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Acht do thabhairt éifeacht do Threoir 2013/1/AE an 20 Nollaig 2012 ón gComhairle1 agus
chun na críche sin do leasú an Achta um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997; do
leasú an Achta Toghcháin, 1992, Acht an Reifrinn, 1994, an Achta Toghcháin, 1997, an
Achta um Pleanáil agus Forbairt, 2000 agus an Achta Rialtais Áitiúil, 2001; agus do
dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[22 Iúil 2013]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, comhluanna, forléiriú agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht um Thoghchán, Rialtas Áitiúil agus Pleanáil agus Forbairt, 2013
a ghairm den Acht seo.

(2) Folófar an tAcht seo, seachas Codanna 8 agus 9, sa chomhlua “na hAchtanna
Toghcháin, 1992 go 2013” agus léifear i dteannta na nAchtanna sin é.

(3) Féadfar na hAchtanna um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1992 go 2013 a
ghairm de na hAchtanna um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1992 go 2009
agus den Acht seo (a mhéid a bhaineann sé le toghcháin do Pharlaimint na hEorpa)
le chéile agus léifear le chéile iad mar aon ní amháin.

(4) Féadfar Achtanna an Reifrinn, 1992 go 2013 a ghairm d’Achtanna an Reifrinn, 1992
go 2006 agus den Acht seo (a mhéid a bhaineann sé le reifrinn) le chéile agus léifear
le chéile iad mar aon ní amháin.

(5) Féadfar na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2013 a ghairm de na
hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2011 agus de Chuid 8 le chéile agus
léifear le chéile iad mar aon ní amháin.

1IO Uimh. L26 den 26.1.2013, lch. 27
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(6) Féadfar na hAchtanna Rialtais Áitiúil, 1925 go 2013 a ghairm de na hAchtanna
Rialtais Áitiúil, 1925 go 2012 agus de Chuid 9 le chéile agus léifear le chéile iad mar
aon ní amháin.

(7) Tiocfaidh Codanna 4, 5 agus 9 i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil le hordú nó le horduithe, i gcoitinne nó
faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh
amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Mínithe

2. San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1992” an tAcht Toghcháin, 1992;

ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht Toghcháin, 1997;

ciallaíonn “Acht 2009” an tAcht Toghcháin (Leasú), 2009.

CUID 2

Toghcháin do Pharlaimint na hEorpa

Leasú ar alt 2 den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

3. Leasaítear alt 2 den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997, i
bhfo-alt (1)—

(a) trí “Airteagail 6, 7 agus 13” a chur in ionad “Airteagail 7, 10 agus 13” sa mhíniú
ar “údarás riaracháin inniúil”, agus

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an Treoir”:

“ciallaíonn ‘Treoir’ Treoir 93/109/CE an 6 Nollaig 1993 ón gComhairle2 lena
leagtar síos mionsocruithe maidir le feidhmiú an chirt chun vótáil agus chun
seasamh mar iarrthóir i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa do
shaoránaigh de chuid an Aontais a bhfuil cónaí orthu i mBallstát nach
náisiúnaigh dá chuid iad, arna leasú le Treoir 2013/1/AE an 20 Nollaig 2012
ón gComhairle lena leasaítear Treoir 93/109/CE i dtaca le mionsocruithe
áirithe maidir le feidhmiú an chirt chun seasamh mar iarrthóir i dtoghcháin
do Pharlaimint na hEorpa do shaoránaigh de chuid an Aontais a bhfuil cónaí
orthu i mBallstát nach náisiúnaigh dá chuid iad;”.

Leasú ar alt 10 den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

4. Leasaítear alt 10 den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997, i mír (a)
d’fho-alt (1), trí “caoga lá” a chur in ionad “cúig lá is tríocha”.

Leasú ar alt 11 den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

5. Leasaítear alt 11 den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997—

(a) i bhfo-alt (2), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (d):
2IO Uimh. L329 den 30.12.93, lch. 34
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“(d) gur náisiúnach de Bhallstát seachas an Stát nó an Ríocht Aontaithe
é nó í, a bhfuil an ceart chun seasamh mar iarrthóir faoi dhlí
Bhallstát baile an duine sin arna bhaint de nó di mar thoradh ar
chinneadh breithiúnach aonair, nó ar chinneadh riaracháin a
fhéadfaidh a bheith faoi réir leigheasanna breithiúnacha, nó”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) I gcás go mbeartóidh saoránach d’Éirinn seasamh mar iarrthóir i
dtoghchán sa Bhallstát, seachas an Stát nó an Ríocht Aontaithe, ina
bhfuil cónaí ar an saoránach, tabharfaidh an tAire (arb é nó í an
t-údarás riaracháin inniúil don Stát) don Bhallstát, a luaithe is
indéanta agus tráth nach déanaí ná cúig lá oibre tar éis fógra a fháil
ó Bhallstát maidir le dearbhú arna dhéanamh ag an saoránach sin dá
dtagraítear in Airteagal 10(1) den Treoir, aon fhaisnéis a bheidh ar
fáil don Aire lena dtugtar léiriú i dtaobh an bhfuil an ceart chun
seasamh mar iarrthóir faoi dhlí an Stáit arna bhaint den saoránach
mar thoradh ar chinneadh breithiúnach aonair, nó ar chinneadh
riaracháin a fhéadfaidh a bheith faoi réir leigheasanna
breithiúnacha.”.

Leasú ar alt 12 den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

6. Leasaítear alt 12 (arna chur isteach le halt 10 d’Acht 2009) den Acht um Thoghcháin
do Pharlaimint na hEorpa, 1997—

(a) i bhfo-alt (2), trí “an tráth iomchuí is déanaí a shonraítear i riail 10 chun
ainmniúchán an iarrthóra sin a ghlacadh, nó roimhe” a chur in ionad “roimh
dheireadh na tréimhse ama a cheaptar leis an Acht seo chun ainmniúcháin a
ghlacadh”, agus

(b) i bhfo-alt (4), trí “an tráth iomchuí is déanaí chun páipéar ainmniúcháin an
iarrthóra iomchuí a sheachadadh” a chur in ionad “an tráth is déanaí chun
páipéar ainmniúcháin a sheachadadh”.

Leasú ar alt 13 den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

7. Leasaítear alt 13 (arna chur isteach le halt 10 d’Acht 2009) den Acht um Thoghcháin
do Pharlaimint na hEorpa, 1997, i bhfo-alt (2), trí “an tráth iomchuí is déanaí a
shonraítear i riail 10 chun ainmniúchán an iarrthóra sin a ghlacadh, nó roimhe,” a chur
in ionad “roimh dheireadh na tréimhse ama a bheidh ceaptha leis an Acht seo chun
ainmniúcháin a ghlacadh,”.

Leasú ar alt 13A den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

8. Leasaítear alt 13A (arna chur isteach le halt 10 d’Acht 2009) den Acht um Thoghcháin
do Pharlaimint na hEorpa, 1997, i bhfo-alt (1)—

(a) i mír (a), trí “den Dara Sceideal, nó go measfar go mbeidh a iarrthóireacht nó a
hiarrthóireacht tarraingthe siar de réir riail 6(4) den Sceideal sin” a chur in ionad
“den Dara Sceideal”, agus
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(b) i mír (c), trí “an tráth iomchuí is déanaí a shonraítear i riail 10 chun ainmniúchán
an iarrthóra sin a ghlacadh, nó roimhe” a chur in ionad “sula mbeidh an tréimhse
ama chun ainmniúcháin a ghlacadh caite”.

Leasú ar riail 2 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997

9. Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997, i riail 2, trí “an cúigiú lá is tríocha” a chur in ionad “an t-ochtú lá
is fiche”.

Leasú ar riail 6 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997

10. Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997 tríd an riail seo a leanas a chur in ionad riail 6:

“6. (1) I gcás gur náisiúnach de Bhallstát, seachas an Stát nó an Ríocht
Aontaithe, duine atá ainmnithe mar iarrthóir ar pháipéar
ainmniúcháin, seachadfar ar an gceann comhairimh, tráth seachadta
an pháipéir ainmniúcháin, dearbhú reachtúil san fhoirm fhorordaithe
arna dhéanamh ag an iarrthóir ina luafar—

(a) an Ballstát ar náisiúnach de an duine,

(b) dáta breithe agus áit bhreithe an duine,

(c) an seoladh ba dhéanaí de chuid an duine i mBallstát baile an duine,

(d) an seoladh sa Stát ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine,

(e) más infheidhme, an ceantar nó an toghlach i mBallstát baile an
duine ba dhéanaí a ndearnadh ainm an duine a thaifeadadh ar a
liosta toghthóirí,

(f) nach iarrthóir an duine sa toghchán in aon Bhallstát eile, agus

(g) nach bhfuil an ceart chun seasamh mar iarrthóir faoi dhlí Bhallstát
baile an duine arna bhaint den duine mar thoradh ar chinneadh
breithiúnach aonair, nó ar chinneadh riaracháin a fhéadfaidh a
bheith faoi réir leigheasanna breithiúnacha.

(2) Cuirfidh an ceann comhairimh ar aghaidh chuig an Aire, díreach tar
éis rialú a dhéanamh ar bhailíocht an pháipéir ainmniúcháin de réir
mhír (1) de riail 13, i gcás gach páipéir ainmniúcháin bhailí, cóip den
dearbhú reachtúil arna sheachadadh i dtaca leis an bpáipéar
ainmniúcháin, agus déanfaidh an tAire, a luaithe is féidir—

(a) cóip den dearbhú reachtúil a tharchur chuig údarás riaracháin
inniúil Bhallstát baile an duine a rinne an dearbhú reachtúil, agus

(b) faisnéis a iarraidh ón údarás riaracháin inniúil sin lena bhfíorófar
cibé acu atá nó nach bhfuil an ceart chun seasamh mar iarrthóir
faoi dhlí Bhallstát baile an duine sin arna bhaint den duine sin mar
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thoradh ar chinneadh breithiúnach aonair, nó ar chinneadh
riaracháin a fhéadfaidh a bheith faoi réir leigheasanna
breithiúnacha, agus féadfaidh an tAire a iarraidh go gcuirfear an
fhaisnéis sin ar fáil laistigh de thréimhse ama shonraithe.

(3) Cuirfidh an tAire in iúl don cheann comhairimh, a luaithe is féidir tar
éis an fhaisnéis a iarrtar i mír (2)(b) a fháil, an bhfuil an ceart chun
seasamh mar iarrthóir arna bhaint den duine faoi dhlí Bhallstát baile
an duine sin mar thoradh ar chinneadh breithiúnach aonair, nó ar
chinneadh riaracháin a fhéadfaidh a bheith faoi réir leigheasanna
breithiúnacha.

(4) Más rud é, an tráth a shonraítear i mír (1) de riail 15 mar an tráth is
déanaí chun iarrthóireacht a tharraingt siar, nó roimhe, go gcuirfear in
iúl don cheann comhairimh faoi mhír (3) go bhfuil an ceart chun
seasamh mar iarrthóir arna bhaint de dhuine, measfar go mbeidh
iarrthóireacht an duine tarraingthe siar.”.

Leasú ar riail 10 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do
Pharlaimint na hEorpa, 1997

11. Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997 tríd an riail seo a leanas a chur in ionad riail 10:

“10. (1) Is é an tráth is luaithe chun ainmniúcháin a ghlacadh 10 a chlog a.m.
an lá (gan aon lá eisiata a áireamh) tar éis an dáta is déanaí chun
an fógra toghcháin a fhoilsiú.

(2) I gcás gur náisiúnach de Bhallstát, seachas an Stát nó an Ríocht
Aontaithe, duine a ainmnítear mar iarrthóir ar pháipéar ainmniúcháin,
is é an tráth is déanaí chun ainmniúchán don duine sin a ghlacadh 12
a chlog, meán lae, ar an seachtú lá (gan aon lá eisiata a áireamh) tar
éis an dáta is déanaí chun an fógra toghcháin a fhoilsiú.

(3) I gcás gur saoránach d’Éirinn nó saoránach Briotanach duine a
ainmnítear mar iarrthóir ar pháipéar ainmniúcháin, is é an tráth is
déanaí chun ainmniúchán don duine sin a ghlacadh 12 a chlog, meán
lae, ar an gceathrú lá dhéag (gan aon lá eisiata a áireamh) tar éis an
dáta is déanaí chun an fógra toghcháin a fhoilsiú.”.

Leasú ar riail 11 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do
Pharlaimint na hEorpa, 1997

12. Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997, i riail 11, tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (3):

“(3) Freastalóidh an ceann comhairimh chun ainmniúcháin a ghlacadh san
áit a bheidh sonraithe chuige sin san fhógra toghcháin idir 10 a chlog
a.m. agus 12 a chlog, meán lae, agus idir 2 a chlog p.m. agus 5 a chlog
p.m. ar an lá (gan aon lá eisiata a áireamh) roimh gach dáta de na
dátaí is déanaí chun ainmniúcháin a ghlacadh a shonraítear i riail 10
agus idir 10 a chlog a.m. agus 12 a chlog, meán lae, gach dáta de na
dátaí is déanaí sin a dúradh.”.
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Leasú ar riail 13 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do
Pharlaimint na hEorpa, 1997

13. Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997, i riail 13—

(a) i mír (1), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (d)—

“(d) Maidir le páipéar ainmniúcháin a bhaineann le duine dá dtagraítear i
riail 6(1) agus nach bhfuil an dearbhú reachtúil dá dtagraítear sa riail
sin ag gabháil leis nó i gcás gur dealraitheach don cheann comhairimh
nach bhfuil an dearbhú sin i gcomhréir leis an riail sin 6(1), rialóidh an
ceann comhairimh go bhfuil sé neamhbhailí.”,

agus

(b) i mír (7), trí “faoi alt 13(2), riail 6(4) nó riail 27(1)” a chur in ionad “faoi alt 13(2)
nó riail 27(1)”.

Leasú ar riail 15 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do
Pharlaimint na hEorpa, 1997

14. Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997, i mír (1) de riail 15, trí “tar éis an dáta is déanaí chun ainmniúcháin
a ghlacadh a shonraítear i riail 10(3)” a chur in ionad “tar éis an dáta is déanaí chun
ainmniúcháin a ghlacadh”.

Leasú ar riail 19 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do
Pharlaimint na hEorpa, 1997

15. Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997, i riail 19—

(a) i mír (1), trí “a bhfuil feidhm acu, faoi riail 10, maidir leis an iarrthóir lena
mbaineann an liosta iarrthóirí ionaid agus” a chur in ionad “le riail 10 agus”,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (2):

“(2) I gcás gur náisiúnach de Bhallstát, seachas an Stát nó an Ríocht
Aontaithe, duine a ainmnítear mar iarrthóir ionaid ar liosta iarrthóirí
ionaid agus nach mbeidh dearbhú reachtúil a bheidh i gcomhréir le
riail 6(1) i leith an duine lena mbaineann seachadta ar an gceann
comhairimh don toghlach lena mbaineann de bhun na rialach sin 6(1),
seachadfar ar an gceann comhairimh tráth seachadta an liosta
iarrthóirí ionaid dearbhú reachtúil san fhoirm fhorordaithe arna
dhéanamh ag an duine ina luafar—

(a) an Ballstát ar náisiúnach de an duine,

(b) dáta breithe agus áit bhreithe an duine,

(c) an seoladh ba dhéanaí de chuid an duine i mBallstát baile an duine,

(d) an seoladh sa Stát ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine,
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(e) más infheidhme, an ceantar nó an toghlach i mBallstát baile an
duine ba dhéanaí a ndearnadh ainm an duine a thaifeadadh ar a
liosta toghthóirí,

(f) nach iarrthóir an duine sa toghchán in aon Bhallstát eile, agus

(g) nach bhfuil an ceart chun seasamh mar iarrthóir faoi dhlí Bhallstát
baile an duine arna bhaint den duine mar thoradh ar chinneadh
breithiúnach aonair, nó ar chinneadh riaracháin a fhéadfaidh a
bheith faoi réir leigheasanna breithiúnacha.”,

(c) i mír (3)(d)(ii), trí “an dearbhú reachtúil iomchuí dá dtagraítear sa mhír sin agus
a bheidh i gcomhréir leis an mír sin” a chur in ionad “an dearbhú reachtúil agus
an fianú iomchuí dá dtagraítear sa mhír sin agus a bheidh i gcomhréir leis an
mír sin”,

(d) i mír (4)(a), trí “an tráth is déanaí chun ainmniúcháin a ghlacadh a shonraítear i
riail 10(3)” a chur in ionad “12 a chlog, meán lae, ar an dáta is déanaí chun
ainmniúcháin a ghlacadh”,

(e) i mír (5)(b), trí “de bhun alt 13, riail 6(4) nó riail 27(1)” a chur in ionad “de bhun
alt 13 nó riail 27(1)”,

(f) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (9):

“(9) Déanfaidh an ceann comhairimh, díreach tar éis dearbhú reachtúil dá
dtagraítear i mír (2) a bheith seachadta air nó uirthi, cóip den dearbhú
a chur ar aghaidh chuig an Aire agus déanfaidh an tAire, a luaithe
is féidir—

(a) cóip den dearbhú reachtúil a tharchur chuig údarás riaracháin
inniúil Bhallstát baile an duine a rinne an dearbhú reachtúil, agus

(b) faisnéis a iarraidh ón údarás riaracháin inniúil sin lena bhfíorófar
cibé acu atá nó nach bhfuil an ceart chun seasamh mar iarrthóir
faoi dhlí Bhallstát baile an duine sin arna bhaint den duine sin mar
thoradh ar chinneadh breithiúnach aonair, nó ar chinneadh
riaracháin a fhéadfaidh a bheith faoi réir leigheasanna
breithiúnacha, agus féadfaidh an tAire a iarraidh go gcuirfear an
fhaisnéis sin ar fáil laistigh de thréimhse ama shonraithe.”,

agus

(g) trí na míreanna nua seo a leanas a chur isteach:

“(10) Cuirfidh an tAire in iúl don cheann comhairimh, a luaithe is féidir
tar éis an fhaisnéis a iarrtar i mír (9)(b) a fháil, an bhfuil an ceart
chun seasamh mar iarrthóir arna bhaint den duine faoi dhlí Bhallstát
baile an duine sin mar thoradh ar chinneadh breithiúnach aonair, nó
ar chinneadh riaracháin a fhéadfaidh a bheith faoi réir
leigheasanna breithiúnacha.

(11) Más rud é go gcuirfear in iúl don cheann comhairimh faoi mhír (10),
an tráth a shonraítear i mír (1) de riail 15 mar an tráth is déanaí chun
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iarrthóireacht a tharraingt siar, nó roimhe, go bhfuil an ceart chun
seasamh mar iarrthóir arna bhaint de dhuine, scriosfaidh an ceann
comhairimh ainm an duine lena mbaineann ón liosta toghthóirí
ionaid.”.

Leasú ar riail 27 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do
Pharlaimint na hEorpa, 1997

16. Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997, i riail 27—

(a) i mír (1), trí “an tráth is déanaí chun ainmniúcháin a ghlacadh a shonraítear i riail
10(3)” a chur in ionad “an tráth is déanaí chun ainmniúcháin a ghlacadh”, agus

(b) i mír (2), trí “roimh an tráth is déanaí chun ainmniúcháin a ghlacadh a shonraítear
i riail 10(3)” a chur in ionad “roimh an tráth is déanaí chun ainmniúcháin a
ghlacadh”.

Leasú ar riail 96 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do
Pharlaimint na hEorpa, 1997

17. Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997, i riail 96—

(a) i mír (1)(b), trí “sa Pharlaimint,” a chur in ionad “sa Pharlaimint, agus”,

(b) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (b) de mhír (1):

“(bb) i gcás gur náisiúnach de Bhallstát, seachas an Stát nó an Ríocht
Aontaithe, an duine, nach bhfuil an ceart chun seasamh mar
iarrthóir arna bhaint den duine faoi dhlí Bhallstát baile an duine
sin mar thoradh ar chinneadh breithiúnach aonair, nó ar chinneadh
riaracháin a fhéadfaidh a bheith faoi réir leigheasanna
breithiúnacha, agus”,

(c) i mír (3), trí “Faoi réir mhíreanna (3A) go (3C), más rud é” a chur in ionad “Más
rud é”, agus

(d) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (3):

“(3A) I gcás go mbeidh ar áireamh i ndearbhú reachtúil arna fháil ag
Cléireach na Dála, de bhun iarraidh faoi mhír (1) agus i
gcomhlíonadh na míre sin, dearbhú faoi fhomhír (bb) den mhír sin,
déanfaidh an Cléireach, a luaithe is féidir, agus roimh na dualgais a
cheanglaítear le mír (3) a chomhlíonadh i leith an dearbhaithe sin,
cóip den dearbhú a chur ar aghaidh chuig an Aire, agus déanfaidh
an tAire, a luaithe is féidir—

(a) cóip den dearbhú a tharchur chuig údarás riaracháin inniúil
Bhallstát baile an duine a rinne an dearbhú, agus

(b) faisnéis a iarraidh ón údarás riaracháin inniúil sin lena bhfíorófar
cibé acu atá nó nach bhfuil an ceart chun seasamh mar iarrthóir
faoi dhlí Bhallstát baile an duine sin arna bhaint den duine sin mar
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thoradh ar chinneadh breithiúnach aonair, nó ar chinneadh
riaracháin a fhéadfaidh a bheith faoi réir leigheasanna
breithiúnacha, agus féadfaidh an tAire a iarraidh go gcuirfear an
fhaisnéis sin ar fáil laistigh de thréimhse ama shonraithe.

(3B) Cuirfidh an tAire in iúl do Chléireach na Dála, a luaithe is féidir tar
éis an fhaisnéis a iarrtar i mír (3A)(b) a fháil, an bhfuil an ceart chun
seasamh mar iarrthóir arna bhaint den duine faoi dhlí Bhallstát baile
an duine sin mar thoradh ar chinneadh breithiúnach aonair, nó ar
chinneadh riaracháin a fhéadfaidh a bheith faoi réir leigheasanna
breithiúnacha.

(3C) I gcás go mbeidh ar áireamh i ndearbhú reachtúil arna fháil ag
Cléireach na Dála, de bhun iarraidh faoi mhír (1) agus i
gcomhlíonadh na míre sin, dearbhú faoi fhomhír (bb) den mhír sin,
comhlíonfaidh an Cléireach na dualgais a cheanglaítear le mír (3) i
leith an dearbhaithe reachtúil—

(a) a luaithe is féidir tar éis don Chléireach fógra a fháil de bhun mhír
(3B) nach bhfuil an ceart chun seasamh mar iarrthóir arna bhaint
den duine, nó

(b) tráth nach déanaí ná cúig lá is fiche ón dáta a bheidh an dearbhú
reachtúil faighte ag an gCléireach faoi mhír (3A),

cibé acu is túisce.”.

Mionleasuithe iarmhartacha ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin
do Pharlaimint na hEorpa, 1997

18. Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997—

(a) i riail 20, trí “an tráth is déanaí chun ainmniúcháin a ghlacadh a shonraítear i
riail 10(3)” a chur in ionad “ar 12 a chlog, meán lae, ar an dáta is déanaí chun
ainmniúcháin a ghlacadh”,

(b) i riail 23, trí “an dáta is déanaí chun ainmniúcháin a ghlacadh a shonraítear i riail
10(3)” a chur in ionad “an dáta is déanaí chun ainmniúcháin a ghlacadh”,

(c) i riail 93, trí “nó fianuithe” a scriosadh i mír (1)(d),

(d) i riail 107, trí “nó aon fhianú dá dtagraítear i riail 6 nó 19(2)” a scriosadh i
bhfomhír (g),

(e) trí riail 114 a scriosadh, agus

(f) i riail 150, tríd an míniú ar “fianú” a scriosadh i mír (1).
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CUID 3

Clár na dToghthóirí

Forálacha maidir le clár na dtoghthóirí atá le teacht i bhfeidhm in 2014

19. Leasaítear Acht 1992 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 6:

“6A. (1) D’ainneoin an mhínithe ar ‘limistéar clárúcháin’ in alt 6, chun clár
na dtoghthóirí atá le teacht i bhfeidhm an 15 Feabhra 2014 de bhun
an Achta seo a ullmhú agus a fhoilsiú—

(a) measfar gur aon limistéar clárúcháin amháin Contae Luimnigh agus
Cathair Luimnigh, dá ngairfear ‘limistéar clárúcháin Luimnigh’ san
alt seo,

(b) measfar gur aon limistéar clárúcháin amháin Contae Thiobraid
Árann Thuaidh agus Contae Thiobraid Árann Theas, dá ngairfear
‘limistéar clárúcháin Thiobraid Árann’ san alt seo, agus

(c) measfar gur aon limistéar clárúcháin amháin Contae Phort Láirge
agus Cathair Phort Láirge, dá ngairfear ‘limistéar clárúcháin Phort
Láirge’ san alt seo,

agus déanfar tagairtí san Acht seo nó in ionstraim faoin Acht seo do limistéar
clárúcháin, a mhéid a bhaineann na tagairtí sin leis na críocha a shonraítear
san fho-alt seo, a fhorléiriú de réir an fho-ailt seo.

(2) D’ainneoin an mhínithe ar ‘údarás clárúcháin’ in alt 6, chun clár na
dtoghthóirí atá le teacht i bhfeidhm an 15 Feabhra 2014 de bhun an
Achta seo a ullmhú agus a fhoilsiú—

(a) is í Comhairle Contae Luimnigh an t-údarás clárúcháin do limistéar
clárúcháin Luimnigh,

(b) is í Comhairle Contae Thiobraid Árann Theas an t-údarás
clárúcháin do limistéar clárúcháin Thiobraid Árann, agus

(c) is í Comhairle Contae Phort Láirge an t-údarás clárúcháin do
limistéar clárúcháin Phort Láirge,

agus déanfar tagairtí san Acht seo nó in ionstraim faoin Acht seo d’údarás
clárúcháin, a mhéid a bhaineann na tagairtí sin leis na críocha a shonraítear
san fho-alt seo, a fhorléiriú de réir an fho-ailt seo.”.

CUID 4

Forlíonadh ar Liostaí na bPostvótálaithe agus na Vótálaithe Speisialta

Leasú ar alt 15A d’Acht 1992

20. Leasaítear Acht 1992, in alt 15A (arna chur isteach le mír (c) d’alt 76 d’Acht 1997)—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):
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“(4) Aon iarratas ó thoghthóir chun a ainm nó a hainm a thaifeadadh san
fhorlíonadh ar liosta na bpostvótálaithe a gheobhaidh an t-údarás
clárúcháin—

(a) an tríú lá tar éis dháta lánscor na Dála in olltoghchán, nó dá éis,

(b) an tríú lá tar éis dháta déanta an ordaithe lena gceapfar an lá
vótaíochta i gcorrthoghchán Dála, nó dá éis, nó

(c) an t-aonú lá is fiche (gan aon lá eisiata a áireamh) roimh an lá
vótaíochta i dtoghchán uachtaráin, i dtoghchán Eorpach nó i
dtoghchán áitiúil, nó i reifreann, nó dá éis,

ní bheidh éifeacht leis i ndáil leis an toghchán sin nó leis an reifreann
sin.”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) A luaithe is indéanta—

(a) i gcás olltoghcháin, tar éis an tríú lá tar éis dháta lánscor na Dála,

(b) i gcás corrthoghchán Dála, tar éis an tríú lá tar éis dháta déanta an
ordaithe lena gceapfar an lá vótaíochta, nó

(c) i gcás toghchán uachtaráin, toghchán Eorpach nó toghchán áitiúil,
nó reifrinn, tar éis an aonú lá is fiche (gan aon lá eisiata a áireamh)
roimh an lá vótaíochta,

foilseoidh an t-údarás clárúcháin liosta d’ainmneacha na dtoghthóirí (más
ann) a bhfuarthas a n-iarratais chun bheith taifeadta san fhorlíonadh ar liosta
na bpostvótálaithe roimh an dáta sin agus ar cheadaigh an t-údarás
clárúcháin iad.”.

Leasú ar alt 15B d’Acht 1992

21. Leasaítear Acht 1992, in alt 15B (arna chur isteach le mír (c) d’alt 76 d’Acht 1997)—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Aon iarratas ó thoghthóir chun a ainm nó a hainm a thaifeadadh san
fhorlíonadh ar an liosta vótálaithe speisialta a gheobhaidh an
t-údarás clárúcháin—

(a) an tríú lá tar éis dháta lánscor na Dála in olltoghchán, nó dá éis,

(b) an tríú lá tar éis dháta déanta an ordaithe lena gceapfar an lá
vótaíochta i gcorrthoghchán Dála, nó dá éis, nó

(c) an t-aonú lá is fiche (gan aon lá eisiata a áireamh) roimh an lá
vótaíochta i dtoghchán uachtaráin, i dtoghchán Eorpach nó i
dtoghchán áitiúil, nó i reifreann, nó dá éis,
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ní bheidh éifeacht leis i ndáil leis an toghchán sin nó leis an reifreann sin.”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) A luaithe is indéanta—

(a) i gcás olltoghcháin, tar éis an tríú lá tar éis dháta lánscor na Dála,

(b) i gcás corrthoghchán Dála, tar éis an tríú lá tar éis dháta déanta an
ordaithe lena gceapfar an lá vótaíochta, nó

(c) i gcás toghchán uachtaráin, toghchán Eorpach nó toghchán áitiúil, nó
reifrinn, tar éis an aonú lá is fiche (gan aon lá eisiata a áireamh) roimh
an lá vótaíochta,

foilseoidh an t-údarás clárúcháin liosta d’ainmneacha na dtoghthóirí (más
ann) a bhfuarthas a n-iarratais chun bheith taifeadta san fhorlíonadh ar an
liosta vótálaithe speisialta roimh an dáta sin agus ar cheadaigh an t-údarás
clárúcháin iad.”.

CUID 5

Reifrinn

Ailt 21(c) agus 22 d’Acht an Reifrinn, 1994 a aisghairm

22. Aisghairtear alt 21(c) agus alt 22 d’Acht an Reifrinn, 1994.

CUID 6

Coiste Reachtúil

Leasú ar alt 5 d’Acht 1997

23. Leasaítear alt 5 (arna chur isteach le halt 9 d’Acht 2009) d’Acht 1997 tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Más rud é—

(a) go mbeidh a thuarascáil tíolactha ag Coimisiún um Thoghlaigh de
réir alt 9(1)(b),

(b) tar éis an tíolactha sin, go mbeidh líon iomlán na gcomhaltaí de
Pharlaimint na hEorpa a bheidh le toghadh sa Stát agus a
shonraítear de bhun na gconarthaí a rialaíonn an tAontas Eorpach,
éagsúil leis an líon iomlán ar ar thug an Coimisiún um Thoghlaigh
aird le linn a thuarascáil a ullmhú de réir mhír (a) d’alt 6(3), agus

(c) nach mbeidh Coimisiún um Thoghlaigh le bunú ná nach mbeidh
tuarascáil le tíolacadh aige de bhun na Coda seo roimh dháta an
chéad toghcháin eile do Pharlaimint na hEorpa,
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déanfaidh an tAire, le hordú, coiste a bhunú arb é a fheidhm tuarascáil a
thabhairt i ndáil leis na toghlaigh chun comhaltaí de Pharlaimint na hEorpa
a thoghadh, agus beidh feidhm, faoi réir na modhnuithe seo a leanas, ag
forálacha fho-ailt (2) agus (3) den alt seo, fho-ailt (2)(b) go (f), (3) agus (4)
d’alt 6, alt 7, alt 8, agus ailt 11 go 15 maidir le coiste den sórt sin:

(i) léifear tagairtí don leagan cuí gramadaí de ‘Coimisiún um
Thoghlaigh’ nó ‘Coimisiún’ mar an leagan cuí gramadaí de
‘coiste arna bhunú faoi alt 5(1A)’, cibé áit a bhfuil siad;

(ii) i bhfo-alt (3) d’alt 5, léifear ‘faoi fho-alt (1)’ mar ‘faoi fho-alt
(1A)’;

(iii) i bhfo-alt (3) d’alt 6, léifear ‘faoi fho-alt (1)(b)’ mar ‘faoi alt
5(1A)’;

(iv) in alt 8—

(I) léifear ‘na tuarascálacha’ mar ‘an tuarascáil’ agus léifear
‘tuarascálacha’ mar ‘tuarascáil’, cibé áit a bhfuil siad, agus

(II) léifear ‘alt 9’ mar ‘alt 9A’, cibé áit a bhfuil sé;

(v) i bhfo-alt (1) d’alt 15, léifear ‘alt 10’ mar ‘alt 10A’.”.

Leasú ar alt 6 d’Acht 1997

24. Leasaítear alt 6 (arna chur isteach le halt 9 d’Acht 2009) d’Acht 1997, i mír (a)
d’fho-alt (3), trí “is é cibé líon” a chur in ionad “is é 12, nó cibé líon eile”.

Tuarascáil an choiste arna bhunú faoi alt 5(1A)

25. Leasaítear Acht 1997 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 9:

“9A. (1) Tráth nach déanaí ná 2 mhí tar éis a bhunaithe, tíolacfaidh coiste
arna bhunú faoi alt 5(1A) do Chathaoirleach na Dála tuarascáil ina
mbeidh moltaí an choiste i ndáil leis na toghlaigh chun comhaltaí
de Pharlaimint na hEorpa a thoghadh agus i ndáil le haon athrú ar
na toghlaigh sin is dóigh leis an gcoiste is cuí.

(2) Ar choiste do thíolacadh na tuarascála atá le tíolacadh faoin alt seo,
beidh an coiste arna dhíscaoileadh.

(3) A luaithe is féidir tar éis tuarascáil ó choiste a fháil faoin alt seo,
cuirfidh Cathaoirleach na Dála faoi deara an tuarascáil sin a leagan
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.”.

An coiste arna bhunú faoi alt 5(1A) d’iarraidh agus do bhreithniú aighneachtaí

26. Leasaítear Acht 1997 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 10:

“10A. (1) Déanfaidh coiste arna bhunú faoi alt 5(1A), a luaithe is féidir tar
éis a bhunaithe, fógra poiblí a thabhairt go bhfuil ar intinn aige
tuarascáil a thabhairt maidir leis na toghlaigh chun comhaltaí de
Pharlaimint na hEorpa a thoghadh.
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(2) Cuirfear in iúl san fhógra poiblí dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) go bhféadfaidh aon duine aighneacht a chur faoi bhráid an choiste
ar cibé modh, agus laistigh de cibé tréimhse (nach luaithe ná mí
amháin tar éis an dáta a thabharfar an fógra), a shonrófar san
fhógra, agus

(b) go ndéanfaidh an coiste aighneachtaí a gheobhaidh an coiste ar an
modh, agus laistigh den tréimhse, a shonrófar san fhógra, a chur ar
fáil saor in aisce d’aon duine ar mian leis nó léi iad a scrúdú, ar cibé
modh agus laistigh de cibé tréimhse a shonrófar san fhógra.

(3) Déanfaidh an coiste aon aighneachtaí a gheobhaidh sé faoin alt seo a
chur ar fáil saor in aisce d’aon duine ar mian leis nó léi iad a scrúdú,
de réir fógra poiblí dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(4) Breithneoidh an coiste gach aighneacht a chuirfear faoina bhráid de
réir fógra poiblí dá dtagraítear i bhfo-alt (1).”.

CUID 7

Síntiúis a Nochtadh

Leasú ar alt 24 d’Acht 1997

27. Leasaítear alt 24 d’Acht 1997, i mír (b) (arna cur isteach le halt 6 den Acht Toghcháin
(Leasú), 1998) d’fho-alt (1)—

(a) trí na fomhíreanna seo a leanas a chur in ionad fhomhíreanna (iii) agus (iv):

“(iii) an bhfuair an páirtí, i rith na tréimhse sin nó na bliana sin, de réir
mar a bheidh, síntiús ar mó a luach ná an méid iomchuí a
shonraítear i bhfo-alt (4),

(iv) i leith gach síntiúis (más ann), luach an tsíntiúis agus ainm, tuairisc
agus seoladh poist an duine a thug an síntiús nó ar tugadh an síntiús
thar a cheann nó thar a ceann,”,

agus

(b) trí na fomhíreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iv):

“(v) an dáta a fuarthas an síntiús,

(vi) ar iarradh an síntiús ar an deontóir agus, má iarradh, ainm agus
seoladh poist an duine a d’iarr an síntiús, agus

(vii) ar eisíodh admháil chuig an deontóir i leith an tsíntiúis agus, má
eisíodh, an dáta a eisíodh an admháil agus ainm an duine a d’eisigh
an admháil.”.
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CUID 8

Pleanáil agus Forbairt

Leasú ar Chaibidil I de Chuid II den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000

28. Leasaítear Caibidil I de Chuid II den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 trí na hailt
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 11:

“Leathnú ar phleananna forbartha áirithe agus srian le halt 11

11A. (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘údarás pleanála sonraithe’—

(a) i leith a limistéir riaracháin, comhairle baile, nó

(b) i leith a limistéir riaracháin, Comhairle Contae Thiobraid Árann
Thuaidh, Comhairle Contae Thiobraid Árann Theas, Comhairle
Contae Luimnigh, Comhairle Cathrach Luimnigh, Comhairle
Contae Phort Láirge nó Comhairle Cathrach Phort Láirge;

ciallaíonn ‘comhairle baile’ comhairle baile baile atá leagtha amach i
gCuid 1 de Sceideal 6 a ghabhann leis an Acht Rialtais Áitiúil, 2001
agus lena mbaineann alt 11(4) den Acht sin.

(2) Ach amháin mar a fhoráiltear le halt 11B(2), ní bheidh feidhm ag
fo-alt (1) d’alt 11 maidir le húdarás pleanála sonraithe—

(a) i gcás go gcinnfidh an t-údarás pleanála sonraithe gan athbhreithniú
a dhéanamh ar a phlean forbartha, nó

(b) i gcás go mbeidh fógra tugtha ag an údarás pleanála sonraithe faoin
bhfo-alt sin á rá go bhfuil ar intinn aige athbhreithniú a dhéanamh
ar a phlean forbartha agus go gcinnfidh sé de bhua an ailt seo gan
athbhreithniú a dhéanamh, nó gan leanúint d’athbhreithniú a
dhéanamh, ar an bplean sin,

agus, dá réir sin, leanfaidh an plean forbartha d’éifeacht a bheith leis
go dtí cibé tráth a dhéanfar plean forbartha ina n-áireofar limistéar
riaracháin an údaráis pleanála shonraithe chun críocha alt 11B.

(3) Ní bheidh éifeacht le cinneadh ó údarás pleanála sonraithe faoi fho-alt
(2) mura rud é go ndéanfar fógra go ndearnadh an cinneadh—

(a) a thabhairt i scríbhinn don Aire,

(b) i gcás gur comhairle baile an t-údarás pleanála, a thabhairt i
scríbhinn do chomhairle an chontae ina bhfuil an chomhairle baile
suite, agus

(c) a fhoilsiú i nuachtán a scaiptear sa limistéar lena mbaineann an
plean forbartha áirithe.
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(4) Féadfaidh údarás pleanála sonraithe fógra go ndearna sé cinneadh faoi
fho-alt (2) a fhoilsiú ar an idirlíon.

Foráil a dhéanamh maidir le pleananna forbartha do limistéir riaracháin nua

11B. (1) Más rud é, tar éis an tAcht um Thoghchán, Rialtas Áitiúil agus
Pleanáil agus Forbairt, 2013 a rith, go ndéanfar foráil le dlí arb é is
éifeacht léi go gcónascfar na limistéir riaracháin seo a leanas—

(a) Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh agus Comhairle
Contae Thiobraid Árann Theas,

(b) Comhairle Contae Luimnigh agus Comhairle Cathrach Luimnigh,
nó

(c) Comhairle Contae Phort Láirge agus Comhairle Cathrach Phort
Láirge,

ansin, is í an chomhairle do gach limistéar a chónascfar amhlaidh a
údarás pleanála agus déanfaidh sí, laistigh de 12 mhí ón tráth a dhéantar
treoirlínte pleanála réigiúnacha lena ndéantar cónascadh na limistéar
riaracháin lena mbaineann a chur i gcuntas, tús a chur le plean forbartha
a ullmhú dá limistéar riaracháin.

(2) Chun críocha fho-alt (1) agus chun plean forbartha dá dtagraítear san
fho-alt sin a ullmhú, beidh éifeacht leis an gCaibidil seo—

(a) amhail is dá mba thagairt do thráth nach faide ná 3 bliana tar éis
na treoirlínte pleanála réigiúnacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
dhéanamh an tagairt do 6 bliana in alt 9(1), agus

(b) amhail is dá mba thagairt do thráth laistigh den tréimhse 12 mhí dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) an tagairt do 4 bliana in alt 11(1).

(3) Go dtí go ndéanfaidh údarás pleanála lena mbaineann fo-alt (1) a
phlean forbartha de dhroim an plean sin a ullmhú, leanfaidh na
pleananna forbartha laistigh de limistéar riaracháin an údaráis pleanála
(lena n-áirítear aon phlean forbartha lena mbaineann alt 11C)
d’fheidhm a bheith acu a mhéid dá bhforáiltear le gach plean de na
pleananna sin.

(4) Tar éis d’údarás pleanála dá dtagraítear i bhfo-alt (1) plean forbartha
a dhéanamh de réir an ailt seo, beidh feidhm maidir leis an údarás ag
an oibleagáid faoi alt 9 chun plean forbartha a dhéanamh gach 6 bliana,
mar aon le comhlíonadh cheanglais alt 11 roimh ré.

Pleananna forbartha agus díscaoileadh údarás pleanála áirithe

11C. Más rud é, tar éis an tAcht um Thoghchán, Rialtas Áitiúil agus Pleanáil
agus Forbairt, 2013 a rith, go ndéanfar foráil le dlí chun comhairlí baile
(is comhairlí baile de réir bhrí alt 11A(1)) a dhíscaoileadh, ansin, is
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cuma cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh aon chinneadh iomchuí
de bhun alt 11A(2)—

(a) leanfaidh an plean forbartha do limistéar riaracháin comhairle baile
den sórt sin (dá ngairtear an ‘limistéar riaracháin díscaoilte’ san alt
seo) d’éifeacht a bheith leis a mhéid dá bhforáiltear leis an bplean
sin agus léifear é i dteannta an phlean forbartha don limistéar
riaracháin ina bhfuil an limistéar riaracháin díscaoilte suite, agus

(b) déanfar athbhreithniú, ach amháin i gcás go mbeidh feidhm ag alt
11B(2), ar phlean forbartha arna léamh amhlaidh de réir mhír (a),
de réir cheanglais alt 9 mar atá feidhm ag an alt sin maidir leis an
bplean forbartha don limistéar riaracháin ina bhfuil an limistéar
riaracháin díscaoilte suite.”.

CUID 9

Rialtas Áitiúil

Leasú ar alt 144 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001

29. Leasaítear alt 144 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, i bhfo-alt (1A) (arna chur isteach le
halt 16 den Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2012), tríd an mír seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) I gcás Chontae Phort Láirge agus Chathair Phort Láirge, dá
ngairtear ‘grúpa údarás’ sa Chaibidil seo, is é nó is í an duine céanna
a bheidh ina bhainisteoir nó ina bainisteoir ar an gcontae agus ar
an gcathair lena mbaineann.”.
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