gréasáin na Suíonna Iomlánacha é. 
 
Glacadh an chláir oibre (Riail 158) 
 
Ag tús gach páirtseisiúin, glacann an Pharlaimint a clár oibre. Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó Feisirí 
a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad leasuithe a mholadh agus ní mór iad a bheith faighte ag 
an Uachtarán uair an chloig ar a laghad sula gcuirtear tús leis an bpáirtseisiún. Féadfaidh an 
tUachtarán cead cainte a thabhairt don té a dhéanann an leasú a thairiscint agus do chainteoir amháin 
ina coinne, ar feadh tréimhse nach faide ná nóiméad amháin i ngach cás. 
 
Bíonn na nithe seo a leanas sa chlár oibre a ghlactar ar an mbealach sin: 
 

eochair do nósanna imeachta éagsúla na Parlaiminte (le liosta de na míreanna ar an gclár oibre san 
ord ina ndéanfar vótáil orthu); 

liosta de na díospóireachtaí agus de mhíreanna eile; 
mionsonraí maidir le gach mír (na doiciméid tagartha agus nós imeachta); 
am labhartha; 
na sprioc-amanna chun téacsanna a bhaineann le míreanna ar an gclár oibre a chur síos agus chun 
vótáil ar leithligh, vótáil dheighilte nó vótáil le glaoch rolla a iarraidh. 
 
Déantar é a aistriú, a chló agus a chur ar fáil i ngach ceann de na teangacha oifigiúla agus foilsítear ar 
shuíomh gréasáin na Suíonna Iomlánachaé. 
 
Leasuithe ar an gclár oibre 
 
A luaithe a dhéantar an clár oibre a ghlacadh, ní fhoráiltear d’athruithe leis na Rialacha ach amháin sna 
trí chás seo a leanas: 
 

cur i bhfeidhm nós imeachta práinne i gcomhair togra reachtach (Riail 163); 
cur i bhfeidhm tairisceana nós imeachta (féach Rialacha 197, 198, 199, 200 agus 201); 
togra ón Uachtarán. (Ní gnách leis an Uachtarán togra den sórt sin a dhéanamh ach amháin nuair a 
bhíonn comhdhearcadh ann leis na grúpaí polaitiúla.) 
 
Má dhiúltaítear d’iarraidh chun an clár oibre a leasú, ní fhéadfar é a chur síos arís i rith an pháirtseisiúin 

sin. 

 

2.3 DÍOSPÓIREACHTAÍ 
 
Socrú ama 
 
Is féidir féachaint ar na díospóireachtaí sa suí iomlánach beo ar shuíomh gréasáin na Suíonna 
Iomlánacha. Maidir le díospóireachtaí atá le teacht go luath, foilsítear agus nuashonraítear i bhfíor-am 
na socruithe ama a mheastar a bheidh ann chomh maith le liostaí de na cainteoirí.  
 
 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-157+DOC+XML+V0//GA
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ga/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-158+DOC+XML+V0//GA
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ga/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-163+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-197+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-198+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-199+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-200+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-201+DOC+XML+V0//GA
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ga/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ga/home.html
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Díospóireacht nó vótáil a chur ar atráth (Riail 200) 
 
Ag tús díospóireachta, féadfaidh grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad 
a thairiscint go gcuirfear an díospóireacht ar atráth go dtí dáta agus am sonrach. Ní mór fógra a thabhairt 
don Uachtarán 24 uair an chloig ar a laghad roimh ré go bhfuiltear ag iarraidh tairiscint a dhéanamh 
chun an díospóireacht a chur ar atráth agus cuireann an tUachtarán an méid sin in iúl don Pharlaimint 
láithreach.  Má dhiúltaítear don tairiscint, ní fhéadfar í a chur síos arís i rith an pháirtseisiúin chéanna. 
 
Féadfaidh grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad a thairiscint gan 
réamhfhógra go gcuirfear an vótáil ar atráth roimh an vótáil nó lena linn. Déantar vótáil láithreach ar rún 
den sórt sin. 
 
Díospóireacht a chríochnú (Riail 199) 
 
Féadfar díospóireacht a chríochnú sula mbeidh liosta na gcainteoirí ídithe ar thogra ón Uachtarán nó 
ar iarraidh ó ghrúpa polaitiúil nó ó Fheisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad.  Déantar an 
vótáil láithreach ar thogra nó ar iarraidh den sórt sin. 
 
Má éiríonn leis an togra nó leis an iarraidh, ní bheidh cead labhartha ach ag Feisire amháin ó gach 
grúpa polaitiúil nár chuir cainteoir ar fáil go dtí sin sa díospóireacht. 
 
Má dhiúltaítear don togra nó don iarraidh, ní fhéadfaidh aon duine seachas an tUachtarán é nó í a chur 
síos le linn na díospóireachta céanna.  
 
I gcomhréir le Riail 174, tá sé de cheart ag an Uachtarán deireadh a chur le húsáid iomarcach tairiscintí 
amhail pointí oird, tairiscintí nós imeachta nó mínithe ar vótáil, nó iarrataí ar vótáil ar leithligh, ar vótáil 
dheighilte nó ar vótáil le glaoch rolla i gcás inar deimhin leis gur follasach go bhfuil na tairiscintí nó na 
hiarrataí sin beartaithe chun bac fada tromaí a chur ar imeachtaí na Parlaiminte nó ar chearta na 
bhFeisirí, agus go mbeadh bac den sórt sin ann mar thoradh ar na nithe sin. 

 

2.4 SPRIOC-AMANNA 
 
Sprioc-amanna chun leasuithe a chur síos 
 
Is é an sprioc-am atá ann de ghnáth chun leasuithe ar théacsanna a ndearnadh vótáil orthu sa suí 
iomlánach a chur síos ná 13:00 ar Chéadaoin na seachtaine roimh thús na bpáirtseisiún in Strasbourg 
agus sa Bhruiséil. 
 
Féadfar sprioc-amanna difriúla a ghlacadh le linn an pháirtseisiúin, go háirithe maidir le míreanna nua 
a cuireadh 
leis an dréachtchlár oibre críochnaitheach nó leis an gclár oibre féin.  
 
Foilsítear na sprioc-amanna don pháirtseisiún sa chlár oibre agus ar shuíomh gréasáin na Suíonna 

Iomlánacha. 

Sprioc-amanna do na hiarrataí ar vótáil ar leithligh, ar vótáil dheighilte nó ar vótáil le glaoch rolla 
 
Féadfaidh grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad vótáil ar leithligh, vótáil 
dheighilte, nó vótáil le glaoch rolla a iarraidh. Ní foláir an iarraidh a bheith i scríbhinn agus í déanta ar 
a dhéanaí an tráthnóna roimh an vótáil mura rud é go socraíonn an tUachtarán sprioc -am eile. Ní 
fhéadfaidh aon ghrúpa polaitiúil níos mó ná céad iarraidh ar vótáil le glaoch rolla a chur síos in aghaidh 
an pháirtseisiúin.  
 
Le linn di cinneadh a dhéanamh ar bhonn tuarascála, déanfaidh an Pharlaimint aon vótáil aonair 

agus/nó vótáil chríochnaitheach le glaoch rolla (Riail 188). Ní bhaineann sé seo le tuarascálacha maidir 
le nósanna imeachta i leith díolúine (Rialacha 8(2) agus 9(4), (7) agus (9)). 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-200+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-199+DOC+XML+V0//GA
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ga/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ga/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-188+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-008+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-009+DOC+XML+V0//GA
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Sprioc-amanna a bhaineann le nósanna imeachta reachtacha 
 
Fógraíonn an tUachtarán na sprioc-amanna a bhaineann le láimhseáil nósanna imeachta reachtacha 
agus is éifeacht cheangailteach atá acu. Is féidir na sprioc-amanna a leagtar amach sna Rialacha Nós 
Imeachta le haghaidh nósanna imeachta na Parlaiminte a ríomh ar bhonn na bhfógraí sin. Cuirtear 
sonraí na bhfógraí ar fáil i miontuairiscí an tsuí lena mbaineann. 
 

 
2.5 NÓS IMEACHTA PRÁINNE (Riail 163) 
 
Maidir le hiarraidh go ndéileálfar mar ábhar práinneach le díospóireacht ar thogra a cuireadh faoi bhráid 
na Parlaiminte, féadfaidh an tUachtarán, coiste, grúpa polaitiúil, Feisirí a shroicheann an tairseach íseal 
ar a laghad, an Coimisiún nó an Chomhairle an iarraidh sin a dhéanamh chun na Parlaiminte. Is gá an 
iarraidh sin a chur i scríbhinn agus cúiseanna a thabhairt mar thacaíocht léi. 
 
Déanfar an vótáil ar an iarraidh ag tús an tsuí a bheidh ann i ndiaidh an tsuí a ndearnadh an fógra lena 
linn. Roimh an vótáil, ní fhéadfar éisteacht a thabhairt ach amháin don té a dhéanfaidh an tairiscint, do 
chainteoir amháin agus do Chathaoirleach agus/nó do rapóirtéir an choiste fhreagraigh, agus ar feadh 
tréimhse nach faide ná trí nóiméad i ngach cás. Cinnfidh an tUachtarán an t -am don díospóireacht agus 
don vótáil.  
 
Féach freisin ‘Nós imeachta gan leasú ná díospóireacht’ (i roinn 5.3 ‘An Nós Imeachta Vótála’) agus 
‘Leasuithe - Nós imeachta simplithe’ (i roinn 5.1 ‘Leasuithe’). 

 
 
2.6 SUÍONNA FOIRMIÚLA 

 
Suí foirmiúil is ea suí a thionóltar tráth a dhéantar cuairt oifigiúil ar an bParlaimint (e.g. ó Cheannaire 
Stáit nó ó Phríomh-Aire) ar chuireadh ón Uachtarán, tar éis dul i gcomhairle le Comhdháil na 
nUachtarán. 
 
Beidh an suíochán a thugtar don aoi oifigiúil ar dheis an Uachtaráin ar an bpóidiam. Tar éis fhearadh 
na fáilte ón Uachtarán, tugann an t-aoi oifigiúil aitheasc don Pharlaimint ó rostram láir an tSeomra 
Tionóil. 
 
Is gnách go maireann an t-aitheasc le suí foirmiúil den Pharlaimint 30 nóiméad agus is gnách go 
ndéantar é roimh an vótáil. 
 
Duais Sakharov 
 
Tá ‘Duais Sakharov um Shaoirse Smaointeoireachta’ á dámhachtain ag Parlaimint na hEorpa ó 
1988.  Dámhtar an duais do dhaoine aonair atá tar éis cur go mór leis an troid ar son chearta an duine 
ar fud na cruinne, agus tarraingítear aird léi ar sháruithe ar chearta an duine agus tugtar tacaíocht do 
na buaiteoirí agus dá gcúis. Bronntar an duais ar bhonn bliantúil ag suí foirmiúil den Pharlaimint, go 
hiondúil i mí na Nollag. 
 
Tá an clár le haghaidh bhronnadh Dhuais Sakharov eagraithe agus struchtúrtha ar bhealach atá cosúil 

le cuairt oifigiúil. 
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3 - LÁTHAIR CRUINNITHE, AN SEOMRA TIONÓIL, ÁILÉIR 
 
Bíonn an Pharlaimint ina suí ar bhonn míosúil in Strasbourg i bhfoirm páirtseisiún ceithre lá (Luan go 
Déardaoin). Tionóltar páirtseisiúin bhreise sa Bhruiséil. Déantar clár oibre a tharraingt suas do gach 
páirtseisiún. 
 
Rochtain ar an Seomra Tionóil 
 
De réir Riail 166, ní fhéadfaidh aon duine dul isteach sa Seomra Tionóil seachas Feisirí na Parlaiminte, 
Comhaltaí den Choimisiúin, Comhaltaí den Chomhairle, Ardrúnaí na Parlaiminte, daoine den fhoireann 
a bhfuil dualgas oifigiúil orthu a bheith ann agus aon duine a fhaigheann cuireadh ón Uachtarán.  
 
Leithroinntear líon áirithe suíochán sa Seomra Tionóil ar fhoireann na ngrúpaí polaitiúla. Níl cead 
isteach sa Seomra acu ach amháin nuair a bhíonn géarghá leis chun cabhrú leis na Feisirí i bhfeidhmiú 
a ndualgas ann. Caithfidh siad an pas iontrála iomchuí a thaispeáint agus é a chaitheamh go soiléir i 
gcónaí. 
 
Féadfaidh oifigigh de chuid na Parlaiminte dul isteach sa Seomra Tionóil ar bhonn eisceachtúil amháin 
agus nuair atá fíorghá leo chun cabhrú leis na Feisirí i bhfeidhmiú a ndualgas ann. Caithfidh siad an 
pas iontrála iomchuí a thaispeáint agus é a chaitheamh go soiléir i gcónaí. Is ag uiséirí na Parlaiminte 
amháin a bhfuil sé de chead acu doiciméid a bhaineann le hobair na Parlaiminte a dháileadh, ar údarás 
an duine atá i gceannas an tsuí. 
 
Iarratais ar chuairteanna grúpa 
 
Féadfaidh grúpa iarratais ar chuairteanna a sheoladh mar a leanas: 
 
Cuairteanna ar an mBruiséil agus ar Strasbourg le linn na seisiún iomlánach:  
 

PARLAIMINT NA hEORPA 
Cuairteanna agus Seimineáir 

PHS 01C003 
rue Wiertz 60 

1047 An Bhruiséil 
AN BHEILG 

Teil.: +32/2 283 20 51  

Seoladh ríomhphoist: visit@europarl.europa.eu 
 

Cuairteanna ar an mBruiséil agus ar Strasbourg le linn na seisiún iomlánach:  
 

PARLAIMINT NA hEORPA 
Aonad na gComhdhálacha agus na Seirbhísí do Chuairteoirí in Strasbourg (CVU) 

1 Avenue du Président Robert Schuman 
CS 9104 

67070 Strasbourg Cedex 
AN FHRAINC 

Teil.: +33 3 88 1 72007 / 720 08 / 73 124 

Seoladh ríomhphoist: VisitesStrasbourg@europarl.europa.eu 
 

Tuilleadh eolais: https://www.europarl.europa.eu/visiting/ga/visitor-offer 

 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-166+DOC+XML+V0//GA
mailto:visit@europarl.europa.eu
mailto:VisitesStrasbourg@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/visiting/ga/visitor-offer
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Rochtain ar na háiléir 
 
Bíonn díospóireachtaí na Parlaiminte oscailte don phobal mura rud é go gcinneann an Tionól a mhalairt. 
Is daoine arna n-údarú ag Uachtarán na Parlaiminte nó ag ranna na Rúnaíochta lena mbaineann 
amháin a ligtear isteach sna háiléir phoiblí.  
 
Cuireann an tAonad Prótacail áiteanna in áirithe i gcónaí do thoscaireachtaí oifigiúla, do chomhaltaí 
den chór taidhleoireachta, d’fheisirí na bparlaimintí náisiúnta agus do dhaoine mór le rá. Ní mór iarratais 
ar chead isteach sna háiléir a sheoladh chuig an Aonad Prótacail in Ard-Stiúrthóireacht na 
hUachtaránachta. I bprionsabal, is iad na daoine seo amháin a cheadaítear isteach sna háiléir oifigiúla. 
 
Déantar an rochtain ar áiléirí na n-iriseoirí a rialú leis na rialacha is infheidhme maidir le grianghrafadóirí 
agus criúnna teilifíse laistigh d’fhoirgnimh na Parlaiminte. Cuirtear áiteanna in áirithe i gcónaí do 
chomhaltaí de lucht creidiúnaithe an phreasa.  
 
Cuirtear áiteanna in áirithe i gcónaí do ghrúpaí cuairteoirí, bíodh siad urraithe nó neamhurraithe. Ní mór 
iarratais ar rochtain a sheoladh chuig an Aonad um Chuairteanna agus Seimineáir in Ard-Stiúrthóireacht 
na Cumarsáide. Is bailí ar feadh tréimhse teoranta nach faide ná aon uair an chloig amháin iad na 
húdaruithe. 
 
Tugtar cead isteach do ghrúpaí a bhfuil níos lú ná naonúr cuairteoirí iontu a dtugann Feisirí cuireadh 
dóibh, mar aon le cuairteoirí eile, ag brath ar áiteanna a bheith ar fáil. Ní mór dóibh pas arna eisiúint ag 
an Ionad um Chreidiúnú san Aonad um Shlándáil a bheith acu. Is do shuí an lae sin amháin a eisítear 
na pasanna sin agus is bailí ar feadh lá amháin ar a mhéid iad. Caithfear iad a thaispeáint nuair a iarrtar 
é sin. 
 
Is féidir le cuairteoirí aonair an seisiún a leanúint ar feadh uair an chloig ar a mhéad. Tá cead isteach 

bunaithe ar an bprionsabal ‘tús freastail ar an gceann is túisce’. In Strasbourg, is féidir le cuairteoirí 
aonair freastal ar na díospóireachtaí in áiléar na gcuairteoirí ar feadh uair an chloig ar a mhéad idir 
17.00 agus 18.00 ar an Luan, idir 9.00 agus 12.00 ar an Máirt, ar an gCéadaoin agus ar an Déardaoin, 
agus idir 15.00 agus 18.00 ar an Máirt agus ar an gCéadaoin.  
 
Braitheann rochtain d’oifigigh, d’fhoireann na ngrúpaí polaitiúla, do chúntóirí na bhFeisirí nó do 
chuairteoirí fadtéarmacha ar shuíocháin fholmha a bheith ar fáil sna háiléir. Más gá, féadfar seomra ar 
leithligh le fotha beo as an Seomra Tionóil a chur ar fáil dóibh.  
 
Cuireann an tAonad Prótacail agus an tAonad um Chuairteanna agus Seimineáir na sonraí maidir le 
toscaireachtaí oifigiúla nó grúpaí cuairteoirí a bheidh i láthair sna háiléir chuig an Aonad um Eagar agus 
Obair Iardain na Suíonna Iomlánacha luath go maith chun a áirithiú go gcuirtear an té a bheidh i 
gceannas an tsuí ar an eolas maidir leis na daoine a bheidh i láthair ann. 
 
Le linn suíonna foirmiúla, is féidir bearta speisialta a thabhairt isteach maidir le rochtain a fháil ar na 
háiléir taidhleoireachta agus ar na háiléir phoiblí. 
 
Iompar sa Seomra Tionóil 
 
Ní mór do dhaoine a cheadaítear isteach sna háiléir fanacht ina suí agus ina dtost. Ní mór dóibh 
staonadh ó ghníomhaíocht ar bith a théann in aghaidh dhínit na hInstitiúide nó a d’fhéadfadh cur isteach 
ar ghnó an Tionóil. 
 
Tá cosc ar dhaoine a sástacht nó a míshástacht a léiriú (Riail 166) mar aon le cosc ar ghrianghraif a 
ghlacadh (ach amháin sa chás gur deonaíodh údarú roimh ré ar an tuiscint nach féidir trealamh soilsithe 
breise ná flais a úsáid). 
 
Tá toirmeasc freisin ar úsáid fón póca, ar chaitheamh tabac, agus ar a bheith ag ithe nó ag ól sna 
háiléir. 
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Ní mór do na daoine a bhíonn i láthair sna háiléir éirí ina seasamh nuair a iarrann an Tionól go mbeadh 
nóiméad ciúnais ann. 
 
Maidir leis na daoine a bhíonn i láthair sna háiléir, cuirfear ar an eolas iad maidir leis na rialacha i leith 
an iompair lena mbíonn an Institiúid ag súil uathu. Féadfaidh foireann na Parlaiminte atá freagrach as 
na háiléir aon duine nach gcloíonn leis na rialacha seo ó thaobh éadaí ná iompair de a ghlaoch chun 
oird nó féadfaidh siad iad a chur amach as an áiléar sa chás inar gá sin. 
 
Fístaifeadadh 
 
Tá buanrochtain ag ceamaradóirí teilifíse agus cineama agus ag grianghrafadóirí ar áiléar na n-iriseoirí 
os cionn an tSeomra Tionóil le linn an pháirtseisiúin. 
 
Eisíonn Aonad Closamhairc na Seirbhíse Preasa pasanna a bhfuil an litir T orthu (a sheasann do 
Tribune = Áiléir) le haghaidh gach páirtseisiúin. 
 
Tá toirmeasc ar threalamh soilsithe breise agus flais a úsáid sna háiléir.  
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4 - EAGAR AGUS SEOLADH NA nDÍOSPÓIREACHTAÍ 

Go príomha, is éard atá sna suíonna iomlánacha ná amanna díospóireachta agus vótála (chun 
tuilleadh eolais a fháil maidir le vótáil, féach caibidil 5 - ‘Eagar agus seoladh na vótála’). 
 
Is éard atá sna díospóireachtaí lárnacha ná díospóireachtaí a roghnaíonn Comhdháil na nUachtarán 
toisc go mbaineann mórthábhacht pholaitiúil leo agus is ar an maidin Chéadaoin in Strasbourg a 
sheoltar iad de ghnáth. Ní fhéadtar aon chruinniú eile a eagrú ag an am céanna leis na díospóireachtaí 
lárnacha. 

 
4.1 CINEÁLACHA DÍOSPÓIREACHTAÍ 
 
Tuarascálacha coiste (díospóireacht iomlán) 
 
Déantar díospóireacht ar thuarascáil ar dtús agus déantar vótáil uirthi ina dhiaidh sin. Bíonn an 
struchtúr seo a leanas ar dhíospóireacht iomlán de ghnáth: 
 
Rapóirtéir nó rapóirtéirí 
An Chomhairle (nuair a bhíonn sí i láthair) 

An Coimisiún 
Rapóirtéirí do na tuairimí 
Cainteoirí ar liosta na gcainteoirí 

Aird a tharraingt 
An Coimisiún 
An Chomhairle (nuair a bhíonn sí i láthair) 

Rapóirtéir nó rapóirtéirí 
 
Tugtar sé nóiméad labhartha do rapóirtéirí. Ní bhaintear an t-am sin ón am a leithdháiltear ar na grúpaí 
polaitiúla. 
 
Tugtar nóiméad amháin labhartha do na rapóirtéirí do na tuairimí. Ní bhaintear an t -am sin ón am a 
leithdháiltear ar na grúpaí polaitiúla. 
 
Tabhair faoi deara, má ghlactar tuarascáil i gcoiste le tromlach an-mhór go bhféadfaí dul díreach go dtí 
an vótáil 
gan díospóireacht a dhéanamh uirthi (Riail 159) 
 
Tuarascálacha coiste (cur i láthair gairid) (Riail 160) 
 
Is éard atá i gceist le cuir i láthair ghairide ná óráid (4 nóiméad) ón rapóirtéir agus freagra ón gCoimisiún, 
ina dhiaidh sin, beidh díospóireacht deich nóiméad ann ina bhféadfaidh an tUachtarán cead cainte, ar 
feadh 1 nóiméad amháin an duine, a thabhairt do na Feisirí ar bhonn an nóis imeachta um aird a 
tharraingt. 
 
De réir an chleachtais reatha, déantar cur i láthair gairid a struchtúrú mar a leanas: 
 
Rapóirtéir: 4 nóiméad 

Aird a tharraingt: 5 nóiméad (táscach) 

An Coimisiún: 5 nóiméad 

Ráitis ó Institiúidí eile (Riail 132) 
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Féadfar díospóireachtaí a reáchtáil maidir le ráitis ón gComhairle Eorpach, ón gComhairle, ón 
gCoimisiún nó ó Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí 
Eachtracha agus don Bheartas Slándála. Féadfar an díospóireacht a thabhairt chun críche le rún.  
 
Ceisteanna ó bhéal chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún nó chuig Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais (Riail 136) 
 
Féadfaidh coiste, grúpaí polaitiúla nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad (5% de na 
Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint), ceisteanna ó bhéal a chur síos, le hiarraidh go gcuirfear ar 
chlár oibre na Parlaiminte iad. Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh ar cheart ceisteanna a 
chur ar an dréachtchlár oibre, i gcomhréir le Riail 157. 
 
Má dhéanann coiste ceist ó bhéal a chur síos, tugtar am labhartha cúig nóiméad don údar.  
 
Maidir le ceisteanna ó bhéal a dhéanann grúpaí polaitiúla nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal 
ar a laghad a chur síos, tugtar am labhartha dhá nóiméad do gach údar.  
 
Déanfaidh Feisire a d’ainmnigh na ceistitheoirí roimh ré an cheist a thairiscint sa Pharlaimint. Mura 
bhfuil an Feisire sin i láthair, titfidh an cheist ar lár. 
Féadfar díospóireacht faoi cheist amháin nó níos mó ná sin a thabhairt i gcrích le rún.  
 
Díospóireachtaí ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus 
ar an smacht reachta Riail 144) 
 
Uair sa mhí, ar an Déardaoin in Strasbourg, seolann an Pharlaimint díospóireachtaí ar chásanna a 
bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta Roghnaítear trí 
ábhar gach uair. Ní fhéadfar ábhar a chur san áireamh ar an gclár oibre don chineál seo díospóireachta 
más rud é go bhfuil sé ar an gclár oibre don pháirtseisiún cheana féin. Níor cheart go rachadh fad 
iomlán na ndíospóireachtaí thar 60 nóiméad. 
 
Tosaíonn na díospóireachtaí le hidirghabhálacha ag údair na dtairiscintí i gcomhair rún, a dtugtar aon 
nóiméad labhartha amháin an duine dóibh. Labhraíonn cainteoirí thar ceann na ngrúpaí polaitiúla ina 
ndiaidh. Cuirtear dhá nóiméad ar leataobh le haghaidh idirghabhálacha ‘aird a tharraingt’ i gcomhair 
gach díospóireachta. Déanann an Coimisiún na díospóireachtaí a chríochnú. 
 
Tarlaíonn an vótáil ar thairiscintí i gcomhair rún chun na díospóireachtaí a thabhairt chun críche 
láithreach tar éis na ndíospóireachtaí. 
 
Trascheisteanna móra i gcomhair freagra i scríbhinn (Riail 139) 
 
Is éard is trascheisteanna móra ann ná ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn chuig an gComhairle, 
chuig an gCoimisiún nó chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí 
Eachtracha agus don Bheartas Slándála, a dhéanann grúpa polaitiúil a chur síos.  

I ndiaidh freagra i scríbhinn a bheith faighte, cuirfear an trascheist mhór ar dhréachtchlár oibre 

críochnaitheach na Parlaiminte más amhlaidh go n-iarrann Feisirí nó grúpa polaitiúil nó grúpaí polaitiúla 

a shroicheann an meántairseach ar a laghad (10 % ar a laghad de na Feisirí a chomhdhéanann an 
Pharlaimint) amhlaidh a dhéanamh. 

Má theipeann ar an seolaí an trascheist mhór a fhreagairt laistigh de 6 seachtaine tar éis í a bheith 

curtha ar aghaidh chuige nó chuici, cuirfear an trascheist ar dhréachtchlár oibre críochnaitheach na 
Parlaiminte ar iarraidh an údair. 

Ní rachaidh líon na dtrascheisteanna móra a ndéantar díospóireacht orthu le linn an pháirtseisiúin 

chéanna thar thrí cinn. Má iarrtar díospóireachtaí le haghaidh níos mó ná trí thrascheist mhóra le linn 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-136+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-157+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-144+DOC+XML+V0//GA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-139+DOC+XML+V0//GA
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an pháirtseisiúin chéanna, cuirfidh Comhdháil na nUachtarán san áireamh iad sa dréachtchlár oibre 
críochnaitheach de réir an oird a fuair sí na hiarrataí sin le haghaidh díospóireachta.  

Déanfaidh Feisire arna ainmniú ag an údar roimh ré, nó ag na daoine sin a iarrann an díospóireacht, 
an trascheist mhór a thairiscint sa Pharlaimint. Mura bhfuil an Feisire sin i láthair, titfidh an trascheist 
mhór ar lár. Tugtar am labhartha dhá nóiméad don údar. 

Ní rachaidh líon iomlán na dtrascheisteanna móra thar uasmhéid de 30 ceann in aghaidh na bliana, 
agus iad a dáilte go cothrom i measc na ngrúpaí polaitiúla, agus ní dhéanfaidh aon ghrúpa polaitiúil 
níos mó ná aon cheann amháin a thíolacadh in aghaidh na míosa.  
 
Díospóireacht ar cheist cúrsaí reatha (Riail 162) 
 
Ag gach páirtseisiúin bíonn ceann amháin nó dhá Dhíospóireacht aon-uair an chloig ar Chúrsaí Reatha 
ar siúl ar ábhar ar díol mór spéise é do bheartas an Aontais Eorpaigh. Tá sé de cheart ag gach grúpa 
díospóireacht amháin ar a laghad a iarraidh in aghaidh na bliana. Áirithíonn Comhdháil na nUachtarán 
go roinnfear na díospóireachtaí sin go cothrom.  
 
Má easaontaíonn tromlach ceithre chúigiú de Chomhdháil na nUachtarán le hábhar na díospóireachta 
ar nithe tráthúla, ní reáchtáltar í.  
 
Déanann ionadaí ón ngrúpa polaitiúil a mhol an cheist cúrsaí reatha an díospóireacht a chur i láthair, 
tugtar am labhartha ceithre nóiméad don ionadaí. Níl ann do ‘aird a tharraingt’ ná do chártaí gorma.  
 
Díospóireacht urghnách (Riail 161) 
 

Foráiltear i Riail 161 gur féidir díospóireacht urghnách a sheoladh ar ábhar ar díol mór spéise é, arna 
iarraidh sin ag grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad. Ní fhéadfaidh an 
díospóireacht sin dul thar sheasca nóiméad agus cuirtear deireadh leis gan rún a ghlacadh.  
 
I gcleachtas, is fíor-annamh a bhaintear úsáid as an bhforáil sin. 
 
Tráth na gCeisteanna (Riail 137) 
 
Féadfar Tráth na gCeisteanna a sheoladh leis an gCoimisiún ag gach páirtseisiún ar feadh tréimhse 
suas le 90 nóiméad ar théama cothrománach sonrach amháin nó níos mó, ar téamaí iad a chinnfidh 
Comhdháil na nUachtarán aon mhí amháin roimh an bpáirtseisiún. 
 
Beidh punann ag na Coimisinéirí a fhaigheann cuireadh, a bhaineann leis an téama cothrománach 
sonrach nó leis na téamaí cothrománacha sonracha a gcuirfear ceisteanna ina dtaobh orthu. Beirt in 
aghaidh an pháirtseisiúin an teorainn atá le líon na gCoimisinéirí, leis an bhféidearthacht an tríú duine 
a chur leis an líon sin ag brath ar an téama cothrománach sonrach nó na téamaí cothrománacha 
sonracha a roghnaítear do Thráth na gCeisteanna. 
 
Ní dhéanfar leithdháileadh sonrach ar Thráth na gCeisteanna roimh ré. Áiritheoidh an tUachtarán, a 
mhéid is féidir, go dtabharfar éisteacht ina seal d’Fheisirí a bhfuil tuairimí polaitiúla éagsúla acu agus 
arb as Ballstáit éagsúla dóibh. Ní mór go mbeadh ceisteanna agus ceisteanna forlíontacha bainteach 
go díreach leis an téama cothrománach sonrach a chinn Comhdháil na nUachtarán aon mhí amháin 
roimh an bpáirtseisiún. Féadfaidh an tUachtarán rialú a dhéanamh maidir lena n-inghlacthacht. 
 
Tá aon nóiméad amháin ag an bhFeisire chun an cheist a chur agus tá dhá nóiméad ag an gCoimisinéir 
chun í a fhreagairt. Féadfaidh an Feisire sin ceist fhorlíontach a mhairfidh 30 soicind a chur, agus beidh 
baint dhíreach ag an gceist fhorlíontach leis an bpríomhcheist. Tá dhá nóiméad ag an gCoimisinéir 
chun freagra forlíontach a thabhairt. 
 
I gcleachtas, is fíor-annamh a bhaintear úsáid as an bhforáil sin. 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-162+DOC+XML+V0//GA
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Éisteachtaí poiblí agus díospóireachtaí maidir leis na tionscnaimh ó na saoránaigh (Riail 222) 
 
Seolfaidh an Pharlaimint díospóireacht sa suí iomlánach maidir le gach tionscnamh ó na saoránaigh 
atá foilsithe i gclár an Choimisiúin, nuair a bheidh an éisteacht phoiblí tarlaithe. Féadfar an díospóireacht 
sin a thabhairt chun críche le rún. 
 

 
4.2 NÓSANNA IMEACHTA I NDÁIL LE DÍOSPÓIREACHTAÍ 
 
Aird a tharraingt (Riail 171(6)) 
 
D’fhonn cur le spontáineacht na ndíospóireachtaí agus le rannpháirtíocht na bhFeisirí, cuirtear tréimhse 
ar leataobh le haghaidh óráidí gearra (aon nóiméad amháin ar a mhéad) ó Fheisirí, ar bhonn ‘aird a 
tharraingt’. Tarlaíonn sé seo ag deireadh ghnáthliosta na gcainteoirí, láithreach roimh na hóráidí deiridh 
ón gCoimisiún, ón gComhairle agus ón rapóirtéir / ó na rapóirtéirí (i gcás inarb iomchuí).  
 
Déantar tréimhse cúig nóiméad a chur ar leataobh sa chlár oibre le haghaidh ‘aird a tharraingt’, ach is 
féidir leis an Uachtarán an tréimhse sin a ghiorrú nó síneadh a chur léi faoi Riail 171, ar bhonn an ama 
iomláine atá ar fáil. 
 
Ba cheart do na Feisirí ar mian leo labhairt faoin nós imeachta sin, aird an Uachtaráin a tharraingt orthu 
féin trína lámh a ardú. Tabharfar tosaíocht de ghnáth do na Feisirí a bhí i láthair le linn na díospóireachta 
agus nár labhair le linn na díospóireachta ná le linn na tréimhse ama ina mbíonn an díospóireacht ar 
bun.  
 
Ar an iomlán, féachann an tUachtarán lena áirithiú go bhfuil an ‘aird a tharraingt’ cothrom agus go 
bhfaigheann na grúpaí polaitiúla agus na náisiúntachtaí éagsúla cead labhartha. 
 
Ar bhonn eisceachtúil, agus an dréachtchlár oibre críochnaitheach á ghlacadh, féadfaidh Comhdháil na 
nUachtarán a chinneadh go bhfuil díospóireacht teoranta do bhabhta amháin de chainteoirí, gan ‘aird 
a tharraingt’ ná cártaí gorma a bheith san áireamh. 
Cárta gorm (Riail 171(8)) 
 
Féadfaidh an tUachtarán cead labhartha a thabhairt d’Fheisirí a léiríonn, trí chárta gorm a ardú, gur 
mian leo ceist nach mairfidh níos faide ná leath nóiméid a chur ar Fheisire eile le linn óráid an Fheisire 
sin, i gcás go n-aontaíonn an cainteoir leis sin agus i gcás gur deimhin leis an Uachtarán nach leanfaidh 
cur isteach ar an díospóireacht as sin. 
 
Nuair a ardaíonn Feisire a chárta/cárta gorm, iarrfaidh an tUachtarán ar an gcainteoir, má mheasann 
sé/sí gurb iomchuí é sin a dhéanamh, ag deireadh a óráide/a hóráide de ghnáth, má tá sé/sí toilteanach 
an cheist a ghlacadh sula dtabharfar cead labhartha do chainteoir an chárta ghoirm.  
 
Ní mór baint a bheith ag an gceist lena bhfuil ráite ag an bhFeisire sin agus ní mór don Uachtarán 
féachaint le míchothromaíocht mhór a sheachaint i gcleamhnachtaí ghrúpaí polaitiúla na bhFeisirí atá 
ag labhairt. Tá 30 soicind ag an gcainteoir ‘cárta gorm’ chun ceist a chur agus 30 soicind ag an 
gcainteoir bunaidh chun freagra a thabhairt. Is féidir le níos mó ná duine amháin ag a bhfuil cárta gorm 
cur isteach ar chainteoir, más rogha leis an Uachtarán é. Féadfaidh Feisire níos mó ná iarraidh ‘cárta 
gorm’ amháin a dhéanamh le linn díospóireachta; faoin Uachtarán a bheidh sé cinneadh a dhéanamh 
cibé acu a dheonófar nó nach ndeonófar an iarraidh.  
 
Is féidir le duine a bhfuil cárta gorm ina seilbh aige cur isteach ar rapóirtéir nó ar chainteoir faoin nós 
imeachta cárta ghoirm chomh maith. Ní fhéadfar ceisteanna cárta ghoirm a chur ar ionadaithe ó 
Institiúidí eile. 
 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-222+DOC+XML+V0//GA
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Ar bhonn eisceachtúil, agus an dréachtchlár oibre críochnaitheach á ghlacadh, féadfaidh Comhdháil na 
nUachtarán a chinneadh go bhfuil díospóireacht teoranta do bhabhta amháin de chainteoirí, gan ‘aird 
a tharraingt’ ná cártaí gorma a bheith san áireamh. 
 

 

4.3 CEAD CAINTE SA SUÍ IOMLÁNACH 
 
Ba cheart do na Feisirí ar mian leo labhairt i ndíospóireacht ar an gclár oibre don suí iomlánach a 
iarraidh ar a ngrúpa polaitiúil am labhartha a leithdháileadh orthu. Mar mhalairt air sin, féadfaidh siad 
cead labhartha a iarraidh faoin nós imeachta um aird a tharraingt (féach 4.2).  
 
Féadfaidh Feisirí nár labhair i ndíospóireacht, ráiteas i scríbhinn nach faide ná 200 focal a thabhairt 
isteach uair amháin ar a mhéid in aghaidh an pháirtseisiúin agus beidh an ráiteas sin mar aguisín le 
tuarascáil focal ar fhocal na díospóireachta (Riail 171(11)). 
 
Cainteoirí 
 
Is ina seasamh, óna n-áit féin, a labhraíonn na Feisirí agus díríonn siad a gcaint ar an Uachtarán nó ar 
an Leas-Uachtarán. 
 
Leithdháileadh ama labhartha agus oird labhartha (Riail 171) 
 
Tá an t-am labhartha leagtha síos don pháirtseisiún ina iomláine, agus cuirtear in iúl é i gclár oibre an 
pháirtseisiúin. Baineann na grúpaí polaitiúla úsáid as an bhfaisnéis sin chun am labhartha a 
leithdháileadh agus a liosta cainteoirí a tharraingt suas.  
 
I leithdháileadh an ama labhartha sa suí iomlánach, cuirfear san áireamh go bhféadfadh níos mó ama 
a bheith ag teastáil ó Fheisirí faoi mhíchumas.  
 
Athraíonn an t-ord labhartha de réir an chineáil díospóireachta.  
   
A. Díospóireacht ar thuarascáil (an gnáthnós imeachta reachtach, nós imeachta an toilithe, an 
nós imeachta comhairliúcháin agus tuarascálacha féintionscnaimh1) 
 
Tabharfar éisteacht don Choimisiún agus don Chomhairle sa díospóireacht ar thuarascáil mar riail go 
díreach tar éis don rapóirtéir/do na rapóirtéirí í a chur i láthair. Féadfar éisteacht a thabhairt don 
Choimisiún, don Chomhairle agus don rapóirtéir/do na rapóirtéirí an athuair ag deireadh na 
díospóireachta, go háirithe chun freagra a thabhairt ar ráitis a dhéanann Feisirí.  
 
Ciallaíonn sé sin gur mar seo a leanas a shocraítear an t-ord labhartha do na gnáthdhíospóireachtaí 
uile: 
1. Rapóirtéir nó rapóirtéirí 
2. An Chomhairle (nuair a bhíonn sí i láthair)2

 

3. An Coimisiún3
 

4. Rapóirtéirí don tuairim 
5. Cainteoirí eile ar liosta na gcainteoirí 
6. ‘Aird a tharraingt’ 
7. An Coimisiún 

8. An Chomhairle (nuair a bhíonn sí i láthair) 

9. Rapóirtéir nó rapóirtéirí 

                                                             
1
 Le haghaidh tuarascálacha féintionscnaimh nach cuir i láthair ghairide iad.  

2
 Maidir le tuarascálacha ar ábhar a thagann faoi inniúlacht Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí (VPC/HR) an Aontais don 

bheartas eachtrach agus slándála, déanann an VPC/HR idirghabháil sin i ndiaidh an rapóirtéara. Sa chás nach mbíonn LUC/AI 

i láthair, déanfaidh sé nó sí cinneadh an nglacfaidh ionadaí de chuid Uachtaránacht reatha na Comhairle nó comhalta den 
Choimisiún a ionad nó a hionad. 
3 ibid 
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B. Cásanna de dhíospóireachtaí speisialta ar thuarascálacha 
 
(a) Tuarascálacha bliantúla ó institiúidí eile (Riail 142) 
 
1. Rapóirtéir  
2. An institiúid ar tugadh cuireadh di 
3. B’fhéidir an Coimisiún 
4. Rapóirtéirí don tuairim 
5. Cainteoirí eile ar liosta na gcainteoirí 
6. ‘Aird a tharraingt’ 
7. An Coimisiún 

8. Rapóirtéir 
 
(b) Cuir i láthair ghairide 
 
1. Rapóirtéir 
2. ‘Aird a tharraingt’ 
3. An Coimisiún 
 
(c) Na Rialacha Nós Imeachta a Leasú (REG) 
 
Go ginearálta, ní ghlacann an Chomhairle ná an Coimisiún páirt sa chineál seo díospóireachta, mar 
sin, is é an struchtúr atá orthu ná: 
 
1. Rapóirtéir 
2. Cainteoirí ar liosta na gcainteoirí 
3. ‘Aird a tharraingt’ 
4. Rapóirtéir 
 
C. Nósanna imeachta eile 
 
(a) Ráiteas nó ráitis ón gComhairle Eorpach / ón gComhairle / ó LUC/AI / ón gCoimisiún (Riail 132): 
 
1. Institiúid/Institiúidí lena mbaineann 
2. Cainteoirí ar liosta na gcainteoirí 
3. ‘Aird a tharraingt’ 
4. Institiúid/Institiúidí lena mbaineann 
5. B’fhéidir aon bhabhta amháin de chainteoirí in ord droim ar ais  
 
(b) Ceist nó Ceisteanna ó Bhéal (Riail 136): 
 
1. Údar nó údair na Ceiste/na gCeisteanna ó Bhéal 
2. Institiúid/Institiúidí lena mbaineann 
3. Cainteoirí ar liosta na gcainteoirí 
4. ‘Aird a tharraingt’ 
5. Institiúid/Institiúidí lena mbaineann 
 
 
(c) Díospóireachtaí ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar 
an smacht reachta Riail 144) 
 
1. Údair na dtairiscintí i gcomhair rún 
2. Cainteoirí ar liosta na gcainteoirí 
3. ‘Aird a tharraingt’ 
4. An Coimisiún 
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(d) Díospóireacht ar cheist cúrsaí reatha arna hiarraidh ag grúpa polaitiúil (Riail 162): 
 
1. Cainteoir thar ceann an ghrúpa pholaitiúil atá ag iarraidh na díospóireachta ar cheist cúrsaí reatha 
2. An Chomhairle (nuair a bhíonn sí i láthair) 

3. An Coimisiún (nuair a bhíonn sé i láthair) 

4. Cainteoirí eile ar liosta na gcainteoirí 
5. An Coimisiún (nuair a bhíonn sé i láthair) 

8. An Chomhairle (nuair a bhíonn sí i láthair) 

 
(e) Trascheisteanna móra i gcomhair freagra i scríbhinn (Riail 139) 
 
1. Údar/údair na trascheiste móire 
2. Institiúid/Institiúidí lena mbaineann 
3. Cainteoirí ar liosta na gcainteoirí 
4. ‘Aird a tharraingt’ 
5. Institiúid/Institiúidí lena mbaineann 
 
 

D. Prionsabail ghinearálta 

 
1. Iarrtar ar an gComhairle Eorpach, ar an gComhairle, ar LUC/AI, ar an gCoimisiún agus ar na 
hInstitiúidí ar tugadh cuireadh dóibh 
gan dul thar an am labhartha atá leithdháilte orthu sa chlár oibre. 
 
2. Níl aon ‘aird a tharraingt’ ná ceisteanna cárta ghoirm sna díospóireachtaí a leagtar amach sa chlár 
oibre 
nach mbeidh iontu ach aon bhabhta amháin cainteoirí. 
 
3. Leanann an t-ord ina labhraíonn údair na gceisteanna ó bhéal (Riail 136) nó na dtairiscintí i gcomhair 
rúin (Riail 144) 
an t-ord cróineolaíoch ina gcuirtear síos na ceisteanna nó na tairiscintí faoi seach. 
 
Is mar seo a leanas a shocraítear an t-uasmhéid den am labhartha de ghnáth: 
 
Rapóirtéir nó rapóirtéirí  6’ (4’+2’) 
Rapóirtéir (rapóirtéirí) (Cuir i láthair 
ghairide) 

 4’ 
 

Rapóirtéir don tuairim nó rapóirtéirí do na 
tuairimí 

 1’  

Údar ceiste ó bhéal: 
 thar ceann coiste 
 thar ceann grúpa polaitiúil, nó Feisirí a 
bhfuil an tairseach íseal ar a laghad bainte 
amach acu 

  
5’ 
2’ 

Údar trascheiste móire  2’ 
Aird a tharraingt  1’ 

 
Míniú ar vótáil 
 thar ceann grúpa 
 thar a cheann nó a ceann féin 

Riail 194  
2’ 
1’ 

Tairiscint nós imeachta Riail 196 1’ 
 

Pointe oird Riail 195 1’ 
Ráiteas pearsanta  Riail 173 3’ 
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Óráidí aon nóiméid amháin (Riail 172) 
 
Ar feadh tréimhse nach faide ná 30 nóiméad i rith an chéad suí de gach páirtseisiún, agus ar bhonn an 
liosta arna ullmhú ag an Aonad um Eagar agus Obair Iardain na Suíonna Iomlánacha, iarrann an 
tUachtarán ar Fheisirí ar mian leo aird na Parlaiminte a tharraingt ar ábhar a bhfuil tábhacht pholaitiúil 
leis, labhairt ar feadh 1 nóiméad an duine ar a mhéad. 
 
Ní féidir ceisteanna cárta ghoirm a chur le linn óráidí aon nóiméid amháin. 
 
Ráitis phearsanta (Riail 173) 
 
Féadfar éisteacht a thabhairt ag deireadh na díospóireachta d’Fheisire a iarrann ráiteas pearsanta a 
dhéanamh, nó nuair a bheidh miontuairiscí an tsuí dá dtagraíonn an iarraidh ar chead labhartha á 
mbreithniú lena bhformheas.  
 
Ní fhéadfaidh an Feisire lena mbaineann labhairt ar nithe substainteacha a bhaineann leis an 
díospóireacht ach teorannóidh sé nó sí a chuid barúlacha nó a cuid barúlacha do fhrisnéis a dhéanamh 
maidir le haon ráiteas a rinneadh faoina phearsa nó faoina pearsa le linn na díospóireachta nó maidir 
le haon tuairimí a cuireadh ina leith, nó do cheartúchán a dhéanamh maidir le haon bharúlacha a thug 
sé féin nó sí féin. 
 
Ní fhéadfaidh an t-am labhartha dul thar thrí nóiméad (ach amháin má chineann an Pharlaimint a 
mhalairt). 
 
Tairiscintí nós imeachta (Riail 196) 
 
Maidir le hiarrataí ar nós imeachta a thairiscint, eadhon: 
 
neamh-inghlacthacht ábhair a dhearbhú (Riail 197); 

ábhar a tharchur ar ais chuig coiste (Riail 198); 
díospóireacht a chríochnú (Riail 199); 
díospóireacht nó vótáil a chur ar atráth (Riail 200); 

an suí a chur ar fionraí nó a chríochnú (Riail 201). 
beidh tosaíocht acu ar iarrataí eile ar labhairt. 
 
De bhreis ar an té a dhéanfaidh an tairiscint, is iad seo a leanas amháin a fhéadfaidh éisteacht a fháil 
ar na tairiscintí sin: cainteoir amháin i gcoinne na tairisceana mar aon le cathaoirleach nó rapóirtéir an 
choiste fhreagraigh. Ní rachaidh an t-am labhartha thar aon nóiméad amháin. 
 
Ateangaireacht ar dhíospóireachtaí sa suí iomlánach (Riail 167) 
Déantar ateangaireacht chomhuaineach i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh ar na 
díospóireachtaí sa suí iomlánach. 
 
Má labhraíonn cainteoir i dteanga nach teanga oifigiúil í, ní dhéanfar ateangaireacht ar an óráid agus 
ní dhéanfar an óráid a áireamh i dtuarascáil focal ar fhocal na ndíospóireachtaí.  
 
Féadfaidh cainteoirí téacs na hóráide a thabharfaidh siad sa seisiún iomlánach a chur ar fáil roimh ré. 
 
Uimhreacha na mbothanna ateangaireachta agus na gcainéal fuaime: 
 
1 DE 
Gearmáinis 
 

2 EN 
Béarla 
 

3 FR 
Fraincis 
 

4 IT 
Iodáilis 
 

5 NL 
Ollainnis 
 

6 DA 
Danmhairgis 
 

7 EL 
Gréigis 

8 ES 
Spáinnis 

9 PT 
Portaingéilis 
 

10 SU 
Fionlainnis 
 

11 SV 
Sualainnis 
 

12 CS 
Seicis 
 

13 ET 
Eastóinis 
 

14 LV 
Laitvis 
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15 LT 
Liotuáinis 
 

16 HU 
Ungáiris 
 

17 MT 
Máltais 
 

18 PL 
Polainnis 
 

19 SK 
Slóvaicis 
 

20 SL 
Slóivéinis 
 

21 BG 
Bulgáiris 
 

22 RO 
Rómáinis 
 

23 GA 
Gaeilge 
 

24 HR 
Cróitis 

    

 

 
4.4 IOMPAR SA SEOMRA TIONÓIL 
 
Caighdeáin iompair na Parlaiminte (Riail 10) 
 
De réir Riail 10, léireoidh iompar na bhFeisirí urraim fhrithpháirteach, a bheidh bunaithe ar na luachanna 
agus na prionsabail a leagtar síos sna Conarthaí, agus go háirithe sa Chairt um Chearta Bunúsacha. 
Léireoidh na Feisirí urraim do dhínit na Parlaiminte agus ní tharraingeoidh siad droch-cháil uirthi.  
 
Lena chois sin, ní chuirfidh siad isteach ar sheoladh réidh ghnó na Parlaiminte, ar choimeád na slándála 
agus an oird ar bhall áitrimh na Parlaiminte ná ar fheidhmiú threalamh na Parlaiminte. 
 
Ní chuirfidh na Feisirí isteach ar an dea-ord sa Seomra Tionóil agus staonfaidh siad ó iompar míchuí. 
Ní chuirfidh siad meirgí ar taispeáint. I ndíospóireachtaí parlaiminteacha, ní rachaidh na Feisirí i muinín 
caint mhaslach. 
 
Taobh amuigh den mhéid sin, ní leanfaidh sé as cur i bhfeidhm na Rialacha Nós Imeachta go mbainfear 
de bhríomhaireacht na ndíospóireachtaí parlaiminteacha ná go mbainfear an bonn de shaoirse cainte 
na bhFeisirí. 
 
Staonfaidh na Feisirí ó chiapadh síceolaíoch nó gnéasach de shaghas ar bith agus urramóidh siad an 
Cód iompair iomchuí d’Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa agus a gcuid dualgas á bhfeidhmiú acu, ar 
cód é atá ag gabháil leis na Rialacha Nós Imeachta.  
 
Glaoch chun oird (Riail 175) 
 
Glaofaidh an tUachtarán chun oird aon Fheisire nach gcomhlíonann forálacha ábhartha Riail 10 i dtaca 
le caighdeáin iompair. 
 
Má sháraítear na caighdeáin iompair an athuair, glaofaidh an tUachtarán an Feisire chun oird an dara 
huair, agus déanfar taifead den mhéid sin sna miontuairiscí. 
 
Má leantar den sárú, nó má dhéantar sárú eile, féadfaidh an tUachtarán an ceart labhartha a shéanadh 
ar na ciontóirí agus iad a chur amach as an Seomra Tionóil ar feadh an chuid eile den suí. 
 
Más baolach go ndéanfadh cur isteach bac a chur ar ghnó an Tí, cuirfidh an tUachtarán deireadh leis 
an suí nó cuirfidh sé nó sí an suí ar fionraí go ceann tréimhse shonrach chun an t -ord a athbhunú. 
 
I gcás sárú ar Riail 11 ó Fheisire, féadfaidh an tUachtarán a chinneadh go ndéanfar cur isteach ar 
chraoladh beo an tsuí, agus féadfaidh sé nó sí a ordú go ndéanfar na gcodanna sin d’óráid ó Fheisire 
ina sáraítear Riail 11 a scriosadh ó thaifead closamhairc na n-imeachtaí. 
 
Pionóis (Riail 176) 
 
I gcásanna sárú tromchúiseach ar Riail 11, déanfaidh an tUachtarán, tar éis iarraidh ar an bhFeisire 
lena mbaineann barúlacha i scríbhinn a chur isteach (nó tar éis éisteacht ó bhéal), cinneadh réasúnaithe 
a ghlacadh ina leagfar síos an pionós iomchuí. Cuirtear an pionós in iúl don Fheisire lena mbaineann 
sula bhfógraítear é don suí iomlánach. 
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Nuair a bheidh an t-iompar a breathnaíodh á mheas, ba cheart cineál eisceachtúil, athfhillteach nó buan 
agus tromchúis an iompair agus más infheidhme, aon dochar a d’fhéadfadh a bheith déanta do dhínit 
agus do cháil na Parlaiminte a chur san áireamh.   
 
D’fhéadfadh a bheith i gceist leis an bpionós, inter alia, fionraí sealadach ó rannpháirtíocht i 
ngníomhaíochtaí uile na Parlaiminte nó i roinnt díobh, gan dochar don cheart chun vótáil i suí 
iomlánach. 
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5 - EAGAR AGUS SEOLADH NA VÓTÁLA 
 
Is i ndiaidh na ndíospóireachtaí a dhéantar an vótáil sa suí iomlánach, thart ar mheán lae go ginearálta 
Is ann do chóram nuair atá aon trian de na Feisirí i láthair sa Seomra Tionóil. I gcásanna a bhfuil amhras 
ann, éileoidh an tUachtarán go ndéanfar an vótáil leis an gcóras vótála leictreonach. 
 
Ag deireadh na vótála, féadfaidh na Feisirí ar mian leo é labhairt chun míniú a thabhairt ar an vótáil.  
 

 
5.1 LEASUITHE 
 
Féadfaidh leasú féachaint le cuid de théacs a athrú (tairiscint i gcomhair rúin, dréachtrún reachtach nó 
togra reachtach) agus, dá réir sin, le focail nó figiúirí a scriosadh ón téacs, a chur isteach sa téacs, nó 
a chur in ionad focal nó figiúirí eile sa téacs. Caithfear critéir inghlacthachta áirithe a chomhlíonadh le 
leasú. 
 
Cuirtear leasuithe i láthair i gcolúin (leis an téacs nua arna mholadh ar dheis). 
 
Ní fhéadfaidh ach an coiste freagrach nó na coistí freagracha, grúpa polaitiúil, nó Feisirí a shroicheann 
an tairseach íseal ar a laghad leasuithe a chur síos lena mbreithniú sa suí iomlánach.  
 
Caithfidh leasuithe a bheith sínithe ag a n-údair agus caithfear iad a chur síos i scríbhinn leis an roinn 
chuí sa Pharlaimint. Is iad foireann na Parlaiminte (an tAonad um Aighniú na nDoiciméad) atá freagrach 
as leasuithe a chomhordú agus a láimhseáil ón uair a chuirtear síos iad go dtí go ndéantar vótáil orthu. 
 
Féach chomh maith ‘Sprioc-amanna chun leasuithe a chur síos’ (i roinn 2.4 ‘Sprioc-amanna’). 
 
Tar éis do Stiúrthóireacht na nGníomhartha Reachtacha (na Dlítheangeolaithe) iad a sheiceáil, foilsítear 
leasuithe ó choiste freagrach in oirchill ar vótáil sa seisiún iomlánach agus scaiptear iad trí mheán 
leathanach gréasáin na Suíonna Iomlánacha. 
 
Leasuithe comhréitigh (Riail 181(4)) 
 
Féadfaidh an tUachtarán leasú a ghlacadh a chuirtear síos tar éis sprioc-am an chuir síos má mheasann 
sé nó sí gur leasú comhréitigh atá ann. 
 
Agus an méid sin á dhéanamh aige nó aici, féadfaidh sé nó sí na critéir ghinearálta seo a leanas a chur 
san áireamh: 

 baineann leasuithe comhréitigh le codanna den téacs ar ar cuireadh leasuithe síos sula 
ndeachaigh an sprioc-am in éag; 

 is iad na grúpaí polaitiúla ar tromlach sa Pharlaimint iad, cathaoirligh nó rapóirtéirí na gcoistí 
lena mbaineann, nó údair leasuithe eile a chuireann síos na leasuithe comhréitigh; 

 i gcás leasuithe comhréitigh, tarraingítear siar leasuithe eile ar an sliocht céanna. 
 
Is é an tUachtarán amháin a fhéadfaidh a mholadh go mbreithneofar leasú comhréitigh. Ní mór don 
Uachtarán comhaontú a fháil ón bParlaimint trína fhiafraí an ann d’aon agóidí in aghaidh vótáil a 
dhéanamh ar an leasú. Má dhéantar aon agóid, cinnfear sa suí iomlánach trí thromlach de na vótaí a 
chaithfear an vótálfar ar an leasú comhréitigh. 
 
Leasuithe a chur síos agus a thairiscint (Riail 180) 
 
Féadfaidh an coiste freagrach, grúpa polaitiúil, nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad 
(aon fhichiú de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint) - nó, i gcás nósanna imeachta ar leith, aon 
deichiú den Teach - leasuithe a chur síos lena mbreithniú sa suí iomlánach. 
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Caithfear leasuithe a chur síos i scríbhinn agus caithfidh siad a bheith sínithe ag a n-údair. Is é an 
tUachtarán a shocraíonn an sprioc-am chun leasuithe a chur síos. 
 
Féadfaidh údar an leasaithe nó aon Fheisire eile arna cheapadh ag an údar chun a ionad nó a hionad 
a ghlacadh leasú a thairiscint le linn na díospóireachta. 
 
Is iondúil nach bhféadtar vótáil a dhéanamh ar leasú murar clódh agus dáileadh é i ngach ceann de na 
teangacha oifigiúla. Mar sin féin, ní fhéadfaidh an Pharlaimint a chinneadh trí thromlach de na vótaí a 
caitheadh vótáil ar an leasú sin ach amháin ar coinníoll nach gcuireann 38 Feisire ina choinne nó, i 
gcás go bhfuil níos lú ná 100 Feisire i láthair, nach gcuireann aon deichiú díobh siúd atá i láthair ina 
choinne. 
 
Féadfaidh grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad tairiscint mhalartach i 
gcomhair rúin a chur síos lena cur in ionad tairiscint neamhreachtach i gcomhair rúin atá i dtuarascáil 
ó choiste (Riail 181(3)). Sa chás sin, ní fhéadfaidh na húdair leasuithe a chur síos ar an téacs céanna. 
Ní fhéadfaidh an tairiscint mhalartach i gcomhair rúin a bheith níos faide ná an tairiscint i gcomhair rúin 
ón gcoiste. Déantar vótáil aonair air sa Pharlaimint. 
 
Cumhdaítear cur síos na leasuithe ar thuarascálacha féintionscnaimh le forálacha speisialta faoi 
Riail 54(4).  Níl leasuithe inghlactha ach amháin má chuireann Feisirí aonair síos iad arb ionann a líon 
agus aon deichiú den Teach.  Féadfaidh an rapóirtéir leasuithe a chur síos chun faisnéis nua a chur 
san áireamh a fuarthas tar éis don choiste freagrach an téacs a ghlacadh. 
 
Breithniú coiste ar leasuithe ón suí iomlánach (Riail 184) 
 
I gcás ina ndéantar leasuithe agus iarrataí ar vótáil dheighilte nó ar vótáil ar leithligh ar thuarascáil, ar 
mó ná 50 a líon ina n-iomláine, a chur síos lena mbreithniú sa suí iomlánach, féadfaidh an tUachtarán 
a iarraidh ar an gcoiste freagrach teacht le chéile chun gach ceann de na leasuithe nó na hiarrataí sin 
a bhreithniú. Ní dhéanfar vótáil sa Pharlaimint ar aon leasú ná ar aon iarraidh ar vótáil dheighilte nó ar 
vótáil ar leithligh nach bhfaigheann vótaí fabhracha an tráth sin ón tríú cuid ar a laghad de chomhaltaí 
an choiste. 
 
An t-ord ina ndéantar vótáil ar leasuithe (Riail 183) 
 
Leagtar síos sna Rialacha Nós Imeachta an t-ord ina ndéanfar vótáil ar leasuithe arna gcur síos sa suí 
iomlánach. 
 
Le cuidiú ón roinn chuí sa Pharlaimint (an tAonad um Aighniú na nDoiciméad), tarraingíonn suas an 
tUachtarán liosta vótála do gach téacs dá bhfuil vótáil curtha ar an gclár oibre. 
 
Féach freisin ‘Nós imeachta vótála - an dara léamh’ (i roinn 5.3 ‘An Nós Imeachta Vótála’). 
Féach freisin ‘Nós imeachta vótála - an tríú léamh’ (i roinn 5.3 ‘An Nós Imeachta Vótála’). 
 
Má dhéantar dhá leasú nó níos mó atá comheisiach a chur síos ar an gcuid chéanna de théacs, beidh 
tosaíocht ag an leasú is mó a imíonn ón téacs bunaidh agus déanfar vótáil ar an leasú sin ar dtús. Má 
ghlactar an leasú sin, titeann na leasuithe eile ar lár. Má dhiúltaítear don leasú sin, déanfar vótáil ar an 
gcéad leasú eile san ord tosaíochta, agus caithfear le gach ceann de na leasuithe atá fágtha ar an 
gcaoi chéanna. 
 
I gcás ina bhfuil amhras faoin ord tosaíochta, is é an tUachtarán a dhéanfaidh cinneadh ina thaobh, 
más gá, tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an rapóirtéir. Má dhiúltaítear do na leasuithe go léir, measfar 
an téacs bunaidh a bheith glactha mura rud é gur iarradh vótáil ar leithligh laistigh den teorainn ama 
shonraithe. Féadfaidh an tUachtarán an téacs bunaidh a chur chun vóta ar dtús, áfach, nó, sula 
ndéanfar an vótáil ar an leasú is mó a imíonn ón téacs bunaidh, leasú atá níos giorra don téacs bunaidh 
a chur chun vóta. 
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Nuair a ghlactar leasú, titfidh leasuithe neamh-chomhoiriúnacha eile a bhaineann leis an gcuid chéanna 
den téacs. De ghnáth, titfidh leasuithe ar lár má tá siad neamh-chomhoiriúnach le vótáil a tharla rompu. 
 
Leasuithe comhionanna 
 
I gcás dhá leasú nó níos mó atá comhionann le chéile a bheith curtha síos ag údair dhifriúla, déanfar 
vótáil orthu mar aon leasú amháin. 
 
Réasúnuithe le leasuithe: 
 
Féadfaidh réasúnuithe gearra a bheith ag gabháil le leasuithe ar dhoiciméid reachtacha. Is é an t -aon 
chúis amháin atá leis na réasúnuithe sin ná soiléiriú a thabhairt ar a bhfuil ar intinn ag an údar. Is iad 
údair na réasúnuithe amháin atá freagrach astu agus ní dhéantar vótáil orthu.  
 
Ní cheadaítear réasúnuithe i gcás leasuithe a bhaineann le téacsanna neamhreachtacha. 
 
 
Leasuithe ó bhéal 
 
I gcás eisceachtúil, féadfaidh leasuithe a chur síos ó bhéal i suí iomlánach sula ndéanfar vótáil ar an 
téacs atá i gceist. Mar sin féin, ós rud é go bhforáiltear leis na Rialacha Nós Imeachta (Riail  169) nach 
féidir vótáil a dhéanamh ar leasuithe ach amháin i ndiaidh na leasuithe a chló agus a dháileadh i ngach 
ceann de na teangacha oifigiúla, mura rud é go gcinneann an Pharlaimint a mhalairt, caithfidh 
Uachtarán an tsuí dul i gcomhairle leis an Teach maidir lenar cheart leasú ó bhéal a bhreithniú. Más 
rud é go gcuireann 38 Feisire ar a laghad ina choinne, ní dhéanfar an leasú ó bhéal a bhreithniú.  
 
An nós imeachta sa suí iomlánach gan leasú (Riail 159) 
 
Cuirtear ar dhréachtchlár oibre na Parlaiminte lena glacadh gan leasú, aon togra reachtach (céad 
léamh) nó aon tairiscint neamhreachtach i gcomhair rúin arna glacadh i gcoiste ar vótáil níos lú ná aon 
deichiú de chomhaltaí an choiste ina coinne. 
 
Ní vótáltar ach aon uair amháin ar mhír atá le glacadh gan leasú ach amháin, sula dtarraingeofar suas 
an dréachtchlár oibre deiridh, má dhéanann grúpaí polaitiúla nó Feisirí aonair arb ionann a líon agus 
aon deichiú de bhallraíocht na Parlaiminte cead a iarraidh i scríbhinn chun leasuithe a chur síos. Sa 
chás sin, socróidh an tUachtarán sprioc-am chun leasuithe a chur síos. 
 
Agus clár oibre páirtseisiúin á chur i gcríoch, féadfaidh Comhdháil na nUachtarán a mholadh go dtógfar 
míreanna eile gan leasú. Agus a clár oibre á ghlacadh aici, ní fhéadfaidh an Pharlaimint glacadh le 
haon togra den sórt sin más rud é go bhfuil grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal 
ar a laghad tar éis agóid a dhéanamh i scríbhinn uair an chloig ar a laghad roimh thús an pháirtseisiúin. 
 
Leasuithe - Nós Imeachta Simplithe (Riail 52) 
 
I ndiaidh an phlé tosaigh ar thogra reachtach, féadfaidh Cathaoirleach an choiste lena mbaineann a 
mholadh go bhformheasfar an togra gan leasú. Mura rud é go ndéanann Feisirí nó grúpa polaitiúil nó 
grúpaí polaitiúla arb ionann a líon agus aon deichiú den choiste agóid, cuirfidh an Cathaoirleach 
tuarascáil faoi bhráid na Parlaiminte lena bhformheasfar an togra. 
 
Leasuithe – Inghlacthacht (Rialacha 22 agus 181) 
 
Leagtar síos na critéir inghlacthachta i Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa. De réir mar a 
forbraíodh an nós imeachta reachtach, tá feidhm ag critéir inghlacthachta bhreise ar an dara léamh 
(Riail 68). 
 
Ní ghlacfar le haon leasú ar an tríú léamh (Riail 78(3)). 
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Is é an tUachtarán a chinneann an bhfuil leasuithe inghlactha. Ní ar fhorálacha a bhaineann le 
hinghlacthacht amháin a bhunaíonn sé nó sí a chinneadh nó a cinneadh, ach ar fhorálacha na Rialacha 
trí chéile. Níl dul thar chinneadh an Uachtaráin. 
 
Ní dhéanfar vótáil ar leasú a dhearbhaítear a bheith neamh-inghlactha. 
 
Leasuithe – Tarraingt siar (Riail 180(5)) 
 
Féadfar leasú a tharraingt siar roimh an vótáil. Sa chás sin, titfidh sé mura nglacann páirtí eile seilbh 
air faoi na coinníollacha céanna (an coiste freagrach/na coistí freagracha, grúpa polaitiúil nó Feisirí a 
shroicheann an tairseach íseal ar a laghad). 
 
Leasuithe – Scriosadh 
 
Déantar vótáil ar aon leasú lena scriostar cuid de théacs sula ndéantar vótáil ar leasuithe ei le a 
bhaineann leis an gcuid sin den téacs. 
 
Más rud é gur ábhar leasaithe um scriosadh cuid de théacs, níl iarrataí ar vótáil ar leithligh ar an téacs 
sin inghlactha agus caithfidh aon iarraidh ar vótáil le glaoch rolla a bheith bainteach leis an leasú um 
scriosadh, ní leis an téacs bunaidh. 
 
 
Vótáil chomhchoiteann ar leasuithe (Riail 183) 
 
Déantar vótáil ar thogra reachtach ar bhonn moladh ón gcoiste freagrach. Má bhíonn sraith leasuithe 
ar an téacs lena mbaineann an tuarascáil comhaontaithe ag an gcoiste, déantar vótáil chomhchoiteann 
ar na leasuithe sin sa seisiún iomlánach agus tógtar ar dtús iad in ord tosaíochta. 
 
Más rud é go ndearna grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad vótáil ar 
leithligh a iarraidh nó gur cuireadh síos leasuithe neamh-chomhoiriúnacha eile ar an gcuid chéanna 
den téacs, déantar vótáil ar leithligh ar na leasuithe ábhartha ón gcoiste. 
 
Féadfaidh an tUachtarán a chinneadh go ndéanfar vótáil chomhcoiteann ar leasuithe eile i gcás inar 
leasuithe comhlántacha iad. Sna cásanna sin, leanann an tUachtarán an nós imeachta a leagtar amach 
thuas. Féadfaidh údair na leasuithe sin a mholadh go ndéanfar vótáil chomhchoiteann den chineál sin 
ar a gcuid leasuithe féin. 
 
Féadfaidh an tUachtarán a chinneadh, tar éis leasú ar leith a ghlacadh nó tar éis diúltú dó, go ndéanfar 
vótáil chomhchoiteann ar roinnt leasuithe eile a bhfuil ábhar comhchosúi l iontu nó a bhfuil cuspóirí 
comhchosúla acu. Féadfaidh an tUachtarán comhaontú na Parlaiminte a lorg sula ndéanfaidh sé nó sí 
amhlaidh. Féadfaidh sraith leasuithe den sórt sin a bheith bainteach le codanna difriúla den téacs 
bunaidh. 
 

 
5.2 EAGAR NA VÓTÁLA 

 
An tseirbhís fhreagrach 
 
Tá an tAonad um Aighniú na nDoiciméad freagrach as cur isteach na dtéacsanna a ndéantar vótáil 
orthu sa Pharlaimint agus as a sheiceáil an gcomhlíontar na rialacha leo agus an bhfuil siad inghlactha. 
Cuirtear díospóidí faoi bhráid Uachtarán na Parlaiminte Níl dul thar chinneadh an Uachtaráin.  
 
Ullmhaíonn an tAonad um Aighniú na nDoiciméad faisnéisithe don Uachtarán agus foilsíonn sé sceidil 
agus liostaí vótála a bhaineann le heagar agus seoladh na vótála ar leathanach gréasáin na Suíonna 
Iomlánacha freisin. Sula ndéantar vótáil, cuireann an t-oifigeach freagrach an Cathaoirleach ar an eolas 
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agus tugann sé nó sí fógra dó nó di i dtaca le haon fhadhb maidir le nós imeachta agus/nó cur i láthair 
a d’fhéadfadh a bheith ann le linn na vótála. 
 
Ord na vótálacha ar mhíreanna a cuireadh ar an gclár oibre 
 
Déantar vótáil ar théacsanna de réir an oird atá leagtha síos sa sceideal vótála a fhoilsítear ar 
leathanach gréasáin na Suíonna Iomlánacha. 
 
Liostaí vótála 
 
Tarraingítear suas liosta vótála le haghaidh gach míre a ndéantar vótáil uirthi.  
 
Foilsíonn an tAonad um Aighniú na nDoiciméad liosta tosaigh ar leathanach gréasáin na Suíonna 
Iomlánacha tar éis do na leasuithe a bheith faighte. Léiríonn sé an t-ord ina ndéanfar vótáil ar na 
leasuithe. Ar dhul in éag don sprioc-am chun iarrataí ar vótáil le glaoch rolla, ar vótáil ar leithligh nó ar 
vótáil dheighilte a chur isteach, foilsítear leagan críochnaitheach den liosta vótála, lena n-airítear sonraí 
maidir leis na hiarrataí sin, ar leathanach gréasáin na Suíonna Iomlánacha. 
 
Cead cainte le linn an ama vótála (Rialacha 159 agus 182(4)) 
 
Ní fhéadfar cead cainte a thabhairt d’aon Fheisire agus an Pharlaimint i mbun vótála. Ní fhéadfaidh ach 
an tUachtarán agus an rapóirtéir nó Cathaoirleach an choiste fhreagraigh aitheasc a thabhairt don 
Teach le linn vótála. 
 
I gcás ina dtógtar mír gan díospóireacht, féadfaidh an rapóirtéir nó cathaoirleach an choiste fhreagraigh 
ráiteas nach faide ná dhá nóiméad a dhéanamh díreach roimh an vótáil. 
 
Féadfaidh Feisirí eile cead cainte a fháil chun aird a tharraingt ar phointí oird a bhaineann leis an vótáil. 
 
Ní fhéadfar cead cainte a thabhairt d’Fheisire chun réasúnú a thabhairt i dtaobh leasuithe a tá á 
mbreithniú nó chun díospóireacht ar ábhair shubstaintiúla a athsheoladh. 
 
Díospóidí maidir le vótáil (Riail 193) 
 
Féadfaidh an tUachtarán ar a thionscnamh féin nó ar a tionscnamh féin nó arna iarraidh sin don Teach 
cros-seiceáil a dhéanamh ar thoradh vótála a rinneadh le taispeáint lámh trí úsáid a bhaint as an gcóras 
vótála leictreonach. 
 
Is ar scáileán an Uachtaráin amháin a thaispeántar toradh na vótála ar dtús. Nuair a fhógraíonn an 
tUachtarán toradh na vótála is ionann sin agus bailíochtú na vótála. Níl dul thar chinneadh an 
Uachtaráin. 
 
Vótáil leictreonach (Riail 192) 
 
Caitear vótaí leictreonacha tríd an slischárta gorm neamh-inaistrithe a úsáid. 
 
Féadfaidh na Feisirí vóta a chaitheamh ó aon suíochán sa Seomra Tionóil lena gcárta pearsanta. 
 
Cuirtear an cárta vótála isteach i sliotán an bhosca vótála ag suíochán an Fheisire agus taobh an chárta 
ar a bhfuil ainm an Fheisire iompaithe i dtreo an Fheisire féin. Cuireann sé sin an bosca vótála ar siúl.  
 
Más rud é gur cuireadh an cárta isteach ar bhealach mícheart, caochfaidh solas rabhaidh buí agus 
beidh teachtaireacht bheochana le feiceáil. 
 
Má cuireadh an cárta isteach i gceart, léireofar ar an scáileán: 
– uimhir an chárta 
– ainm an Fheisire 
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– an dáta reatha. 
 
Nuair a chuireann an tUachtarán an tairiscint chun vóta, ba cheart do na Feisirí brú ar an gcnaipe ar an 
mbosca vótála a chomhfhreagraíonn don vóta ba mhian leo a chaitheamh. Lasfar an solas iomchuí ar 
an mbosca vótála ansin: 
– an cnaipe ar chlé  I bhFABHAR    solas GLAS 
– an cnaipe sa lár   STAONADH   solas BÁN 
– an cnaipe ar dheis  I gCOINNE   solas DEARG 
 
Nuair a reáchtáiltear vótáil le ballóid rúnda, ní lasfar ach solas GORM, rud a léiríonn gur ghlac an Feisire 
lena mbaineann páirt sa vótáil. 
 
Taispeáintear faisnéis maidir leis an vóta i bhfoirm picteagram ar an scáileán: 
– ábhar na vótála; 
– toradh na vótála: i bhfabhar (+), i gcoinne (-), staonadh (0) i gcás vótáil le ballóid phoiblí 

X i gcás vótáil le ballóid rúnda 
– an cineál vótála: simplí, le glaoch rolla nó le ballóid rúnda 
– stádas na vótála: oscailte, dúnta 
 
Go dtí go mbeidh sé fógartha ag an Uachtarán go bhfuil an vótáil dúnta, féadfaidh na Feisirí a vóta a 
athrú trí chnaipe eile a bhrú.  Ní mór do na Feisirí a gcárta a fhágáil sa sliotán go dtí go bhfógraíonn an 
tUachtarán go bhfuil an vótáil dúnta.  Mura ndéanann siad amhlaidh, ní chlárófar a vóta. 
 
Déanann an tUachtarán na sonraí a sholáthraíonn an córas vótála a mheasúnú, tugann sé an toradh 
dá aire agus fógraíonn sé an toradh. 
 
I ndiaidh fhógra an Uachtaráin, léireofar toradh na vótála ar an scáileán ar an mbosca vótála agus ar 
cheann de na scáileáin mhóra sa Seomra Tionóil. 
 
Le linn díospóireachtaí, agus lasmuigh de na hamanna vótála, léireofar an fhaisnéis seo a leanas ar an 
scáileán: 
– ábhar na díospóireachta 
– ainm an chainteora 
– ainmneacha na gcainteoirí atá le teacht 
– na chéad mhíreanna eile ar an gclár oibre. 
 
Vótáil le glaoch rolla (Riail 190) 
 
Déantar vótáil le glaoch rolla más rud é go ndearna grúpa polaitiúil nó líon Feisirí a shroicheann an 
tairseach íseal ar a laghad amhlaidh a iarraidh i scríbhinn roimh an sprioc -am atá leagtha síos sa 
sceideal vótála atá foilsithe ar leathanach gréasáin na Suíonna Iomlánacha. Déantar vótáil le glaoch 
rolla trí úsáid a bhaint as an gcóras leictreonach. Déantar taifead den vótáil de réir ainm agus foilsítear 
é mar iarscríbhinn le miontuairiscí an tsuí. 
 
Is vótáil le glaoch rolla a bhíonn sa vótáil chríochnaitheach (nó aonair) ar thuarascáil i gcónaí (Riail  188). 
Níl feidhm aige seo maidir le tuarascálacha ar nósanna imeachta i leith díolúine (Riail 9) 
 
Ceartúcháin ar vótaí  
 
Ní fhéadfaidh na Feisirí iarrataí a dhéanamh ar vóta a cheartú, arna n-iarraidh ó bhéal le linn an tsuí nó 
a chuirtear ar aghaidh i scríbhinn nó go leictreonach, 
 ach amháin i gcás vótáil le glaoch rolla. 
 
Déantar taifead d’aon iarraidh ar vóta a cheartú a chuireann Feisire ar aghaidh, i liosta ‘results of roll -
call votes’ [‘torthaí na vótálacha le glaoch rolla’] a chlóitear agus a chuirtear ar fáil ar leathanach 
gréasáin na Suíonna Iomlánacha, ach ní dhéantar aon athrú ar thoradh na vótála. 
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Féadfaidh aon Fheisire ar mian leis nó léi aird a tharraingt ar cheartúchán ar vótáil le glaoch rolla 
déanamh amhlaidh trí leas a bhaint as an bhfoirm leictreonach ‘Roll-call vote correction’ [‘Ceartúchán 

ar vótáil le glaoch rolla’] atá le fáil ar an ‘Spás d’Fheisirí’ ar leathanach gréasáin na Suíonna Iomlánacha. 
 
Foilsítear na ceartúcháin a fhaightear roimh 6.30 p.m. ar lá na vótála ar leathanach gréasáin na Suíonna 
Iomlánacha an lá sin agus i miontuairiscí an tsuí, i ndiaidh thorthaí na vótála. 
 
Is féidir ceartúchán ar vótaí a chur isteach go dtí meán lae ar Aoine an dara seachtain tar éis an 
pháirtseisiúin. 
 
Mínithe ar vótáil (Riail 194) 
 
Tar éis am vótála, féadfaidh na Feisirí mínithe ó bhéal ar an vótáil a thabhairt. Féadfaidh gach Feisire 
uasmhéid de thrí mhíniú ó bhéal ar an vótáil a thabhairt in aghaidh an pháirtseisiúin. Féadfaidh na 
Feisirí mínithe i scríbhinn ar vótáil nach mó ná 200 focal a chur isteach, a chuirtear ar leathanach na 
bhFeisirí ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte. 
 
Ní mór iarrataí ar mhínithe ó bhéal ar an vótáil a chur ar aghaidh chuig an Aonad um Eagar agus Obair 
Iardain na Suíonna Iomlánacha roimh dheireadh an ama vótála. A luaithe atá tús curtha leis an gcéad 
mhíniú ar vótáil sa suí áirithe sin, ní ghlacfar le haon iarrataí eile ar mhínithe ar an vótáil a thabhairt. 
 
Is ionann am labhartha le haghaidh mínithe ó bhéal ar an vótáil agus aon nóiméad má tá an Feisire ag 
labhairt i gcáil phearsanta agus dhá nóiméad má tá an Feisire ag labhairt thar ceann grúpa polaitiúil.  
 
Níl mínithe ar an vótáil inghlactha sna cásanna seo a leanas: 
- ballóidí rúnda; 

gnóthaí nós imeachta; 
rúin arna gcur síos i gcomhthéacs díospóireachtaí ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an 
duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta (Riail 144). 
 
I gcás míreanna a chuirtear ar an gclár oibre gan díospóireacht (Riail 159), ní fhéadfar mínithe ar an 
vótáil a dhéanamh ach amháin i scríbhinn. 
 
Córam (Riail 178) 
 
Is ann do chóram nuair atá aon trian de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint i láthair sa Seomra 
Tionóil. 
 
Mura rud é go suífidh an tUachtarán - ar iarraidh arna déanamh roimh thús na vótála - nach ann do 
chóram ag an tráth sin, beidh an vótáil bailí is cuma cá mhéad vótálaí atá ann.  
 
Tá 38 Feisire ar a laghad ag teastáil chun iarraidh a dhéanamh go suífí an ann don chóram. Mura bhfuil 
an líon Feisirí atá ag teastáil chun córam a dhéanamh i láthair, fógróidh an tUachtarán nach ann don 
chóram. Sa chás sin, cuirtear an vótáil ar chlár oibre an chéad suí eile.  
 
Tromlaigh 
 
Mura bhforáiltear a mhalairt sna Conarthaí agus/nó sna Rialacha Nós Imeachta, glactar cinntí trí 
thromlach de na vótaí a chaitear (i bhfabhar agus i gcoinne). Is tromlach ‘simplí’ a thugtar air sin go 
minic. 
 
Chun go nglacfar cinntí áirithe, mar shampla leasuithe ar an mBuiséad, vótáil ar an dara léamh i 
nósanna imeachta reachtacha agus leasuithe ar na Rialacha Nós Imeachta, is gá vótaí a fháil ar a shon 
ó thromlach Fheisirí an Tí. Is tromlach ‘cáilithe’ a thugtar air sin go minic.  
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Chun go nglacfar cinntí áirithe, mar shampla an úsáid a bhaintear as cistí faoin Ionstraim Sholúbthachta 
nó faoin gCiste um Choigeartú don Domhandú, is gá vótaí a fháil ar a shon ó thromlach Fheisirí an Tí 
mar aon le trí chúigiú de na vótaí a chaitear (i bhfabhar agus i gcoinne).  
 
Chun go nglacfar cinntí áirithe, mar shampla faoi Riail 21 nó Riail 89, is gá vótaí a fháil ar a shon ó 
thromlach Fheisirí an Tí mar aon le dhá trian de na vótaí a chaitear (i bhfabhar agus i gcoinne).  
 
Torthaí na vótála 
 
Foilsítear torthaí na vótála mar iarscríbhinn le miontuairiscí an tsuí. Tá fáil orthu freisin ar 
lá na vótála ar leathanach gréasáin na Suíonna Iomlánacha.  

 
 

5.3 AN NÓS IMEACHTA VÓTÁLA 
 
Tá feidhm ag an nós imeachta vótála seo a leanas maidir le tuarascálacha:  
 
(a) ar dtús, i gcás inarb infheidhme, vótáil ar aon leasuithe ar an togra le haghaidh gníomh atá 
ceangailteach ó thaobh dlí; 
(b) ar an dara dul síos, vótáil ar an togra ina iomláine, ar togra é a leasaíodh nó nár leasaíodh;  
(c) ar an tríú dul síos, vótáil ar aon leasuithe ar an tairiscint i gcomhair rúin/i gcomhair dréachtrún 
reachtach; 
(d) agus ar deireadh, vótáil ar an tairiscint i gcomhair rúin ina hiomláine. 
 
Nós imeachta vótála – an dara léamh (Rialacha 67, 68, agus 69) 
 
I gcás nár cuireadh síos aon togra chun diúltú do chomhsheasamh na Comhairle, nó chun é a leasú, 
measfar an comhsheasamh sin a bheith formheasta.  Chun go nglacfar leasuithe ar an dara léamh, is 
gá vótaí a fháil ar a shon ó thromlach na bhFeisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint. 
 
Déantar vótáil ar thogra chun diúltú do chomhsheasamh sula ndéantar vótáil ar aon leasuithe. I gcás 
ina gcuirtear síos roinnt leasuithe ar an gcomhsheasamh, déantar vótáil orthu san ord a leagtar amach 
in Riail 183. 
 
Nós imeachta vótála – an tríú léamh (Riail 78) 
 
Bíonn an téacs comhpháirteach ina iomláine ina ábhar do vótáil aonair. Formheastar an téacs 
comhpháirteach má fhaigheann sé tromlach na vótaí a chaitear (tromlach simplí).  
 
Ní fhéadtar aon leasuithe ar an téacs comhpháirteach a chur síos. 
 
An nós imeachta sa suí iomlánach gan leasú (Riail 159) 
 
I gcomhréir le Riail 159, déanfar vótáil aonair ar aon tuarascáil a arna glacadh i gcoiste inar vótáil níos 
lú ná aon deichiú de chomhaltaí an choiste ina coinne. Dá bhrí sin, ní fhéadfar aon leasuithe nó iarrataí 
ar vótáil ar leithligh nó ar vótáil dheighilte a chur isteach. Is vótáil le glaoch rolla a bhíonn sa vótáil aonair 
sin (Riail 188). 
 
An nós imeachta gan leasú ná díospóireacht 
 
Is ábhar do dhíospóireacht na míreanna a chuirtear ar chlár oibre an tsuí, ach amháin iad siúd a ghlactar 
de réir an nós imeachta shimplithe nó an nós imeachta gan díospóireacht agus gan leasú (Rialacha 52 
agus 159). 
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Tairiscint chun diúltú do thogra ón gCoimisiún ar an gcéad léamh (Riail 60(2)) 
 
Déantar vótáil ar thairiscint chun diúltú go hiomlán do thogra ón gCoimisiún sula ndéantar vótáil ar aon 
leasuithe. Ní fhéadfaidh ach an coiste freagrach nó na coistí freagracha nó líon Feisirí a shroicheann 
an tairseach íseal ar a laghad an tairiscint a chur síos. 
 
Tarchur ar ais chuig coiste (Riail 198) 
 
Féadfar tairiscintí ó ghrúpa polaitiúil nó ó líon Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad, ar 
tairiscintí iad a fhéachann le hábhar a tharchur ar ais chuig coiste, a thabhairt isteach ag trí chéim ar 
leith den nós imeachta: 
– nuair a shocraíonn an Pharlaimint a hord gnó ag oscailt páirtseisiúin;  
– nuair a chuirtear tús leis an díospóireacht ar an mír lena mbaineann; 
– le linn na vótála, tráth ar bith sula ndéantar an vótáil chríochnaitheach. 
 
Ní fhéadfar iarraidh den sórt sin a dhéanamh ach uair amháin ag gach ceann de na trí chéim sin. 
 
I gcás an chéad dá cheann de na trí chéim sin, ní mór fógra a thabhairt don Uachtarán ceithre huaire 
is fiche ar a laghad roimh ré go bhfuil sé ar intinn tarchur ar ais chuig coiste a thairiscint agus déanfaidh 
an tUachtarán an méid sin a chur in iúl don Pharlaimint láithreach. 
 
Cuirtear an plé ar an mír ar fionraí nuair a tharchuirtear ar ais chuig coiste í. 
 
Níl feidhm ag tarchur ar ais chuig coiste maidir le díospóireachtaí ar sháruithe ar chearta an duine, ar 
an daonlathas agus ar an smacht reachta (Riail 144).  De réir Rialacha 132 agus 136, níl feidhm aige 
ach amháin maidir le téacsanna arna gcur síos ag coiste. 
 
Vótáil a chur ar atráth (Riail 200) 
 
Féadfaidh grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad a thairiscint freisin go 
gcuirfear an vótáil ar atráth roimh an vótáil nó lena linn, agus sa chás sin déantar vótáil láithreach ar an 
tairiscint áirithe sin. 
 
 
5.4 CINEÁLACHA VÓTÁLA: 
Vótáil dheighilte (Riail 185) 
 
Is éard is vótáil dheighilte ann ná vótáil a dhéantar in dhá chuid nó níos mó ar leasú, ar airteagal nó ar 
mhír de théacs atá á bhreithniú. 
 
Féadfaidh grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad vótáil dheighilte a 
iarraidh. Luaitear an sprioc-am chun iarrataí ar vótálacha deighilte a chur isteach i ndoiciméad an sceidil 
vótála arna fhoilsiú i rannóg na ‘vótaí’ ar shuíomh gréasáin Shuíonna Iomlánacha na Parlaiminte.  
 
Vótáil ar leithligh (Riail 183) 
 
I gcás ina bhfuil sraith leasuithe ar an téacs is ábhar don tuarascáil curtha síos ag an gcoiste freagrach, 
cuireann an tUachtarán chun vóta comhchoiteann iad, mura rud é go n-iarrtar vótáil ar leithligh nó gur 
cuireadh síos leasuithe eile (Riail 83(6)). 
 
Féadfaidh vótáil ar leithligh a bheith bainteach freisin le mír de rún a bhfuil vótáil le déanamh air (Riail 
182(1)(d)). 
 
Féadfaidh grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad vótáil ar leithligh a 
iarraidh. Luaitear an sprioc-am chun iarrataí den chineál sin a dhéanamh i ndoiciméad an sceidil vótála 
arna fhoilsiú i rannóg na ‘vótaí’ ar shuíomh gréasáin Shuíonna Iomlánacha na Parlaiminte.  
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Vótáil aonair (Riail 159) 
 
Déantar vótáil aonair sa suí iomlánach ar na míreanna a chuirtear ar an gclár oibre chun go nglacfar 
leo gan leasú. Níl iarrataí ar vótáil dheighilte ná vótáil ar leithligh inghlactha 
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6 – DOICIMÉID A BHAINEANN LE GNÍOMHAÍOCHTAÍ SNA SUÍONNA 
IOMLÁNACHA 
 
Féach freisin: 
Leasuithe (roinn 5.1.) 
Liostaí vótála (i roinn 5.2. ‘Eagar na vótála’) 

Liosta na gcainteoirí (i roinn 4.3. ‘Cead cainte sa Suí Iomlánach’) 
 
Miontuairiscí (Riail 202) 
 
Déantar miontuairiscí gach suí, ina dtugtar mionsonraí ar imeachtaí agus ar chinntí na Parlaiminte agus 
ar ainmneacha na gcainteoirí, a dháileadh leathuair an chloig ar a laghad sula dtosóidh tréimhse iarnóin 
an chéad suí eile. 
 
Ag tús na tréimhse iarnóna i ngach suí, cuireann an tUachtarán miontuairiscí an tsuí roimhe sin os 
comhair na Parlaiminte lena bhformheas. Má dhéantar aon agóid in aghaidh na miontuairiscí, cinneann 
an Pharlaimint, más gá, ar cheart na hathruithe a iarradh a bhreithniú. 
 
Síneoidh an tUachtarán agus an tArd-Rúnaí na miontuairiscí. Foilseofar iad in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh. 
 
Taifead ar fhreastal na bhFeisirí ar Shuíonna Iomlánacha (Riail 156) 
 
Cuirtear clár tinrimh lasmuigh den Seomra Tionóil fad a bhíonn na suíonna ar siúl. 
 
I miontuairiscí gach suí, liostaítear mar ‘i láthair’ ainmneacha na bhFeisirí a bhí i láthair, de réir an taifid 
sa chlár tinrimh. I miontuairiscí gach suí, liostaítear mar ‘saortha’ ainmneacha na bhFeisirí ar shaor an 
tUachtarán iad.  
 
Ní mór do na Feisirí ar mian leo go saorfar iad ó bheith i láthair i suí iarraidh a chur isteach tríd an 
ngnáthphost nó trí ríomhphost chuig rúnaíocht na gCaestóirí.  
 
Féadfaidh Feisire fógra a thabhairt don Aonad um Thaifid na Suíonna Iomlánacha go raibh sé nó sí i 
láthair cé nach bhfuil a ainm nó a hainm luaite sa chlár tinrimh. Foilseofar an fhaisnéis ábhartha sna 
miontuairiscí, ach ní athrófar an clár tinrimh. 
 
Téacsanna a ghlactar (Riail 203) 
 
Is éard atá sna téacsanna a ghlactar sna suíonna iomlánacha ná gníomhartha Pharlaimint na hEorpa. 
Féadfaidh siad a bheith ina rúin, rúin reachtacha, gníomhartha reachtacha, tuairimí, dearbhuithe, cinntí, 
nó moltaí etc. 
 
Déanfar téacsanna arna nglacadh ag an bParlaimint a fhoilsiú láithreach i ndiaidh na vótála. Cuirfear 
os comhair na Parlaiminte iad in éineacht le miontuairiscí an tsuí ábhartha agus caomhnófar i dtaifid na 
Parlaiminte iad. 
 
Cuirfear bailchríoch dhlítheangeolaíoch, faoi fhreagracht an Uachtaráin, ar théacsanna arna nglacadh 
ag an bParlaimint. I gcás ina nglactar téacsanna den sórt sin ar bhonn comhaontaithe idir an Pharlaimint 
agus an Chomhairle, déanfaidh an dá institiúid sin an bhailchríoch sin a chur i gcrích agus iad ag 
gníomhú i ndlúthchomhar le chéile agus trí chomhaontú frithpháirteach. 
 
Is i bhfoirm téacs comhdhlúite a bheidh na seasaimh a ghlacann an Pharlaimint faoin ngnáthnós 
imeachta reachtach. I gcás nach bhfuil vótáil na Parlaiminte bunaithe ar chomhaontú leis an 
gComhairle, déanfar aon leasuithe a glacadh a shainaithint sa téacs comhdhlúite. 
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Tar éis bailchríoch a chur ar na téacsanna a ghlactar, síneoidh an tUachtarán agus an tArdrúnaí iad 
agus foilseofar iad in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. 
 
Tuarascáil focal ar fhocal (Riail 204) 
 
Déanfar tuarascáil focal ar fhocal d’imeachtaí gach suí a tharraingt suas mar dhoiciméad ilteangach ina 
mbeidh na hionchuir ó bhéal uile ar fáil sa teanga oifigiúil bhunaidh inar tugadh iad. Tá ráitis i scríbhinn 
sa tuarascáil focal ar fhocal chomh maith (Riail 171(11)).  
 
Foilsítear an tuarascáil focal ar fhocal mar iarscríbhinn a ghabhann le hIris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. 
 
Taifead closamhairc ar na himeachtaí (Riail 205) 
 
Déanann an Pharlaimint na díospóireachtaí sa suí iomlánach a chraoladh i bhfíor-am ar a suíomh 
gréasáin sna teangacha ina seoltar iad, mar aon leis an bhfuaimrian ilteangach ó na bothanna 
ateangaireachta gníomhacha go léir. 
 
Díreach i ndiaidh gach suí, foilsíonn an Pharlaimint fístaifeadadh closamhairc innéacsaithe de na 
díospóireachtaí sa suí iomlánach ar a suíomh gréasáin. Nasctar an fístaifeadtaí le tuarascálacha focal 
ar fhocal ilteangacha de na himeachtaí, agus bíonn fáil orthu lena bhfís -sruthú, a íoslódáil agus a 
uaslódáil ar na meáin shóisialta. 
 
Doiciméid a dháileadh (Rialacha 165 agus 169) 
 
Déantar na doiciméid arb iad is bunús le díospóireachtaí agus cinntí na Parlaiminte a chló agus a 
dháileadh ar na Feisirí. Tá fáil orthu freisin ar shuíomh gréasáin na Suíonna Iomlánacha. Foilsítear 
liosta de na doiciméid sin i miontuairiscí shuíonna na Parlaiminte. 
 
Ach amháin sna cásanna práinne dá bhforáiltear sna Rialacha Nós Imeachta, ní chuirtear tús le 
díospóireacht ná vótáil ar théacs sa suí iomlánach murar dáileadh an téacs ceithre uaire is fiche ar a 
laghad roimhe sin. 
 
Tuarascálacha reachtacha (Riail 51) 
 
Déanann an téarma ‘tuarascáil reachtach’ tagairt do théacsanna ar bhreithnigh an Pharlaimint iad i 
gcomhthéacs na nósanna imeachta reachtacha éagsúla (amhail an gnáthnós imeachta reachtach, toiliú 
agus comhairliúchán). 
 
Tuarascálacha neamhreachtacha (Riail 53) 
 
Déanann an téarma ‘tuarascáil neamhreachtach’ tagairt do thuarascálacha ar ghlac an Pharlaimint iad 
ar a tionscnamh féin. 
 
Téacsanna a bhaineann le ráitis ó institiúidí eile agus ceisteanna ó bhéal maille le díospóireacht 
(Rialacha 132 agus 
136) 
 
Nuair a dhéantar ráiteas maille le díospóireacht nó ceist ó bhéal a chur ar chlár oibre na Parlaiminte, 
déanann sí cinneadh cibé acu a chuirfear deireadh leis an díospóireacht le rún nó nach gcuirfear. Má 
bheartaíonn an Pharlaimint ar rún, féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an 
tairseach íseal ar a laghad tairiscint i gcomhair rúin a chur síos, i gcomhréir le Rialacha 123 agus 136 
faoi seach. 
 
Tugtar sraithuimhir dhoiciméid do gach tairiscint i gcomhair rúin. Faigheann comhthairiscint i  gcomhair 
rúin a ghlacfaidh ionad sraith tairiscintí i gcomhair rún (ar an ábhar céanna) uimhir JMR + sraithuimhir 
na chéad tairisceana a cuireadh síos sa tsraith a bhfuil a ionad á ghlacadh aici. 
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Tagairtí agus acrainmneacha do dhoiciméid na gcruinnithe 
Baintear úsáid as na tagairtí agus as na hacrainmneacha seo a leanas go minic i ndoiciméid seisiúin 
chun cineálacha éagsúla nós imeachta agus doiciméad a chur in iúl:  
 
A: tuarascálacha, moltaí agus moltaí don dara léamh 
B: tairiscintí i gcomhair rún agus doiciméid seisiúin eile 
O: ceisteanna ó bhéal 
G: trascheisteanna móra 
C: doiciméid ó institiúidí eile 
T: téacsanna a glacadh 
RC: comhthairiscint i gcomhair rún 
COD nó *** gnáthnós imeachta reachtach (I: 1ú léamh; II: 2ú léamh; III: 3ú léamh; 
CNS nó * nós imeachta comhairliúcháin 
APP nó *** toiliú 
NLE: achtachán neamhreachtach 
REG: tuarascáil maidir le leasú ar Riail Nós Imeachta 
INI: tuarascáil féintionscnaimh 
INL: tuarascáil féintionscnaimh reachtach 
IMM: tuarascáil maidir le hiarraidh ar chosaint nó ar tharscaoileadh dhíolúine Feisire 
BUD: doiciméid bhuiséid 
DEC: urscaoileadh buiséadach 
ACI: comhaontú idirinstitiúideach 
RSP: rúin maidir le hábhair lena mbaineann tábhacht pholaitiúil 
DEA: gníomhartha tarmligthe 
RPS: an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú 
RSO: cinntí maidir le heagar inmheánach 
 
OJ: clár oibre 
 
Leis an uimhir a fhéadfaidh teacht i ndiaidh na litreach lena gcuirtear an cineál doiciméid in iúl, déantar 
tagairt don téarma parlaiminteach: e.g. 
A8 = tuarascáil a glacadh le linn an ochtú téarma pharlaimintigh; A9 = tuarascáil a glacadh le linn an 
naoú téarma pharlaimintigh; 
 
An Stiúrthóireacht do na Suíonna Iomlánacha 
 
Is féidir teagmháil a dhéanamh le Rúnaíocht na Stiúrthóireachta do na Suíonna Iomlánacha trí 
ríomhphost ag sessions@europarl.europa.eu nó tríd an bhfoirm theagmhála ar leathanach gréasáin na 
Suíonna Iomlánacha. 
 
Sna Seomraí Tionóil sa Bhruiséil agus in Strasbourg tá na hoifigigh a chuidíonn leis an Uachtarán 
freagrach as na cúraimí seo a leanas: 

miontuairiscí 
tuarascáil focal ar fhocal de na himeachtaí 
liosta cainteoirí 

iarrataí ar chead cainte agus iarrataí chun an t-am labhartha a mhodhnú 
mínithe ar vótaí 
cuidiú leis an Uachtarán agus an Leas-Uachtarán chun an suí a sheoladh. 
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