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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE
hIONADAITHE A THOGHADH DO PHARLAIMINT NA
hEORPA.

[13 Nollaig, 1993]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1984” an tAcht um Thoghcháin do Thionól na
hEorpa, 1984; agus

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Thoghcháin do Thionól
na hEorpa, 1977.

2.—(1) D’ainneoin aon ní sna hAchtanna um Thoghcháin do
Thionól na hEorpa, 1977 go 1992, agus faoi réir aon socruithe
mionsonraithe lenar ghlac an Chomhairle de bhun Airteagal 8b(2)
(a cuireadh isteach leis an gConradh) den Chonradh ag bunú an
Chomhphobail Eorpaigh, a síníodh sa Róimh an 25ú lá de Mhárta,
1957, aon duine is náisiúnach de Bhallstát seachas an Stát agus a
bhfuil gnáthchónaí air sa Stát, ní bheidh sé neamhintofa mar ionadaí
i bParlaimint na hEorpa nó neamhinainmnithe mar iarrthóir ionaid
de bhíthin amháin nach saoránach d’Éirinn é.

(2) San alt seo—

tá le “an Chomhairle” an bhrí atá leis sa Chonradh;

tá le “náisiúnach de Bhallstát” an bhrí atá leis sna conarthaí a
rialaíonn na Comhphobail Eorpacha de réir bhrí alt 1 (arna leasú,
cibé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis) d’Acht na gComhphobal
Eorpach, 1972; agus

ciallaíonn “an Conradh” an Conradh ar an Aontas Eorpach, arna
dhéanamh in Maastricht an 7ú lá d’Fheabhra, 1992.

3.—Leasaítear, leis seo, alt 4 d’Acht 1984 tríd an méid seo a leanas
a chur in ionad fho-alt (3):
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Leasú ar alt 5
d’Acht 1984.

Leasú ar alt 1 den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 12 den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 15 den
Phríomh-Acht.
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“(3) I gcás go n-ainmneoidh páirtí polaitíochta cláraithe nó
iarrthóir neamh-pháirtí i dtoghchán do Pharlaimint na hEorpa
níos mó ná iarrthóir ionaid amháin, cinnfidh an páirtí sin nó, de
réir mar is iomchuí, an t-iarrthóir sin an t-ord ina n-ainmneofar
na hiarrthóirí ionaid agus is san ord sin a dhéanfar ainmneacha
na n-iarrthóirí ionaid sin a liostú ar an liosta iarrthóirí ionaid
iomchuí agus, nuair a bheidh aon fhoráil de na hAchtanna um
Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1977 go 1993, á gcur i
bhfeidhm, maidir leis an liosta, déanfar na hainmneacha ar an
liosta a liostú nó a thabhairt san ord ina mbeidh siad cinnte agus
liostaithe amhlaidh nó, de réir mar is iomchuí, tabharfar aird ar
an ord sin.”.

4.—Leasaítear, leis seo, alt 5 d’Acht 1984 trí na fo-ailt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) A luaithe is féidir tar éis an fógra vótaíochta a fhoilsiú i
dtoghlach, de bhun Riail 21 (arna leasú le halt 7 (c) den Acht
seo) den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht,
déanfaidh an ceann comhairimh lena mbaineann na liostaí
iarrthóirí ionaid a tíolacadh go cuí sa toghchán sin i leith an
toghlaigh (is liostaí ar tugadh fógra poiblí ina dtaobh de bhun
na Rialach sin 21) a sheachadadh ar Chléireach Dháil Éireann.

(8) Déanfaidh Cléireach Dháil Éireann seilbh a choimeád ar
gach liosta iarrthóirí ionaid a sheachadfar air de bhun fho-alt (7)
den alt seo agus beidh gach liosta den sórt sin ina fhianaise ar
na nithe a luaitear ann, mura suífear a mhalairt.”.

5.—Leasaítear, leis seo, alt 1 den Phríomh-Acht tríd an míniú seo
a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “na conarthaí”:

“ciallaíonn ‘na conarthaí’ na conarthaí a rialaíonn na Comhphobail
Eorpacha (de réir bhrí alt 1 (arna leasú, cibé acu roimh an Acht seo
a rith nó dá éis) d’Acht na gComhphobal Eorpach, 1972).”.

6.—Forléireofar an tagairt i bhfo-alt (3) d’alt 12 den Phríomh-Acht
don 1ú lá d’Eanáir, 1977, mar thagairt don 1ú lá d’Eanáir, 1993.

7.—Leasaítear, leis seo, an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 15 (a cuireadh isteach le halt 6 d’Acht 1984):

“15.—(1) Nuair a tharlóidh corrfholúntas i measc na ndaoine
a bheidh ina n-ionadaithe i bParlaimint na hEorpa de bhua na
nAchtanna um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1977 go
1993, líonfar an folúntas de réir na bhfo-alt seo a leanas den
alt seo.

(2) I gcás an t-ionadaí iomchuí a toghadh faoin Acht seo sa
toghchán deiridh roimhe sin do Pharlaimint na hEorpa a bheith
ina iarrthóir sa toghchán sin do pháirtí polaitíochta cláraithe, nó
ina iarrthóir neamh-pháirtí, a thíolaic, maidir leis an toghchán
sin, liosta iarrthóirí ionaid, is liosta ar tugadh fógra poiblí ina
thaobh de bhun Riail 21 (arna leasú le halt 7 (c) den Acht um
Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984) den Chéad Sceideal a
ghabhann leis an Acht seo, iarrfaidh Cléireach Dháil Éireann, a
luaithe is féidir tar éis don chorrfholúntas tarlú, i litir ar an duine
(más ann) a bhfuil a ainm sa chéad áit nó, de réir mar is cuí, ina
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aonar, ar an liosta sin, dearbhú reachtúil, i cibé foirm a ordóidh
an tAire, a dhéanamh agus a sheachadadh air laistigh de 20 lá
ón lá a dhéanfar an iarraidh á dhearbhú—

(a) gurb eisean an duine a bhfuil a ainm (cibé acu ina
aonar nó i dteannta ainmneacha eile) ar an liosta,

(b) go bhfuil sé i dteideal agus toilteanach gabháil le
hoifig mar ionadaí i bParlaimint na hEorpa, agus

(c) i gcás an t-ionadaí iomchuí a toghadh amhlaidh a
bheith sa toghchán sin ina iarrthóir do pháirtí
polaitíochta cláraithe, gur comhalta é den pháirtí
polaitíochta cláraithe lena mbaineann.

(3) Má mhainníonn nó má dhiúltaíonn an duine a ndearnadh
iarraidh air faoi fho-alt (2) den alt seo an iarraidh a
chomhlíonadh, iarrfaidh Cléireach Dháil Éireann, a luaithe is
féidir tar éis an diúltaithe nó na mainneachtana lena mbaineann,
i litir ar an duine (más ann) a bhfuil a ainm sa chéad áit eile ar
an liosta iomchuí dearbhú reachtúil a dhéanamh agus a
sheachadadh air de réir an fho-ailt sin (2), agus má mhainníonn
nó má dhiúltaíonn an duine sin an iarraidh a chomhlíonadh,
déanfaidh Cléireach Dháil Éireann, a luaithe is féidir tar éis an
diúltaithe nó na mainneachtana lena mbaineann, iarraidh den
sórt sin i litir, ina sheal, ar gach duine de na daoine eile (más
ann) a bhfuil a n-ainmneacha ar an liosta iomchuí, san ord ina
mbeidh siad ar an liosta—

(a) go dtí go gcomhlíonfaidh duine amháin de na daoine
sin an iarraidh, nó

(b) go dtí go mbeidh an liosta ídithe,

cibé acu is túisce.

(4) Más rud é, de bhun iarrata faoi fho-alt (2) den alt seo, go
bhfaighidh Cléireach Dháil Éireann dearbhú reachtúil i
gcomhlíonadh an fho-ailt sin, cuirfidh sé faoi deara, a luaithe is
féidir, ráiteas maidir le hainm agus seoladh an dearbhóra mar
aon le cóip den dearbhú reachtúil—

(a) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas,

(b) a fhoilsiú san Iris Oifigiúil,

(c) a sheachadadh—

(i) ar gach duine atá ar an liosta iarrthóirí ionaid
iomchuí, agus

(ii) i gcás an liosta a bheith tíolactha ag páirtí
polaitíochta cláraithe, ar an bpáirtí sin.

(5) Más rud é—

(a) nárbh iarrthóir a thuairiscítear i bhfo-alt (2) den alt
seo an t-ionadaí iomchuí a toghadh faoin Acht seo
sa toghchán deiridh roimhe sin do Pharlaimint na
hEorpa,
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Pharlaimint na hEorpa, 1993.

(b) go mainneoidh nó go ndiúltóidh na daoine a
ndearnadh iarraidh orthu faoin bhfo-alt sin an
iarraidh a chomhlíonadh, nó

(c) go mbeidh an liosta iarrthóirí ionaid iomchuí ídithe,

cuirfidh Cléireach Dháil Éireann faoi deara ráiteas ina sonrófar
an méid atá leagtha amach i mír (a), (b) nó (c) den fho-alt seo,
de réir mar is cuí, a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas,
agus féadfaidh Dáil Éireann duine a roghnú a bhfuil a ainm ar
aon liosta iarrthóirí ionaid i leith an toghlaigh lena mbaineann,
ar liosta é ar tugadh fógra poiblí ina thaobh de bhun na Rialach
sin 21 (arna leasú amhlaidh) nó, de réir mar is cuí, arb é an
t-aon liosta amháin den sórt sin é, a tíolacadh ag an toghchán
deiridh roimhe sin do Pharlaimint na hEorpa i leith an toghlaigh
agus, i gcás go ndéanfaidh Dáil Éireann roghnú faoin bhfo-alt
seo, déanfaidh sí an duine arna roghnú amhlaidh a shonrú le rún.

(6) (a) I gcás go ndéanfar ráiteas maidir le hainm agus
seoladh an dearbhóra agus cóip den dearbhú
reachtúil a leagan, a fhoilsiú agus a sheachadadh de
réir fho-alt (4) den alt seo, measfar, ar an tréimhse 7
lá dar tosach an lá a fhoilseofar an ráiteas agus an
chóip den dearbhú reachtúil amhlaidh san Iris
Oifigiúil a dhul in éag, an duine a ainmneofar ann a
bheith tofa faoin Acht seo do Pharlaimint na
hEorpa.

(b) Más rud é, de bhun fho-alt (5) den alt seo, go rithfidh
Dáil Éireann rún, measfar air sin an duine a
shonrófar sa rún a bheith tofa amhlaidh faoin Acht
seo.

(7) A luaithe is féidir tar éis go measfar duine, de bhua an
ailt seo, a bheith tofa faoin Acht seo do Pharlaimint na hEorpa,
tabharfaidh Cléireach Dháil Éireann scéala do Pharlaimint na
hEorpa maidir le hainm agus seoladh an duine mar aon leis an
dáta a ghlac a thoghadh éifeacht.

(8) Aon duine lena mbaineann mír (a) nó (b) d’fho-alt (6)
den alt seo, mura túisce a éagfaidh sé, a éireoidh sé as oifig, a
thiocfaidh sé chun bheith faoi dhícháilíocht lena thoghadh faoin
Acht seo do Pharlaimint na hEorpa, a chuirfear as oifig é nó a
scoirfidh sé ar shlí eile de bheith ina ionadaí i bParlaimint na
hEorpa, sealbhóidh sé oifig mar ionadaí den sórt sin ar feadh a
mbeidh gan chaitheamh den téarma a bheadh an t-ionadaí a
bhfuil sé ag gabháil a ionaid i seilbh oifige dá mba nár scoir sé
de bheith i seilbh oifige.

(9) Má bhíonn agus fad a bheidh oifig Chléireach Dháil
Éireann folamh nó sealbhóir na hoifige sin gan a bheith i gcumas
a dhualgais a chomhlíonadh, toisc é a bheith breoite nó as láthair
nó ar chúis eile, is é a fheidhmeoidh na feidhmeanna a shanntar
dó leis an alt seo Leas-Chléireach Dháil Éireann.

(10) Ní mheasfar duine a bheith tofa do Pharlaimint na
hEorpa de bhun an ailt seo más duine é, de thuras na huaire—

(a) atá ina ionadaí i bParlaimint na hEorpa,
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(b) nach bhfuil intofa faoin Acht seo do Pharlaimint na
hEorpa,

(c) nach bhfuil i dteideal gabháil le hoifig mar ionadaí i
bParlaimint na hEorpa de bhua aon fhorála a
leagadh síos faoi na conarthaí,

(d) nach bhfuil sásta gabháil leis an oifig sin, nó

(e) i gcás—

(i) nach folúntas lena mbaineann fo-alt (5) den alt
seo an folúntas lena mbaineann, agus

(ii) go raibh an t-ionadaí iomchuí a toghadh faoin
Acht seo do Pharlaimint na hEorpa sa toghchán
deiridh roimhe sin do Pharlaimint na hEorpa
ina iarrthóir do pháirtí polaitíochta cláraithe,

nach comhalta den pháirtí sin.

(11) San alt seo ciallaíonn ‘corrfholúntas’,

(a) folúntas a tharlóidh toisc nach bhfuil duine, cé gur
toghadh é nó gur measadh é a bheith tofa do
Pharlaimint na hEorpa de bhun na nAchtanna um
Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1977 go 1993,
i dteideal, de bhua aon fhorála a leagadh síos faoi na
conarthaí, gabháil le hoifig mar ionadaí i bParlaimint
na hEorpa, nó

(b) folúntas a tharlóidh toisc duine a scor de bheith ina
ionadaí i bParlaimint na hEorpa ar shlí seachas trí
imeacht aimsire nó de dhroim ordú a dhéanamh ag
an Ard-Chúirt faoi alt 17 den Acht seo.”.

8.—Leasaítear, leis seo, Riail 69 (1) den Chéad Sceideal a
ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an bhfomhír seo a leanas a chur
in ionad fhomhír (d) (a cuireadh isteach le halt 7 (i) d’Acht 1984):

“(d) páipéir ainmniúcháin na n-iarrthóirí, idir bhailí agus
neamhbhailí, aon deimhnithe cleamhnachta
polaitíochta agus aon liostaí iarrthóirí ionaid, idir
bhailí agus neamhbhailí (seachas iad sin a bheidh
seachadta ar Chléireach Dháil Éireann de bhun alt 5
(7) (a cuireadh isteach le halt 4 den Acht um
Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1993) den
Acht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984).”.

9.—Leasaítear, leis seo, an Príomh-Acht maidir le toghcháin do
Pharlaimint na hEorpa a dhéanfar tar éis an 1ú lá d’Eanáir 1993, tríd
an méid seo a leanas a chur in ionad an Dara Sceideal a ghabhann
leis:
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Leasú ar an gCéad
Sceideal a
ghabhann leis an
bPríomh-Acht.

Leasú ar an Dara
Sceideal a
ghabhann leis an
bPríomh-Acht.



A.9

Gearrtheideal,
comhlua agus
forléiriú.
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“AN DARA SCEIDEAL

TOGHLAIGH
Alt 12.

Toghlach Limistéar Líon na nIonadaithe

Connachta-Ulaidh Na contaetha 3
riaracháin seo a
leanas:

An Cabhán, Dún na
nGall, Gaillimh,
Liatroim, Maigh Eo,
Muineachán, Ros
Comáin agus
Sligeach;

agus contaebhuirg
na Gaillimhe.

Baile Átha Cliath Contae riaracháin 4
Bhaile Átha Cliath
agus contaebhuirg
Bhaile Átha Cliath.

Laighin Na contaetha 4
riaracháin seo a
leanas:

Ceatharlach, Cill
Dara, Cill
Chainnigh, Laois, an
Longfort, Lú, an
Mhí, Uíbh Fhailí, an
Iarmhí, Loch
Garman agus Cill
Mhantáin.

An Mhumhain Na contaetha 4
riaracháin seo a
leanas:

An Clár, Corcaigh,
Ciarraí, Luimneach,
Tiobraid Árann (An
Trian Thuaidh),
Tiobraid Árann (An
Trian Theas) agus
Port Láirge;

agus na
contaebhuirgí seo a
leanas:
Corcaigh,
Luimneach agus
Port Láirge.

”.

10.—(1) Féadfar an tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa, 1993 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa, 1977 go 1993 a ghairm de na hAchtanna um Thoghcháin do
Thionól na hEorpa, 1977 go 1992 agus den Acht seo le chéile agus
forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.


