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8.1.2020 A9-0051/2

Leasú 2
Thierry Mariani
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Tuarascáil bhliantúil 2018 maidir le cearta an duine agus leis an daonlathas ar fud an domhain 
agus maidir le beartas an Aontais Eorpaigh ar an ábhar
(2019/2125(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 11

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

11. ag tarraingt aird ar chásanna 
géarleanúna agus idirdhealaithe a 
bhaineann le heitneachas, aicme shóisialta, 
sainaicme, reiligiún, creideamh, teanga, 
aois, inscne, gnéasacht agus saintréithe 
gnéis, ar cásanna iad atá fós thar a bheith 
coitianta i roinnt mhaith tíortha agus 
sochaithe; ag cur in iúl gur ábhar an-imní 
di na freagairtí, a bhfuil níos mó 
éadulangachta agus fuatha ag baint leo i 
rith an ama, a dhírítear ar dhaoine atá thíos 
leis na sáruithe sin ar chearta an duine; ag 
iarraidh go ndéanfaí na daoine atá 
freagrach as na sáruithe sin a thabhairt 
chun cuntais;

11. ag tarraingt aird ar chásanna 
géarleanúna agus idirdhealaithe a 
bhaineann le heitneachas, aicme shóisialta, 
sainaicme, reiligiún, creideamh, teanga, 
aois, inscne, agus gnéasacht, ar cásanna iad 
atá fós thar a bheith coitianta i roinnt 
mhaith tíortha agus sochaithe; ag cur in iúl 
gur ábhar an-imní di na freagairtí, a bhfuil 
níos mó éadulangachta agus fuatha ag baint 
leo i rith an ama, a dhírítear ar dhaoine atá 
thíos leis na sáruithe sin ar chearta an 
duine; ag iarraidh go ndéanfaí na daoine 
atá freagrach as na sáruithe sin a thabhairt 
chun cuntais;
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8.1.2020 A9-0051/3

Leasú 3
Thierry Mariani
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Tuarascáil bhliantúil 2018 maidir le cearta an duine agus leis an daonlathas ar fud an domhain 
agus maidir le beartas an Aontais Eorpaigh ar an ábhar
(2019/2125(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 12

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

12. ag tabhairt dá haire go ndearnadh 
os cionn 70 milliún duine a easáitiú go 
héigeantach in 2018, lena n-áirítear 26 
mhilliún dídeanaí, 41 mhilliún daoine 
easáitithe ina dtír féin agus 3.5 milliún 
iarrthóir tearmainn 10; ag tabhairt dá haire, 
ina theannta sin, gur ann do thimpeall ar 12 
mhilliún duine gan stát ar fud an domhain; 
ag cur in iúl go bhfuil sí den tuairim, 
maidir le cogaí, coinbhleachtaí, 
sceimhlitheoireacht, foréigean, ansmacht 
polaitiúil, géarleanúint ar bhonn reiligiún, 
creideamh, bochtaineacht, agus 
neamhshlándáil uisce nó bia, go gcuireann 
siad leis an mbaol go mbeadh 
coinbhleachtaí nua ann agus go ndéanfaí 
pobail a easáitiú tuilleadh; ag aithint go 
bhféadfadh sé go gcuirfí le heasáitiú pobal 
mar thoradh ar iarmhairtí comhshaoil an 
athraithe aeráide, amhail rochtain níos 
teoranta ar uisce óil sábháilte;

_________________
10UNHCR – tuarascáil Global Trends 2018, 
(19 Meitheamh 2019).

12. ag tabhairt dá haire go ndearnadh 
os cionn 70 milliún duine a easáitiú go 
héigeantach in 2018, lena n-áirítear 26 
mhilliún dídeanaí, 41 mhilliún daoine 
easáitithe ina dtír féin agus 3.5 milliún 
iarrthóir tearmainn10; ag tabhairt dá haire, 
ina theannta sin, gur ann do thimpeall ar 12 
mhilliún duine gan stát ar fud an domhain; 
ag cur in iúl go bhfuil sí den tuairim, 
maidir le cogaí, coinbhleachtaí, 
sceimhlitheoireacht, foréigean, ansmacht 
polaitiúil, géarleanúint ar bhonn reiligiún, 
creideamh, bochtaineacht, agus 
neamhshlándáil uisce nó bia, go gcuireann 
siad leis an mbaol go mbeadh 
coinbhleachtaí nua ann agus go ndéanfaí 
pobail a easáitiú tuilleadh; ag aithint go 
bhféadfadh sé go gcuirfí le heasáitiú pobal 
mar thoradh ar iarmhairtí comhshaoil an 
athraithe aeráide, amhail rochtain níos 
teoranta ar uisce óil sábháilte; ag cur béim 
ar an ngá atá ann tacú le ‘ceart chun 
fanacht i do thír dhúchais féin’;
_________________
10 UNHCR – tuarascáil Global Trends 2018, 
(19 Meitheamh 2019).
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8.1.2020 A9-0051/4

Leasú 4
Thierry Mariani
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Tuarascáil bhliantúil 2018 maidir le cearta an duine agus leis an daonlathas ar fud an domhain 
agus maidir le beartas an Aontais Eorpaigh ar an ábhar
(2019/2125(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 14

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

14. ag cur i dtreis go bhfuil saoirse 
cainte agus tuairimíochta agus an t-
iolrachas sna meáin i gcroílár sochaithe atá 
athléimneach agus daonlathach; ag 
cáineadh mí-úsáid spriocanna dlisteanacha 
amhail an fhrithsceimhlitheoireacht, 
slándáil an stáit agus forfheidhmiú an dlí 
chun na gcríoch teorainn a chur leis an 
tsaoirse tuairimíochta; ag cáineadh na 
bolscaireachta agus na mífhaisnéise i 
gcoinne mionlach atá sna meáin; ag 
iarraidh go ndéanfaí na coimircí is fearr 
is féidir a bhunú, ar coimircí iad a bheadh 
i gcoinne na fuathchainte agus an 
radacaithe, feachtais mhífhaisnéise agus 
bolscaireacht naimhdeach, go háirithe iad 
siúd atá de thionscnamh stát forlámhach 
agus gníomhaithe neamhstáit amhail 
grúpaí sceimhlitheoireachta, trí chreat 
dlíthiúil a fhorbairt ar leibhéal AE agus 
ar an leibhéal náisiúnta chun dul i ngleic 
le bagairtí hibrideacha, lena n-áirítear an 
chibearchogaíocht agus an chogaíocht 
faisnéise, ach gan géilleadh maidir le 
bunchearta; ag meabhrú gur cheart do na 
meáin iolrachas tuairimí éagsúla a léiriú 
agus tacú le prionsabal an neamh-
idirdhealaithe agus é a chomhlíonadh; ag 
cur i dtreis, i dtaca leis sin, maidir le daoine 
a bhaineann le mionlaigh, gur cheart go 
mbeadh rochtain neamh-idirdhealaitheach 

14. ag cur i dtreis go bhfuil saoirse 
cainte agus tuairimíochta agus an t-
iolrachas sna meáin i gcroílár sochaithe atá 
athléimneach agus daonlathach; ag 
cáineadh mí-úsáid spriocanna dlisteanacha 
amhail an fhrithsceimhlitheoireacht, 
slándáil an stáit agus forfheidhmiú an dlí 
chun na gcríoch teorainn a chur leis an 
tsaoirse tuairimíochta; ag meabhrú gur 
cheart do na meáin iolrachas tuairimí 
éagsúla a léiriú agus tacú le prionsabal an 
neamh-idirdhealaithe agus é a 
chomhlíonadh; ag cur i dtreis, i dtaca leis 
sin, maidir le daoine a bhaineann le 
mionlaigh, gur cheart go mbeadh rochtain 
neamh-idirdhealaitheach acu ar na meáin 
chraolta, lena n-áirítear ina dteanga féin;
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8.1.2020 A9-0051/5

Leasú 5
Thierry Mariani
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Tuarascáil bhliantúil 2018 maidir le cearta an duine agus leis an daonlathas ar fud an domhain 
agus maidir le beartas an Aontais Eorpaigh ar an ábhar
(2019/2125(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 17

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

17. ag tabhairt dá haire tábhacht a 
rún maidir le sáruithe ar chearta an 
duine, an daonlathas agus forlámhas an 
dlí agus obair a Fochoiste um Chearta an 
Duine; ag moladh go láidir go 
bhfeabhsódh an Coimisiún agus SEGS a 
rannpháirtíocht leis an bhFochoiste um 
Chearta an Duine i bParlaimint na 
hEorpa chun cur ar a chumas rannpháirt 
a ghlacadh sa Phlean Gníomhaíochta 
amach anseo agus faireachán a 
dhéanamh ar a chur chun feidhme; á 
iarraidh ar SEGS tuarascálacha rialta a 
sholáthar do Pharlaimint na hEorpa ar 
na ghníomhaíochtaí leantacha atá déanta 
aige maidir leis na rúin phráinne uile 
agus/nó na moltaí ina leith;

scriosta

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/6

Leasú 6
Thierry Mariani
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas
Lars Patrick Berg

Tuarascáil A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Tuarascáil bhliantúil 2018 maidir le cearta an duine agus leis an daonlathas ar fud an domhain 
agus maidir le beartas an Aontais Eorpaigh ar an ábhar
(2019/2125(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 43

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

43. á iarraidh ar AE agus ar a Bhallstáit 
leanúint de chomhghuaillíochtaí a chruthú 
agus an comhar le raon leathan tíortha agus 
eagraíochtaí réigiúnacha a fheabhsú, chun 
athrú chun feabhais a chur ar an tsaoirse 
reiligiúin nó creidimh, go háirithe i 
limistéir a bhfuil coimhlint ar bun iontu 
agus a bhfuil grúpaí creidimh, mar 
shampla na Críostaithe sa Mheánoirthear, 
ar na grúpaí is leochailí atá ann; ag tacú 
go huile agus go hiomlán le cleachtas AE a 
bheith ar thús cadhnaíochta maidir le rúin 
théamacha i gComhairle na Náisiún 
Aontaithe um Chearta an Duine, agus 
maidir le saoirse reiligiúin nó creidimh i 
gComhthionól Ginearálta na Náisiún 
Aontaithe;

43. Á iarraidh ar AE agus ar a bhallstáit 
leanúint de chomhghuaillíochtaí a chruthú 
agus comhar le raon leathan tíortha agus 
eagraíochtaí réigiúnacha a fheabhsú, 
d’fhonn athrú chun feabhais a dhéanamh ar 
shaoirse reiligiúin nó creidimh, go háirithe 
i limistéir a bhfuil coimhlint ar obair iontu 
agus a bhfuil grúpaí creidimh ar na grúpaí 
is leochailí atá ann, agus tacaíocht 
speisialta mharthanach á háirithiú do 
Chríostaithe sa Mheánoirthear agus gan 
aon ghealltanais a thabhairt a dhéanfadh 
dochar do na pobail Chríostaí sin; ag tacú 
go huile agus go hiomlán le cleachtas AE a 
bheith ar thús cadhnaíochta maidir le rúin 
théamacha i gComhairle na Náisiún 
Aontaithe um Chearta an Duine, agus 
maidir le saoirse reiligiúin nó creidimh i 
gComhthionól Ginearálta na Náisiún 
Aontaithe;

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/7

Leasú 7
Thierry Mariani
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Tuarascáil bhliantúil 2018 maidir le cearta an duine agus leis an daonlathas ar fud an domhain 
agus maidir le beartas an Aontais Eorpaigh ar an ábhar
(2019/2125(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 56

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

56. ag cur i dtreis an gá práinneach atá 
ann dul i ngleic le bunchúiseanna na sreafaí 
imirce amhail cogaí, coinbhleachtaí, réimis 
fhorlámhacha, an ghéarleanúint, líonraí 
imirce neamhdhleathaí, gáinneáil ar 
dhaoine, an smuigleáil, an bhochtaineacht, 
an éagothroime eacnamaíoch agus an t-
athrú aeráide, agus réitigh fhadtéarmacha a 
aimsiú atá bunaithe ar urraim a thabhairt do 
chearta an duine agus dínit; ag cur béim ar 
an ngá atá ann bealaí agus conairí 
dlíthiúla a chruthú le haghaidh na 
himirce, agus fillteacha deonacha a 
éascú, i gcás inar féidir, lena n-áirítear i 
gcomhréir le prionsabal an non-
refoulement;

56. Cuireann sí i dtreis an gá 
práinneach atá ann dul i ngleic le 
bunsiocracha sreabh imirce amhail cogaí, 
coinbhleachtaí, réimis fhorlámhacha, an 
ghéarleanúint, líonraí imirce 
neamhdhleathaí,  dreasachtaí inimirce, 
gáinneáil ar dhaoine, an smuigleáil, an 
bhochtaineacht, an éagothroime 
eacnamaíoch agus an t-athrú aeráide, chun 
réitigh fhadtéarmacha a aimsiú bunaithe ar 
mheas do chearta an duine agus dínit, agus 
chun saoráidí fillteacha deonacha a 
bhunú;

Or. en


