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Leasú  69 

Sophia in 't Veld 

thar ceann Ghrúpa ALDE 

 

Tuarascáil A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Buiséad an Aontais a chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe i ndáil leis an smacht reachta 

sna Ballstáit 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Airteagal 3 a 

 Painéal saineolaithe neamhspleácha 

  1. Bunóidh an Coimisiún painéal 

saineolaithe neamhspleácha (an 

‘Painéal’). Beidh an painéal 

comhdhéanta de shaineolaithe 

neamhspleácha i réimse an dlí 

bhunreachtúil agus sa réimse cúrsaí 

airgeadais agus buiséid. Ceapfaidh 

parlaimint náisiúnta gach Ballstáit 

saineolaí amháin agus ceapfaidh 

Parlaimint na hEorpa deichniúr 

saineolaithe. Déanfar cothromaíocht 

inscne a áirithiú le comhdhéanamh an 

Phainéil. 

 I gcás inarb iomchuí, féadfar cuireadh a 

thabhairt d’ionadaithe ó eagraíochtaí 

agus líonraí ábhartha, amhail Cónaidhm 

Eorpach na nAcadamh Eolaíochtaí agus 

Daonnachtaí, Líonra Eorpach na 

nInstitiúidí Náisiúnta um Chearta an 

Duine, comhlachtaí Chomhairle na 

hEorpa, an Coimisiún Eorpach um 

Éifeachtúlacht an Cheartais, Comhairle 

Bharraí agus Chumainn Dlí na hEorpa, 

an Líonra um Cheartas Cánach, na 

Náisiúin Aontaithe, an Eagraíocht um 

Shlándáil agus Comhar san Eoraip agus 

an Eagraíocht um Chomhar agus 

Forbairt Eacnamaíochta chun bheith mar 
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bhreathnóirí don Phainéal i gcomhréir le 

rialacha na nósanna imeachta dá 

dtagraítear i mír 6. 

 2. Beidh sé mar chuspóir le cúraimí 

comhairleacha an phainéil cuidiú leis an 

gCoimisiún chun easnaimh 

ghinearálaithe i ndáil leis an smacht 

reachta i mBallstát a shainaithint, 

easnaimh ghinearálaithe a dhéanann 

difear do phrionsabal na bainistíochta 

fónta airgeadais nó do chosaint leasanna 

airgeadais an Aontais, nó a bhfuil an baol 

ann go ndéanfaidís difear dóibh. 

Déanfaidh an Painéal measúnú ar 

chúrsaí i ngach Ballstát go bliantúil ar 

bhonn critéir agus faisnéis chainníochtúil 

agus cháilíochtúil, agus aird chuí á 

tabhairt don fhaisnéis agus don treoir dá 

dtagraítear in Airteagal 5(2). 

 3. Déanfaidh Parlaimint na hEorpa, in 

éineacht le parlaimintí náisiúnta, an 

díospóireacht leantach bhliantúil ar 

mheasúnú an Phainéil. 

 4. Mar chuid dá chúram comhairleach 

agus toradh na saincheisteanna faoi mhír 

2 á chur san áireamh, féadfaidh an 

Painéal a thuairim a thabhairt maidir le 

heasnamh ginearálaithe i ndáil leis an 

smacht reachta i mBallstát. Agus tuairim 

á tabhairt aige, déanfaidh an Painéal a 

dhícheall chun teacht ar chomhthoil. 

Mura bhféadfar teacht ar an gcomhthoil 

sin, tabharfaidh an Painéal a thuairim 

uaidh trí thromlach simplí dá chomhaltaí. 

 5. Agus gníomhartha cur chun feidhme á 

nglacadh ag an gCoimisiún de bhun 

Airteagail 5(6) agus 6(2), cuirfidh sé aon 

tuairim ábhartha a thugann an Painéal 

san áireamh i gcomhréir le mír 4 den 

Airteagal seo. 

 6. Toghfaidh an Painéal a chathaoirleach 

as measc a chomhaltaí. Bunóidh an 

Painéal a chuid rialacha nós imeachta. 

Or. en 
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