
AM\1176997GA.docx PE635.319v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

12.2.2019 A8-0032/85

Leasú 85
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0032/2019
Roberts Zīle
Rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí 
cóiste agus bus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Chun creat comhsheasmhach a 
áirithiú maidir le hiompar idiruirbeach 
paisinéirí ag seirbhísí tráthrialta cóiste 
agus bus ar fud an Aontais, ba cheart 
feidhm a bheith ag Rialachán (CE) 
Uimh. 1073/2009 maidir leis an iompar 
idiruirbeach uile ag seirbhísí tráthrialta. 
Dá bhrí sin, ba cheart raon feidhme an 
Rialacháin sin a leathnú.

scriosta

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/86

Leasú 86
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0032/2019
Roberts Zīle
Rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí 
cóiste agus bus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Leis an earnáil iompair, ar earnáil 
í a chaithfear a mheas mar earnáil ag a 
bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint léi 
maidir leis na roghanna forbartha atá ag 
aon Bhallstát, cuimsítear iompar 
paisinéirí de bhóthar. Ní mór do gach 
Ballstát, dá réir sin, a fhís straitéiseach a 
shainmhíniú le haghaidh fhorbairt na 
hearnála iompair, lena bhféadfadh 
rialachán agus rialú poiblí a bheith san 
áireamh, bearta iomchuí a leagan síos 
chun riachtanais an phobail agus na tíre 
a chomhlíonadh, comhtháthú críochach 
agus sóisialta, éifeachtaí diúltacha na 
dírialála a fhritháireamh, amhail 
ciorruithe ar iompar agus seirbhísí agus 
bonneagar um iompar poiblí atá ar 
cháilíocht níos ísle agus atá níos costasaí.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/87

Leasú 87
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0032/2019
Roberts Zīle
Rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí 
cóiste agus bus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Ba cheart comhlacht rialála atá 
neamhspleách agus neamhchlaonta a 
ainmniú i ngach Ballstát lena áirithiú go 
bhfeidhmeoidh an margadh iompair 
paisinéirí de bhóthar mar is ceart. 
Féadfaidh an comhlacht sin bheith 
freagrach freisin as earnálacha rialáilte 
eile amhail iarnróid, fuinneamh agus 
teileachumarsáid.

(3) Ba cheart comhlacht rialála poiblí a 
bheith ag gach Ballstát a áirithíonn cur 
chun feidhme nastraitéise um iompar 
paisinéirí de bhóthar i ngach Ballstát agus 
a dhéanann faireachán oibritheoirí san 
earnáil phoiblí agus san earnáil 
phríobháideach.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/88

Leasú 88
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0032/2019
Roberts Zīle
Rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí 
cóiste agus bus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Ba cheart údarú i gcomhair 
seirbhísí tráthrialta idirnáisiúnta a bheith 
faoi réir nós imeachta údaraithe. Ba cheart 
údarú a thabhairt ach amháin i gcás ina 
bhfuil forais shonracha ann lena dhiúltú 
atá inchurtha i leith an iarratasóra nó i 
gcás ina gcuirfeadh an tseirbhís as don 
chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca le 
conradh seirbhíse poiblí. Ba cheart 
tairseach achair a thabhairt isteach lena 
áirithiú nach gcuirfidh oibríochtaí 
seirbhísí tráthrialta ar bhonn tráchtála as 
don chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca 
le conarthaí seirbhíse poiblí atá ann 
cheana. I gcás bealaí dá bhfónann breis 
agus conradh seirbhíse poiblí amháin 
cheana féin, ba cheart an fhéidearthacht 
a bheith ann chun an tairseach sin a 
ardú.

(8) Ba cheart údarú i gcomhair 
seirbhísí tráthrialta idirnáisiúnta a bheith 
faoi réir nós imeachta údaraithe arna 
leagan síos ag na Ballstáit agus ag a n-
údaráis inniúla.

Or. pt



AM\1176997GA.docx PE635.319v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

12.2.2019 A8-0032/89

Leasú 89
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0032/2019
Roberts Zīle
Rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí 
cóiste agus bus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 3
Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009
Airteagal 3 a – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ainmneoidh gach Ballstát comhlacht 
náisiúnta rialála amháin don earnáil 
iompair paisinéirí de bhóthar. Beidh an 
comhlacht sin ina údarás neamhchlaonta 
a bheidh, i dtéarmaí eagraíochtúla, 
feidhmiúla, ordlathacha agus 
cinnteoireachta, leithleach go dlíthiúil ó 
aon eintiteas poiblí nó príobháideach eile 
agus neamhspleách ar aon eintiteas den 
sórt sin. Beidh sé neamhspleách ar aon 
údarás inniúil a bhfuil baint aige le 
conradh seirbhíse poiblí a bhronnadh.

Ainmneoidh gach Ballstát comhlacht 
náisiúnta rialála poiblí don earnáil iompair 
paisinéirí de bhóthar agus beidh sé de 
fhreagracht aige a struchtúr agus a 
shainchúram a shainmhíniú.

Or. pt


