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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

10.1.2019 A8-0469/72 

Leasú  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

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 2 – mír 1 – pointe a 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) tagraíonn ‘an smacht reachta’ don 

luach de chuid an Aontais atá cumhdaithe 

in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas 

Eorpach, luach a chuimsíonn prionsabal na 

dlíthiúlachta, a dhéanann talamh slán de go 

bhfuil próiseas trédhearcach, cuntasach, 

daonlathach agus iolraíoch ann chun dlíthe 

a achtú; prionsabal na deimhneachta 

dlíthiúla; prionsabal an toirmisc ar 

threallachas na gcumhachtaí 

feidhmiúcháin; prionsabal na cosanta 

éifeachtaí breithiúnaí ag cúirteanna 

neamhspleácha, cosaint ar chearta 

bunúsacha san áireamh; scaradh na 

gcumhachtaí; agus prionsabal an 

chomhionannais faoin dlí; 

(a) Leis ‘an smacht reachta’ mar atá 

cumhdaithe in Airteagal 2 den Chonradh ar 

an Aontas Eorpach, cuimsítear prionsabal 

na dlíthiúlachta, a dhéanann talamh slán de 

go bhfuil próiseas trédhearcach, cuntasach, 

daonlathach agus iolraíoch ann chun an dlí 

a achtú; prionsabal na deimhneachta 

dlíthiúla; prionsabal an toirmisc ar 

threallachas na gcumhachtaí 

feidhmiúcháin; prionsabal na rochtana ar 

cheartas agus ar chosaint éifeachtach 

bhreithiúnach os comhair cúirteanna 

neamhspleácha neamhchlaonta; 

prionsabal scaradh na gcumhachtaí; 

prionsabail an neamh-idirdhealaithe agus 

an chomhionannais faoin dlí; urraim do 

chearta bunúsacha mar a shonraítear i 

gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 

Eorpaigh agus i gconarthaí idirnáisiúnta 

maidir le cearta an duine; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Leasú  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

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. Maidir le heasnaimh ghinearálaithe a 

shainaithint, cabhróidh painéal 

ionadaíoch comhdhéanta de shaineolaithe 

neamhspleácha (an ‘Painéal Saineolaithe 

um an Smacht Reachta’) leis an 

gCoimisiún, agus déanfaidh an painéal 

sin measúnú ar chúrsaí sna Ballstáit uile 

go bliantúil ar bhonn critéir agus faisnéis 

cainníochtúla agus cáilíochtúla, lena n-

áirítear cinntí ó Chúirt Bhreithiúnais an 

Aontais Eorpaigh agus ón gCúirt 

Eorpach um Chearta an Duine, 

tuarascála ón gCúirt Iniúchóirí, 

tuarascála agus tuairimí ó institiúidí, 

comhlachtaí, oifigí agus 

gníomhaireachtaí eile an Aontais, agus 

conclúidí agus moltaí ó eagraíochtaí 

idirnáisiúnta ábhartha. Poibleofar an 

measúnú sin. 

 2. Déanfaidh Parlaimint na hEorpa, in 

éineacht le parlaimintí náisiúnta, an 

díospóireacht leantach bhliantúil ar an 

measúnú ón bPainéal Saineolaithe um an 

Smacht Reachta. Chuige sin, bunóidh na 

parlaimintí náisiúnta agus coiste inniúil 

Pharlaimint na hEorpa go 

comhpháirteach grúpa parlaiminteach 

comhpháirteach speisialaithe. Cinnfidh 
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Parlaimint na hEorpa agus na parlaimintí 

náisiúnta go comhpháirteach eagrú agus 

rialacha nós imeachta an ghrúpa sin i 

gcomhréir le hAirteagal 9 de Phrótacal 

Uimh. 1 maidir le ról na bparlaimintí 

náisiúnta san Aontas Eorpach, atá i 

gceangal le CAE agus leis an gConradh 

ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. 

 3. Beidh na comhaltaí seo a leanas ar an 

bPainéal Saineolaithe um an Smacht 

Reachta: 

 (a) saineolaí neamhspleách amháin, arna 

ainmniú ag parlaimint gach Ballstáit, a 

bheidh ina bhreitheamh nó ina 

breitheamh cúirte bunreachtúla cáilithe 

nó ina bhreitheamh nó ina breitheamh 

cúirte breithiúnais uachtaraí cáilithe 

nach bhfuil i seirbhís ghníomhach faoi 

láthair; 

 (b) deichniúr saineolaithe eile, arna n-

ainmniú ag Parlaimint na hEorpa ar 

bhonn thromlach dhá thrian, arna 

roghnú ó liosta saineolaithe arna n-

ainmniú ag: 

 (i) Cónaidhm Eorpach na nAcadamh 

Eolaíochtaí agus Daonnachtaí (ALLEA); 

 (ii) Líonra Eorpach na nInstitiúidí 

Náisiúnta um Chearta an Duine 

(ENNHRI); 

 (iii) Comhairle na hEorpa (lena n-áirítear 

Coimisiúin na Veinéise, an Grúpa Stát i 

gcoinne na hÉillitheachta (GSE) agus 

Coimisinéir Chomhairle na hEorpa um 

Chearta an Duine); 

 (iv) an Coimisiún Eorpach um 

Éifeachtúlacht an Cheartais (CEPEJ) 

agus Comhairle Bharraí agus Chumainn 

Dlí na hEorpa (CCBE); agus 

 (v) na Náisiúin Aontaithe (NA), an 

Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar 

san Eoraip (OSCE) agus an Eagraíocht 

um Chomhar agus Forbairt 

Eacnamaíochta (OECD). 
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 4. Déanfar cothromaíocht inscne a 

áirithiú i gcomhdhéanamh an Phainéil 

Saineolaithe um an Smacht Reachta. 

 5. Déanfaidh an Painéal Saineolaithe um 

an Smacht Reachta a chathaoirleach a 

thoghadh as measc a chomhaltaí. 

 6. Chun obair an Phainéil Saineolaithe 

um an Smacht Reachta a éascú, cuirfidh 

an Coimisiún rúnaíocht ar fáil dó, rud a 

chuirfidh ar a chumas feidhmiú go 

héifeachtach, go háirithe trí shonraí agus 

foinsí faisnéise a bheidh le 

hathbhreithniú agus le measúnú a 

bhailiú, agus trí thacaíocht riaracháin a 

sholáthar. 

Or. en 

 


