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TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS:

LEASUITHE AR AN gCONRADH AR AN AONTAS EORPACH AGUS AR AN
gCONRADH AG BUNÚ AN CHOMHPHOBAIL EORPAIGH
Airteagal 1
Leasaítear an Conradh ar an Aontas Eorpach i gcomhréir le forálacha an Airteagail seo.

BROLLACH
1)

Leasaítear an brollach mar a leanas:
(a)

cuirtear an méid seo a leanas isteach mar dhara haithris:
‘AGUS INSPIORÁID Á FÁIL acu ó oidhreacht chultúrtha, reiligiúnach agus dhaonnach na
hEorpa, ónar fhabhraigh na luachanna uilechoiteanna arb éard iad na cearta dosháraithe
doshannta atá ag an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas agus an smacht
reachta;’;

(b)

Sa seachtú haithris a ndéantar an t-ochtú haithris di, cuirtear ‘an Chonartha seo agus an
Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,’ in ionad ‘an Chonartha seo’;

(c)

San aonú haithris déag a ndéantar an dara haithris déag di, cuirtear ‘an Chonartha seo
agus an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,’ in ionad ‘an Chonartha seo’.

FORÁLACHA GINEARÁLTA
2)

Leasaítear Airteagal 1 mar a leanas:
(a)

cuirtear an abairt seo a leanas ag deireadh na chéad mhíre:
‘... , dá dtugann na Ballstáit inniúlachtaí chun na cuspóirí is coiteann dóibh a bhaint
amach.’;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:
‘Fothófar an tAontas ar an gConradh seo agus ar an gConradh ar Fheidhmiú an
Aontais Eorpaigh (dá ngairtear “na Conarthaí” anseo feasta). Beidh an stádas dlí céanna ag
an dá Chonradh sin. Gabhfaidh an tAontas ionad an Chomhphobail Eorpaigh agus
tiocfaidh sé i gcomharbas air.’
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Cuirtear Airteagal 1a isteach:
‘Airteagal 1a
Tá an tAontas fothaithe ar luachanna an mheasa ar urramú dhínit an duine, na saoirse, an
daonlathais, an chomhionannais, an smachta reachta agus an mheasa ar chearta an duine, lena
n-áirítear na cearta atá ag daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad. Is comhluachanna ag Ballstáit na
luachanna sin i sochaí arb iad is sainairíonna inti an t-iolrachas, an neamhidirdhealú, an
chaoinfhulaingt, an ceartas, an dlúthpháirtíocht agus an comhionannas idir mná agus fir.’

4)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 2:
‘Airteagal 2
1.
Is é is aidhm don Aontas an tsíocháin, a chuid luachanna agus dea-bhail a chuid pobal a
chur chun cinn.
2.
Cuirfidh an tAontas ar fáil dá shaoránaigh limistéar saoirse, slándála agus ceartais, gan
teorainneacha inmheánacha, ina n-áiritheofar saorghluaiseacht daoine i dteannta le bearta
iomchuí maidir le rialuithe ar theorainneacha seachtracha, tearmann agus inimirce, maille leis
an gcoirpeacht a chosc agus a chomhrac.
3.
Bunóidh an tAontas margadh inmheánach. Oibreoidh an tAontas ar mhaithe le forbairt
inbhuanaithe na hEorpa arna fothú ar an bhfás eacnamaíoch cothromúil agus ar chobhsaíocht
praghsanna, ar gheilleagar sóisialta margaidh ina bhfuil iomaíocht ghéar agus arb é is aidhm dó
an lánfhostaíocht agus an dul chun cinn sóisialta, agus ar ardleibhéal cosanta don chomhshaol
agus ar ardleibhéal feabhsaithe ar a cháilíocht. Déanfaidh sé dul chun cinn eolaíoch agus
teicneolaíoch a chur chun cinn.
Déanfaidh sé an t-eisiamh sóisialta agus an t-idirdhealú a chomhrac agus an ceartas sóisialta
agus an chosaint shóisialta, an comhionannas idir mná agus fir, an dlúthpháirtíocht idir na
glúnta agus an chosaint ar chearta an linbh a chur chun cinn.
Cuirfidh sé chun cinn an comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, mar aon leis an
dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit.
Urramóidh sé saibhreas a éagsúlachta cultúrtha agus teanga, agus áiritheoidh sé go ndéanfar
oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chaomhnú agus a fheabhsú.
4.
Bunóidh an tAontas aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta a bhfuil an euro mar
airgeadra aige.
5.
Ina chaidreamh leis an domhan mór, déanfaidh an tAontas a chuid luachanna agus
leasanna a chumhdach agus a chur chun cinn agus rannchuideoidh sé le cosaint a shaoránach.
Rannchuideoidh sé leis an tsíocháin, leis an tslándáil, le forbairt inbhuanaithe na Cruinne, leis
an dlúthpháirtíocht agus leis an meas frithpháirteach idir na pobail, leis an tsaorthrádáil chóir,
le deireadh a chur leis an mbochtaineacht, agus cearta an duine agus cearta an linbh go háirithe
a chosaint, leis an dlí idirnáisiúnta a urramú go docht agus a fhorbairt, lena n-áirítear
prionsabail Chairt na Náisiún Aontaithe a urramú.
6.
Saothróidh an tAontas a chuspóirí trí mheáin iomchuí atá comhchuimseach leis na
hinniúlachtaí atá tugtha dó sna Conarthaí.’
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Aisghairtear Airteagal 3 agus cuirtear Airteagal 3a nua isteach:
‘Airteagal 3a
1.
I gcomhréir le hAirteagal 3b, inniúlachtaí nach bhfuil tugtha don Aontas sna Conarthaí,
fanann siad ag na Ballstáit.
2.
Urramóidh an tAontas comhionannas na mBallstát i bhfianaise na gConarthaí, mar aon
lena bhféiniúlacht náisiúnta atá ina cuid dhílis dá struchtúir bhunúsacha idir pholaitiúil agus
bhunreachtúil, lena n-áirítear an fhéinriail áitiúil agus réigiúnach. Urramóidh sé a
bhfeidhmeanna sár-riachtanacha Stáit, lena n-áirítear iomláine chríochach an Stáit a áirithiú,
an smacht reachta a chaomhnú agus an tslándáil náisiúnta a choimirciú. Fanfaidh an tslándáil
náisiúnta, go háirithe, ina freagracht ar gach Ballstát faoi leith agus air siúd amháin.
3.
De bhua phrionsabal an chomhair dhílis, beidh an tAontas agus na Ballstáit de chúnamh
ag a chéile, agus lánurraim fhrithpháirteach á tabhairt acu dá chéile, i dtaca le cúraimí a
chineann ó na Conarthaí a chur i gcrích.
Glacfaidh na Ballstáit gach beart ginearálta nó leithleach is iomchuí chun a áirithiú go
gcomhlíonfar na hoibleagáidí a thig ó na Conarthaí nó de dhroim gníomhartha de chuid
institiúidí an Aontais.
Éascóidh na Ballstáit gnóthú chúraimí an Aontais agus staonfaidh siad ó aon bheart a
d'fhéadfadh gnóthú chuspóirí an Aontais a chur i gcontúirt.’

6)

Cuirtear Airteagal 3b isteach a ghabhann ionad Airteagal 5 den Chonradh ag bunú an
Chomhphobail Eorpaigh:
‘Airteagal 3b
1.
Tá teorainneacha inniúlachtaí an Aontais faoi rialú ag prionsabal na tabhartha. Tá
feidhmiú na n-inniúlachtaí faoi rialú ag prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta.
2.
Faoi phrionsabal na tabhartha, gníomhóidh an tAontas faoi theorainneacha na ninniúlachtaí atá tugtha dó ag na Ballstáit sna Conarthaí d'fhonn na cuspóirí atá leagtha amach
sna Conarthaí a bhaint amach. Inniúlachtaí nach bhfuil tugtha don Aontas sna Conarthaí,
fanann siad ag na Ballstáit.
3.
Faoi phrionsabal na coimhdeachta, ní ghníomhóidh an tAontas, sna réimsí nach dtig
faoina inniúlacht eisiach, ach amháin mura féidir agus a mhéad nach féidir leis na Ballstáit
cuspóirí na gníomhaíochta arna beartú a ghnóthú go leordhóthanach, bíodh sé ar leibhéal
lárnach nó ar leibhéal réigiúnach agus áitiúil, ach gur féidir, de bharr fhairsinge nó éifeachtaí na
gníomhaíochta arna beartú, na cuspóirí sin a ghnóthú níos fearr ar leibhéal an Aontais.
Cuirfidh institiúidí an Aontais prionsabal na coimhdeachta i bhfeidhm i gcomhréir leis an
bPrótacal maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm.
Áiritheoidh na Parlaimintí náisiúnta go ndéanfar an prionsabal sin a chomhlíonadh i gcomhréir
leis an nós imeachta atá leagtha amach sa Phrótacal sin.
4.
Faoi phrionsabal na comhréireachta, ní rachaidh inneachar agus foirm ghníomhaíocht
an Aontais thar a bhfuil riachtanach chun cuspóirí na gConarthaí a bhaint amach.
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Cuirfidh institiúidí an Aontais prionsabal na comhréireachta i bhfeidhm i gcomhréir leis an
bPrótacal maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm.’
7)

Aisghairtear Airteagal 5.

8)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 6:
‘Airteagal 6
1.
Aithníonn an tAontas na cearta, na saoirsí agus na prionsabail atá leagtha amach i
gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh an 7 Nollaig 2000, amhail mar a
oiriúnaíodh í an 12 Nollaig 2007, in Strasbourg, a mbeidh an stádas dlí céanna leis na
Conarthaí aici.
Ní dhéanfaidh forálacha na Cairte inniúlachtaí an Aontais, mar atá siad sainithe sna Conarthaí,
a leathnú in aon slí.
Forléireofar na cearta, na saoirsí agus na prionsabail atá leagtha amach sa Chairt i gcomhréir le
forálacha ginearálta Theideal VII den Chairt a bhfuil léiriú agus cur i bhfeidhm na Cairte faoina
rialú agus aird chuí á tabhairt ar na míniúcháin dá dtagraítear sa Chairt agus lena sonraítear
foinsí na bhforálacha sin.
2.
Aontóidh an tAontas don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí
Bunúsacha a Chosaint. Ní dhéanfaidh an t–aontachas sin difear d'inniúlachtaí an Aontais mar
atá siad sainithe sna Conarthaí.
3.
Is prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais a bheidh sna cearta bunúsacha mar atá siad
ráthaithe leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a
Chosaint agus mar a thig siad as na traidisiúin bhunreachtúla is coiteann do na Ballstáit.’

9)

Leasaítear Airteagal 7 mar a leanas:
(a)

san Airteagal go léir, cuirtear ‘toiliú’ in ionad ‘aontú’, déantar an tagairt do shárú ‘ar na
luachanna dá dtagraítear ag Airteagal 1a’ a chur in ionad na tagartha do shárú ‘ar
phrionsabail atá luaite in Airteagal 6(1),’ cuirtear ‘faoi na Conarthaí’ in ionad ‘faoin
gConradh seo’ agus cuirtear ‘ón gCoimisiún Eorpach’ in ionad ‘ón gCoimisiún’;

(b)

sa chéad abairt den chéad fhomhír de mhír 1, scriostar an chuid deiridh den abairt ‘agus
moltaí iomchuí a dhíriú chuig an mBallstát sin’; ag deireadh na habairte deiridh, déantar ‘...
agus féadfaidh sí, ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta céanna, moltaí a dhíriú
chuig an mBallstát sin.’ a chur in ionad ‘... agus féadfaidh sí, ag gníomhú di i gcomhréir leis
an nós imeachta céanna, a iarraidh ar dhaoine neamhspleácha tuarascáil a thíolacadh
laistigh de thréimhse réasúnta maidir leis an staid sa Bhallstát i dtrácht’;

(c)

i mír 2, cuirtear ‘an Chomhairle Eorpach, ag gníomhú di d'aon toil’ in ionad ‘an
Chomhairle, ag teacht le chéile di i dtionól na gCeannairí Stáit nó Rialtais agus ag
gníomhú di d'aon toil’ agus cuirtear ‘... ar an mBallstát i gceist’ in ionad ‘... ar rialtas an
Bhallstáit i gceist ...’;
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cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5 agus mhír 6:
‘5.
Déantar na socruithe vótála a bhfuil feidhm acu maidir le Parlaimint na hEorpa,
leis an gComhairle Eorpach agus leis an gComhairle, chun críocha an Airteagail seo, a
leagan síos in Airteagal 309 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.’

10)

Cuirtear an tAirteagal 7a nua seo a leanas isteach:
‘Airteagal 7a
1.
Déanfaidh an tAontas gaolmhaireacht speisialta a fhorbairt le tíortha comharsanacha
d'fhonn limistéar rathúnais agus dea–chomharsanúlachta a bhunú, arna fhothú ar luachanna an
Aontais agus arb iad is sainairíonna ann dlúthchaidreamh síochánta atá bunaithe ar an
gcomhar.
2.
Chun críocha mhír 1, féadfaidh an tAontas comhaontuithe sonracha a thabhairt i gcrích
leis na tíortha i dtrácht. Féadfaidh cearta agus oibleagáidí cómhalartacha a bheith ar áireamh
sna comhaontuithe sin mar aon leis an gcaoi chun gníomhaíochtaí a ghabháil ar láimh go
comhpháirteach. Beidh a gcur chun feidhme ina ábhar do chomhairliúchán tréimhsiúil.’

11)

Ionchorpraítear forálacha Theideal II sa Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, arna
leasú in ionaid eile, agus a ndéantar an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh de.

PRIONSABAIL DHAONLATHACHA
12)

Cuirtear an ceannteideal nua agus na hAirteagail nua 8 go 8c seo a leanas in ionad Theideal II
agus Airteagal 8:
‘TEIDEAL II
FORÁLACHA MAIDIR LEIS NA PRIONSABAIL DHAONLATHACHA
Airteagal 8
Ina chuid gníomhaíochtaí uile, urramóidh an tAontas prionsabal chomhionannas a shaoránach
agus gheobhaidh na saoránaigh cóir chomhionann óna chuid institiúidí, comhlachtaí, oifigí
agus gníomhaireachtaí. Is saoránach den Aontas é gach náisiúnach de Bhallstát. Beidh
saoránacht an Aontais de bhreis ar an tsaoránacht náisiúnta agus ní ghabhfaidh sí a hionad.
Airteagal 8a
1.

Beidh oibriú an Aontais fothaithe ar an daonlathas ionadaíoch.

2.

Ionadaítear do na saoránaigh go díreach ar leibhéal an Aontais i bParlaimint na hEorpa.

Ionadaítear do na Ballstáit sa Chomhairle Eorpach ag a gCeannairí Stáit nó Rialtais agus sa
Chomhairle ag a rialtais, atá freagrach iad féin go daonlathach, sin os comhair na bParlaimintí
náisiúnta nó os comhair a gcuid saoránach.
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3.
Beidh an ceart ag gach saoránach a bheith rannpháirteach i saol daonlathach an Aontais.
Glacfar cinntí chomh hoscailte agus is féidir agus ar leibhéal chomh gar agus is féidir don
saoránach.
4.
Rannchuidíonn páirtithe polaitiúla ar leibhéal Eorpach le feasacht pholaitiúil Eorpach a
fhoirmiú agus le toil shaoránaigh an Aontais a chur in iúl.
Airteagal 8b
1.
Tabharfaidh na hinstitiúidí do shaoránaigh agus do chomhlachais ionadaíocha, trí
bhealaí iomchuí, an deis a gcuid tuairimí a chur in iúl agus iad a mhalartú go poiblí i ngach
réimse de ghníomhaíocht an Aontais.
2.
Coimeádfaidh na hinstitiúidí agallamh oscailte, trédhearcach, tráthrialta ar siúl le
comhlachais ionadaíocha agus leis an tsochaí shibhialta.
3.
D'fhonn comhchuibheas agus trédhearcacht ghníomhaíochtaí an Aontais a áirithiú,
rachaidh an Coimisiún Eorpach i mbun comhairliúchán leathan le páirtithe lena mbaineann.
4.
Féadfaidh saoránaigh den Aontas, ar náisiúnaigh iad de líon suntasach de Bhallstáit agus
nach lú a líon ná aon mhilliún amháin ar a laghad, an tionscnamh a ghlacadh iarraidh ar an
gCoimisiún Eorpach, faoi chuimsiú a chumhachtaí, togra iomchuí a thíolacadh maidir le
ceisteanna a bhfuil gá dar leis na saoránaigh le gníomh dlí de chuid an Aontais ina leith chun na
Conarthaí a chur chun feidhme.
Déanfar na nósanna imeachta agus na coinníollacha is gá do thionscnamh den sórt sin ó na
saoránaigh a leagan síos i gcomhréir leis an gcéad mhír d'Airteagal 21 den Chonradh ar
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
Airteagal 8c
Rannchuidíonn na Parlaimintí náisiúnta go gníomhach le dea-fheidhmiú an Aontais:
(a) trína bheith á gcur ar an eolas ag institiúidí an Aontais agus trí dhréachtghníomhartha
reachtacha de chuid an Aontais a bheith á seoladh chucu i gcomhréir leis an bPrótacal
maidir le ról na bParlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach;
(b) trína thabhairt go n-urramaítear prionsabal na coimhdeachta i gcomhréir leis na nósanna
imeachta dá bhforáiltear sa Phrótacal maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na
comhréireachta a chur i bhfeidhm;
(c) trí rannpháirtiú, faoi chuimsiú limistéar na saoirse, na slándála agus an cheartais, i sásraí
meastóireachta ar chur chun feidhme bheartais an Aontais sa limistéar sin, i gcomhréir le
hAirteagal 61c den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus trí bheith bainteach
le faireachán polaitiúil ar Europol agus le meastóireacht ar ghníomhaíochtaí Eurojust, i
gcomhréir le hAirteagail 69g agus 69d den Chonradh sin;
(d) trí rannpháirtiú i nósanna imeachta um athbhreithniú ar na Conarthaí, i gcomhréir le
hAirteagal 48 den Chonradh seo;
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(e) trína bheith á gcur ar an eolas maidir le hiarratais ar aontachas leis an Aontas, i gcomhréir
le hAirteagal 49 den Chonradh seo;
(f) trí rannpháirtiú i gcomhar idirpharlaiminteach idir Pharlaimintí náisiúnta agus le
Parlaimint na hEorpa, i gcomhréir leis an bPrótacal maidir le ról na bParlaimintí náisiúnta
san Aontas Eorpach.’
INSTITIÚIDÍ
13)

Aisghairtear forálacha Theideal III. Cuirtear an ceannteideal seo a leanas in ionad Theideal III:
‘TEIDEAL III
FORÁLACHA MAIDIR LEIS NA hINSTITIÚIDÍ’.

14)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 9:
‘Airteagal 9
1.
Beidh creat institiúideach ag an Aontas arb é is aidhm dó a luachanna a chur chun cinn,
a chuspóirí a shaothrú, fónamh dá leasanna, do leasanna a shaoránach agus do leasanna a
Bhallstát, maraon le comhchuibheas, éifeachtúlacht agus leanúnachas a chuid beartas agus
gníomhaíochtaí a áirithiú.
Is iad institiúidí an Aontais:
— Parlaimint na hEorpa,
— an Chomhairle Eorpach,
— an Chomhairle,
— an Coimisiún Eorpach (dá ngairtear “an Coimisiún” anseo feasta),
— Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.
— an Banc Ceannais Eorpach
— an Chúirt Iniúchóirí.
2.
Gníomhóidh gach institiúid acu faoi theorainneacha na gcumhachtaí atá tugtha di sna
Conarthaí, i gcomhréir leis na nósanna imeachta agus faoi na coinníollacha agus chun na
gcríoch atá leagtha amach iontu. Cleachtfaidh na hinstitiúidí comhar dílis eatarthu féin.
3.
Déantar na forálacha a bhaineann leis an mBanc Ceannais Eorpach agus leis an gCúirt
Iniúchóirí, mar aon le forálacha mionsonraithe maidir leis na hinstitiúidí eile, a leagan amach sa
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
4.
Beidh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus Coiste na Réigiún a fheidhmeoidh
feidhmeanna comhairliúcháin de chúnamh ag Parlaimint na hEorpa, ag an gComhairle agus ag
an gCoimisiún.’
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Cuirtear Airteagal 9a isteach:
‘Airteagal 9a
1.
Déanfaidh Parlaimint na hEorpa, i gcomhpháirt leis an gComhairle, feidhmeanna
reachtacha agus buiséadacha a fheidhmiú. Feidhmeoidh sí feidhmeanna um rialú polaitiúil agus
feidhmeanna comhairliúcháin faoi mar atá leagtha síos sna Conarthaí. Toghfaidh sí Uachtarán
an Choimisiúin.
2.
Beidh Parlaimint na hEorpa comhdhéanta d'ionadaithe do shaoránaigh an Aontais. Ní
rachaidh a líon thar seacht gcéad caoga, móide an tUachtarán. Beidh ionadaíocht na saoránach
comhréireach go céimlaghdaitheach agus beidh íosmhéid seisear comhaltaí ann do gach
Ballstát. Ní bheidh níos mó ná sé shuíochán is nócha ag aon Bhallstát.
Glacfaidh an Chomhairle Eorpach d'aon toil, ar thionscnamh ó Pharlaimint na hEorpa agus
lena toiliú, cinneadh lena socrófar comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa, i gcomhréir leis na
prionsabail dá dtagraítear sa chéad fhomhír.
3.
Toghfar comhaltaí Pharlaimint na hEorpa go ceann téarma oifige cúig bliana trí vótáil
chomhchoiteann dhíreach i saorbhallóid rúnda.
4.
Toghfaidh Parlaimint na hEorpa a hUachtarán agus a cuid oifigeach as líon a cuid
comhaltaí.’

16)

Cuirtear Airteagal 9b isteach:
‘Airteagal 9b
1.
Tabharfaidh an Chomhairle Eorpach don Aontas an spreagadh is gá dá fhorbairt agus
saineoidh sí na treoirlínte agus na tosaíochtaí polaitiúla ginearálta. Ní fheidhmeoidh sí
feidhmeanna reachtacha.
2.
Beidh an Chomhairle Eorpach comhdhéanta de Cheannairí Stáit nó Rialtais na mBallstát
mar aon lena hUachtarán agus Uachtarán an Choimisiúin. Glacfaidh Ardionadaí an Aontais do
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála páirt ina cuid oibre.
3.
Tiocfaidh an Chomhairle Eorpach le chéile faoi dhó gach sé mhí arna comóradh ag a
hUachtarán. Nuair a éileoidh an clár oibre é, féadfaidh comhaltaí na Comhairle Eorpaí a
chinneadh go mbeidh aire de chúnamh ag gach duine acu, agus, i gcás Uachtarán an
Choimisiúin, go mbeidh comhalta den Choimisiún de chúnamh aige. Nuair a éileoidh an staid
amhlaidh, déanfaidh an tUachtarán cruinniú speisialta den Chomhairle Eorpach a chomóradh.
4.
Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt sna Conarthaí, glacfar cinntí na Comhairle
Eorpaí trí chomhthoil.
5.
Toghfaidh an Chomhairle Eorpach a hUachtarán, trí thromlach cáilithe, go ceann téarma
dhá bhliain go leith, a bheidh inathnuaite uair amháin. Mura féidir dó feidhmiú nó i gcás míiompair thromchúisigh, féadfaidh an Chomhairle Eorpach téarma oifige an Uachtaráin a
chríochnú i gcomhréir leis an nós imeachta céanna.
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I dtaca le hUachtarán na Comhairle Eorpaí:

(a) beidh sé i gceannas ar an gComhairle Eorpach agus stiúrfaidh sé a himeachtaí;
(b) i gcomhar le hUachtarán an Choimisiúin, agus ar bhonn imeachtaí na Comhairle Gnóthaí
Ginearálta, áiritheoidh sé ullmhúchán agus leanúnachas imeachtaí na Comhairle Eorpaí;
(c) féachfaidh sé le comhchuibheas agus comhthoil a éascú sa Chomhairle Eorpach;
(d) tíolacfaidh sé tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa tar éis gach ceann de chruinnithe na
Comhairle Eorpaí.
Áiritheoidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí ar a leibhéal féin agus sa cháil sin ionadaíocht
sheachtrach an Aontais maidir le saincheisteanna a bhaineann lena chomhbheartas eachtrach
agus slándála, ach sin gan dochar do chumhachtaí Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí
Eachtracha agus don Bheartas Slándála.
Ní fhéadfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí oifig náisiúnta a shealbhú.’
17)

Cuirtear Airteagal 9c isteach:
‘Airteagal 9c
1.
Feidhmeoidh an Chomhairle, i gcomhpháirt le Parlaimint na hEorpa, feidhmeanna
reachtacha agus buiséadacha. Feidhmeoidh sí feidhmeanna sainithe beartas agus feidhmeanna
comhordaitheacha faoi mar a leagtar síos sna Conarthaí.
2.
Beidh an Chomhairle comhdhéanta d'ionadaí do gach Ballstát ar leibhéal aireachta a
fhéadfaidh gealltanas a thabhairt thar ceann rialtas an Bhallstáit i dtrácht agus a vóta a
chaitheamh.
3.
Gníomhóidh an Chomhairle trí thromlach cáilithe ach amháin mar a bhforáiltear a
mhalairt sna Conarthaí.
4.
Amhail ón 1 Samhain 2014, saineofar tromlach cáilithe mar 55 % ar a laghad de
chomhaltaí na Comhairle, a chuimsíonn cúig chomhalta déag ar a laghad agus a ionadaíonn do
Bhallstáit a chuimsíonn 65 % ar a laghad de dhaonra an Aontais.
Ní mór a bheith ar áireamh i mionlach blocála ceithre chomhalta ar a laghad den Chomhairle;
dá uireasa sin measfar an tromlach cáilithe a bheith ann.
Déantar na socruithe eile a mbeidh vótáil trí thromlach cáilithe faoina rialú a leagan síos in
Airteagal 205(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
5.
Déantar na forálacha idirthréimhseacha maidir le sainiú an tromlaigh cháilithe a mbeidh
feidhm acu go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2014, sa Phrótacal maidir le forálacha
idirthréimhseacha mar aon leis na forálacha a mbeidh feidhm acu ón 1 Samhain 2014 go dtí
an 31 Márta 2017.
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6.
Tiocfaidh an Chomhairle le chéile i bhfoirmíochtaí éagsúla, a nglacfar an liosta dóibh
i gcomhréir le hAirteagal 201b den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
Áiritheoidh an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta comhchuibheas imeachtaí na bhfoirmíochtaí
éagsúla den Chomhairle. Ullmhóidh sí cruinnithe na Comhairle Eorpaí agus áiritheoidh sí go
gcuirtear na cinntí i gcrích i gcuibhreann le hUachtarán na Comhairle Eorpaí agus leis an
gCoimisiún.
Cumfaidh an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha gníomhaíocht sheachtrach an Aontais de réir na
dtreoirlínte straitéiseacha arna leagan síos ag an gComhairle Eorpach agus áiritheoidh sí
comhchuibheas ghníomhaíocht an Aontais.
7.
Beidh Coiste de Bhuanionadaithe Rialtais na mBallstát freagrach as imeachtaí na
Comhairle a ullmhú.
8.
Suífidh an Chomhairle i seisiún poiblí nuair a dhéanfaidh sí dréachtghníomh reachtach a
phlé agus nuair a dhéanfaidh sí vótáil ina leith. Chuige sin, roinnfear gach cruinniú den
Chomhairle ina dhá chuid, ceann a bhaineann le pléití maidir le gníomhartha reachtacha an
Aontais agus ceann a bhaineann lena ghníomhartha neamhreachtacha.
9.
Amach ó fhoirmíocht na Comhairle Gnóthaí Eachtracha, déanfaidh ionadaithe na
mBallstát sa Chomhairle Uachtaránacht na bhfoirmíochtaí den Chomhairle a shealbhú ar
bhonn uainíochta comhionainne, i gcomhréir leis na coinníollacha atá socraithe i gcomhréir le
hAirteagal 201b den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.’
18)

Cuirtear Airteagal 9d isteach:
‘Airteagal 9d
1.
Déanfaidh an Coimisiún leas ginearálta an Aontais a chur chun cinn agus glacfaidh sé
tionscnaimh iomchuí chuige sin. Áiritheoidh sé go gcuirfear i bhfeidhm na Conarthaí agus na
bearta a ghlacfaidh na hinstitiúidí de bhun na gConarthaí. Maoirseoidh sé cur i bhfeidhm dhlí
an Aontais faoi rialú Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Déanfaidh sé an buiséad a chur
chun feidhme agus déanfaidh sé cláir a bhainistiú. Feidhmeoidh sé feidhmeanna comhordaitheacha, feidhmiúcháin agus bainistíochta mar atá leagtha síos sna Conarthaí. Amach ón
gcomhbheartas eachtrach agus slándála agus amach ó chásanna eile dá bhforáiltear sna
Conarthaí, áiritheoidh sé ionadaíocht sheachtrach an Aontais. Glacfaidh sé tionscnaimh a
bhaineann le pleanáil bhliantúil agus ilbhliantúil an Aontais d'fhonn teacht ar chomhaontuithe
idirinstitiúideacha.
2.
Mura bhforáiltear a mhalairt sna Conarthaí, ní fhéadfar gníomhartha reachtacha Aontais
a ghlacadh ach amháin ar bhonn togra ón gCoimisiún. Glacfar gníomhartha eile ar bhonn
togra ón gCoimisiún nuair a fhoráiltear dó sin sna Conarthaí.
3.

Beidh téarma oifige cúig bliana ag an gCoimisiún.

Roghnófar comhaltaí an Choimisiúin mar gheall ar a n-inniúlacht i gcoitinne agus a dtiomantas
Eorpach as measc daoine nach bhfuil a neamhspleáchas inchurtha in amhras.
I bhfeidhmiú a fhreagrachtaí, beidh an Coimisiún neamhspleách ar fad. Gan dochar
d'Airteagal 9e(2), ní iarrfaidh comhaltaí an Choimisiúin teagaisc ar aon rialtas ná aon
institiúid, aon chomhlacht, aon oifig nó aon ghníomhaireacht eile ná ní ghlacfaidh siad teagasc
uathu. Staonfaidh siad ó aon ghníomh nach luíonn lena bhfeidhmeanna nó le comhlíonadh a
gcúraimí.
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4.
Beidh an Coimisiún a ainmneofar idir dáta theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin agus
an 31 Deireadh Fómhair 2014 comhdhéanta de náisiúnach amháin as gach Ballstát, lena náirítear an tUachtarán agus Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas
Slándála a bheidh ar dhuine dá Leas-Uachtaráin.
5.
Amhail ón 1 Samhain 2014, beidh an Coimisiún comhdhéanta de líon comhaltaí, lena
n-áirítear an tUachtarán agus Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don
Bheartas Slándála, ar líon é a fhreagróidh do dhá thrian de líon na mBallstát, ach amháin má
chinneann an Chomhairle Eorpach, ag gníomhú di d'aon toil, an líon sin a athrú.
Roghnófar comhaltaí an Choimisiúin as measc náisiúnaigh na mBallstát ar bhonn córais
uainíochta fíor-chomhionainne idir na Ballstáit a léireoidh raon déimeagrafach agus geografach
na mBallstát uile. Bunóidh an Chomhairle Eorpach an córas sin d'aon toil i gcomhréir le
hAirteagal 211a den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
6.

Déanfaidh Uachtarán an Choimisiúin:

(a) na treoirlínte a leagan síos a bhfeidhmeoidh an Coimisiún laistigh díobh;
(b) eagrúchán inmheánach an Choimisiúin a chinneadh chun comhchuibheas, éifeachtúlacht
agus coláisteachas a ghníomhaíochta a áirithiú;
(c) Leas-Uachtaráin, seachas Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don
Bheartas Slándála, a cheapadh as líon chomhaltaí an Choimisiúin.
Éireoidh comhalta den Choimisiún as oifig arna iarraidh sin don Uachtarán. Éireoidh
Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála as oifig,
i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 9e(1), arna iarraidh sin don
Uachtarán.
7.
Ag féachaint do na toghcháin do Pharlaimint na hEorpa agus tar éis dul i mbun na
gcomhairliúchán iomchuí, déanfaidh an Chomhairle Eorpach, ag gníomhú di trí thromlach
cáilithe, an t-iarrthóir atá beartaithe aici d'Uachtaránacht an Choimisiúin a mholadh do
Pharlaimint na hEorpa. Toghfaidh Parlaimint na hEorpa an t-iarrthóir sin trí thromlach de na
comhaltaí a chomhdhéanann í. Mura sroichfidh sé an tromlach is gá, molfaidh an Chomhairle
Eorpach, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe, iarrthóir nua do Pharlaimint na hEorpa faoi
cheann míosa agus toghfaidh Parlaimint na hEorpa é de réir an nós imeachta chéanna.
Glacfaidh an Chomhairle, de chomhthoil leis an Uachtarán toghaí, an liosta de na daoine eile a
bheartóidh sí a cheapadh ina gcomhaltaí den Choimisiún. Déanfar an rogha sin ar bhonn
moltaí arna ndéanamh ag na Ballstáit, i gcomhréir leis na critéir atá leagtha amach sa dara
fomhír de mhír 3 agus sa dara fomhír de mhír 5.
Déanfar an tUachtarán, Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas
Slándála agus comhaltaí eile an Choimisiúin a chur mar chomhlacht faoi réir vóta um thoiliú ag
Parlaimint na hEorpa. Ceapfaidh an Chomhairle Eorpach, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe,
an Coimisiún ar bhonn an toilithe sin.
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8.
Beidh an Coimisiún mar chomhlacht freagrach do Pharlaimint na hEorpa. Féadfaidh
Parlaimint na hEorpa vótáil ar thairiscint cáinte i leith an Choimisiúin i gcomhréir le
hAirteagal 201 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Má ritear tairiscint den sórt
sin, caithfidh comhaltaí uile an Choimisiúin scor dá n-oifig d'aon bhuíon agus caithfidh
Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála éirí as na
feidhmeanna a fheidhmíonn sé sa Choimisiún.’
19)

Cuirtear an tAirteagal 9e nua seo a leanas isteach:
‘Airteagal 9e
1.
Déanfaidh an Chomhairle Eorpach, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe, le comhaontú
ó Uachtarán an Choimisiúin, Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don
Bheartas Slándála a cheapadh. Féadfaidh an Chomhairle Eorpach a théarma oifige a chríochnú
de réir an nós imeachta chéanna.
2.
Seolfaidh an tArdionadaí comhbheartas eachtrach agus slándála an Aontais.
Rannchuideoidh sé trína thograí nó leis an mbeartas sin a fhorbairt agus feidhmeoidh sé é
faoi mar a shaineoidh an Chomhairle. Gníomhóidh sé amhlaidh maidir leis an gcomhbheartas
slándála agus cosanta.
3.

Beidh an tArdionadaí i gceannas ar an gComhairle Gnóthaí Eachtracha.

4.
Beidh an tArdionadaí ar dhuine de Leas-Uachtaráin an Choimisiúin. Áiritheoidh sé
comhchuibheas ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais. Beidh sé freagrach laistigh den
Choimisiún as na freagrachtaí a thiteann ar an gCoimisiún sa chaidreamh seachtrach agus as
gnéithe eile de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais a chomhordú. Agus na freagrachtaí sin á
bhfeidhmiú aige laistigh den Choimisiún, agus i dtaca leis na freagrachtaí sin amháin, beidh an
tArdionadaí faoi réir nósanna imeachta an Choimisiúin, a mhéid a bheidh sé sin comhchuí le
míreanna 2 agus 3.’
20)

Cuirtear Airteagal 9f isteach:
‘Airteagal 9f
1.
Cuimseoidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an Chúirt Bhreithiúnais, an Chúirt
Ghinearálta agus cúirteanna speisialaithe. Áiritheoidh sí go gcomhlíonfar an dlí i léiriú na
gConarthaí agus ina gcur i bhfeidhm.
Cuirfidh na Ballstáit leighis ar fáil a bheidh leordhóthanach chun cosaint dlí éifeachtach a
áirithiú sna réimsí atá folaithe le dlí an Aontais.
2.
Beidh an Chúirt Bhreithiúnais comhdhéanta de bhreitheamh amháin as gach Ballstát.
Beidh Abhcóidí Ginearálta de chúnamh aici.
Beidh ar an gCúirt Ghinearálta breitheamh amháin ar a laghad as gach Ballstát.
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Roghnófar breithiúna agus Abhcóidí Ginearálta na Cúirte Breithiúnais agus breithiúna na
Cúirte Ginearálta as measc daoine nach bhfuil a neamhspleáchas inchurtha in amhras agus a
chomhallann na coinníollacha atá leagtha síos in Airteagail 223 agus 224 den Chonradh ar
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Ceapfaidh rialtais na mBallstát iad de thoil a chéile ar feadh
téarma sé bliana. Féadfar breithiúna agus Abhcóidí Ginearálta atá ag éirí as oifig a athcheapadh.
3.

Déanfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, i gcomhréir leis na Conarthaí:

(a) rialú a thabhairt ar chaingne arna dtabhairt ag Ballstát, institiúid nó duine nádúrtha nó
dlítheanach;
(b) réamhrialuithe a thabhairt, arna n-iarraidh sin do chúirteanna nó do bhinsí de chuid na
mBallstát, maidir le léiriú dhlí an Aontais nó le bailíocht gníomhartha arna nglacadh ag na
hinstitiúidí;
(c) rialú a thabhairt i gcásanna eile dá bhforáiltear sna Conarthaí.’
21)

Ionchorpraítear forálacha Theideal IV sa Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do
Fhuinneamh Adamhach, arna leasú.

COMHAR FEABHSAITHE
22)

Cuirtear ceannteideal Theideal VII ar cheannteideal Theideal IV, ar a dtabharfar ‘FORÁLACHA
MAIDIR LEIS AN gCOMHAR FEABHSAITHE’, agus cuirtear an tAirteagal 10 seo a leanas in
ionad Airteagail 27a go 27e, Airteagail 40 go 40b agus Airteagail 43 go 45; cuirtear freisin in
ionad Airteagail 11 agus 11a den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh é. Cuirtear
Airteagail 280a go 280i den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh in ionad na
nAirteagal céanna, mar a shonraítear thíos i bpointe 278 d'Airteagal 2 den Chonradh seo:
‘Airteagal 10
1.
Na Ballstáit ar mian leo comhar feabhsaithe a bhunú eatarthu féin faoi chuimsiú
inniúlachtaí neamheisiacha an Aontais, féadfaidh siad leas a bhaint as institiúidí an Aontais agus
na hinniúlachtaí sin a fheidhmiú trí fhorálacha iomchuí na gConarthaí a chur i bhfeidhm, faoi
réir na dteorainneacha agus i gcomhréir leis na socruithe mionsonraithe atá leagtha síos san
Airteagal seo agus in Airteagail 280a go 280i den Chonradh ar Fheidhmiú an
Aontais Eorpaigh.
Is é is aidhm don chomhar feabhsaithe dlús a chur le cuspóirí an Aontais, a leasanna a chosaint
agus a phróiseas lánpháirtíochta a neartú. Beidh an comhar sin ar oscailt do gach Ballstát tráth
ar bith, i gcomhréir le hAirteagal 280c den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
2.
Déanfaidh an Chomhairle an cinneadh lena n-údarófar an comhar feabhsaithe a
ghlacadh mar rogha dheireanach nuair a bheidh sé suite aici nach bhféadfaidh an tAontas ina
iomláine cuspóirí an chomhair sin a bhaint amach laistigh de thréimhse réasúnta, agus ar
choinníoll go mbeidh naoi gcinn ar a laghad de na Ballstáit rannpháirteach ann. Gníomhóidh
an Chomhairle i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 280d den
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
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3.
Féadfaidh gach comhalta den Chomhairle a bheith rannpháirteach ina pléití, ach ní
ghlacfaidh páirt sa vótáil ach na comhaltaí sin amháin den Chomhairle a ionadaíonn do na
Ballstáit atá rannpháirteach sa chomhar feabhsaithe. Tá na rialacha vótála leagtha síos in
Airteagal 280e den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
4.
Ní bheidh gníomhartha arna nglacadh faoi chuimsiú an chomhair fheabhsaithe ina
gceangal ach ar na Ballstáit rannpháirteacha amháin. Ní mheasfar iad mar chuid den acquis a
gcaithfidh Stáit is iarrthóirí ar aontachas leis an Aontas glacadh leis.’
23)

Athainmnítear Teideal V mar a leanas: ‘CUR I bhFEIDHM FHORÁLACHA GINEARÁLTA
MAIDIR LE GNÍOMHAÍOCHT SHEACHTRACH AN AONTAIS AGUS FORÁLACHA
SONRACHA MAIDIR LEIS AN gCOMHBHEARTAS EACHTRACH AGUS SLÁNDÁLA’.

FORÁLACHA GINEARÁLTA MAIDIR LEIS AN nGNÍOMHAÍOCHT SHEACHTRACH
24)

Cuirtear isteach an Chaibidil 1 nua agus na hAirteagail 10a agus 10b nua seo a leanas:
‘CAIBIDIL I
FORÁLACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE GNÍOMHAÍOCHT SHEACHTRACH AN AONTAIS
Airteagal 10a
1.
Beidh gníomhaíocht an Aontais ar an ardán idirnáisiúnta bunaithe ar na prionsabail a
spreag a chruthú, a fhorbairt agus an meádú a tháinig air, prionsabail a bhféachann sé lena gcur
ar aghaidh sa domhan mór: an daonlathas, an smacht reachta, uilechoitinne agus
dodhealaitheacht chearta an duine agus na mbunsaoirsí, an meas ar dhínit an duine,
prionsabail an chomhionannais agus na dlúthpháirtíochta, agus an meas ar phrionsabail Chairt
na Náisiún Aontaithe agus ar phrionsabail an dlí idirnáisiúnta.
Féachfaidh an tAontas le caidrimh a fhorbairt agus comhpháirtíochtaí a thógáil le tríú tíortha
agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta, réigiúnacha nó domhanda a pháirtíonn na prionsabail
chéanna dá dtagraítear sa chéad fhomhír. Cuirfidh sé réitigh iltaobhacha ar fhadhbanna
coiteanna chun cinn, go háirithe faoi chreat na Náisiún Aontaithe.
2.
Déanfaidh an tAontas comhbheartais agus gníomhaíochtaí a shainiú agus a shaothrú
agus cuirfidh sé roimhe an comhar a chothú go mór i réimsí uile an chaidrimh idirnáisiúnta,
d'fhonn:
(a) a luachanna, a bhunleasanna, a shlándáil, a neamhspleáchas agus a iomláine a choimirciú;
(b) an daonlathas, an smacht reachta, cearta an duine agus prionsabail an dlí idirnáisiúnta a
chomhdhlúthú agus tacú leo;
(c) an tsíocháin a chaomhnú, coinbhleachtaí a chosc agus an tslándáil idirnáisiúnta a neartú, i
gcomhréir le cuspóirí agus le prionsabail Chairt na Náisiún Aontaithe, le prionsabail
Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí agus le cuspóirí Chairt Pháras, lena n-áirítear na
prionsabail sin a bhaineann le teorainneacha seachtracha;
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(d) tacú le forbairt inbhuanaithe eacnamaíoch, shóisialta agus chomhshaoil na dtíortha
i mbéal forbartha, agus é mar phríomhaidhm deireadh a chur leis an mbochtaineacht;
(e) lánpháirtiú na dtíortha uile sa gheilleagar domhanda a chothú, lena n-áirítear trí shrianta
ar an trádáil idirnáisiúnta a dhíothú de réir a chéile;
(f) cuidiú le forbairt beart idirnáisiúnta chun mianach an chomhshaoil agus bainistiú
inbhuanaithe acmhainní nádúrtha an domhain a chaomhnú agus a fheabhsú, chun an
fhorbairt inbhuanaithe a áirithiú;
(g) cabhrú le pobail, le tíortha agus le réigiúin atá ag tabhairt aghaidh ar thubaistí nádúrtha nó
ar thubaistí de dhéantús an duine; agus
(h) córas idirnáisiúnta a chur chun cinn arna bhunú ar chomhar iltaobhach níos láidre agus ar
an dea-rialachas domhanda.
3.
Urramóidh an tAontas na prionsabail atá leagtha amach i mír 1 agus mír 2 agus
saothróidh sé na cuspóirí atá leagtha amach iontu, nuair a bheidh na réimsí éagsúla de
ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais a thagann faoi réim an Teidil seo agus faoi réim Chuid a
Cúig den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus gnéithe seachtracha a bheartas eile
á bhforbairt agus á gcur chun feidhme.
Áiritheoidh an tAontas comhchuibheas idir na réimsí éagsúla dá ghníomhaíocht sheachtrach
agus idir na réimsí sin agus a chuid beartas eile. Áiritheoidh an Chomhairle agus an Coimisiún,
le cúnamh ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, an
comhchuibheas sin agus comhoibreoidh siad chuige sin.
Airteagal 10b
1.
Ar bhonn na bprionsabal agus na gcuspóirí atá leagtha amach in Airteagal 10a,
déanfaidh an Chomhairle Eorpach leasanna agus cuspóirí straitéiseacha an Aontais a
shainaithint.
Beidh cinntí ón gComhairle Eorpach maidir le leasanna agus cuspóirí straitéiseacha an Aontais
bainteach leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála agus le réimsí eile de ghníomhaíocht
sheachtrach an Aontais. Féadfaidh na cinntí sin a bheith bainteach le caidreamh an Aontais le
tír shonrach nó réigiún sonrach nó féadfaidh cur chuige téamúil a bheith acu. Saineoidh siad a
ré agus na hacmhainní a chuirfidh an tAontas agus na Ballstáit ar fáil.
Gníomhóidh an Chomhairle Eorpach d'aon toil ar mholadh ón gComhairle arna glacadh ag an
gComhairle de réir na socruithe arna leagan síos do gach réimse. Cuirfear cinntí ón gComhairle
Eorpach chun feidhme de réir na nósanna imeachta dá bhforáiltear sna Conarthaí.
2.
Féadfaidh Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,
do réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála, agus an Coimisiún, do réimsí eile den
ghníomhaíocht sheachtrach, tograí comhpháirteacha a thíolacadh don Chomhairle.’
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AN COMHBHEARTAS EACHTRACH AGUS SLÁNDÁLA
25)

Cuirfear na ceannteidil seo a leanas isteach:
‘CAIBIDIL 2
FORÁLACHA SONRACHA MAIDIR LEIS AN gCOMHBHEARTAS EACHTRACH AGUS
SLÁNDÁLA
ROINN 1
FORÁLACHA COITEANNA’

26)

Cuirtear an tAirteagal 10c nua seo a leanas isteach:
‘Airteagal 10c
Beidh gníomhaíocht an Aontais ar an ardán idirnáisiúnta, de bhun na Caibidle seo, bunaithe ar
na prionsabail a leagtar síos i gCaibidil 1, saothróidh sí na cuspóirí a leagtar síos inti agus
seolfar í i gcomhréir leis na forálacha ginearálta a leagtar síos inti.’

27)

Leasaítear Airteagal 11 mar a leanas:
(a)

cuirtear an dá mhír seo a leanas in ionad mhír 1:
‘1.
In ábhair a bhaineann leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála, folóidh
inniúlacht an Aontais gach réimse den bheartas eachtrach agus gach ceist a bhaineann le
slándáil an Aontais, lena n-áirítear comhbheartas cosanta a chumadh go comhleanúnach,
as a bhféadfadh comhchosaint teacht.
Beidh an comhbheartas eachtrach agus slándála faoi réir rialacha sonracha agus nósanna
imeachta sonracha. Déanfaidh an Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle, ag gníomhú
dóibh d'aon toil, é a shainiú, ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt sna Conarthaí.
Déanfar glacadh gníomhartha reachtacha a eisiamh. Déanfaidh Ardionadaí an Aontais do
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus na Ballstáit an beartas sin a
fheidhmiú i gcomhréir leis na Conarthaí. Sainítear rólanna sonracha Pharlaimint na
hEorpa agus an Choimisiúin sa réimse sin sna Conarthaí. Ní bheidh dlínse ag Cúirt
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir leis na forálacha sin, seachas a dlínse chun
faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh Airteagal 25b den Chonradh seo agus chun
athbhreithniú a dhéanamh ar dhlíthiúlacht cinntí áirithe dá bhforáiltear sa dara mír
d'Airteagal 240a den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
2.
Faoi chuimsiú phrionsabail agus chuspóirí a ghníomhaíochta seachtraí, maidir le
comhbheartas eachtrach agus slándála, arna bhunú ar an dlúthpháirtíocht pholaitiúil
fhrithpháirteach a fhorbairt idir na Ballstáit, ar cheisteanna leasa ghinearálta a shainaithint
agus ar chéim chóineasaithe a bheidh ag síormhéadú idir ghníomhaíochtaí na mBallstát,
déanfaidh an tAontas é a ghnóthú, a sheoladh, a shainiú agus a chur chun feidhme.’;
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athuimhrítear mír 2 mar mhír 3 agus leasaítear í mar a leanas:
(i)

cuirtear an méid seo a leanas le deireadh na chéad fhomhíre:
‘... agus urramóidh siad gníomhaíocht an Aontais sa réimse sin.’;

(ii)
28)

cuirtear ‘Áiritheoidh an Chomhairle agus an tArdionadaí go gcomhlíonfar na
prionsabail sin.’ in ionad na tríú fomhíre.

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 12:
‘Airteagal 12
Seolfaidh an tAontas an comhbheartas eachtrach agus slándála:
(a) trí na treoirlínte ginearálta a shainiú;
(b) trí chinntí a ghlacadh lena saineofar:
(i)

gníomhaíochtaí atá le cur i gcrích ag an Aontas;

(ii) seasaimh atá le glacadh ag an Aontas;
(iii) socruithe maidir leis na cinntí dá dtagraítear i bpointí (i) agus (ii) a chur chun
feidhme;
agus
(c) trí neartú a dhéanamh ar chomhar córasach idir na Ballstáit agus a mbeartas á seoladh acu.’
29)

Leasaítear Airteagal 13 mar a leanas:
(a)

i mír 1, cuirtear ‘Déanfaidh an Chomhairle Eorpach leasanna straitéiseacha an Aontais a
shainaithint, cuspóirí a chomhbheartais eachtraigh agus slándála a chinneadh agus
treoirlínte ginearálta a chomhbheartais eachtraigh agus slándála, lena n-áirítear ábhair a
bhfuil impleachtaí cosanta acu, a shainiú.’ in ionad ‘Saineoidh an Chomhairle Eorpach
prionsabail agus treoirlínte ginearálta an chomhbheartais eachtraigh, lena n-áirítear ábhair
a bhfuil impleachtaí cosanta acu.’ agus cuirtear an abairt seo a leanas leis an mír:
‘Glacfaidh sí na cinntí is gá.’. Cuirtear an mhír seo a leanas isteach:
‘Má éilíonn forbairtí idirnáisiúnta é, déanfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí cruinniú
urghnách den Chomhairle Eorpach a chomóradh d'fhonn línte straitéiseacha bheartas an
Aontais a shainiú i bhfianaise na bhforbairtí sin.’;

(b)

scriostar mír 2, agus athuimhrítear mír 3 mar mhír 2. Cuirtear an méid seo a leanas in
ionad na chéad fhomhíre: ‘Cumfaidh an Chomhairle an comhbheartas eachtrach agus
slándála agus glacfaidh sí na cinntí is gá chun an comhbheartas sin a shainiú agus a chur
chun feidhme ar bhonn na dtreoirlínte ginearálta agus na línte straitéiseacha arna sainiú ag
an gComhairle Eorpach.’ Scriostar an dara fomhír. Sa tríú fomhír, arb í an dara fomhír
anois í, cuirtear ‘Áiritheoidh an Chomhairle agus Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí
Eachtracha agus don Bheartas Slándála ...’ in ionad ‘Áiritheoidh an Chomhairle ...’;
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cuirtear an mhír nua seo a leanas isteach:
‘3.
Déanfaidh an tArdionadaí agus na Ballstáit an comhbheartas eachtrach agus
slándála a chur in éifeacht, agus leas á bhaint as acmhainní náisiúnta agus acmhainní an
Aontais.’

30)

Cuirtear an tAirteagal 13a nua seo a leanas isteach:
‘Airteagal 13a
1.
Rannchuideoidh Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas
Slándála, a rachaidh i gceannas ar an gComhairle Gnóthaí Eachtracha, leis an gcomhbheartas
eachtrach agus slándála a ullmhú trína thograí agus áiritheoidh sé cur chun feidhme na gcinntí
arna nglacadh ag an gComhairle Eorpach agus ag an gComhairle.
2.
Feidhmeoidh an tArdionadaí ar son an Aontais maidir leis na hábhair a bhaineann leis
an gcomhbheartas eachtrach agus slándála. Seolfaidh sé agallamh polaitiúil le tríú páirtithe thar
ceann an Aontais agus léireoidh sé seasamh an Aontais in eagraíochtaí idirnáisiúnta agus ag
comhdhálacha idirnáisiúnta.
3.
Agus a shainordú á chomhall aige, beidh de chúnamh ag Ardionadaí an Aontais Seirbhís
Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí. Oibreoidh an tseirbhís sin i gcomhar le seirbhísí
taidhleoireachta na mBallstát agus comhdhéanfar í d'oifigigh ó na rannóga ábhartha
d'Ardrúnaíocht na Comhairle agus den Choimisiún mar aon le foireann arna tabhairt ar
iasacht ó sheirbhísí taidhleoireachta náisiúnta na mBallstát. Socrófar eagrúchán agus oibriú na
Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí le cinneadh ón gComhairle. Gníomhóidh an
Chomhairle Eorpach d'aon toil, ar thogra ón Ardionadaí, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint
na hEorpa agus tar éis toiliú a fháil ón gCoimisiún.’

31)

Leasaítear Airteagal 14 mar a leanas:
(a)

i mír 1, cuirtear an abairt seo a leanas in ionad an chéad dá abairt: ‘Nuair a éileoidh an
staid idirnáisiúnta gníomhaíocht oibríochtúil ag an Aontas, glacfaidh an Chomhairle na
cinntí is gá.’;

(b)

déantar an dara fomhír de mhír 1 de mhír 2 agus athuimhrítear na míreanna ina diaidh dá
réir. Sa chéad abairt, cuirtear ‘do chinneadh ,’ in ionad ‘do ghníomhaíocht
chomhpháirteach,’ agus cuirtear ‘an chinnidh sin’ in ionad ‘na gníomhaíochta sin’.
Scriostar an abairt deiridh;

(c)

i mír 3 a athuimhrítear mar mhír 2, cuirtear ‘cinntí dá dtagraítear i mír 1’ in ionad
‘gníomhaíochtaí comhpháirteacha ...’;

(d)

scriostar mír 4 mar atá, agus athuimhrítear na míreanna ina diaidh sin dá réir;
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(e)

sa chéad abairt de mhír 5, arna hathuimhriú mar mhír 3, cuirtear ‘... de bhun chinnidh dá
dtagraítear i mír 1, cuirfidh an Ballstát i dtrácht faisnéis ar fáil in am ionas gur féidir, ...’ in
ionad ‘de bhun gníomhaíochta comhpháirtí, cuirfear eolas ar fáil in am ionas gur féidir, ...’;

(f)

sa chéad abairt de mhír 6, a athuimhrítear mar uimhir 4, cuirtear ‘... mura mbeidh an tathbhreithniú déanta ar an gcinneadh ón gComhairle dá dtagraítear i mír 1 ...’ in ionad
‘mura mbeidh cinneadh déanta ag an gComhairle ...’ agus cuirtear ‘... an chinnidh sin ...’ in
ionad ‘... na gníomhaíochta comhpháirtí.’;

(g)

i mír 7, a athuimhrítear mar mhír 5, sa chéad abairt cuirtear ‘... cinneadh dá dtagraítear
san Airteagal seo ...’ in ionad ‘... gníomhaíocht chomhpháirteach ...’ agus sa dara habairt
cuirtear ‘cuspóirí an chinnidh dá dtagraítear i mír 1 ná a éifeachtúlacht a dhochrú.’ in
ionad ‘cuspóirí na gníomhaíochta comhpháirtí ná a héifeachtúlacht a dhochrú.’

32)

I dtús Airteagal 15, cuirtear ‘Glacfaidh an Chomhairle cinntí lena saineofar ...’ in ionad
‘Glacfaidh an Chomhairle comhsheasaimh. Saineoidh na comhsheasaimh ...’ agus ag deireadh
an Airteagail cuirtear ‘... seasaimh an Aontais’ in ionad ‘... na comhsheasaimh’.

33)

Cuirtear isteach Airteagal 15a a bhfuil foclaíocht Airteagal 22 aige fairis na leasuithe seo a
leanas:

34)

(a)

i mír 1, cuirtear ‘Féadfaidh aon Bhallstát, Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha
agus don Bheartas Slándála, nó an tArdionadaí le tacaíocht ón gCoimisiún, aon cheist a
thig faoin gcomhbheartas eachtrach agus slándála a chur os comhair na Comhairle ...’ a
chur in ionad ‘Féadfaidh aon Bhallstát nó an Coimisiún aon cheist a thig faoin
gcomhbheartas eachtrach agus slándála a chur os comhair na Comhairle...’ agus cuirtear
‘...tionscnaimh nó tograí mar is iomchuí a thíolacadh di.’ in ionad ‘... tograí a thíolacadh
di.’;

(b)

i mír 2, cuirtear ‘comórfaidh an tArdionadaí, uaidh féin, ...’ in ionad ‘comórfaidh an
Uachtaránacht, uaithi féin, ...’ agus cuirtear ‘arna iarraidh sin do Bhallstát’ in ionad ‘arna
iarraidh sin don Choimisiún nó do Bhallstát, ...’.

Cuirtear Airteagal 115b isteach a bhfuil foclaíocht Airteagal 23 aige fairis na leasuithe seo a
leanas:
(a)

i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fomhíre: ‘Glacfaidh an Chomhairle
Eorpach agus an Chomhairle cinntí faoin gCaibidil seo ag gníomhú dóibh d'aon toil, ach
amháin mar a bhforáiltear a mhalairt sa Chaibidil seo. Déanfar glacadh gníomhartha
reachtacha a eisiamh.’ agus cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte deiridh den
dara fomhír ‘Má ionadaíonn líon na gcomhaltaí den Chomhairle a dhéanann a staonadh ó
vótáil a cháiliú amhlaidh do thrian ar a laghad de na Ballstáit a chuimsíonn trian ar a
laghad de dhaonra an Aontais, ní ghlacfar an cinneadh.’;

(b)

leasaítear mír 2 mar a leanas:
(i)

cuirtear an dá fhleasc seo a leanas in ionad na chéad fhleisce:
‘— nuair a ghlacfaidh sí cinneadh lena saineofar gníomhaíocht nó seasamh Aontais
ar bhonn cinnidh ón gComhairle Eorpach a bhaineann le leasanna agus cuspóirí
straitéiseacha an Aontais, dá dtagraítear in Airteagal 10b(1),
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— nuair a ghlacfaidh sí cinneadh lena saineofar gníomh nó seasamh Aontais, ar
thogra arna thíolacadh ag Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus
don Bheartas Slándála mar thoradh ar iarraidh shonrach chuig an Ardionadaí
ón gComhairle Eorpach ar a tionscnamh féin nó ar thionscnamh an
Ardionadaí;’;
(ii)

sa dara fleasc, a ndéantar an tríú fleasc di, cuirtear ‘... ag cur cinnidh chun feidhme
lena saineofar gníomhaíocht nó seasamh Aontais’ in ionad ‘... ag cur gníomhaíochta
comhpháirtí nó comhsheasaimh Aontais chun feidhme’;

(iii)

sa dara fomhír, an chéad abairt, cuirtear ‘bunúsacha’ isteach in ionad ‘tábhachtacha’;
cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte deiridh ‘Déanfaidh an
tArdionadaí, i ndlúthchomhairle leis an mBallstát i dtrácht, réiteach is inghlactha ag
an mBallstát a lorg. Má theipeann ar an iarracht, féadfaidh an Chomhairle, ag
gníomhú di trí thromlach cáilithe, a iarraidh go ndéanfar an t-ábhar a tharchur chuig
an gComhairle Eorpach chun cinneadh a ghlacadh d'aon toil.’;

(iv)

cuirtear an mhír 3 nua seo a leanas in ionad an tríú fomhír, déantar mír 4 den
fhomhír dheiridh agus athuimhrítear mír 3 mar mhír 5:
‘3.
Féadfaidh an Chomhairle Eorpach cinneadh a ghlacadh d'aon toil lena
bhforálfar go ngníomhóidh an Chomhairle trí thromlach cáilithe i gcásanna seachas
na cinn dá dtagraítear i mír 2.’;

(c)
35)

sa mhír a athuimhrítear mar mhír 4 anois, cuirtear ‘Ní bheidh feidhm ag míreanna 2
agus 3...’ in ionad ‘Ní bheidh feidhm ag an mír seo...’.

Leasaítear Airteagal 16 mar a leanas:
(a)

cuirtear ‘Rachaidh na Ballstáit...’ in ionad ‘Tabharfaidh na Ballstáit eolas dá chéile agus
rachaidh siad ...’, cuirtear ‘i dtionól na Comhairle Eorpaí agus i dtionól na Comhairle’ in
ionad ‘i dtionól na Comhairle’ agus cuirtear ‘chun cur chuige coiteann a shainiú’ in ionad
‘chun a áirithiú go gcuirfear tionchar an Aontais i gcion ar an mbealach is éifeachtúla is
féidir trí ghníomhaíocht chomhbheartaithe agus chóineasaithe.’;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas isteach i ndiaidh na chéad abairte: ‘Sula nglacfaidh sé ar
láimh aon ghníomhaíocht ar an ardán idirnáisiúnta nó aon ghealltanas a d'fhéadfadh
difear a dhéanamh do leasanna an Aontais, rachaidh gach Ballstát i gcomhairle leis na
Ballstáit eile i dtionól na Comhairle Eorpaí nó i dtionól na Comhairle. Áiritheoidh na
Ballstáit, trína gcuid gníomhaíochtaí a chóineasú, go mbeidh an tAontas in ann a leasanna
agus a luachanna a chur i gcion ar an ardán idirnáisiúnta. Beidh na Ballstáit
dlúthpháirteach le chéile.’;

(c)

cuirtear an dá mhír seo a leanas leis an Airteagal:
‘Nuair a bheidh cur chuige coiteann de chuid an Aontais de réir bhrí na chéad mhíre
sainithe ag an gComhairle Eorpach nó ag an gComhairle, déanfaidh Ardionadaí an
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus Airí Gnóthaí Eachtracha
na mBallstát a ngníomhaíochtaí a chomhordú i dtionól na Comhairle.
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Comhoibreoidh misin taidhleoireachta na mBallstát agus toscaireachtaí an Aontais i dtríú
tíortha agus in eagraíochtaí idirnáisiúnta agus rannchuideoidh siad leis an gcur chuige
coiteann a fhoirmiú agus a chur chun feidhme.’
36)

Déantar Airteagal 28a de théacs Airteagal 17 fairis na leasuithe atá leagtha amach i bpointe 49
thíos.

37)

Leasaítear Airteagal 18 mar a leanas:

38)

(a)

scriostar míreanna 1 go 4;

(b)

i mír 5, nach n-uimhreofar, cuirtear ‘..., ar thogra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí
Eachtracha agus don Bheartas Slándála, ...’ in ionad ‘..., aon uair a mheasann sí gur gá sin,
...’ agus cuirtear an abairt seo a leanas isteach ag an deireadh ‘Cuirfidh an tIonadaí
Speisialta a shainordú i gcrích faoi údarás an Ardionadaí.’

Leasaítear Airteagal 19 mar a leanas:
(a)

sa chéad fhomhír agus sa dara fomhír de mhír 1, cuirtear ‘... seasaimh an Aontais’ in ionad
‘... na comhsheasaimh ...’ agus cuirtear an abairt seo a leanas isteach ag deireadh na chéad
fhomhíre: ‘Déanfaidh Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas
Slándála an comhordú sin a eagrú.’;

(b)

leasaítear mír 2 mar a leanas:
(i)

sa chéad fhomhír; cuirtear ‘I gcomhréir le hAirteagal 11(3),’ in ionad ‘Gan dochar do
mhír 1 agus d'Airteagal 14(3)’ agus cuirtear ‘, agus an tArdionadaí,’ isteach i ndiaidh
‘na Ballstáit eile sin’;

(ii)

sa chéad abairt den dara fomhír, cuirtear ‘agus an tArdionadaí’ isteach i ndiaidh
‘... na Ballstáit eile ...’; sa dara habairt, cuirtear ‘... ina gcomhaltaí ...’ in ionad ‘... ina
mbuanchomhaltaí ...’ agus cuirtear ‘... déanfaidh siad, i bhfeidhmiú a bhfeidhmeanna, seasaimh ...’ in ionad ‘... áiritheoidh siad, i bhfeidhmiú a bhfeidhmeanna, go
ndéanfar seasaimh ...’;

(iii)

cuirtear an tríú fomhír nua seo a leanas isteach:
‘Nuair a bheidh seasamh sainithe ag an Aontas ar ábhar atá ar chlár oibre
Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, iarrfaidh na Ballstáit a shuíonn ar an
gComhairle Slándála go n-iarrfar ar an Ardionadaí seasamh an Aontais a chur
i láthair.’
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Leasaítear Airteagal 20 mar a leanas:
(a)

sa chéad mhír, cuirtear ‘toscaireachtaí an Aontais’ in ionad ‘Toscaireachtaí an Choimisiúin’
agus cuirtear ‘… na cinntí lena saineofar seasaimh agus gníomhartha Aontais arna
nglacadh de bhua na Caibidle seo a chomhlionadh agus a chur chun feidhme.’ in ionad ‘...
na comhsheasaimh agus na gníomhaíochtaí comhpháirteacha arna nglacadh ag an
gComhairle a chomhlíonadh agus a chur chun feidhme’;

(b)

sa dara mír, cuirtear ‘... trí fhaisnéis a mhalartú agus trí mheasúnachtaí comhpháirteacha a
dhéanamh.’ in ionad ‘... trí fhaisnéis a mhalartú, trí mheasúnachtaí comhpháirteacha a
dhéanamh ...’ agus scriostar ‘agus trí rannchuidiú leis na forálacha dá dtagraítear in
Airteagal 20 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh’;

(c)

cuirtear an mhír nua seo a leanas leis an Airteagal:
‘Rannchuideoidh siad leis an gceart a chur chun feidhme atá ag saoránaigh an Aontais
chun cosaint a fháil ar chríoch tríú tíortha dá dtagraítear in Airteagal 17b(2)(c) den
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis na bearta arna nglacadh de bhun
Airteagal 20 den Chonradh sin.’

40)

Leasaítear Airteagal 21 mar a leanas:
(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre:
‘Rachaidh Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála
i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa go tráthrialta maidir le príomhghnéithe agus
bunroghanna an chomhbheartais eachtraigh agus slándála agus an chomhbheartais
slándála agus cosanta agus cuirfidh sé ar an eolas í faoi éabhlóid na mbeartas sin.
Áiritheoidh sé go dtabharfar aird chuí ar dhearcadh Pharlaimint na hEorpa. Féadfaidh na
hionadaithe speisialta a bheith rannpháirteach maidir le Parlaimint na hEorpa a chur ar an
eolas.’;

(b)

sa chéad abairt den dara mír, cuirtear ‘... agus chuig an Ardionadaí nó moltaí a thabhairt
don Chomhairle agus don Ardionadaí.’ in ionad ‘... agus moltaí a thabhairt di.’ sa dara
habairt, cuirtear ‘... dhá uair sa bhliain’ in ionad ‘... gach bliain’ agus cuirtear ‘, lena náirítear an comhbheartas slándála agus cosanta.’ isteach ag an deireadh.

41)

Déantar Airteagal 15a de théacs Airteagal 22; déantar é a leasú mar a luaitear anseo thuas ag
pointe 33.

42)

Déantar Airteagal 15b de théacs Airteagal 23; déantar é a leasú mar a luaitear anseo thuas ag
pointe 34.

43)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 24,
‘Airteagail 24
Féadfaidh an tAontas comhaontuithe a thabhairt i gcrích le Stát amháin nó níos mó nó le
heagraíocht idirnáisiúnta amháin nó níos mó sna réimsí a thig faoin gCaibidil seo.’
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Leasaítear Airteagal 25 mar a leanas:
(a)

sa chéad abairt den chéad mhír, cuirtear tagairt don Chonradh ar Fheidhmiú an
Aontais Eorpaigh in ionad na tagartha don Chonradh ag bunú an Chomhphobail
Eorpaigh agus cuirtear ‘nó arna iarraidh sin d'Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí
Eachtracha agus don Bheartas Slándála’ i ndiaidh ‘arna iarraidh sin don Chomhairle,’ sa
dara habairt, cuirtear ‘... gan dochar do chumhachtaí an Ardionadaí’ in ionad ‘gan dochar
do fhreagracht na hUachtaránachta agus an Choimisiúin’;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad théacs an dara mír: ‘Faoi chuimsiú na Caibidle seo,
feidhmeoidh an Coiste Polaitiúil agus Slándála, faoi fhreagracht na Comhairle agus an
Ardionadaí, rialú polaitiúil agus stiúradh straitéiseach na n-oibríochtaí bainistíochta
géarchéime dá dtagraítear in Airteagal 28b.’;

(c)

sa tríú mír, scriostar ‘gan dochar d'Airteagal 47’.

Aisghairtear Airteagal 26 agus 27. Cuirtear isteach Airteagal 25a agus Airteagal 25b agus
cuirtear Airteagal 25b in ionad Airteagal 47:
‘Airteagal 25a
I gcomhréir le hAirteagal 16b den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus de
mhaolú ar mhír 2 de, glacfaidh an Chomhairle cinneadh lena leagfar síos na rialacha a
bhaineann le daoine aonair a chosaint i dtaca le sonraí pearsanta a bheith á bpróiseáil ag na
Ballstáit nuair atá gníomhaíochtaí á gcur i gcrích acu a thig faoi raon feidhme na Caibidle seo,
agus na rialacha a bhaineann le saorghluaiseacht na sonraí sin. Beidh comhlíonadh na rialacha
sin faoi rialú údarás neamhspleách.
Airteagal 25b
Ní dhéanfaidh cur chun feidhme an chomhbheartais eachtraigh agus slándála difear do chur
i bhfeidhm na nósanna imeachta agus do raon chumhachtaí na n-institiúidí dá bhforáiltear sna
Conarthaí chun na hinniúlachtaí Aontais dá dtagraítear in Airteagail 2b go 2e den Chonradh ar
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a fheidhmiú.
Mar an gcéanna, ní dhéanfaidh cur chun feidhme na mbeartas atá liostaithe sna hAirteagail sin
difear do chur i bhfeidhm na nósanna imeachta agus do raon chumhachtaí na n-institiúidí a
leagtar síos sna Conarthaí chun na hinniúlachtaí Aontais faoin gCaibidil seo a fheidhmiú.’

46)

I gcomhréir le pointe 22 thuas, cuirtear Airteagal 10 isteach in ionad Airteagail 27a go 27e,
maidir le comhar feabhsaithe.

17.12.2007

47)

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

33

Leasaítear Airteagal 28 mar a leanas:
(a)

scriostar mír 1, agus athuimhrítear na míreanna ina diaidh sin dá réir; san Airteagal tríd
síos, cuirtear ‘ar bhuiséad an Aontais’ in ionad ‘ar bhuiséad na gComhphobal Eorpach’;

(b)

i mír 2, a athuimhrítear mar mhír 1, cuirtear ‘... tríd an gCaibidil seo a chur chun feidhme’
in ionad ‘... trí na forálacha dá dtagraítear sa Teideal seo’;

(c)

sa chéad abairt i mír 3, a athuimhrítear mar mhír 2, cuirtear ‘de bharr an Chaibidil sin a
chur chun feidhme’ in ionad ‘de bharr na forálacha sin a chur chun feidhme’;

(d)

cuirtear an mhír 3 nua seo a leanas isteach, agus scriostar mír 4:
‘3.
Glacfaidh an Chomhairle cinneadh lena mbunófar na nósanna imeachta speisialta
chun rochtain sciobtha a ráthú ar leithreasaí i mbuiséad an Aontais chun tionscadail faoi
chuimsiú an chomhbheartais eachtraigh agus slándála a mhaoiniú go práinneach, agus go
háirithe le haghaidh gníomhaíochtaí ullmhúcháin do na cúraimí dá dtagraítear in
Airteagal 28a(1) agus in Airteagal 28b. Gníomhóidh sí tar éis dul i gcomhairle le
Parlaimint na hEorpa.
Déanfar na gníomhaíochtaí ullmhúcháin do na cúraimí dá dtagraítear in Airteagal 28a(1)
agus in Airteagal 28b nach muirearófar ar bhuiséad an Aontais a mhaoiniú trí chiste
tosaithe arna chomhdhéanamh de ranníocaíochtaí ó na Ballstáit.
Glacfaidh an Chomhairle trí thromlach cáilithe, ar thogra ó Ardionadaí an Aontais do
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, cinntí lena mbunófar:
(a) na nósanna imeachta chun an ciste tosaithe a chur ar bun agus a mhaoiniú, go
háirithe na méideanna arna gcionroinnt ar an gciste;
(b) na nósanna imeachta chun an ciste tosaithe a riar;
(c) na nósanna imeachta rialaithe airgeadais.
Nuair nach féidir an cúram arna bheartú i gcomhréir le hAirteagal 28a(1) agus le
hAirteagal 28b a mhuirearú ar bhuiséad an Aontais, údaróidh an Chomhairle don
Ardionadaí an ciste sin a úsáid. Déanfaidh an tArdionadaí tuarascáil don Chomhairle
maidir leis an sainordú a chur chun feidhme.’
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COMHBHEARTAS SLÁNDÁLA AGUS COSANTA
48)

Cuirtear an roinn 2 nua seo a leanas isteach:
‘ROINN 2
FORÁLACHA A MAIDIR LEIS AN gCOMHBHEARTAS SLÁNDÁLA AGUS COSANTA’

49)

Cuirtear isteach Airteagal 28a a ghabhann foclaíocht Airteagal 17, fairis na leasuithe seo a
leanas:
(a)

cuirtear an mhír 1 nua seo a leanas isteach, agus athuimhrítear an mhír ina dhiaidh sin
mar mhír 2:
‘1.
Beidh an comhbheartas slándála agus cosanta ina chuid dhílis den chomhbheartas
eachtrach agus slándála. Cuirfidh sé cumas oibríochtúil ar fáil don Aontas trí tharraingt ar
shócmhainní sibhialta agus míleata. Féadfaidh an tAontas iad a úsáid maidir le misin
lasmuigh den Aontas a bhaineann leis an tsíochánaíocht, coinbhleachtaí a chosc agus an
tslándáil idirnáisiúnta a neartú i gcomhréir le prionsabail Chairt na Náisiún Aontaithe.
Cuirfear na cúraimí sin i gcrích ag baint úsáide as cumais arna gcur ar fáil ag na Ballstáit.’;

(b)

athuimhrítear mír 1 mar mhír 2 agus leasaítear í mar a leanas:
(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:
‘2.
Beidh ar áireamh sa chomhbheartas slándála agus cosanta comhbheartas
cosanta an Aontais a chumadh go comhleanúnach. Tiocfaidh comhchosaint as sin
nuair a chinnfidh an Chomhairle Eorpach amhlaidh, ag gníomhú di d'aon toil. Sa
chás sin, molfaidh sí do na Ballstáit cinneadh den sórt sin a ghlacadh i gcomhréir
lena rialacha bunreachtúla faoi seach.’;

(c)

(ii)

sa dara fomhír, cuirtear ‘i gcomhréir leis an Roinn seo’ in ionad ‘i gcomhréir leis an
Airteagal seo’;

(iii)

scriostar an tríú fomhír;

cuirtear na míreanna 3 go 7 seo a leanas in ionad mhíreanna 2, 3, 4 agus 5 atá ann:
‘3.
Déanfaidh na Ballstáit, d'fhonn an comhbheartas slándála agus cosanta a chur
chun feidhme, cumais shibhialta agus mhíleata a chur ar fáil don Aontas chun
rannchuidiú leis na cuspóirí arna sainiú ag an gComhairle. Na Ballstáit sin a bhunaíonn
fórsaí ilnáisiúnta le chéile, féadfaidh siad freisin na fórsaí sin a chur ar fáil don
chomhbheartas slándála agus cosanta.
Gabhfaidh na Ballstáit ar láimh a gcumais mhíleata a fheabhsú go comhleanúnach.
Déanfaidh an Ghníomhaireacht sa réimse a bhaineann le cumais chosanta a fhorbairt, le
taighde, le soláthar agus le harmálacha (dá ngairtear “an Ghníomhaireacht Eorpach um
Chosaint” anseo feasta) riachtanais oibríochtúla a shainaithint, bearta a chur ar aghaidh
chun na riachtanais sin a chomhall, rannchuidiú le haon bheart is gá do neartú bhonn
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tionsclaíoch agus teicneolaíoch earnáil na cosanta a shainaithint, agus nuair is iomchuí, a
chur chun feidhme, beidh sí rannpháirteach i mbeartas Eorpach chumas agus armálacha a
shainiú, agus cuideoidh sí leis an gComhairle chun feabhsú ar a gcumais mhíleata a
mheas.
4.
Cinntí a bhaineann leis an mbeartas slándála agus cosanta, lena n-áirítear na cinntí
sin a chuireann tús le misean dá dtagraítear san Airteagal seo, glacfaidh an Chomhairle iad
ag gníomhú di d'aon toil ar thogra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus
don Bheartas Slándála nó ar thionscnamh ó Bhallstát. Féadfaidh an tArdionadaí a
mholadh go rachfar ar iontaoibh acmhainní náisiúnta agus ionstraimí an Aontais araon,
i gcomhpháirt leis an gCoimisiún nuair is iomchuí.
5.
Féadfaidh an Chomhairle a chur de chúram, i gcreat an Aontais, ar ghrúpa Ballstát
cúram a chur i gcrích d'fhonn luachanna an Aontais a chosaint agus fónamh dá leasanna.
Beidh cur i gcrích an chúraim sin faoi réir Airteagal 28c.
6.
Na Ballstáit sin a gcomhallann a gcumais mhíleata critéir níos airde agus a bhfuil
gealltanais níos ceangailtí déanta acu i leith a chéile sa réimse sin ar mhaithe leis na
cúraimí is déine, bunóidh siad buanchomhar struchtúrtha laistigh de chreat an Aontais.
Beidh an comhar sin faoi réir Airteagal 28e. Ní dhéanfaidh sé dochar d'fhorálacha
Airteagal 28b.
7.
Má dhéantar ionsaí armtha ar a chríoch ar Bhallstát, caithfidh na Ballstáit
rannpháirteacha eile cúnamh agus cabhair a thabhairt dó le gach meán is féidir leo,
i gcomhréir le hAirteagal 51 de Chairt na Náisiún Aontaithe. Ní dhéanfaidh sé sin dochar
do cháilíocht shonrach beartais slándála agus cosanta Ballstát áirithe.
Beidh na ceangaltais agus an comhar sa réimse sin comhchuí leis na ceangaltais arna
ngabháil ar láimh laistigh d'Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh a leanann de
bheith mar bhunsraith dá gcosaint chomhchoiteann i gcás na Stát atá ina gcomhaltaí de
agus mar eagras dá cur chun feidhme.’
50)

Cuirtear na hAirteagail 28b go 28e nua seo a leanas isteach:
‘Airteagal 28b
1.
Beidh san áireamh ar na cúraimí dá dtagraítear in Airteagal 28a(1), a bhféadfaidh an
tAontas úsáid a bhaint as meáin shibhialta agus mhíleata lena linn, oibríochtaí comhpháirteacha dí-armála, cúraimí daonnúla agus tarrthála, cúraimí comhairle agus cúnaimh
míleata, cúraimí a bhaineann le coinbhleachtaí a chosc agus cúraimí síochánaíochta, cúraimí
fórsaí comhraic le linn bainistíochta géarchéime, lena n-áirítear an tsíocháin a dhéanamh agus
an cobhsú iarchoinbhleachta. Féadfaidh na cúraimí sin uile rannchuidiú leis an gcomhrac in
aghaidh na sceimhlitheoireachta, go fiú trí thacú le tríú tíortha chun an sceimhlitheoireacht a
chomhrac ar a gcríocha.
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2.
Glacfaidh an Chomhairle cinntí maidir leis na cúraimí dá dtagraítear i mír 1 lena
saineofar a gcuspóirí agus a raon feidhme agus na coinníollacha ginearálta lena gcur chun
feidhme. Áiritheoidh Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas
Slándála, ag gníomhú dó faoi údarás na Comhairle agus i ndlúth-thadhall buan leis an gCoiste
Polaitiúil agus Slándála, go ndéanfar comhordú ar ghnéithe sibhialta agus míleata na gcúraimí
sin.
Airteagal 28c
1.
Faoi chuimsiú na gcinntí arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 28b, féadfaidh an
Chomhairle cur chun feidhme cúraim a chur ar ghrúpa Ballstát a bheidh toilteanach agus a
mbeidh an cumas is gá acu le haghaidh cúraim den sórt sin. Comhaontóidh na Ballstáit sin
eatarthu féin, i gcomhlachas le hArdionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don
Bheartas Slándála, maidir le bainistiú an chúraim.
2.
Coinneoidh na Ballstáit a bheidh rannpháirteach sa chúram an Chomhairle ar an eolas
go tráthrialta faoina dhul chun cinn, ar a dtionscnamh féin nó arna iarraidh sin do Bhallstát
eile. Cuirfidh na Ballstáit sin an Chomhairle ar an eolas láithreach más léir go leanfadh
móriarmhairtí ón gcúram a chur i gcrích nó gur ghá leasú ar an gcuspóir, ar an raon feidhme
agus ar na coinníollacha arna socrú don chúram sna cinntí dá dtagraítear i mír 1. Sna cásanna
sin, glacfaidh an Chomhairle na cinntí is gá.
Airteagal 28d
1.
Is é an cúram a bheidh ar an nGníomhaireacht Eorpach um Chosaint, dá dtagraítear in
Airteagal 28a(3), agus a bheidh faoi réir údarás na Comhairle:
(a) rannchuidiú le cuspóirí na mBallstát i ndáil le cumais mhíleata a shainaithint agus
measúnú a dhéanamh ar a mhéid a urramaítear na ceangaltais chumais atá tugtha ag na
Ballstáit;
(b) comhchuibhiú ar na riachtanais oibríochtúla a chur cun cinn agus modhanna soláthair
éifeachtúla comhoiriúnacha a ghlacadh;
(c) tionscadail iltaobhacha a mholadh chun na cuspóirí a chomhall i dtaca le cumais mhíleata
de, comhordú ar na cláir arna gcur chun feidhme ag na Ballstáit agus bainistiú na gclár
sonrach comhair a áirithiú;
(d) tacú le taighde i dteicneolaíocht na cosanta, agus gníomhaíochtaí comhpháirteacha taighde
agus staidéar ar réitigh theicneolaíocha a fhreagróidh do riachtanais oibríochtúla todhchaí
a chomhordú agus a phleanáil;
(e) rannchuidiú le gach beart fóinteach a shainaithint agus, más gá, a chur chun feidhme chun
bonn tionsclaíoch agus teicneolaíoch earnáil na cosanta a neartú agus chun éifeachtúlacht
an chaiteachais mhíleata a fheabhsú.
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2.
Beidh an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint ar oscailt do gach Ballstát ar mian leis
a bheith rannpháirteach inti. Glacfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe,
cinneadh lena saineofar reacht, suíomh agus rialacha oibríochtúla na Gníomhaireachta. Ba
chóir go dtabharfadh an cinneadh sin aird ar leibhéal na rannpháirtíochta iarbhír i
ngníomhaíochtaí na Gníomhaireachta. Cuirfear grúpaí sonracha ar bun laistigh den
Ghníomhaireacht a thabharfaidh le chéile Ballstáit a bhfuil tionscadail chomhpháirteacha á
gcur i gcrích acu. Cuirfidh an Ghníomhaireacht a cuid cúraimí i gcrích i gcuibhreann leis an
gCoimisiún nuair is gá.
Airteagal 28e
1.
Na Ballstáit ar mian leo a bheith rannpháirteach sa bhuanchomhar struchtúrtha dá
dtagraítear in Airteagal 28a(6), a chomhallfaidh na critéir agus a mbeidh na gealltanais déanta
acu maidir le cumais mhíleata atá leagtha amach sa Phrótacal maidir leis an mbuanchomhar
struchtúrtha, cuirfidh siad a n-intinn in iúl don Chomhairle agus d'Ardionadaí an Aontais do
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála.
2.
Laistigh de thrí mhí ón bhfógra dá dtagraítear i mír 1, glacfaidh an Chomhairle cinneadh
lena mbunófar buanchomhar struchtúrtha agus lena gcinnfear liosta na mBallstát
rannpháirteach. Gníomhóidh an Chomhairle trí thromlach cáilithe, tar éis dul i gcomhairle
leis an Ardionadaí.
3.
Aon Bhallstát ar mian leis, tráth níos déanaí, a bheith rannpháirteach sa bhuanchomhar
struchtúrtha, cuirfidh sé a intinn in iúl don Chomhairle agus don Ardionadaí.
Glacfaidh an Chomhairle cinneadh lena ndaingneofar rannpháirtíocht an Bhallstáit i dtrácht a
chomhallann na critéir agus a dhéanann na ceangaltais dá dtagraítear in Airteagail 1 agus 2 den
Phrótacal maidir leis an mbuanchomhar struchtúrtha. Gníomhóidh an Chomhairle trí
thromlach cáilithe, tar éis dul i gcomhairle leis an Ardionadaí. Ní ghlacfaidh páirt sa vótáil ach
na comhaltaí den Chomhairle a ionadaíonn do na Ballstáit rannpháirteacha.
Saineofar tromlach cáilithe i gcomhréir le hAirteagal 205(3)(a) den Chonradh ar Fheidhmiú an
Aontais Eorpaigh.
4.
Más rud é nach gcomhallann Ballstát rannpháirteach na critéir a thuilleadh nó nach
féidir leis na ceangaltais dá dtagraítear in Airteagail 1 agus 2 den Phrótacal maidir le
buanchomhar struchtúrtha a ghabháil ar láimh a thuilleadh, féadfaidh an Chomhairle cinneadh
a ghlacadh chun rannpháirtíocht an Bhallstáit sin a fhionraí.
Gníomhóidh an Chomhairle trí thromlach cáilithe. Ní ghlacfaidh páirt sa vótáil ach na
comhaltaí den Chomhairle a ionadaíonn do na Ballstáit rannpháirteacha, seachas an Ballstát
i dtrácht.
Saineofar tromlach cáilithe i gcomhréir le hAirteagal 205(3)(a) den Chonradh ar Fheidhmiú an
Aontais Eorpaigh.
5.
Más mian le Ballstát rannpháirteach tarraingt siar ón mbuanchomhar struchtúrtha,
cuirfidh sé a intinn in iúl don Chomhairle a thabharfaidh dá haire go bhfuil deireadh le
rannpháirtíocht an Bhallstáit i dtrácht.
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6.
Na cinntí agus na moltaí ón gComhairle arna nglacadh faoi chuimsiú an
bhuanchomhair struchtúrtha, seachas na cinn dá bhforáiltear i míreanna 2 go 5, glacfar d'aon
toil iad. Chun críocha na míre seo, is éard is aontoilíocht ann vótaí ionadaithe na mBallstát
rannpháirteach amháin.’
51)

Cuirtear forálacha Chaibidlí 1, 4 agus 5 de Theideal IV de Chuid a Trí den Chonradh ar
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh in ionad Airteagail 29 go 39 de Theideal VI a bhaineann le
comhar breithiúnach in ábhair choiriúla agus le comhar póilíneachta . Mar a leagtar amach i
bpointí 64, 67 agus 68 d'Airteagal 2 den Chonradh seo, cuirtear Airteagal 61 den Chonradh ar
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh in ionad Airteagal 29, cuirtear Airteagal 69f agus Airteagal 69g
den Chonradh sin in ionad Airteagal 30, cuirtear Airteagail 69a, 69b agus 69d den Chonradh
sin in ionad Airteagal 31, cuirtear Airteagal 69h den Chonradh sin in ionad Airteagal 32,
cuirtear Airteagal 61e den Chonradh sin in ionad Airteagal 33 agus cuirtear Airteagal 61d den
Chonradh sin in ionad Airteagal 36. Scriostar ceannteideal an Teidil agus déantar uimhir an
Teidil a bhaineann leis na forálacha críochnaitheacha dá uimhir.

52)

I gcomhréir le pointe 22 thuas, cuirtear Airteagal 10 in ionad Airteagail 40 go 40b de
Theideal VI agus Airteagail 43 go 45 de Theideal VII a bhaineann le comhar feabhsaithe agus
aisghairtear Teideal VII.

53)

Aisghairtear Airteagail 41 agus 42 de Chonradh AE.

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA
54)

Athuimhrítear Teideal VIII maidir leis na forálacha críochnaitheacha mar Theideal VI; déantar
an Teideal sin agus Airteagail 48, 49 agus 53 a leasú mar a shonraítear anseo thíos i bpointí 56,
57 agus 61 faoi seach. Cuirtear Airteagal 25b in ionad Airteagal 47, mar a shonraítear anseo
thuas i bpointe 45 agus aisghairtear Airteagail 46 agus 50.

55)

Cuirtear an tAirteagal 46a nua seo a leanas isteach:
‘Airteagal 46a
Beidh pearsantacht dhlítheanach ag an Aontas.’

56)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 48:
‘Airteagal 48
1.
Féadfar na Conarthaí a leasú i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta um athbhreithniú.
Féadfar freisin na Conarthaí a leasú i gcomhréir le nósanna imeachta um athbhreithniú
simplithe.
An gnáthnós imeachta um choigeartú
2.
Féadfaidh Rialtas aon Bhallstáit, Parlaimint na hEorpa nó an Coimisiún tograí a
thíolacadh don Chomhairle chun na Conarthaí a leasú. Féadfaidh na tograí sin, i measc nithe
eile, fónamh do mhéadú nó do laghdú na n-inniúlachtaí atá tugtha don Aontas leis na
Conarthaí. Cuirfidh an Chomhairle na tograí sin chuig an gComhairle Eorpach agus cuirfear in
iúl iad do na Parlaimintí náisiúnta.
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3.
Má dhéanann an Chomhairle Eorpach, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa
agus leis an gCoimisiún, cinneadh a ghlacadh trí thromlach simplí i bhfabhar scrúdú a
dhéanamh ar na leasuithe arna mbeartú, déanfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí
Coinbhinsiún a chomóradh arb iad a bheidh air ionadaithe do na Parlaimintí náisiúnta, do
Cheannairí Stáit nó Rialtais na mBallstát, do Pharlaimint na hEorpa agus don Choimisiún.
Rachfar i gcomhairle freisin leis an mBanc Ceannais Eorpach i gcás athruithe institiúideacha sa
réimse airgeadaíochta. Scrúdóidh an Coinbhinsiún na tograí do leasuithe agus glacfaidh sé de
chomhthoil moladh chuig comhdháil d'ionadaithe rialtais na mBallstát dá bhforáiltear i mír 4.
Féadfaidh an Chomhairle Eorpach cinneadh trí thromlach simplí, tar éis toiliú a fháil ó
Pharlaimint na hEorpa, gan Coinbhinsiún a chomóradh más rud é nach bhfuil bonn cirt leis de
bharr raon na leasuithe arna mbeartú. Sa chás sin, saineoidh an Chomhairle Eorpach na
téarmaí tagartha do chomhdháil d'ionadaithe rialtais na mBallstát.
4.
Comórfaidh Uachtarán na Comhairle comhdháil d'ionadaithe rialtais na mBallstát chun
na leasuithe a bheidh le déanamh ar na Conarthaí a chinneadh de thoil a chéile.
Tiocfaidh na leasuithe i bhfeidhm tar éis a ndaingnithe ag na Ballstáit go léir i gcomhréir lena
rialacha bunreachtúla faoi seach.
5.
Más rud é, dhá bhliain tar éis conradh ag leasú na gConarthaí a shíniú, go mbeidh sé
daingnithe ag ceithre chúigiú de na Ballstáit agus go mbeidh deacrachtaí ag Ballstát amháin nó
níos mó dul ar aghaidh leis an daingniú, déanfar an cheist a tharchur chuig an gComhairle
Eorpach.
Na nósanna imeachta um choigeartú simplithe
6.
Féadfaidh rialtas aon Bhallstáit, Parlaimint na hEorpa nó an Coimisiún tograí a chur faoi
bhráid na Comhairle Eorpaí chun na forálacha i gCuid a Trí den Chonradh ar Fheidhmiú an
Aontais Eorpaigh maidir le beartais inmheánacha agus gníomhaíocht inmheánach an Aontais a
athbhreithniú go hiomlán nó go páirteach.
Féadfaidh an Chomhairle Eorpach cinneadh a ghlacadh lena leasófar na forálacha i gCuid a Trí
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh go hiomlán nó go páirteach. Gníomhóidh an
Chomhairle Eorpach d'aon toil tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an
gCoimisiún, agus leis an mBanc Ceannais Eorpach i gcás athruithe institiúideacha sa réimse
airgeadaíochta. Ní thiocfaidh an cinneadh sin i bhfeidhm go dtí go mbeidh sé formheasta ag na
Ballstáit, i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach.
Ní fhéadfaidh an cinneadh dá dtagraítear sa dara fomhír na hinniúlachtaí atá tugtha don Aontas
leis na Conarthaí a mhéadú.
7.
Nuair a fhoráiltear sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh nó i dTeideal V den
Chonradh seo go ngníomhóidh an Chomhairle d'aon toil i réimse nó i gcás faoi leith, féadfaidh
an Chomhairle Eorpach cinneadh a ghlacadh lena n-údarófar don Chomhairle gníomhú trí
thromlach cáilithe sa réimse sin nó sa chás sin. Ní bheidh feidhm ag an bhfomhír seo maidir le
cinntí a bhfuil impleachtaí míleata acu nó maidir le cinntí i réimse na cosanta.
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Nuair a fhoráiltear sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh go nglacfaidh an
Chomhairle gníomhartha reachtacha i gcomhréir le nós imeachta reachtach speisialta, féadfaidh
an Chomhairle Eorpach cinneadh a ghlacadh lena n-údarófar na gníomhartha sin a ghlacadh i
gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach.
Déanfar gach tionscnamh arna ghlacadh ag an gComhairle Eorpach ar bhonn na chéad
fhomhíre nó an dara fomhír a chur in iúl do na Parlaimintí náisiúnta. Ar Pharlaimint náisiúnta
a freasúra a chur in iúl laistigh de shé mhí ón bhfógra sin a thabhairt, ní ghlacfar an cinneadh
dá dtagraítear sa chéad fhomhír nó sa dara fomhír. Cheal freasúra, féadfaidh an Chomhairle
Eorpach an cinneadh sin a ghlacadh.
Chun na cinntí dá dtagraítear sa chéad fhomhír agus sa dara fomhír a ghlacadh, gníomhóidh an
Chomhairle Eorpach d'aon toil tar éis toiliú a fháil ó Pharlaimint na hEorpa a ghníomhóidh trí
thromlach de na comhaltaí a chomhdhéanann í.’
57)

58)

In Airteagal 49, leasaítear an chéad mhír mar a leanas:
(a)

sa chéad abairt, cuirtear ‘... a urramaíonn na luachanna dá dtagraítear in Airteagal 1a agus
atá tiomanta iad a chur chun cinn go comhpháirteach iarratas a dhéanamh ...’ in ionad ‘...
a urramaíonn na prionsabail atá leagtha amach in Airteagal 6(1) iarratas a dhéanamh ...’;

(b)

sa dara habairt, cuirtear ‘Cuirfear Parlaimint na hEorpa agus na Parlaimintí náisiúnta ar an
eolas faoin iarratas sin. Díreoidh an Stát iarrthach a iarratas chun na Comhairle a
ghníomhóidh d'aon toil’ in ionad ‘Díreoidh sé a iarratas chun na Comhairle agus
gníomhóidh sí d'aon toil. Díreoidh an Stát iarrthach a iarratas chun na Comhairle agus
gníomhóidh sí d'aon toil ...’; cuirtear ‘toiliú’ in ionad ‘aontú’ agus scriostar ‘glan’;

(c)

cuirtear isteach an abairt nua seo a leanas isteach ag deireadh na míre: ‘Tabharfar aird ar
na coinníollacha incháilitheachta a bheidh formheasta ag an gComhairle Eorpach.’

Cuirtear an tAirteagal 49a nua seo a leanas isteach:
‘Airteagal 49a
1.
Féadfaidh aon Bhallstát a chinneadh, i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla féin,
tarraingt siar ón Aontas.
2.
Déanfaidh Ballstát a chinnfidh tarraingt siar fógra faoina intinn a chur chuig an
gComhairle Eorpach. I bhfianaise na dtreoirlínte ón gComhairle Eorpach, rachaidh an tAontas i
mbun caibidlíochta agus tabharfaidh sé comhaontú i gcrích leis an Stát sin, ina leagfar amach
na socruithe dá tharraingt siar, ag féachaint don chreat dá ghaolmhaireacht sa todhchaí leis an
Aontas. Déanfar an Comhaontú sin a chaibidil i gcomhréir le hAirteagal 188n(3) den
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Déanfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí
thromlach cáilithe tar éis toiliú a fháil ó Pharlaimint na hEorpa, an comhaontú sin a thabhairt i
gcrích thar ceann an Aontais.
3.
Scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an mBallstát i dtrácht ó dháta
an comhaontú um tharraingt siar a theacht i bhfeidhm nó, ina éagmais sin, dhá bhliain tar éis
an fhógra dá dtagraítear i mír 2, ach amháin má chinneann an Chomhairle Eorpach d'aon toil, i
gcomhaontú leis an mBallstát i dtrácht, an tréimhse sin a fhadú.
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4.
Chun críocha mhíreanna 2 agus 3, ní bheidh an comhalta den Comhairle Eorpach nó
den Chomhairle a ionadaíonn don Bhallstát a bheidh ag tarraingt siar rannpháirteach i bpléití
na Comhairle Eorpaí nó na Comhairle nó i gcinntí ón gComhairle Eorpach nó ón gComhairle a
bhaineann leis an mBallstát sin.
Saineofar tromlach cáilithe i gcomhréir le hAirteagal 205(3)(b) den Chonradh ar Fheidhmiú an
Aontais Eorpaigh.
5.
Má iarrann Stát a tharraing siar ón Aontas aontú athuair, beidh an iarraidh sin faoi réir
an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 49.’
59)

Cuirtear Airteagal 49b isteach:
‘Airteagal 49b
Is cuid dhílis de na Conarthaí na Prótacail agus na hIarscríbhinní atá i gceangal leo.’

60)

Cuirtear Airteagal 49c isteach:
‘Airteagal 49c
1.
Beidh feidhm ag an gConradh seo maidir le Ríocht na Beilge, le Poblacht na Bulgáire, le
Poblacht na Seice, le Ríocht na Danmhairge, le Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, le
Poblacht na hEastóine, le hÉirinn, leis an bPoblacht Heilléanach, le Ríocht na Spáinne, le
Poblacht na Fraince, le Poblacht na hIodáile, le Poblacht na Cipire, le Poblacht na Laitvia, le
Poblacht na Liotuáine, le hArd-Diúcacht Lucsamburg, le Poblacht na hUngáire, le Poblacht
Mhálta, le Ríocht na hÍsiltíre, le Poblacht na hOstaire, le Poblacht na Polainne, le Poblacht na
Portaingéile, leis an Rómáin, le Poblacht na Slóivéine, le Poblacht na Slóvaice, le Poblacht na
Fionlainne, le Ríocht na Sualainne agus le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus
Thuaisceart Éireann.
2.
Sonraítear raon feidhme críochach na gConarthaí in Airteagal 311a den Chonradh ar
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.’

61)

Leasaítear Airteagal 53 mar a leanas:
(a)

déantar mír 1 den chéad mhír, cuirtear na teangacha a liostaítear sa dara mír
d'Airteagal 53 mar atá den Chonradh ar an Aontas Eorpachleis an liosta sa mhír sin agus
scriostar an dara mír;

(b)

cuirtear an mhír 2 nua seo a leanas isteach:
‘2.
Féadfar an Conradh seo a aistriú chuig aon teanga eile arna cinneadh ag na
Ballstáit as measc na dteangacha sin a bhfuil stádas oifigiúil acu ar a gcríoch nó ar chuid
de, i gcomhréir le hord bunreachtúil na mBallstát sin. Cuirfidh na Ballstáit i dtrácht cóip
dheimhnithe de na haistriúcháin sin ar fáil agus taiscfear iad i gcartlann na Comhairle’

