
Pàrlamaid na h-Alba
agus Pàrlamaid na
h-Eòrpa – Cò a bhios
a’ dèanamh dè?
Tha a’ bhileag seo a’ mìneachadh nan
dleastanasan eadar-dhealaichte air
Pàrlamaid na h-Alba agus
Pàrlamaid na h-Eòrpa.
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Tha an t-Aonadh Eòrpach na
cho-bhanntachd de 27 Ball-stàitean.
(Bidh 28 stàitean ann nuair a ghabhas
Croatia ballrachd ann an 2013.) Tha an
Rìoghachd Aonaichte air a bhith na ball
bho 1973.

Tha an t-Aonadh Eòrpach stèidhichte air
sreath de chùmhnantan eadar-nàiseanta,
a th’ air an soidhneadh ’s air an
aontachadh leis a h-uile Ball-stàit anns
an Aonadh Eòrpach. Is e Còrdadh
Lisbon am fear as ùire, a chaidh a chur
an gnìomh san Dùbhlachd 2009.

Tha obair làitheil an Aonaidh Eòrpaich air
a riaghladh le sreath de dh'institiudan.
Tha iad seo a’ gabhail a-steach
Pàrlamaid na h-Eòrpa, Coimisean
na h-Eòrpa agus Comhairle nam
Ministearan. Tha uallach air institiudan
an Aonaidh Eòrpaich airson laghan a
thèid an cur an sàs thar nam Ball-
stàitean uile, agus tha an Rìoghachd
Aonaichte air a riochdachadh anns
gach aon de na h-institiudan seo.

Aon uair ’s gun tèid lagh aontachadh aig
ìre an Aonaidh Eòrpaich, mar as trice,
feumaidh e bhith air a bhuileachadh
leis na riaghaltasan nàiseanta. Anns
an Rìoghachd Aonaichte, is e
Riaghaltas na h-Alba a bhios a’
dèanamh seo a thaobh chùisean
tiomnaichte, agus Riaghaltas na
Rìoghachd Aonaichte a bhios ga
dhèanamh a thaobh chùisean glèidhte.

Tha uallach air Riaghaltas na RA airson
laghan an Aonaidh Eòrpaich a tha a’
buntainn ri, mar eisimpleir, malairt
eadar-nàiseanta, poileasaidh cèine, dìon
luchd-caitheimh, lùth agus cosnadh, oir
tha iad sin nan cùisean glèidhte.

Tha uallach air Riaghaltas na h-Alba
airson laghan an Aonaidh Eòrpaich a tha
a’ dèiligeadh ri cùisean tiomnaichte
leithid àiteachas, iasgach, an
àrainneachd, cùisean a’ cheartais agus
an lagha. Sna cùisean seo, tha uallach
air Buill Pàrlamaid na h-Alba (BPA)
airson sgrùdadh a dhèanamh air
Riaghaltas na h-Alba, ’s e a’
buileachadh nan laghan Eòrpach.

Ciamar a tha an t-Aonadh
Eòrpach ag obrachadh?



Dè a th’ ann am Pàrlamaid na h-Alba?

Is i Pàrlamaid na h-Alba – ris an tric
an canar Taigh an Ròid – a’ bhuidheann
a nì laghan ann an Alba a thaobh
chùisean tiomnaichte.

Dè a bhios Pàrlamaid na h-Alba a’
dèanamh?

Is i a’ phrìomh obair aig Pàrlamaid na
h-Alba a bhith a’ dèanamh laghan a
thaobh chùisean tiomnaichte. Is ann an
sin cuideachd a bhios riochdairean
taghta bho air feadh na h-Alba – air a
bheil BPA – a’ deasbad mu chùisean
cudromach agus a’ sònrachadh
cùisean a tha toirt buaidh air na daoine
a tha iad a' riochdachadh.

A chòrr air seo, tha uallach air
Pàrlamaid na h-Alba airson an obair, na
poileasaidhean agus na planaichean
cosgaise aig Riaghaltas na h-Alba a
sgrùdadh (faic taobh-duilleig 7).

Cò tha nan suidhe ann am Pàrlamaid
na h-Alba?

Tha Pàrlamaid na h-Alba air a dèanamh
suas de 129 BPA.

Tha gach neach ann an Alba air a
riochdachadh le ochdnar BPA: aon BPA
sgìreil agus seachdnar BPA roinneil.
Tha inbhe cho-ionann aig na BPA seo
ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Ciamar a tha Pàrlamaid na h-Alba air
a taghadh?

Tha na BPA air an taghadh le bhith a’
cleachdadh seòrsa de riochdachadh
co-roinneil ris an canar Siostam nam
Ball a Bharrachd.

Tha na BPA air an taghadh airson nan
seataichean sgìreil a rèir na h-àireimh
as motha de bhòtaichean. Is e an
tagraiche aig a bheil an àireamh as
motha de bhòtaichean sa bhaileat
sgìreil a bhuannaicheas an seat.

Tha seataichean roinneil air an
riarachadh le bhith a’ cleachdadh foirmle

Pàrlamaid na h-Alba
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air a bheil foirmle d’Hondt. Anns gach
roinn, bheir am foirmle seo fa-near an
àireamh de bhòtaichean roinneil a
fhuair pàrtaidh àraidh agus an àireamh
de sheataichean sgìreil a bhuannaich
am pàrtaidh a-cheana.

Faodaidh tagraichean neo-eisimeileach
seasamh airson taghadh cho math ris
an fheadhainn a tha a’ riochdachadh
pàrtaidh poilitigeach.

Dè cho tric ’s a tha taghaidhean
Pàrlamaid na h-Alba air an cumail?

Mar as trice tha taghaidhean Pàrlamaid
na h-Alba air an cumail a h-uile ceithir
bliadhna. Thathar an dùil, ge-tà, gun
tèid an ath-thaghadh a chumail sa
Chèitean 2016.

Càit am bi Pàrlamaid na h-Alba a’
cruinneachadh?

Tha togalach Pàrlamaid na h-Alba
suidhichte ann an Taigh an Ròid, aig
ceann ìosal na Mìle Rìoghail ann an
Dùn Èideann.

Dè a th’ ann an Riaghaltas na h-Alba?

Is e Riaghaltas na h-Alba an riaghaltas
aig Alba airson chùisean tiomnaichte. Is
àbhaist dha bhith air a chur ri chèile bhon
phàrtaidh no bho na pàrtaidhean aig
a bheil a’ mhòr-chuid de sheataichean
ann am Pàrlamaid na h-Alba, agus is e
am PrìomhMhinistear a tha air a cheann.

Is e am prìomh dhleastanas air
Riaghaltas na h-Alba a bhith a’
cruthachadh agus a’ buileachadh
phoileasaidhean a thaobh chùisean
tiomnaichte. Na lùib seo, is tric a bhios
e a’ dreachdadh mholaidhean airson
laghan ùra – ris an canar bilean – agus
feumaidh iad seo aonta aig Pàrlamaid
na h-Albamum faodar an cur an gnìomh.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air
Riaghaltas na h-Alba sa bhileig
‘Pàrlamaid na h-Alba agus Riaghaltas
na h-Alba – dè an diofar eatorra?’

i
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Dè a th’ ann am Pàrlamaid na h-Eòrpa?

Is i Pàrlamaid na h-Eòrpa an t-aon
institiud san Aonadh Eòrpach a th’ air a
taghadh gu dìreach.

Dè a bhios Pàrlamaid na h-Eòrpa
a’ dèanamh?

Bidh Pàrlamaid na h-Eòrpa a’ dèanamh
laghan a thaobh chùisean air feadh an
Aonaidh Eòrpaich, ann an co-bhann ri
Comhairle nam Ministearan. Tha na
laghan seo air an cur an sàs anns a h-uile
Ball-stàit den Aonadh Eòrpach, nam
measg sin, an Rìoghachd Aonaichte.

Bidh i cuideachd a’ ceadachadh buidseat
an Aonaidh Eòrpaich, a’ sgrùdadh na
h-obrach aig institiudan eile an Aonaidh
Eòrpaich agus feumaidh i a h-aonta a
thoirt do chòrdaidhean eadar-nàiseanta
san gabh an t-Aonadh Eòrpach compàirt.

Cò a tha nan suidhe ann am
Pàrlamaid na h-Eòrpa?

Tha an àireamh de BPE air a
suidheachadh aig 751 (ged a

Pàrlamaid na h-Eòrpa

Dè a th’ ann an Comhairle nam
Ministearan?

Is e e Comhairle namMinistearan
an t-àite far am bi Ministearan
nàiseanta às gach Ball-stàit san
Aonadh Eòrpach a’ cruinneachadh
gus laghan aontachadh agus
poileasaidhean a dheasbad agus
a cho-òrdanachadh. Bidh i a’
cruinneachadh ann an riochdan
eadar-dhealaichte, stèidhichte air
raointean poileasaidh. Mar
eisimpleir, tha Comhairle an
Àiteachais air a dèanamh suas de
gach Ministear an Àiteachais san
Aonadh Eòrpach.

i

dh’fhaodadh meudachaidhean
sealadach a bhith ann nuair a ghabhas
dùthchannan ùra san Aonadh Eòrpach).
Tha 73 BPE às an Rìoghachd Aonaichte
ann an-dràsta, nam measg sin, sianar
a chaidh a thaghadh gus Alba a
riochdachadh.
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Ciamar a tha Pàrlamaid na h-Eòrpa
air a taghadh?

Tha BPE san Rìoghachd Aonaichte
(ach a-mhàin ann an Èirinn a Tuath) air
an taghadh le seòrsa de riochdachadh
co-roinneil a tha a’ cleachdadh
liostaichean roinneil. Tha seo a’
ciallachadh gu bheil na pàrtaidhean
poilitigeach air rangachd nan
tagraichean aca air an liosta a
shocrachadh a-cheana, agus gum bi an
luchd-bhòtaidh a’ roghnachadh liosta
pàrtaidh a chaidh a taghadh ro làimh,
seach tagraiche fa leth air an liosta sin.
Air a’ cheart dhòigh ri Pàrlamaid na
h-Alba, tha seataichean air an
riarachadh le bhith a’ cleachdadh an
fhoirmle d’Hondt. Thèid tagraichean
airson a’ phàrtaidh sin a thaghadh san
òrdagh a nochdas iad air liosta a’
phàrtaidh, a rèir na h-àireimh de
bhòtaichean a gheibh am pàrtaidh.
Faodaidh tagraichean neo-eisimeileach
seasamh airson taghadh air an aon
dòigh cheudna.

Dè cho tric ’s a tha taghaidhean
Pàrlamaid na h-Eòrpa air an cumail?

Tha taghaidhean airson Pàrlamaid na
h-Eòrpa air an cumail a h-uile còig
bliadhna. Thèid an ath thaghadh airson
Pàrlamaid na h-Eòrpa a chumail tràth
san Ògmhios 2014.

Càit am bi Pàrlamaid na h-Eòrpa a’
cruinneachadh?

Mar as trice, bidh Pàrlamaid na
h-Eòrpa a’ cruinneachadh sa Bhruiseal
(a’ Bheilg), ach cuideachd bidh i a’
cumail sheiseanan mìosail ann an
Strasbourg (an Fhraing).
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Dè a th’ ann an Coimisean na
h-Eòrpa?

Chan eil riaghaltas aig an Aonadh
Eòrpach air an aon dòigh ’s a tha
Riaghaltas aig an Rìoghachd
Aonaichte no aig Alba ann. Seach
sin, tha Coimisean na h-Eòrpa ann
mar mheur gnìomhach an Aonaidh
Eòrpaich, ’s e air a dhèanamh suas
de sgioba Choimiseanairean –
aon às gach Ball-stàit – agus
Ceann-suidhe air a stiùir.

Bidh gach Ball-stàit a’ togail neach
na Choimiseanair, don tèid raon
cùraim (leithid atharrachadh
cliomaid no malairt) a thoirt leis a’
Cheann-suidhe. Tha cur-an-dreuchd
nan daoine seo a th’ air an togail
nan Coimiseanairean fo ùmhail do
aontachadh leis na BPE.

Is e Coimisean na h-Eòrpa a-mhàin
as urrainn laghan ùra a mholadh
airson an Aonaidh Eòrpaich. Thèid
iad seo an uair sin a sgrùdadh le
Pàrlamaid na h-Eòrpa agus
Comhairle nam Ministearan.

i

Ceistean Bitheanta

A bheil BPE a’ riochdachadh
cheàrnaidhean sònraichte de
dh’Alba?

Chan eil, tha an sianar BPE Albannach
air an taghadh gus Alba gu lèir a
riochdachadh, seach roinnean-pàrlamaid
fa leth a bhith aca.

A bheil BPA nam BPE cuideachd?

Chan eil, tha an dà dhreuchd gu tur
eadar-dhealaichte. Ach dh’fhaodadh
iad a bhith air an taghadh airson an
dà àite. Theirear gu bheil ‘mandat
dùbailte’ aig neach a th’ air a thaghadh
an dà chuid na BPA agus na BPE. Gu
ruige seo, cha deach duine a thaghadh
na BPA agus na BPE aig an aon àm.
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Am feum bilean a thèid an cur
troimhe le Pàrlamaid na h-Alba
aonta aig Pàrlamaid na h-Eòrpa?

Chan fheum. Chan fheum Pàrlamaid
na h-Alba aonta an Aonaidh Eòrpaich
airson nam bilean aice. Chan fhaod i
laghan a chur troimhe ge-tà, a tha a’
dol an aghaidh lagh làithreach an
Aonaidh Eòrpaich.

A bheil Pàrlamaid na h-Alba agus
na h-Eòrpa ag obrachadh ann an
diofar dhòighean?

Tha agus chan eil.

Tha siostam de chomataidhean
speisealta aig an dà chuid Pàrlamaid
na h-Eòrpa agus na h-Alba far an tèid
laghan ùra agus cùisean eile a mhion-
sgrùdadh. Bidh an dà Phàrlamaid
cuideachd a’ cruinneachadh ann an
làn-sheisean gus cùisean a dheasbad,
an co-dhùnadh deireannach a

dhèanamh a thaobh laghan ùra a th’
air am moladh agus seiseanan
‘Ceasnachaidh’ a chumail.

Tha còrr math is ceud pàrtaidh
poilitigeach eadar-dhealaichte air an
riochdachadh ann am Pàrlamaid na
h-Eòrpa ge-tà, an coimeas ris na còig
pàrtaidhean a tha ann am Pàrlamaid
na h-Alba an-dràsta. Bidh BPE a’
gabhail ann am buidhnean poilitigeach
mòra na h-Eòrpa còmhla ri pàrtaidhean
bho dhùthchannan eile a th’ air an aon
ràmh riutha, a bharrachd air a bhith
nam buill de na pàrtaidhean nàiseanta
aca fhèin.

Dè as urrainn do na BPE agam a
dhèanamh dhòmhsa?

Tha na BPE agad gad riochdachadh
às leth chùisean air feadh an Aonaidh
Eòrpaich leithid a’ chòir agad a bhith
a’ siubhal agus a’ fuireach, ag obair
no a bhith nad oileanach ann an
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dùthchannan eile an Aonaidh Eòrpaich.
Faodaidh iad comhairle a thoirt a thaobh
malairt san Roinn-Eòrpa no tagradh
airson taic-airgid bhon Aonadh Eòrpach.
Cuiridh BPE fàilte cuideachd air fios bho
dhaoine a tha ag iarraidh am barail a
chur an cèill mu dhreachd-laghan a tha
fo bheachd Pàrlamaid na h-Eòrpa.

Dè as urrainn do na BPA agam a
dhèanamh dhòmhsa?

Tha na BPA agad gad riochdachadh
air cùisean tiomnaichte leithid slàinte,
foghlam agus taigheadas. Faodaidh tu
fios a chur thuca gus cobhair no
comhairle iarraidh orra a thaobh nan
cùisean seo, no gus do bharail a thoirt
mu reachdas a bhios a’ dol tro
Phàrlamaid na h-Alba.

Ciamar as urrainn dhomh
gnothaichean Pàrlamaid na h-Eòrpa
agus Pàrlamaid na h-Alba a leantainn?

Bidh Pàrlamaid na h-Eòrpa agus
Pàrlamaid na h-Alba a’ foillseachadh a
h-uile clàr-gnothaich aca air-loidhne
agus tha na coinneamhan aca air an
craoladh beò air na làraichean-lìn aca.
Faodaidh Oifis Pàrlamaid na h-Eòrpa
ann an Dùn Èideann fiosrachadh a
thoirt mu obair Pàrlamaid na h-Eòrpa
agus comhairle a thabhann nam bu
toigh leat tadhal air Pàrlamaid na
h-Eòrpa sa Bhruiseal no ann an
Strasbourg. Bheir Fiosrachadh a’
Phobaill aig Pàrlamaid na h-Alba
fiosrachadh a thaobh BPA agus obair
Pàrlamaid na h-Alba. Cuideachd,
faodaidh tu cumail suas ris na
gnothaichean as ùire le bhith a’
leantainn an dà phàrlamaid air Twitter
no le bhith a’ cur a dh’iarraidh nan
cuairt-litrichean agus nam brathan-
naidheachd aca. (Tha na seòlaidhean
air a’ chòmhdach cùil.)



Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuir fios gu:

Pàrlamaid na h-Eòrpa

Fòn 0131 557 7866
Post-dealain epedinburgh@ep.europa.eu
Làrach-lìn www.europarl.org.uk/edinburgh
Twitter twitter.com/Europarl_EN
Facebook www.facebook.com/

europeanparliament

Pàrlamaid na h-Alba

Fòn 0800 092 7500 (Beurla)
0131 348 5000

Fòn 0131 348 5395 (Gàidhlig)
Teacsa 07786 209888
Post-dealain gaelic@scottish.parliament.uk
Làrach-lìn www.parlamaid-alba.org
Twitter twitter.com/ParlAlba
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