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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

6.6.2018 A8-0183./2 

Leasú  2 

William (Iarla) Dartmouth, Jörg Meuthen 

thar ceann Ghrúpa EFDD 

 

Tuarascáil A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tacaíocht mhacra-airgeadais bhreise don Úcráin 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Togra le haghaidh cinnidh 

Aithris 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(2) Ó earrach 2014 i leith, tá clár 

uaillmhianach um athchóiriú á chur i 

bhfeidhm ag an Úcráin a bhfuil sé mar 

aidhm leis an geilleagar a chobhsú agus slí 

bheatha shaoránaigh na tíre a fheabhsú. 

Rinne an Úcráin agus an tAontas le chéile 

clár um athchóiriú a leagan síos (an Clár 

Comhlachais, a nuashonraíodh don uair 

dheireanach i Márta 2015). Ar na 

príomhthosaíochtaí atá sa chlár tá an 

comhrac i gcoinne an éillithe maille le 

hathchóirithe bunreachtúla, toghchánacha 

agus breithiúnacha. 

(2) Ó earrach 2014 i leith, tá clár 

uaillmhianach um athchóiriú á chur i 

bhfeidhm ag an Úcráin a bhfuil sé mar 

aidhm leis an geilleagar a chobhsú agus slí 

bheatha shaoránaigh na tíre a fheabhsú. 

Rinne an Úcráin agus an tAontas le chéile 

clár um athchóiriú a leagan síos (an Clár 

Comhlachais, a nuashonraíodh go 

deireanach i Márta 2015). Ar na 

príomhthosaíochtaí atá sa chlár tá an 

comhrac i gcoinne an éillithe maille le 

hathchóirithe bunreachtúla, toghchánacha 

agus breithiúnacha. Mar sin féin, 

thaispeáin Innéacs na Braistinte i dtaca le 

hÉilliú 2017 le Transparency 

International go raibh an dara scór is 

measa i dtaca le héilliú ag an Úcráin i 

measc na dtíortha ar mhór-roinn na 

hEorpa. 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

6.6.2018 A8-0183/3 

Leasú  3 

William (Iarla) Dartmouth, Jörg Meuthen 

thar ceann Ghrúpa EFDD 

 

Tuarascáil A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tacaíocht mhacra-airgeadais bhreise don Úcráin 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Togra le haghaidh cinnidh 

Aithris 16 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (16 a) Níor cheart tacaíocht mhacra-

airgeadais an Aontais a úsáid chun 

críocha oibríochtaí míleata nó slándála, 

chun nach dtreiseofaí an cogadh 

cathartha san Úcráin agus chun nach 

mbeadh an tAontas comhpháirteach i 

ngníomhaíochtaí míleata ar bith a 

d’fhéadfadh eascairt as maoiniú 

oibríochtaí den sórt sin. 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

6.6.2018 A8-0183/4 

Leasú  4 

William (Iarla) Dartmouth, Jörg Meuthen 

thar ceann Ghrúpa EFDD 

 

Tuarascáil A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tacaíocht mhacra-airgeadais bhreise don Úcráin 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Togra le haghaidh cinnidh 

Aithris 18 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(18) Chun a áirithiú go gcosnaítear ar 

bhealach éifeachtúil na leasanna airgeadais 

sin de chuid an Aontais atá nasctha le 

tacaíocht mhacra-airgeadais an Aontais, ba 

cheart don Úcráin na bearta iomchuí a 

dhéanamh a bhaineann le calaois, éilliú 

agus neamhrialtachtaí eile i dtaca leis an 

tacaíocht a chosc agus a chomhrac. Ina 

theannta sin, ba cheart foráil a dhéanamh 

maidir leis an gCoimisiún seiceálacha a 

dhéanamh agus an Chúirt Iniúchóirí 

iniúchtaí a dhéanamh. 

(18) Chun a áirithiú go gcosnaítear ar 

bhealach éifeachtúil na leasanna airgeadais 

sin de chuid an Aontais atá nasctha le 

tacaíocht mhacra-airgeadais an Aontais, ba 

cheart don Úcráin na bearta práinneacha 

iomchuí a dhéanamh a bhaineann le 

calaois, éilliú agus neamhrialtachtaí eile i 

dtaca leis an tacaíocht a chosc agus a 

chomhrac. Thairis sin, ba cheart don 

Úcráin staonadh ó fheachtasóirí i gcoinne 

an éillithe agus i bhfabhar na 

trédhearcachta a chiapadh, ar údar mór 

imní í cáil na hÚcráine ina leith. Ina 

theannta sin, ba cheart a fhoráil go 

ndéanfadh an Coimisiún seiceálacha agus 

go ndéanfadh an Chúirt Iniúchóirí 

iniúchtaí, agus go laghdófaí an tacaíocht 

mhacra-airgeadais nó go gcoinneofaí siar 

í mura dtiocfadh feabhas suntasach ar an 

scéal sin. 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

6.6.2018 A8-0183/5 

Leasú  5 

William (Iarla) Dartmouth, Jörg Meuthen 

thar ceann Ghrúpa EFDD 

 

Tuarascáil A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tacaíocht mhacra-airgeadais bhreise don Úcráin 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Togra le haghaidh cinnidh 

Aithris 18 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (18 a) Is beart tábhachtach i dtreo na 

ngníomhaíochtaí frith-éillithe atá le 

déanamh ag an Úcráin chun tacaíocht 

mhacra-airgeadais a fháil ón Aontas ná 

Ardchúirt Fhrith-Éillithe a chur ar bun, 

ar chuir údaráis na hÚcráine bac uirthi 

ar dtús. Ba cheart go mbeadh foireann 

agus breithiúna na cúirte sin 

neamhspleách ar Rialtas na hÚcráine go 

polaitiúil agus ba cheart dóibh 

dearbhuithe bliantúla maidir le leasanna 

airgeadais pearsanta a thíolacadh, a 

ndéanfaidh gníomhaireachtaí 

idirnáisiúnta, a bhfuil taithí acu ar 

ghníomhaíocht tuairiscithe den sórt sin, 

faireachán orthu. 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

6.6.2018 A8-0183/6 

Leasú  6 

William (Iarla) Dartmouth, Jörg Meuthen 

thar ceann Ghrúpa EFDD 

 

Tuarascáil A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tacaíocht mhacra-airgeadais bhreise don Úcráin 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 1 – mír 5 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 5 a. Ní úsáidfear tacaíocht mhacra-

airgeadais an Aontais chun críocha 

oibríochtaí míleata nó slándála. 

Or. en 

 


