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6.3.2019 A8-0079/160

Leasú 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
thar ceann Ghrúpa EFDD

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) San aitheasc ar Staid an Aontais an 
14 Meán Fómhair 2016 leagadh béim ar an 
ngá le hinfheistiú a dhéanamh i ndaoine 
óga agus fógraíodh go mbunófaí an Cór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach ("an Clár") 
d’fhonn deiseanna a chruthú do dhaoine 
óga ar fud an Aontais rannchuidiú lánbhrí a 
dhéanamh don tsochaí, dlúthpháirtíocht a 
léiriú agus a scileanna a fhorbairt, chun 
taithí oibre, chomh maith le taithí 
ríluachmhar daonna, a fháil.

(2) San aitheasc ar Staid an Aontais an 
14 Meán Fómhair 2016 leagadh béim ar an 
ngá le hinfheistiú a dhéanamh i ndaoine 
óga agus fógraíodh go mbunófaí an Cór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach (‘an Clár’) 
d’fhonn deiseanna a chruthú do dhaoine 
óga ar fud an Aontais rannchuidiú lánbhrí a 
dhéanamh don tsochaí, dlúthpháirtíocht a 
léiriú agus a scileanna a fhorbairt, agus ar 
an mbealach sin taithí ríluachmhar daonna 
a fháil.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/161

Leasú 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
thar ceann Ghrúpa EFDD

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Sa Teachtaireacht “Cór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach” an 
7 Nollaig 201618, leag an Coimisiún béim 
ar an ngá atá ann an dúshraith a neartú le 
haghaidh obair dlúthpháirtíochta ar fud na 
hEorpa, níos mó deiseanna agus deiseanna 
níos fearr ó thaobh gníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta a sholáthar do dhaoine 
óga i raon leathan réimsí éagsúla, agus 
tacaíocht a thabhairt do ghníomhaithe 
náisiúnta agus áitiúla, lena n-iarrachtaí dul 
i ngleic le dúshláin agus géarchéimeanna 
éagsúla. Seoladh leis an Teachtaireacht sin 
an chéad chéim den Chór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach faoinar baineadh leas as cláir 
éagsúla de chuid an Aontais chun 
deiseanna saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó 
poist a thairiscint do dhaoine óga ar fud an 
Aontais Eorpaigh.

(3) Sa Teachtaireacht ‘Cór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach’ an 
7 Nollaig 201618, leag an Coimisiún béim 
ar an ngá atá ann an dúshraith a neartú le 
haghaidh obair dlúthpháirtíochta ar fud na 
hEorpa, níos mó deiseanna agus deiseanna 
níos fearr ó thaobh gníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta a sholáthar do dhaoine 
óga i raon leathan réimsí éagsúla, agus 
tacaíocht a thabhairt do ghníomhaithe 
náisiúnta agus áitiúla, lena n-iarrachtaí dul 
i ngleic le dúshláin agus géarchéimeanna 
éagsúla. Seoladh leis an Teachtaireacht sin 
an chéad chéim den Chór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach faoinar baineadh leas as cláir 
éagsúla de chuid an Aontais chun 
deiseanna saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó 
poist a thairiscint do dhaoine óga ar fud an 
Aontais Eorpaigh. I bhfianaise, ar thaobh 
amháin, deacrachtaí a bhaineann le 
coimircí leormhaithe agus trédhearcacha 
a chur chun feidhme a d’fhéadfaí 
drochúsáidí lucht saothair an óige a 
chosc mar aon le nádúr neamhchinnte na 
bpost a thairgtear, agus ar an taobh eile, 
débhríocht agus rioscaí a thagann aníos 
toisc gníomhaíocht altrúíoch agus saor ó 
tháille amhail saorálaíocht agus 
gníomhaíochtaí a dhéantar ar íocaíocht a 
bheith ann laistigh den chlár céanna, níor 
cheart go mbeadh cúrsaí oiliúna agus 
poist san áireamh i raon feidhme an 
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Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.
_________________ _________________
18 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, 
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa agus Coiste na Réigiún – Cór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach, (COM(2016) 
942 final).

18 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún – Cór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach, (COM(2016) 942 final).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/162

Leasú 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
thar ceann Ghrúpa EFDD

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Ba cheart deiseanna atá inrochtana 
go héasca a chur ar fáil do dhaoine óga le 
bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta, a chabhródh leo a 
dtiomantas maidir le leas pobal a chur in 
iúl agus ag an am céanna taithí, scileanna 
agus inniúlachtaí úsáideacha a shealbhú 
maidir lena bhforbairt phearsanta, 
oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus 
ghairmiúil, ag feabhsú dá réir sin a n-
infhostaitheacht. Thacódh na 
gníomhaíochtaí sin freisin le 
soghluaisteacht saorálaithe, oiliúnaithe 
agus oibrithe óga.

(5) Ba cheart deiseanna atá inrochtana 
go héasca a chur ar fáil do dhaoine óga le 
bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta, a chabhródh leo a 
dtiomantas maidir le leas pobal a chur in 
iúl agus ag an am céanna taithí, scileanna 
agus inniúlachtaí úsáideacha a shealbhú 
maidir lena bhforbairt phearsanta, 
oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus 
ghairmiúil, ag feabhsú dá réir sin a n-
infhostaitheacht. Ba cheart go dtacódh na 
gníomhaíochtaí sin freisin le 
soghluaisteacht saorálaithe óga.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Leasú 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
thar ceann Ghrúpa EFDD

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Ba cheart na gníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta a thairgtear do dhaoine 
óga a bheith ar ardcháilíocht, sa mhéid is 
gur cheart dóibh freastal ar riachtanais sa 
tsochaí nach bhfuiltear ag freastal orthu 
cheana, rannchuidiú le pobail a neartú, an 
deis a thairiscint do dhaoine óga chun eolas 
agus inniúlachtaí luachmhara a shealbhú, a 
bheith inrochtana ó thaobh airgid de do 
dhaoine óga, agus a bheith á gcur chur 
chun feidhme faoi dhálaí slána sláintiúla.

(6) Ba cheart na gníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta a thairgtear do dhaoine 
óga a bheith ar ardcháilíocht, sa mhéid is 
gur cheart dóibh freastal ar riachtanais atá 
sainaitheanta go soiléir sa tsochaí nach 
bhfuiltear ag freastal orthu cheana, 
rannchuidiú le pobail áitiúla a neartú, an 
deis a thairiscint do dhaoine óga chun eolas 
agus inniúlachtaí luachmhara a shealbhú, a 
bheith inbhuanaithe agus inrochtana ó 
thaobh airgid de do dhaoine óga, agus a 
bheith á gcur chur chun feidhme faoi dhálaí 
slána sláintiúla.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Leasú 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
thar ceann Ghrúpa EFDD

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Pointe aonair iontrála is ea an Cór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach do 
ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta ar fud 
an Aontais agus níos faide i gcéin. Ba 
cheart comhsheasmhacht agus 
comhlántacht le beartais agus cláir 
ábhartha eile de chuid an Aontais a áirithiú. 
Bunaítear an Cór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach ar láidreachtaí agus sineirgíochtaí 
clár a bhí ann roimhe agus atá ann anois, 
go háirithe an tSeirbhís Dheonach 
Eorpach19 agus Saorálaithe Cabhrach an 
Aontais Eorpach20. Comhlánaíonn sé 
freisin na hiarrachtaí a dhéanann na 
Ballstáit chun tacú le daoine óga agus a n-
aistriú ón scoil go hobair faoin Ráthaíocht 
don Aos Óg a éascú trí dheiseanna breise a 
sholáthar dóibh tosú i margadh an 
tsaothair i bhfoirm cúrsaí oiliúna nó post 
i réimsí a bhaineann leis an 
dlúthpháirtíocht laistigh dá mBallstát nó 
thar theorainneacha. Áirithítear freisin 
comhlántacht le líonraí atá ann cheana ar 
leibhéal an Aontais a bhaineann leis na 
gníomhaíochtaí faoin gCór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach, ar nós Líonra 
Eorpach na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí, 
EURES agus an líonra Eurodesk. Ina 
theannta sin, ba cheart comhlántacht idir 
scéimeanna gaolmhara atá ann cheana – go 
háirithe scéimeanna náisiúnta 
dlúthpháirtíochta agus scéimeanna 

(7) Pointe aonair iontrála is ea an Cór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach do 
ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta ar fud 
an Aontais agus níos faide i gcéin. Ba 
cheart comhsheasmhacht agus 
comhlántacht le beartais agus cláir 
ábhartha eile de chuid an Aontais a áirithiú. 
Bunaítear an Cór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach ar láidreachtaí agus sineirgí clár a 
bhí ann roimhe agus atá ann anois, go 
háirithe an tSeirbhís Dheonach Eorpach19 
agus Saorálaithe Cabhrach an Aontais 
Eorpach20. Comhlánaíonn sé freisin na 
hiarrachtaí a dhéanann na Ballstáit chun 
tacú le daoine óga agus a n-aistriú ón scoil 
go hobair faoin Ráthaíocht don Aos Óg a 
éascú trí dheiseanna breise a sholáthar 
dóibh i réimsí a bhaineann leis an 
dlúthpháirtíocht laistigh dá mBallstát nó 
thar theorainneacha. Áirithítear freisin 
comhlántacht le líonraí atá ann cheana ar 
leibhéal an Aontais a bhaineann leis na 
gníomhaíochtaí faoin gCór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach, ar nós Líonra 
Eorpach na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí, 
EURES agus líonra Eurodesk. Ina theannta 
sin, ba cheart comhlántacht idir 
scéimeanna gaolmhara atá ann cheana – go 
háirithe scéimeanna náisiúnta 
dlúthpháirtíochta agus scéimeanna 
soghluaisteachta do dhaoine óga – agus an 
Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, 
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soghluaisteachta do dhaoine óga – agus an 
Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, 
ag tógáil ar dhea-chleachtais i gcás inarb 
iomchuí.

ag tógáil ar dhea-chleachtais i gcás inarb 
iomchuí.

_________________ _________________
19 Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear 
'Erasmus+': clár an Aontais um oideachas, 
um oiliúint, um an óige agus um an spórt 
agus lena n-aisghairtear Cinneadh 
Uimh. 1719/2006/CE, Cinneadh 
Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh 
Uimh. 1298/2008/CE, (IO L 347, 
20.12.2013, lgh. 50-73).

19 Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear 
‘Erasmus+’: clár an Aontais um oideachas, 
um oiliúint, um an óige agus um an spórt 
agus lena n-aisghairtear Cinneadh 
Uimh. 1719/2006/CE, Cinneadh 
Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh 
Uimh. 1298/2008/CE, (IO L 347, 
20.12.2013, lgh. 50-73).

20 Rialachán (AE) Uimh. 375/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór 
Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil 
( “an Tionscnamh maidir le Saorálaithe 
Cabhrach AE”) (IO L 122, 24.4.2014, lgh. 
1-17)

20 Rialachán (AE) Uimh. 375/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór 
Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil 
(‘an Tionscnamh maidir le Saorálaithe 
Cabhrach AE’) (IO L 122, 24.4.2014, lgh. 
1-17)

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/165

Leasú 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
thar ceann Ghrúpa EFDD

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach deiseanna nua ar fáil do dhaoine 
óga chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí 
saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó poist i 
réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht 
agus chun tionscadail dlúthpháirtíochta a 
cheapadh agus a fhorbairt ar a dtionscnamh 
féin. Beidh na deiseanna sin ina chuidiú 
chun a bhforbairt phearsanta, oideachasúil, 
shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil a 
fheabhsú. Tacaíonn an Cór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach freisin le 
gníomhaíochtaí líonraithe do rannpháirtithe 
agus d'eagraíochtaí rannpháirteacha sa 
Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, agus le 
bearta a áiritheoidh cáilíocht na 
ngníomhaíochtaí a dtacaítear leo agus a 
dhéanfaidh bailíochtú a dtorthaí foghlama a 
fheabhsú. Ar an gcaoi sin, cuideoidh sé 
freisin le comhar Eorpach atá ábhartha do 
dhaoine óga agus le feasacht a ardú faoin 
tionchar dearfach a bhíonn aige.

(9) Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach deiseanna nua ar fáil do dhaoine 
óga chun tabhairt faoi shaorálaíocht i 
réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht 
agus chun tionscadail dlúthpháirtíochta a 
cheapadh agus a fhorbairt ar a dtionscnamh 
féin. Beidh na deiseanna sin ina chuidiú 
chun a bhforbairt phearsanta, oideachasúil, 
shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil a 
fheabhsú. Tacaíonn an Cór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach freisin le 
gníomhaíochtaí líonraithe do rannpháirtithe 
agus d'eagraíochtaí rannpháirteacha sa 
Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, agus le 
bearta a áiritheoidh cáilíocht na 
ngníomhaíochtaí a dtacaítear leo agus a 
dhéanfaidh bailíochtú a dtorthaí foghlama a 
fheabhsú. Ar an gcaoi sin, cuideoidh sé 
freisin le comhar Eorpach atá ábhartha do 
dhaoine óga agus le feasacht a ardú faoin 
tionchar dearfach a bhíonn aige.I 
bhfianaise raon feidhme agus cuspóir an 
Chláir, ba cheart rannpháirtíocht sa Chór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach a bheith 
teoranta d’eagraíochtaí neamhbhrabúis.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/166

Leasú 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
thar ceann Ghrúpa EFDD

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Ba cheart na gníomhaíochtaí sin a 
bheith chun leasa pobal, agus forbairt 
phearsanta, oideachasúil, shóisialta, 
shibhialta agus ghairmiúil an duine aonair 
a chothú san am céanna, agus féadfaidh 
siad tarlú i bhfoirm saorálaíochta, cúrsaí 
oiliúna agus post, tionscadal nó 
gníomhaíochtaí líonraithe, arna bhforbairt i 
réimsí éagsúla, amhail oideachas agus 
oiliúint, fostaíocht, comhionannas inscne, 
fiontraíocht – go háirithe fiontraíocht 
shóisialta – saoránacht agus 
rannpháirtíocht dhaonlathach, cosaint an 
chomhshaoil agus an dúlra, gníomhú ar son 
na haeráide, cosc tubaistí, ullmhacht agus 
téarnamh, talmhaíocht agus forbairt 
tuaithe, soláthar bia agus ábhar neamhbhia, 
sláinte agus folláine, cruthaitheacht agus 
cultúr, corpoideachas agus spórt, cúnamh 
agus leas sóisialta, glacadh agus 
lánpháirtíocht náisiúnach tríú tír, comhar 
agus comhtháthú críochach, agus comhar 
trasna teorainneacha. Cuimsíonn na 
gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta sin gné 
láidir foghlama agus oiliúna trí 
ghníomhaíochtaí ábhartha is féidir a 
thairiscint do na rannpháirtithe roimh an 
ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta, lena linn, 
agus ina diaidh.

(10) Ba cheart na gníomhaíochtaí sin a 
bheith chun leasa pobal, agus forbairt 
phearsanta, oideachasúil, shóisialta, 
shibhialta agus ghairmiúil an duine aonair 
a chothú san am céanna, agus féadfaidh 
siad tarlú i bhfoirm saorálaíochta, 
tionscadal nó gníomhaíochtaí líonraithe, 
arna bhforbairt i réimsí éagsúla, amhail 
oideachas agus oiliúint, fostaíocht, 
comhionannas inscne, fiontraíocht – go 
háirithe fiontraíocht shóisialta – saoránacht 
agus rannpháirtíocht dhaonlathach, cosaint 
an chomhshaoil agus an dúlra, gníomhú ar 
son na haeráide, cosc tubaistí, ullmhacht 
agus téarnamh, talmhaíocht agus forbairt 
tuaithe, soláthar bia agus ábhar neamhbhia, 
sláinte agus folláine, cruthaitheacht agus 
cultúr, corpoideachas agus spórt, cúnamh 
agus leas sóisialta, glacadh agus 
lánpháirtíocht náisiúnach tríú tír, comhar 
agus comhtháthú críochach, agus comhar 
trasna teorainneacha. Cuimsíonn na 
gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta sin gné 
láidir foghlama agus oiliúna trí 
ghníomhaíochtaí ábhartha is féidir a 
thairiscint do na rannpháirtithe roimh an 
ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta, lena linn, 
agus ina diaidh.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/167

Leasú 167
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
thar ceann Ghrúpa EFDD

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Féadfaidh cúrsaí oiliúna agus 
poist i réimsí a bhaineann leis an 
dlúthpháirtíocht deiseanna breise a 
thairiscint do dhaoine óga tosú i margadh 
an tsaothair agus rannchuidiú le dul i 
ngleic le príomhdhúshláin na sochaí ag 
an am céanna. Féadfaidh sé sin 
infhostaitheacht agus táirgiúlacht daoine 
óga a chothú agus a n-aistriú ón 
oideachas go fostaíocht a éascú, agus tá 
an-tábhacht leis an méid sin maidir lena 
ndeiseanna a fheabhsú i margadh an 
tsaothair. Leanfaidh na cúrsaí oiliúna a 
thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach na prionsabail cháilíochta a 
leagtar síos sa Mholadh ón gComhairle 
an 10 Márta 2014 lena mbunaítear Creat 
Cáilíochta do Chúrsaí Oiliúna21. Beidh na 
cúrsaí oiliúna agus na poist a thairgtear 
ina gcéad chéim mhór do dhaoine óga 
chun dul isteach i margadh an tsaothair 
agus mar sin ba cheart tacaíocht iar-
ghníomhaíochta leordhóthanach a bheith 
ag dul leo. Déanann gníomhaithe 
ábhartha i margadh an tsaothair, go 
háirithe i seirbhísí fostaíochta poiblí agus 
príobháideacha, comhpháirtithe sóisialta 
agus Comhlachais Tráchtála, cúrsaí 
oiliúna agus poist a éascú agus faigheann 
siad íocaíocht ón eagraíocht 
rannpháirteach. Mar eagraíochtaí 
rannpháirteacha, ba cheart dóibh iarratas 

scriosta
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a dhéanamh ar chistiú trí bhíthin 
struchtúr inniúil cur chun feidhme an 
Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh 
d'fhonn feidhmiú mar idirghabhálaí idir 
na rannpháirtithe óga agus na fostaithe a 
thairgeann cúrsaí oiliúna agus poist in 
earnálacha na dlúthpháirtíochta.
_________________
21 Moladh ón gComhairle an 
15 Márta 2018 maidir le creat Eorpach do 
phrintíseachtaí ardchaighdeáin agus 
éifeachtacha (IO C 153, 2.5.2018, lch.1).
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6.3.2019 A8-0079/168

Leasú 168
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
thar ceann Ghrúpa EFDD

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Aon eintiteas atá toilteanach a 
bheith rannpháirteach sa Chór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach, ba cheart dó 
lipéad cáilíochta a fháil ar choinníoll go 
gcomhlíontar na coinníollacha iomchuí. An 
próiseas a mbronntar an lipéad cáilíochta ar 
a bhonn, ba cheart do chomhlachtaí cur 
chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta 
Eorpaigh é a dhéanamh ar bhonn 
leanúnach. Ba cheart athmheasúnú 
tráthrialta a dhéanamh ar an lipéad 
cáilíochta a bhronntar agus d'fhéadfaí é a 
chúlghairm más amhlaidh, i gcomhthéacs 
na seiceálacha a dhéantar, nach bhfuil na 
coinníollacha faoinar bronnadh é á 
gcomhlíonadh a thuilleadh.

(18) Aon eintiteas neamhbhrabúis atá 
toilteanach a bheith rannpháirteach sa Chór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach, ba cheart dó 
lipéad cáilíochta a fháil ar choinníoll go 
gcomhlíontar na coinníollacha iomchuí. An 
próiseas a mbronntar an lipéad cáilíochta ar 
a bhonn, ba cheart do chomhlachtaí cur 
chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta 
Eorpaigh é a dhéanamh ar bhonn 
leanúnach. Ba cheart athmheasúnú 
tráthrialta a dhéanamh ar an lipéad 
cáilíochta a bhronntar agus d'fhéadfaí é a 
chúlghairm más amhlaidh, i gcomhthéacs 
na seiceálacha a dhéantar, nach bhfuil na 
coinníollacha faoinar bronnadh é á 
gcomhlíonadh a thuilleadh.
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6.3.2019 A8-0079/169

Leasú 169
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
thar ceann Ghrúpa EFDD

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Mar réamhchoinníoll, ba cheart 
lipéad cáilíochta a bheith faighte ag aon 
eintiteas atá toilteanach cur isteach ar 
chistiú chun gníomhaíochtaí a thairiscint 
faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach. Ní 
bheidh feidhm ag an gceanglas sin maidir 
le daoine nádúrtha atá ag lorg tacaíocht 
airgeadais dá dtionscadail dlúthpháirtíochta 
thar ceann grúpa neamhfhoirmiúil de 
rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach.

(19) Aon eintiteas atá toilteanach cur 
isteach ar chistiú chun gníomhaíochtaí a 
thairiscint faoin gCór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach, mar réamhchoinníoll, ba cheart 
gur eagraíocht neamhbhrabúis í agus ba 
cheart lipéad cáilíochta a bheith faighte 
aici. Ní bheidh feidhm ag an gceanglas sin 
maidir le daoine nádúrtha atá ag lorg 
tacaíocht airgeadais dá dtionscadail 
dlúthpháirtíochta thar ceann grúpa 
neamhfhoirmiúil de rannpháirtithe sa Chór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach.

Or. en


