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RÉASÚNÚ GEARR

Tacaíonn an rapóirtéir le haidhm an chláir maoinithe nua ‘Cearta agus Luachanna’ chun 
cearta agus luachanna a chumhdaítear i gConarthaí AE agus i gCairt AE um Chearta 
Bunúsacha a chosaint agus a cur chun cinn, lena n-áiritear trí thacaíocht a thabhairt 
d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta, d’fhonn sochaithe oscailte, daonlathacha agus 
cuimsitheacha a chothú. Chuige sin, molann an Coimisiúin go gcumascfar an dá chlár atá ann, 
‘Cearta, Comhionannas agus Saoránacht’ agus ‘An Eoraip ar son na Saoránach’ agus go 
gcuirfear an clár nua ina n-ionad, agus go mbeidh an clár nua seo, in éineacht leis an gClár um 
Cheartas, mar chuid den Chiste um Cheartas, Cearta agus Luachanna nua de bhuiséad AE. 
Measann an rapóirtéir gur cheart go mbeadh leibhéal uaillmhéine an togra ón gCoimisiúin 
níos airde, áfach. Go háirithe, molann an rapóirtéir go gcuirfear an ceathrú sraith leis an togra, 
a dhíreofar ar ghníomhaíochtaí a dhéanfaidh an daonlathas, na cearta bunúsacha agus an 
smacht reachta (sraith luachanna an Aontais) a chur chun cinn. Molann sé chomh maith sásra 
coinníollachta ina bhféadfadh an Coimisiún bainistíocht dhíreach a úsáid, i gcás bainistíocht 
indíreach acmhainní agus más eintiteas de chuid an rialtais é an faighteoir, nuair atá forais 
réasúnacha ag an gCoimisiún a chreidiúint go ndéanfaí difear do chosaint leasanna airgeadais 
an Aontais nó go bhfuil an baol ann go ndéanfaí difear dóibh mar gheall ar easnamh 
ginearálaithe i ndáil leis na luachanna a chumhdaítear in Airteagal 2 CAE sa Bhallstát lena 
mbaineann. Thairis sin, molann sé go nglacfar cláir oibre a chuireann an clár nua ‘Cearta agus 
Luachanna’ i gcrích i gcomhréir le hAirteagal 110 den Rialachán Airgeadais, trí bhíthin 
gníomhartha tarmligthe ionas go beidh an Pharlaimint in ann grinnscrúdú níos fearr a 
dhéanamh orthu. Ar deireadh, ceistíonn sé cén fáth gur fágadh roinnt gnéithe sainiúla de na 
cláir atá ann cheana amach as an togra reatha, amhail an comhrac i gcoinne na seineafóibe nó 
cur chun cinn obair dheonach ar leibhéal AE. Dá bhrí sin, molann sé leasuithe a bhfuil sé mar 
aidhm leo na gnéithe seo a athbhunú agus, go ginearálta, feabhas a chur ar an togra, d’fhonn 
go mbeadh sé níos éifeachtaí maidir le cultúr barántúil Eorpach de chearta agus luachanna a 
chruthú.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla ar an gCoiste um um Shaoirsí Sibhialta, um 
Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur 
san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Tá an smacht reachta, mar a 
chumhdaítear in Airteagal 2 CAE, ina 
chnámh droma don daonlathas Eorpach 
agus is ceann de luachanna bunúsacha 
an Aontais Eorpaigh é a thagann as na 
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traidisiúin bhunreachtúla chomónta atá 
ag gach Ballstát. Is é an bunchoinníoll 
chun iontaobhas na saoránach san 
Aontas a fhorbairt ná lánurraim a 
thabhairt don smacht reachta agus don 
daonlathas, agus iad a chur chun cinn. Is 
réamhriachtanas é urraim don smacht 
reachta laistigh den Aontas chun cearta 
bunúsacha a chosaint, agus chun na 
cearta agus na hoibleagáidí go léir a 
eascraíonn as na Conarthaí a chaomhnú 
chomh maith.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1b) Tá ról tábhachtach ag an gcaoi a 
gcuirtear an smacht reachta i bhfeidhm 
sna Ballstáit i dtaca le hiontaoibh 
fhrithpháirteach a áirithiú i measc na 
mBallstát agus ina gcórais dlí. Ar an 
drochuair, i mBallstáit áirithe, tá na 
sáruithe ar na luachanna agus na 
prionsabail a chumhdaítear sna 
Conarthaí ag dul in olcas de bharr 
sáruithe tromchúiseacha ar 
chomhaontuithe arna nglacadh ag 
institiúidí an Aontais agus bacainní nua i 
gcur chun feidhme iomlán dhlí an 
Aontais. Ba cheart, dá bhrí sin, go 
dtacódh an tAontas le gníomhaíochtaí a 
dhéanann urraim do chearta bunúsacha, 
don daonlathas agus don smacht reachta 
ar an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal 
réigiúnach, ar an leibhéal náisiúnta agus 
ar an leibhéal trasnáisiúnta a chur chun 
cinn.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Ní mór leanúint de na cearta agus 
na luachanna sin a chur chun cinn agus a 
neartú agus a chomhroinnt i measc na 
saoránach agus ní mór go mbeadh na 
pobail laistigh de thionscadal AE. Dá bhrí 
sin, cruthófar Ciste nua um Cheartas, 
Chearta agus Luachanna a chuimseoidh na 
cláir um Chearta agus Luachanna agus um 
Cheartas i mbuiséad an Aontais Eorpaigh. 
Tráth a chaithfidh sochaithe Eorpacha 
aghaidh a thabhairt ar antoisceachas, 
radacachas agus easaontais, is tábhachtaí 
murab ionann agus riamh ceartas, cearta 
agus luachanna an Aontais a chur chun 
cinn, a neartú, agus a chosaint, mar atá: 
cearta an duine, meas ar dhínit an duine, an 
tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, 
an smacht reachta. Beidh impleachtaí móra 
díreacha aige sin ar an saol polaitiúil, 
sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch san 
Aontas. Mar chuid den Chiste nua, 
leanfaidh an Clár um Cheartas de bheith ag 
tacú le forbairt bhreise limistéar Aontais de 
cheartas agus de chomhar trasteorann. 
Tógfaidh an Clár um Chearta agus 
Luachanna le chéile Clár 2014-2020 
Cearta, Comhionannas agus Saoránacht 
arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh 
1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle8 agus an clár Eoraip ar son 
na Saoránach arna bhunú ag Rialachán 
(AE) Uimh 390/20149 ón gComhairle (dá 
ngairfear ‘na cláir réamhtheachtacha’ 
anseo feasta).

(2) Ní mór leanúint de na cearta agus 
na luachanna sin a chothú, a chosaint agus
a chur chun cinn agus a neartú agus a 
chomhroinnt i measc na saoránach agus ní 
mór go mbeadh na pobail laistigh de 
thionscadal AE. Dá bhrí sin, cruthófar 
Ciste nua um Cheartas, Chearta agus 
Luachanna a chuimseoidh na cláir um 
Chearta agus Luachanna agus um Cheartas 
i mbuiséad an Aontais Eorpaigh. Tráth a 
chaithfidh sochaithe Eorpacha aghaidh a 
thabhairt ar antoisceachas, radacachas, 
pobalachas áibhéalta agus easaontais, is 
tábhachtaí murab ionann agus riamh 
ceartas, cearta agus luachanna an Aontais a 
chur chun cinn, a neartú, agus a chosaint, 
mar atá: cearta an duine, meas ar dhínit an 
duine, an tsaoirse, an daonlathas, an 
comhionannas, an smacht reachta. Is den 
ríthábhacht chomh maith timpeallacht 
ina gcumasófar idirphlé daonlathach 
síochánta idir ionadaithe a bhfuil tuairimí 
éagsúla acu. Beidh impleachtaí móra 
díreacha aige sin ar an saol polaitiúil, 
sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch san 
Aontas. Mar chuid den Chiste nua, 
leanfaidh an Clár um Cheartas de bheith ag 
tacú le forbairt bhreise limistéar Aontais de 
cheartas agus de chomhar trasteorann. 
Tógfaidh an Clár um Chearta agus 
Luachanna le chéile Clár 2014-2020 
Cearta, Comhionannas agus Saoránacht 
arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh 
1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle8 agus an clár Eoraip ar son 
na Saoránach arna bhunú ag Rialachán 
(AE) Uimh 390/20149 ón gComhairle (dá 
ngairfear ‘na cláir réamhtheachtacha’ 
anseo feasta), agus déanfar é a choigeartú 
chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
nua roimh luachanna na hEorpa.

_________________ _________________

8 Rialachán (AE) Uimh. 1381/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár 
um Chearta, um Chomhionannas agus um 

8 Rialachán (AE) Uimh. 1381/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár 
um Chearta, um Chomhionannas agus um 
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Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 (IO 
L 354, 28.12.2013, lch. 62).

Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 (IO 
L 354, 28.12.2013, lch. 62).

9 Rialachán (AE) Uimh. 390/2014 ón 
gComhairle an 14 Aibreán 2014 lena 
mbunaítear an clár ‘Eoraip do 
Shaoránaigh’ don tréimhse 2014-2020 (IO 
L 115, 17.4.2014, lch.3).

9 Rialachán (AE) Uimh. 390/2014 ón 
gComhairle an 14 Aibreán 2014 lena 
mbunaítear an clár ‘Eoraip do 
Shaoránaigh’ don tréimhse 2014-2020 (IO 
L 115, 17.4.2014, lch.3).

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Déanfar an Ciste um Cheartas, 
Cearta agus Luachanna agus an dá chlár 
cistiúcháin atá mar bhonn faoi a dhíriú go 
príomha ar dhaoine agus ar eintitis a 
rannchuidíonn le beocht agus beatha a chur 
sna luachanna, sna cearta agus san 
éagsúlacht shaibhir is coiteann dúinn. Is é 
an cuspóir bunaidh sochaí atá bunaithe ar 
chearta agus atá cothrom, 
uilechuimsitheach agus daonlathach a 
chothú agus a choinneáil ar bun. Áirítear 
leis sin sochaí shibhialta bhríomhar, a 
spreagann rannpháirtíocht dhaonlathach, 
shibhialta agus shóisialta na ndaoine agus 
éagsúlacht shaibhir shochaí na hEorpa a 
chothú, bunaithe freisin ar an stair agus ar 
an gcuimhne is coiteann dúinn. In 
Airteagal 11 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh sonraítear freisin go 
dtabharfaidh na hinstitiúidí, ar dhóigheanna 
iomchuí, an deis do shaoránaigh agus dá 
gcomhlachais ionadaíochta, a dtuairimí a 
chur in iúl agus a mhalartú go poiblí i 
ngach réimse de ghníomhaíocht an 
Aontais.

(3) Déanfar an Ciste um Cheartas, 
Cearta agus Luachanna agus an dá chlár 
cistiúcháin atá mar bhonn faoi a dhíriú ar 
dhaoine agus ar eintitis a rannchuidíonn le 
beocht agus beatha a chur sna luachanna, 
sna cearta agus san éagsúlacht shaibhir is 
coiteann dúinn. Is é an cuspóir bunaidh 
sochaí atá bunaithe ar chearta agus atá 
cothrom, oscailte, uilechuimsitheach agus 
daonlathach a chothú agus a choinneáil ar 
bun trí chistiú a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí lena gcuirtear chun 
cinn sochaí shibhialta bhríomhar, dhea-
fhorbartha, athléimneach, 
fhéintuilleamaíoch agus chumasaithe, 
lena n-áirítear tacú le cur chun cinn agus 
cosaint ár gcomhluachanna, agus lena 
gcothaítear síocháin rannpháirtíocht 
dhaonlathach, shibhialta agus shóisialta na 
ndaoine agus lena gcuirtear éagsúlacht 
shaibhir shochaí na hEorpa chun cinn, 
bunaithe ar na luachanna, ar an stair agus 
ar an gcuimhne is coiteann dúinn. Le 
hAirteagal 11 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh ceanglaítear go 
gcoinneoidh na hinstitiúidí idirphlé 
oscailte, trédhearcach agus rialta leis an 
tsochaí shibhialta agus go dtabharfaidh 
siad, ar dhóigheanna iomchuí, an deis do 
shaoránaigh agus dá gcomhlachais 
ionadaíochta, a dtuairimí a chur in iúl agus 
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a mhalartú go poiblí i ngach réimse de 
ghníomhaíocht an Aontais. Ba cheart don 
Choimisiún idirphlé rialta a choinneáil le 
tairbhithe an Chláir um Chearta agus 
Luachanna mar aon le geallsealbhóirí 
ábhartha eile trí Ghrúpa Idirphlé 
Sibhialta a bhunú.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Leis an gClár um Chearta agus 
Luachanna (an ‘Clár’) ba cheart go mbeifí 
in ann sineirgí a fhorbairt chun dul i 
ngleic leis na dúshláin a bhaineann go 
coitianta le cur chun cinn agus cosaint 
luachanna agus mais chriticiúil a 
shroicheadh chun torthaí nithiúla a bhaint 
amach sa réimse, agus leas á bhaint as 
taithí dhearfach na gClár réamhtheachtaí.
Ba cheart é sin a bhaint amach trí 
fhorbairt a dhéanamh ar thaithí 
dhearfach na gclár réamhtheachtach. Mar 
gheall air sin beifear ábalta leas iomlán a 
bhaint as acmhainneacht sineirgí, tacú 
leis na réimsí beartais faoina bhfuil siad 
cumhdaithe ar bhealach níos éifeachtaí
agus méadú a dhéanamh ar a n-acmhainn 
chun daoine a shroicheadh. Ionas go 
mbeidh sé éifeachtach, ba cheart go gcuirfí 
san áireamh leis an gClár cineál sonrach na 
mbeartas éagsúil, a spriocghrúpaí éagsúla 
agus a riachtanais faoi leith trí chuir chuige 
shaincheaptha.

(4) Leis an gclár um Chearta agus 
Luachanna’ (an ‘Clár’), ba cheart aghaidh 
a thabhairt ar na dúshláin is mó atá ann do 
luachanna a chur chun cinn agus a 
chosaint, agus é á chur san áireamh go 
bhféadfadh éagsúlacht a bheith ann 
maidir leis na dúshláin sin ar fud an 
Aontais. Chun tionchar inláimhsithe a 
áirithiú, ba cheart leis an gClár cur le 
ceachtanna na gClár réamhtheachtach. Ina 
theannta sin, ba cheart leas a bhaint as
sineirgí le beartais agus cláir eile an 
Aontais agus ó ghníomhaithe eile. Leis 
sin, ba cheart go ndéanfaí a n-
éifeachtúlacht agus a n-éifeachtacht a 
mhéadú mar aon lena n-acmhainn maidir 
le daoine a shroicheadh. Ionas go mbeidh 
sé éifeachtach, ba cheart go gcuirfí san 
áireamh leis an gClár cineál sonrach na 
mbeartas éagsúil, a spriocghrúpaí éagsúla 
agus a riachtanais faoi leith trí chuir chuige 
shaincheaptha.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) Tá an smacht reachta, mar a 
chumhdaítear in Airteagal 2 CAE, ina 
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chnámh droma don daonlathas Eorpach 
agus is ceann de luachanna bunúsacha 
an Aontais Eorpaigh é a thagann as na 
traidisiúin bhunreachtúla chomónta atá 
ag gach Ballstát. Is é an bunchoinníoll 
chun iontaobhas na saoránach san 
Aontas a fhorbairt ná lánurraim a 
thabhairt don smacht reachta agus don 
daonlathas, agus iad a chur chun cinn. Is 
réamhriachtanas é urraim don smacht 
reachta laistigh den Aontas chun cearta 
bunúsacha a chosaint, agus chun na 
cearta agus na hoibleagáidí go léir a 
eascraíonn as na Conarthaí a chaomhnú 
chomh maith. Tá ról tábhachtach ag an 
gcaoi a gcuirtear an smacht reachta i 
bhfeidhm sna Ballstáit i dtaca le 
hiontaoibh fhrithpháirteach a áirithiú i 
measc na mBallstát agus ina gcórais dlí.
Ba cheart, dá bhrí sin, go dtacódh an 
tAontas le gníomhaíochtaí a dhéanann 
urraim do chearta bunúsacha, don 
daonlathas agus don smacht reachta ar 
an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal 
réigiúnach, ar an leibhéal náisiúnta agus 
ar an leibhéal trasnáisiúnta a chur chun 
cinn.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Chun an tAontas Eorpach a 
thabhairt níos gaire dá chuid saoránach, 
teastaíonn gníomhartha agus iarrachtaí 
comhordaithe éagsúla. Trí shaoránaigh a 
thabhairt le chéile i dtionscadail um 
nascadh bailte nó i líonraí bailte agus trí 
thacú le heagraíochtaí sochaí sibhialta sna 
ceantair atá clúdaithe ag an gclár cuirfear le 
ról na saoránach sa tsochaí agus, i 
ndeireadh báire, lena rannpháirtíocht i saol 
daonlathach an Aontais. San am céanna, trí 
thacú le gníomhaíochtaí a chuireann chun 

(5) Chun an tAontas Eorpach a 
thabhairt níos gaire dá chuid saoránach, 
teastaíonn gníomhartha agus iarrachtaí 
comhordaithe éagsúla. Trí shaoránaigh a 
thabhairt le chéile i dtionscadail um 
nascadh bailte nó i líonraí bailte agus trí 
thacú le heagraíochtaí sochaí sibhialta sna 
ceantair atá clúdaithe ag an gclár cuirfear le 
ról na saoránach sa tsochaí agus, i 
ndeireadh báire, lena rannpháirtíocht i saol 
daonlathach an Aontais. San am céanna, trí 
thacú le gníomhaíochtaí a chuireann chun 
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cinn comhthuiscint, éagsúlacht, idirphlé 
agus meas ar dhaoine eile cothaítear mothú 
muintearais agus féiniúlacht Eorpach, atá 
bunaithe ar thuiscint chomhroinnte ar 
luachanna, chultúr, stair agus oidhreacht na 
hEorpa. Tá cur chun cinn mhothú 
muintearais níos láidre san Aontas agus 
luachanna an Aontais tábhachtach go 
háirithe i measc saoránach sna réigiúin is 
forimeallaí san Aontas mar gheall ar a n-
iargúltacht agus a bhfad ó mhór-roinn na 
hEorpa.

cinn comhthuiscint, éagsúlacht, idirphlé, 
cuimsiú sóisialta agus meas ar dhaoine eile 
cothaítear mothú muintearais agus 
féiniúlacht Eorpach, atá bunaithe ar 
thuiscint chomhroinnte ar luachanna, 
chultúr, stair agus oidhreacht na hEorpa. 
Tá cur chun cinn mhothú muintearais níos 
láidre san Aontas agus luachanna an 
Aontais tábhachtach go háirithe i measc 
saoránach sna réigiúin is forimeallaí san 
Aontas mar gheall ar a n-iargúltacht agus a 
bhfad ó mhór-roinn na hEorpa.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Tá gníomhaíochtaí cuimhneacháin 
agus machnamh criticiúil ar chuimhne stair 
na hEorpa riachtanach chun saoránaigh a 
chur ar an eolas faoina stair 
chomhchoiteann, mar bhonn faoi 
chomhluachanna, cuspóir morálta roinnte 
agus luachanna comhroinnte amach anseo. 
Ba cheart ábharthacht na ngnéithe stairiúla, 
cultúrtha agus idirchultúrtha a chur san 
áireamh chomh maith, mar aon leis na 
naisc idir cuimhneachán agus cruthú 
féiniúlachta Eorpaí agus mothú muintearais 
le chéile.

(6) Tá gníomhaíochtaí cuimhneacháin 
agus machnamh criticiúil ar chuimhne stair 
na hEorpa tábhachtach chun saoránaigh a 
chur ar an eolas faoina stair 
chomhchoiteann agus a gcroíluachanna
comhchoiteanna, mar bhonn faoi thodhchaí 
chomhchoiteann, cuspóir morálta agus 
luachanna comhroinnte. Ba cheart 
ábharthacht na ngnéithe stairiúla, cultúrtha 
agus idirchultúrtha a chur san áireamh 
chomh maith, mar aon leis na naisc idir 
cuimhneachán agus cruthú féiniúlachta 
Eorpaí atá bunaithe ar éagsúlacht, 
dlúthpháirtíocht agus mothú muintearais 
le chéile.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13a) Tá an tsaoirse chun tuairimí a 
nochtadh agus faisnéis a fháil 
cumhdaithe i gCairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Tá 
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rochtain shaor ar fhaisnéis, meastóireacht 
ar choinníollacha maidir le creat na meán 
agus úsáid fhreagrach agus shábháilte na 
líonraí cumarsáide agus faisnéise nasctha 
go díreach le saorchead do thuairimí agus 
tá siad ríthábhachtach chun daonlathas 
feidhmiúil a áirithiú. Ní mór don phobal 
na scileanna i litearthacht na meán is gá 
a fháil le haghaidh smaointeoireacht agus 
grinneas criticiúil agus ionas go mbeidh 
an cumas acu anailís a dhéanamh ar 
réaltachtaí casta, difríochtaí idir tuairimí 
agus fíorais a aithint agus cur i gcoinne 
aon chineál gríosaithe chun fuatha. Chun 
na críche sin, ba cheart don Aontas 
forbairt ar litearthacht na meán a chur 
chun cinn do na saoránaigh uile, gan 
beann ar a n-aois, trí oiliúint, múscailt 
feasachta, staidéir agus gníomhaíochtaí 
ábhartha eile.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Tá ról ríthábhachtach ag 
comhlachtaí neamhspleácha do chearta an 
duine agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta
maidir le cur chun cinn, cosaint agus ardú 
feasachta i dtaobh chomhluachanna an 
Aontais faoi Airteagal 2 den CAE, agus 
maidir le cur le tairbhiú ceart faoi dhlí an 
Aontais, lena n-áirítear an Chairt um 
Chearta Bunúsacha an AE. Faoi mar a 
léirítear sa Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 
18 Aibreán 2018, tá tacaíocht dhóthanach 
airgeadais tábhachtach chun timpeallacht 
fhabhrach agus inbhuanaithe a chothú 
d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta chun a 
ról a neartú agus a bhfeidhmeanna a 
chomhlíonadh go neamhspleách agus go 
héifeachtúil. Agus iarrachtaí á gcomhlánú 
ar an leibhéal náisiúnta, ba cheart go 
gcuirfí dá bhrí sin le tacaíocht, cumhachtú 
agus acmhainn eagraíochtaí na sochaí 

(18) Tá ról ríthábhachtach ag 
comhlachtaí neamhspleácha do chearta an 
duine agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta 
maidir le cur chun cinn, cosaint agus ardú 
feasachta i dtaobh chomhluachanna an 
Aontais faoi Airteagal 2 den CAE, agus 
maidir le cur le tairbhiú ceart faoi dhlí an 
Aontais, lena n-áirítear an Chairt um 
Chearta Bunúsacha an AE. Faoi mar a 
léirítear sa Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 
19 Aibreán 2018, tá tacaíocht dhóthanach 
airgeadais tábhachtach chun timpeallacht 
fhabhrach agus inbhuanaithe a chothú 
d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta chun a 
ról a neartú agus a bhfeidhmeanna a 
chomhlíonadh go neamhspleách agus go 
héifeachtúil. Agus iarrachtaí á gcomhlánú 
ar an leibhéal náisiúnta, ba cheart go 
gcuirfí dá bhrí sin le tacaíocht, cumhachtú 
agus acmhainn eagraíochtaí na sochaí 
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sibhialta a fhorbairt atá gníomhach i gcur 
chun cinn chearta an duine a gcuidíonn a 
ngníomhaíochtaí le forfheidhmiú 
straitéiseach na gceart faoi dhlí AE agus 
faoi Chairt um Chearta Bunúsacha AE, 
lena n-áirítear trí ghníomhaíochtaí 
tacaíochta agus faire, chomh maith le 
comhluachanna an Aontais a chur chun 
cinn, a chosaint agus feasacht a ardú fúthu 
ar an leibhéal náisiúnta.

sibhialta a fhorbairt atá gníomhach maidir 
le luachanna an Aontais amhail an 
daonlathas, an smacht reachta agus
cearta bunúsacha an duine a chur chun 
cinn a gcuidíonn a ngníomhaíochtaí le 
forfheidhmiú straitéiseach na gceart faoi 
dhlí AE agus faoi Chairt um Chearta 
Bunúsacha AE, lena n-áirítear trí 
ghníomhaíochtaí tacaíochta agus faire, 
chomh maith le comhluachanna an Aontais 
a chur chun cinn, a chosaint agus feasacht a 
ardú fúthu ar an leibhéal náisiúnta.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Ba cheart don Chlár a bheith 
oscailte, faoi réir coinníollacha áirithe, do 
rannpháirtíocht chomhaltaí Chomhlachas 
Saorthrádála na hEorpa (CSTE) ar 
comhaltaí iad den Limistéar Eorpach 
Eacnamaíoch (LEE) agus chomhaltaí 
CSTE nach comhaltaí iad den Limistéar 
Eorpach Eacnamaíoch (LEE) agus tíortha 
Eorpacha eile. Ba cheart do thíortha 
aontacha, tíortha is iarrthóirí agus iarrthóirí 
ionchasacha a bhaineann leis an straitéis 
réamhaontachais bheith in ann páirt a 
ghlacadh sa Chlár.

(20) Maidir le cur chun feidhme na 
gcuspóirí sonracha ó thaobh 
comhionannas inscne agus cearta 
comhionannais a chur chun cinn, 
rannpháirtíocht na saoránach i saol 
daonlathach an Aontais agus foréigean a 
chomhrac i gcoinne grúpaí atá i mbaol, 
ba cheart an Clár a bheith oscailte, faoi réir 
coinníollacha áirithe, do rannpháirtíocht 
chomhaltaí Chomhlachas Saorthrádála na 
hEorpa (CSTE) ar comhaltaí iad den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) 
agus do rannpháirtíocht chomhaltaí CSTE 
nach comhaltaí iad de LEE agus tíortha 
Eorpacha eile. Ba cheart do thíortha 
aontacha, tíortha is iarrthóirí agus iarrthóirí 
ionchasacha a bhaineann leis an straitéis 
réamhaontachais bheith in ann páirt a 
ghlacadh sa Chlár.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(21) Chun leithdháileadh éifeachtach 
cistí ón bhuiséad ginearálta an Aontais a 
áirithiú, is gá go n-áiritheofar breisluach 
Eorpach na ngníomhartha agus na 
ngníomhartha uile a dhéantar leis an gclár, 
a gcomhlántacht le gníomhaíochtaí na 
mBallstát, agus féachtar ag an am céanna 
do chomhsheasmhacht, comhlántach 
agus sineirgí le cláir chistiúcháin a 
thacaíonn le réimsí beartais a bhfuil 
dlúthcheangal acu lena chéile, go háirithe 
laistigh de chreat luachanna AE – agus 
mar sin leis an gClár um Cheartas –
chomh maith leis le Eoraip na 
Cruthaitheachta, ERASMUS+ 
acmhainneacht na dtrasnasc cultúrtha 
sna réimsí cultúrtha, meán, ealaíon, 
oideachais agus cruthaitheachta a bhaint 
amach. Is gá sineirgí a chruthú le cláir 
chistiúcháin Eorpacha eile, go háirithe 
sna réimsí fostaíochta, an mhargaidh 
inmheánaigh, fiontraíochta, óige, sláinte, 
saoránachta, ceartais, imirce, slándála, 
taighde, nuálaíochta, teicneolaíochta, 
tionscail, comhtháthaithe, turasóireachta, 
caidrimh sheachtraigh, trádála agus 
forbartha.

(21) Chun leithdháileadh éifeachtúil na 
gcistí ó bhuiséad ginearálta an Aontais a 
áirithiú, is gá breisluach Eorpach na 
ngníomhaíochtaí uile a dhéantar a áirithiú 
lena n-áirítear gníomhaíochtaí a dhéantar 
ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach, agus 
náisiúnta, atá dírithe ar na luachanna a 
chumhdaítear in Airteagal 2 den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach a chur 
chun cinn agus a choimirciú. Féachfaidh 
an Coimisiún le comhleanúnachas, 
sineirgí agus comhlántacht le
gníomhaíochtaí na mBallstát, agus le cláir 
chistiúcháin eile a thacaíonn le réimsí 
beartais a bhfuil dlúthnaisc acu leis an 
gCiste um Cheartas, Cearta agus 
Luachanna , lena n-áirítear leis an gClár 
‘Eoraip na Cruthaitheachta’, agus le 
Erasmus+, chomh maith le beartais 
ábhartha an Aontais.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Tá feidhm ag Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. [an Rialachán Airgeadais 
nua] (an ‘Rialachán Airgeadais’) maidir 
leis an gClár seo. Leagtar síos leis rialacha 
maidir le cur chun feidhme bhuiséad an 
Aontais, lena n-áirítear na rialacha maidir 
le deontais, duaiseanna, soláthar, cur chun 
feidhme indíreach, ionstraimí airgeadais 
agus ráthaíochtaí buiséadacha.

(23) Tá feidhm ag Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. [an Rialachán Airgeadais 
nua] (an ‘Rialachán Airgeadais’) maidir 
leis an gClár seo. Leagtar síos leis rialacha 
maidir le cur chun feidhme bhuiséad an 
Aontais, lena n-áirítear na rialacha maidir 
le deontais, duaiseanna, soláthar, cur chun
feidhme indíreach, ionstraimí airgeadais 
agus ráthaíochtaí buiséadacha. Is gá a 
áirithiú go mbeidh nósanna imeachta 
maidir le deontais a bhronnadh agus 
ceanglais an Chláir soiléir do na 
tairbhithe a d’fhéadfadh a bheith ann, 
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lena n-áirítear le haghaidh eagraíochtaí 
áitiúla na sochaí sibhialta ag an 
mbunleibhéal, agus go ndéanfaidh siad 
trédhearcacht iomlán a áirithiú maidir le 
húsáid acmhainní, le bainistiú fónta 
airgeadais agus le húsáid stuama na n-
acmhainní. Rialacha maidir leis an deis 
atá ann go ndéanfaí eagraíochtaí áitiúla, 
réigiúnacha, náisiúnta agus trasnáisiúnta 
na sochaí sibhialta a chistiú trí dheontais 
oibriúcháin ilbhliantúla, trí fhodheontais, 
trí fhorálacha lena n-áirithítear nósanna 
imeachta tapa agus solúbtha maidir le 
deontais a bhronnadh, amhail nós 
imeachta iarratais dhá chéim, 
feidhmchláir atá éasca lena n-úsáid agus 
nósanna imeachta tuairiscithe, ba cheart 
na rialacha sin a fheidhmiú agus a neartú 
tuilleadh mar chuid de chur chun 
feidhme an Chláir.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Maidir leis na cineálacha 
cistiúcháin agus na modhanna cur chun 
feidhme atá le húsáid faoin Rialachán seo, 
is ar bhonn a gcumas cuspóirí sonracha na 
ngníomhaíochtaí a bhaint amach agus 
torthaí a thabhairt ba cheart iad a roghnú, 
lena n-áirítear, go háirithe, costas na 
rialuithe, an t-ualach riaracháin, agus an 
riosca neamh-chomhlíontachta a mheastar 
a bheith ann. Chuige sin ba cheart 
cuimhneamh ar úsáid a bhaint as 
cnapshuimeanna, as rátaí comhréidhe agus
costais aonaid, agus as maoiniú nach 
mbaineann le costais, rud dá dtagraítear in 
Airteagal 125(1) den Rialachán Airgeadais. 
I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, 
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 833/2013 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle20, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2988/9521 ón gComhairle, Rialachán 

(24) Maidir leis na cineálacha 
cistiúcháin agus na modhanna cur chun 
feidhme atá le húsáid faoin Rialachán seo, 
is ar bhonn a gcumas cuspóirí sonracha na 
ngníomhaíochtaí a bhaint amach agus 
torthaí a thabhairt ba cheart iad a roghnú, 
lena n-áirítear, go háirithe, costas na 
rialuithe, an t-ualach riaracháin don 
Choimisiún agus do na tairbhithe agus 
acmhainn na dtairbhithe féideartha agus 
an riosca neamh-chomhlíontachta a 
mheastar a bheith ann. Chuige sin ba cheart 
cuimhneamh ar úsáid a bhaint as 
cnapshuimeanna, as rátaí comhréidhe, as 
costais aonaid, as tacaíocht airgeadais do 
thríú páirtithe, maoiniú nach mbaineann le 
costais, rud dá dtagraítear in 
Airteagal 125(1) den Rialachán Airgeadais.
Ba cheart glacadh le critéir 
chomhchistiúcháin i gcomhchineál, lena 
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(Euratom, CE) Uimh. 2185/9622 ón 
gComhairle agus Rialachán (AE) 
2017/193923 ón gComhairle, déanfar 
leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 
trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí 
neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a 
bhrath, a cheartú agus a imscrúdú, cistí a 
cailleadh, a íocadh go mícheart nó a 
úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i 
gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí 
riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 
gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 833/2013 agus Rialachán (Euratom, 
CE) Uimh. 2185/96 féadfaidh an Oifig 
Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) 
imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena 
n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar 
an láthair, d’fhonn a chinneadh ar tharla 
calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht 
neamhdhleathach eile a dhéanann difear do 
leasanna airgeadais an Aontais. I 
gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, 
féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh (OIPE) calaois agus ciontaí 
coiriúla eile a fhiosrú a mbíonn éifeacht 
acu ar leas airgeadais an Aontais mar a 
fhoráiltear dó i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle24. I gcomhréir leis an 
Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine 
nó d'aon eintiteas a fhaigheann cistí ón 
Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint 
leasanna airgeadais an Aontais agus na 
cearta agus an rochtain is gá a thabhairt 
don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus 
do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus 
ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon 
tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun 
feidhme cistí de chuid an Aontais cearta 
coibhéiseacha.

n-áirítear i bhfoirm obair dheonach, agus 
d’fhéadfaí iad a tharscaoileadh i 
gcásanna ina bhfuil an cistiú 
comhlántach teoranta. I gcomhréir leis an 
Rialachán Airgeadais, Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 833/2013 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle20, Rialachán 
(Euratom, CE) Uimh. 2988/9521 ón 
gComhairle, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/9622 ón gComhairle agus 
Rialachán (AE) 2017/193923 ón 
gComhairle, déanfar leasanna airgeadais an 
Aontais a chosaint trí bhearta 
comhréireacha, lena n-áirítear trí 
neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a 
bhrath, a cheartú agus a imscrúdú, cistí a 
cailleadh, a íocadh go mícheart nó a 
úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i 
gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí 
riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 
gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 833/2013 agus Rialachán (Euratom, 
CE) Uimh. 2185/96 féadfaidh an Oifig 
Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) 
imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena 
n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar 
an láthair, d’fhonn a chinneadh ar tharla 
calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht 
neamhdhleathach eile a dhéanann difear do 
leasanna airgeadais an Aontais. I 
gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, 
féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh (OIPE) calaois agus ciontaí 
coiriúla eile a fhiosrú a mbíonn éifeacht 
acu ar leas airgeadais an Aontais mar a 
fhoráiltear dó i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle24. I gcomhréir leis an 
Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine 
nó d'aon eintiteas a fhaigheann cistí ón 
Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint 
leasanna airgeadais an Aontais agus na 
cearta agus an rochtain is gá a thabhairt 
don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus 
do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus 
ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon 
tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun 
feidhme cistí de chuid an Aontais cearta 
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coibhéiseacha.

_________________ _________________

20 Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 11 Meán 
Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna 
ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus Rialachán (Euratom) 
Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO 
L 248, 18.9.2013, lch. 1).

20 Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 11 Meán 
Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna
ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus Rialachán (Euratom) 
Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO 
L 248, 18.9.2013, lch. 1).

21 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 
an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir 
le leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, 
lch. 1).

21 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 
an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir 
le leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, 
lch. 1).

22 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 
le seiceálacha agus cigireachtaí ar an 
láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún 
chun leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint in aghaidh na calaoise 
agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 
15.11.1996, lch. 2).

22 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 
le seiceálacha agus cigireachtaí ar an 
láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún 
chun leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint in aghaidh na calaoise 
agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 
15.11.1996, lch. 2).

23 Rialachán (AE) 2017/1939 an 
12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle 
lena gcuirtear chun feidhme comhar 
feabhsaithe maidir le bunú Oifig an 
Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) 
(IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).

23 Rialachán (AE) 2017/1939 an 
12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle 
lena gcuirtear chun feidhme comhar 
feabhsaithe maidir le bunú Oifig an 
Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) 
(IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).

24 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 
maidir leis an gcomhrac in aghaidh na 
calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais 
trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 29).

24 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 
maidir leis an gcomhrac in aghaidh na 
calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais 
trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 29).

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24a) Chun cur le hinrochtaineacht 
agus treoir agus faisnéis phraiticiúil a 
sholáthar maidir leis an gClár, ba cheart 
Pointí Teagmhála a bhunú sna Ballstáit 
chun cúnamh a sholáthar do thairbhithe 
agus d’iarratasóirí araon.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Féadfaidh tríú tíortha atá ina mbaill 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch 
(LEE) páirt a ghlacadh i gcláir an Aontais 
faoi chuimsiú an chomhair a bunaíodh 
faoin gcomhaontú LEE, lena ndéantar 
foráil maidir le cur chun feidhme na gclár 
trí chinneadh faoin gcomhaontú sin. 
Féadfaidh tríú tíortha a bheith 
rannpháirteach freisin, ar bhonn ionstraimí 
dlí eile. Ba cheart sainfhoráil a thabhairt 
isteach leis an Rialachán seo chun na cearta 
agus an rochtain is gá a dheonú don 
oifigeach údarúcháin atá freagrach, don 
Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) 
chomh maith le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa 
chun a n-inniúlachtaí faoi seach a chur i 
gcrích go cuimsitheach.

(25) Féadfaidh tríú tíortha atá ina mbaill 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch 
(LEE) páirt a ghlacadh i gcláir an Aontais 
faoi chuimsiú an chomhair a bunaíodh 
faoin gcomhaontú LEE, lena ndéantar 
foráil maidir le cur chun feidhme na gclár 
trí chinneadh faoin gcomhaontú sin. 
Féadfaidh tríú tíortha a bheith 
rannpháirteach freisin, ar bhonn ionstraimí 
dlí eile. Ba cheart sainfhoráil a thabhairt 
isteach leis an Rialachán seo chun na cearta 
agus an rochtain is gá a dheonú don 
oifigeach údarúcháin atá freagrach, don 
Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) 
chomh maith le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa 
chun a n-inniúlachtaí faoi seach a chur i 
gcrích go cuimsitheach.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) D'fhonn coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur 
chun feidhme an Rialacháin seo, ba 
cheart an chumhacht gníomhartha a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 

(30) Chun an Clár a chur i gcrích agus
chun a áirithiú go measfar go héifeachtach 
dul chun cinn an Chláir i dtreo ghnóthú a 
chuspóirí, ba cheart an chumhacht chun 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú 
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Eorpaigh a tharmligean chuig an 
gCoimisiún maidir le táscairí mar atá 
leagtha amach in Airteagal 14 agus 
Airteagal 16 agus in Iarscríbhinn II. Tá sé 
tábhachtach, go háirithe, don Choimisiún 
dul i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn 
a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear 
ar leibhéal na saineolaithe, agus na 
comhairliúcháin sin a dhéanamh i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 
i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 
ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am 
céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 
agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.

an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig 
an gCoimisiún i dtaca le cláir oibre mar a 
shonraítear in Airteagal 13 agus le 
táscairí mar a shonraítear in Airteagal 14, 
Airteagal 16 agus Iarscríbhinn II. Tá sé 
tábhachtach, go háirithe, don Choimisiún 
dul i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn 
a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear 
ar leibhéal na saineolaithe, agus na 
comhairliúcháin sin a dhéanamh i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 
i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 
ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am 
céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 
agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.

(féach leasuithe ar Aithris 31 agus Airteagal 13, Airteagal 16 agus Airteagal 19)

Réasúnú

Ba cheart na cláir oibre a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe agus ní foláir an 
aithris seo a oiriúnú dá réir. Ba cheart í a ailíniú le foclaíocht tharmligean na gcumhachtaí 
dá dtagraítear in Airteagal 16.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na 
cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir 
le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 

scriosta
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Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle.

(féach leasuithe ar Aithris 30, Airteagal 13, Airteagal 16 agus Airteagal 19)

Réasúnú

Ní foláir an tAirteagal seo a scriosadh mar níor cheart go ndéanfaí aon tagairt do 
ghníomhartha cur chun feidhme sa togra.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagtar síos leis cuspóirí an Chláir, an 
buiséad don tréimhse 2021-2027, na 
foirmeacha cistiúcháin ón Aontas agus na 
rialacha a bhaineann leis an gcistiú sin a 
sholáthar.

Leagtar síos leis cuspóirí agus raon 
feidhme an Chláir, an buiséad don tréimhse 
2021-2027, na foirmeacha cistiúcháin ón 
Aontas agus na coinníollacha a bhaineann 
leis an gcistiú sin a sholáthar.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta an Chláir 
cearta agus luachanna a chosaint mar a 
chuimsítear i gConarthaí AE, lena n-
áirítear trí thacú le heagraíochtaí sochaí 
sibhialta, chun sochaithe oscailte, 
daonlathacha agus uilechuimsitheacha a 
chothú.

1. Is é cuspóir ginearálta an Chláir 
cearta agus luachanna a chosaint mar a 
chuimsítear i gConarthaí AE, go háirithe
trí thacú le heagraíochtaí na sochaí 
sibhialta ar leibhéal áitiúil, náisiúnta agus 
trasnáisiúnta, chun sochaithe oscailte, 
daonlathacha, comhionanna agus 
uilechuimsitheacha atá bunaithe ar 
chearta a chothú.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. cearta agus luachanna 
bunúsacha, an daonlathas agus an 
smacht reachta a chur chun cinn agus a 
choimirciú ar an leibhéal áitiúil, 
réigiúnach, náisiúnta agus trasnáisiúnta 
(sraith luachanna an Aontais);

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 2a

Sraith luachanna an Aontais

Laistigh de na cuspóirí sonracha a leagtar 
amach i bpointe (-a) d'Airteagal 2(2), 
díreoidh an Clár ar an méid seo a leanas:

(a) cosaint agus cur chun cinn a 
dhéanamh ar an méid seo a leanas:

(i) an daonlathas agus an smacht 
reachta, lena n-áirítear neamhspleáchas 
na mbreithiúna a áirithiú;

(ii) infhaighteacht agus éifeachtacht 
na cosanta breithiúnaí trí chúirteanna 
neamhchlaonta, lena n-áirítear cearta 
bunúsacha a chosaint; breithiúnais a 
chur chun feidhme go tráthúil agus i 
gceart; a éifeachtaí a dhéantar imscrúdú 
nó ionchúisimh ar sháruithe ar an dlí, nó 
smachtbhannaí a fhorchur i leith na 
sáruithe sin;

(ii) trédhearcacht agus 
neamhthreallachas cinntí a dhéanann 
údaráis phoiblí, lena n-áirítear 
comhlachtaí forfheidhmithe dlí;

(b) tacaíocht a tabhairt do chosantóirí 
neamhspleácha chearta an duine agus 
d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta a 
dhéanann faireachán ar chomhlíonadh 
an smachta reachta;
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(c) tacaíocht a thabhairt do chosaint 
sceithirí agus do thionscnaimh lena 
gcuirtear chun cinn trédhearcacht, 
cuntasacht, sláine agus easpa éillithe 
agus coinbhleachtaí leasa in údaráis 
phoiblí;

(d) cosaint agus cur chun cinn a 
dhéanamh ar chearta bunúsacha, lena n-
áirítear neartú a dhéanamh ar an tsaoirse 
chun tuairimí a nochtadh, an tsaoirse 
chun comhthionóil shíochánta nó chun 
comhlachais, saoirse agus iolrachas na 
meán, lena n-áirítear iriseoireacht 
iniúchach, an tsaoirse acadúil, saoirse 
reiligiúin nó creidimh agus an ceart chun 
príobháideachais agus chun saol 
teaghlaigh;

(e) tacú, cumhachtú agus ag forbairt 
acmhainneachta d'eagraíochtaí 
neamhspleácha na sochaí sibhialta sna 
réimsí dá dtagraítear i bpointí (a) go (d) 
den airteagal seo.

(féach leasuithe ar Aithris 4 a (nua), Airteagal 2(2) (-a)(nua), Airteagal 6 agus Iarscríbhinn 
I)

Réasúnú

Ba cheart go n-áiritheofaí sa Chlár nua cuspóir sonrach a bhaineann le chur chun cinn an 
daonlathais, na gceart bunúsach agus an smacht reachta (sraith luachanna an Aontais).

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Laistigh den chuspóir sonrach atá leagtha 
amach i bpointe (a) d’Airteagal 2.(2), 
díreoidh an Clár ar:

Laistigh den chuspóir ginearálta a leagtar 
amach in Airteagal 2(1) agus laistigh den 
chuspóir sonrach a leagtar amach i 
bpointe (a) d’Airteagal 2(2), beidh an Clár 
dírithe ar an méid seo a leanas:
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Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) neamh-chomhionannas agus 
leithcheal ar fhorais inscne, cine nó 
tionscnaimh eitnigh, reiligiúin nó creidimh, 
míchumais, aoise nó gnéaschlaonta a 
chomhrac, agus tacú le beartais 
chuimsitheacha maidir le comhionannas 
inscne agus frith-leithcheal agus a 
bpríomhshruthú a chur chun cinn chomh 
maith le beartais darb aidhm ciníochas 
agus gach cineál éadulaingte a chomhrac.

(a) neamhionannais agus idirdhealú ar 
fhorais gnéis, inscne, cine, shóisialta agus 
chultúrtha nó tionscnaimh eitnigh, 
reiligiúin nó creidimh, míchumais, aoise nó 
gnéaschlaonta a chosc agus chomhrac, 
agus tacú le beartais chuimsitheacha maidir 
le comhionannas inscne agus frith-
idirdhealú agus a bpríomhshruthú a chur 
chun cinn chomh maith le beartais chun 
ciníochas, seineafóibe, homafóibe agus 
gach cineál éadulaingthe eile a chomhrac;

Réasúnú

Athbhunaítear leis an leasú seo gnéithe den chlár um Chearta, Comhionannas agus 
Saoránacht.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) comhionannas a chur chun cinn 
mar cheart bunúsach uilíoch agus mar 
croíluach an Aontais;

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cearta a chosaint agus a chur chun 
cinn, go háirithe cearta an linbh, cearta 
daoine faoi mhíchumas, cearta um 
shaoránacht AE agus na cearta a bhaineann 

(b) cearta an linbh, cearta daoine faoi 
mhíchumas, cearta um shaoránacht AE 
agus cearta cosanta príobháideachta agus
sonraí pearsanta a chosaint agus a chur 
chun cinn; feasacht faoi na cearta sin a 



PE628.563v03-00 22/40 AD\1169763GA.docx

GA

le cosaint sonraí príobháideacha. ardú.

Réasúnú

Athbhunaítear leis an leasú seo gnéithe den chlár um Chearta, Comhionannas agus 
Saoránacht.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Laistigh den chuspóir sonrach atá leagtha 
amach i bpointe (b) d’Airteagal 2.(2), 
díreoidh an Clár ar:

Laistigh den chuspóir ginearálta a leagtar 
amach in Airteagal 2(1) agus laistigh den 
chuspóir sonrach a leagtar amach i 
bpointe (b) d’Airteagal 2(2), beidh an Clár 
dírithe ar an méid seo a leanas:

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cur le tuiscint saoránach ar an 
Aontas, a stair, a oidhreacht chultúrtha 
agus a éagsúlacht; 

(a) cur le tuiscint na saoránach ar an 
Aontas, agus ar a chomhtháthú, ar a stair, 
ar a n-institiúidí, ar a luachanna, ar a 
aidhm agus ar a oidhreacht chultúrtha, ar 
nithe iad atá ina gcodanna d’fhéiniúlacht 
na hEorpa ó thaobh a éagsúlachta de; 

Réasúnú

Athbhunaítear leis an leasú seo gnéithe den chlár ‘An Eoraip ar son na Saoránach’.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) malartú agus comhar idir 
saoránaigh tíortha éagsúla a chur chun 
cinn; rannpháirtíocht shibhialta agus 

(b) malartú agus comhar idir 
saoránaigh tíortha éagsúla a chur chun 
cinn; rannpháirtíocht shibhialta agus 
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dhaonlathach saoránach a chur chun cinn, 
rud a tugann deis do shaoránaigh agus do 
chomhlachais ionadaíocha a dtuairimí a 
thabhairt le fios agus iad a mhalartú go 
poiblí i ngach réimse de ghníomhaíocht an 
Aontais;

dhaonlathach saoránach a chur chun cinn, 
rud a thugann deis do shaoránaigh agus do 
chomhlachais ionadaíocha a dtuairimí a 
thabhairt le fios agus iad a mhalartú go 
poiblí i ngach réimse de ghníomhaíocht an 
Aontais chun cur le tuiscint ar an 
daonlathas ionadaíoch agus ar an 
daonlathas rannpháirtíoch, ar an smacht 
reachta agus ar chearta agus ar 
luachanna bunúsacha;

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) rannpháirtíocht shibhialta agus 
dhaonlathach saoránach a chur chun 
cinn ar leibhéal an Aontais, rud a 
thugann deis do shaoránaigh agus do 
chomhlachais ionadaíocha a dtuairimí a 
thabhairt le fios agus iad a mhalartú go 
poiblí i ngach réimse de ghníomhaíocht 
an Aontais agus díospóireacht a 
dhéanamh faoi thodhchaí an 
lánpháirtithe Eorpaigh;

(féach leasú ar Airteagal 4(1)(b))

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bb) deiseanna maidir le rannpháirtíocht 
shochaíoch, idirchultúrtha agus idir-
reiligiúnach agus le hobair dheonach ar 
leibhéal an Aontais a chur chun cinn;

Réasúnú

Athbhunaítear leis an leasú seo gnéithe den chlár ‘An Eoraip ar son na Saoránach’.
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Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) gach cineál foréigin in aghaidh 
leanaí, daoine óga agus ban a chomhrac, 
chomh maith le foréigean in aghaidh 
grúpaí eile atá i mbaol;

(a) gach cineál foréigin go háirithe in 
aghaidh leanaí, daoine óga agus ban a 
chomhrac, chomh maith le foréigean in 
aghaidh grúpaí eile atá i mbaol;

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 6 Airteagal 6

Buiséad Buiséad

1. Is é EUR [641 705 000] i 
bpraghsanna reatha a bheidh san 
imchlúdach airgeadais do chur chun 
feidhme an Chláir don tréimhse 2021 –
2027.

1. Is é EUR [1 834 000 000] i 
bpraghsanna reatha a bheidh san 
imchlúdach airgeadais do chur chun 
feidhme an Chláir don tréimhse 2021 –
2027.

2. Laistigh den mhéid dá dtagraítear i 
mír 1 leithdháilfear an méid táscach seo a 
leanas ar an gcuspóir seo a leanas:

2. Laistigh den mhéid dá dtagraítear i 
mír 1 leithdháilfear an méid táscach seo a 
leanas ar an gcuspóir seo a leanas:

(-a) EUR [850 000 000] le haghaidh na 
gcuspóirí sonracha dá dtagraítear i 
bpointe (-a) d’Airteagal 2(2);

(a) EUR [408.705.000] le haghaidh na 
gcuspóirí sonracha dá dtagraítear in 
Airteagal 2(2)(a) agus 2(2)(c);

(a) EUR [484.000.000] le haghaidh na 
gcuspóirí sonracha dá dtagraítear i bpointí 
(a) agus (c) d’Airteagal 2(2);

(b) EUR [233.000.000] le haghaidh an 
chuspóra shonraigh dá dtagraítear in 
Airteagal 2(2)(b);

(b) EUR [500.000.000] le haghaidh na 
gcuspóirí sonracha dá dtagraítear in 
Airteagal 2(2)(b);

2a. Déanfar méid nach lú ná 65% de 
na cistí dá dtagraítear in Airteagal 6 (2) 
(a) agus in Airteagal 6(2)(b) a 
leithdháileadh ar dheontais 
ghníomhaíochtaí, ar dheontais 
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oibriúcháin agus ar bhunchistiú le 
haghaidh eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta.

3. Féadfar an méid dá dtagraítear i 
mír 1 a úsáid le haghaidh cúnamh teicniúil 
agus riaracháin do chur chun feidhme an 
Chláir, amhail gníomhaíochtaí 
ullmhúcháin, monatóireachta, rialaithe, 
iniúchta agus meastóireachta lena n-áirítear 
córais chorparáideacha na teicneolaíochta 
faisnéise, staidéar, cruinnithe saineolaithe, 
cumarsáid ar thosaíochtaí agus réimsí a 
bhaineann le cuspóirí ginearálta an chláir.

3. Féadfar an méid dá dtagraítear i 
mír 1 a úsáid le haghaidh cúnamh teicniúil 
agus riaracháin do chur chun feidhme an 
Chláir, amhail gníomhaíochtaí 
ullmhúcháin, monatóireachta, rialaithe, 
iniúchta agus meastóireachta lena n-áirítear 
córais chorparáideacha na teicneolaíochta 
faisnéise, staidéar, cruinnithe saineolaithe, 
cumarsáid ar thosaíochtaí agus réimsí a 
bhaineann le cuspóirí ginearálta an chláir.

4. Gan dochar don Rialachán 
Airgeadais, féadfaidh caiteachas le 
haghaidh gníomhaíochtaí a thig as 
tionscadail a áirítear sa chéad chlár oibre a 
bheith incháilithe ón 1 Eanáir 2021.

4. Gan dochar don Rialachán 
Airgeadais, féadfaidh caiteachas le 
haghaidh gníomhaíochtaí a thig as 
tionscadail a áirítear sa chéad chlár oibre a 
bheith incháilithe ón 1 Eanáir 2021.

5. Féadfar acmhainní arna 
leithdháileadh ar Bhallstáit faoin 
mbainistíocht chomhroinnte a aistriú chuig 
an gClár, má iarrann na Ballstáit sin. 
Déanfaidh an Coimisiún na hacmhainní sin 
a chur chun feidhme go díreach i 
gcomhréir le hAirteagal 62(1)(a) den 
Rialachán Airgeadais nó go hindíreach i 
gcomhréir le hAirteagal 62(1)(c). Úsáidfear 
na hacmhainní sin chun leas an Bhallstáit 
lena mbaineann a dhéanamh i gcás inar 
féidir é.

5. Féadfar acmhainní arna 
leithdháileadh ar Bhallstáit faoin 
mbainistíocht chomhroinnte a aistriú chuig 
an gClár, má iarrann na Ballstáit sin. 
Déanfaidh an Coimisiún na hacmhainní sin 
a chur chun feidhme go díreach i 
gcomhréir le hAirteagal 62(1)(a) den 
Rialachán Airgeadais nó go hindíreach i 
gcomhréir le hAirteagal 62(1)(c). Úsáidfear 
na hacmhainní sin chun leas an Bhallstáit 
lena mbaineann a dhéanamh i gcás inar 
féidir é.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh an Clár cistiú a sholáthar 
ar cheann de na bealaí a leagtar síos sa 
Rialachán Airgeadais.

2. Féadfaidh an Clár cistiú a sholáthar 
in aon cheann de na foirmeacha a leagtar 
síos sa Rialachán Airgeadais, lena n-
áiritheofar bainistiú fónta airgeadais, 
úsáid stuama na gcistí poiblí, ualaí 
riaracháin ísle d’oibreoir an Chláir agus 
do na tairbheoirí chomh maith le rochtain 
ag tairbhithe féideartha ar chistí an 
Chláir. Leis an gClár, déanfar cistiú a 
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sholáthar go príomha trí dheontais 
ghníomhaíochta, trí dheontais 
oibriúcháin ilbhliantúla agus bliantúla 
agus trí bhunchistiú. Féadfar leis an gclár 
cnapshuimeanna, costais aonaid, rátaí 
comhréidhe agus cúnamh airgeadais a 
úsáid. Glacfar le ceanglais cómhaoinithe 
comhchineáil agus féadfar iad a 
tharscaoileadh sna cásanna ina bhfuil 
cistiú comhlántach teoranta.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9a

Gníomhaíochtaí atá incháilithe le 
haghaidh cistiúcháin

Déanfar na cuspóirí ginearálta agus 
sonracha an Chláir a bhaint amach go 
háirithe, ach ní go heisiach, trí thacaíocht 
a thabhairt do na gníomhaíochtaí seo a 
leanas arna ndéanamh ag eintiteas 
incháilithe amháin nó níos mó:

(a) feasacht a ardú, oideachas poiblí, 
cur chun cinn agus scaipeadh faisnéise 
chun feabhas a chur ar eolas faoi na 
beartais, na prionsabail agus na cearta 
sna réimsí arna gcumhdach leis an gClár 
agus a chuspóirí;

(b) gníomhaíochtaí faireacháin, 
tuairiscithe agus abhcóideachta  chun 
feabhas a chur ar an tuiscint ar an staid 
sna Ballstáit agus ar leibhéal an Aontais 
sna réimsí a chumhdaítear leis an gClár 
agus chun feabhas a chur ar thrasuí cuí 
agus ar chur chun feidhme cuí dhlí an 
Aontais, ar bheartais agus ar 
chomhluachanna an Aontais laistigh de 
na Ballstáit;

(c) oiliúint a chur ar na 
geallsealbhóirí ábhartha chun feabhas a 
chur ar a gcuid eolais ar na beartais agus 
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ar na cearta sna réimsí arna gcumhdach 
agus neartú a dhéanamh ar chumas na 
ngeallsealbhóirí ábhartha chun tacú leis 
na beartais agus leis na cearta sna réimsí 
arna gcumhdach;

(d) feasacht agus tuiscint i measc an 
phobail a chur chun cinn maidir leis na 
rioscaí, leis na rialacha, leis na coimircí 
agus leis na cearta a bhaineann le cosaint 
sonraí pearsanta, le príobháideachas, 
agus le slándáil dhigiteach, agus aghaidh 
a thabhairt ar an mbréagnuacht agus ar 
mhífhaisnéis spriocdhírithe trí ardú 
feasachta, oiliúint, staidéir agus 
gníomhaíochtaí faireacháin;

(e) feasacht an tsaoránaigh a neartú i 
dtaca le lánpháirtiú, cultúr, stair, 
croíluachanna agus cuimhneamh na 
hEorpa chomh maith leis an tuiscint atá 
acu ar an dlúthpháirtíocht agus dáimh 
leis an Aontas;

(f) Eorpaigh ar de bhunadh náisiúin 
agus cultúir éagsúla iad a thabhairt le 
chéile trí dheis a thabhairt dóibh páirt a 
ghlacadh i ngníomhaíochtaí i ndáil le 
nascadh bailte, i dtionscadail agus in 
obair dheonach ar leibhéal an Aontais;

(g) rannpháirtíocht ghníomhach agus 
chuimsitheach i dtógáil an Aontais a 
spreagadh agus a éascú, ar Aontas é atá 
níos daonlathaí, chomh maith le feasacht 
a mhúscailt, cearta agus luachanna a 
chur chun cinn agus a chosaint trí 
thacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta;

(h) maoiniú a thabhairt do thacaíocht 
theicniúil agus eagrúcháin chun 
Rialachán [(AE) Uimh. 211/2011] a chur 
chun feidhme, ionas go gcuirtear bonn 
faoi fheidhmiú a gceart ag saoránaigh 
chun tionscnaimh Eorpacha ó 
shaoránaigh a sheoladh agus tacú leo;

(i) tacú le heagraíochtaí na sochaí 
sibhialta atá gníomhach sna réimsí a 
chumhdaítear leis an gClár ar gach 
leibhéal, mar aon le hacmhainn 
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eagraíochtaí Eorpacha agus eagraíochtaí 
na sochaí sibhialta a fhorbairt chun 
rannchuidiú le forbairt, le múscailt 
feasachta agus le faireachán a dhéanamh 
ar chur chun feidhme dhlí an Aontais, 
spriocanna beartais, luachanna agus 
straitéisí;

(j) neartú a dhéanamh ar chumas 
agus ar neamhspleáchas chosantóirí 
chearta an duine agus eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta a dhéanann faireachán 
ar staid an smachta reachta agus a 
thacaíonn le gníomhaíochtaí ar an 
leibhéal áitiúil, réigiúnach agus 
náisiúnta;

(k) tacú le tionscnaimh agus bearta 
chun saoirse agus iolrachas na meán a 
chur chun cinn agus a chosaint agus 
acmhainn a fhorbairt do na dúshláin nua, 
amhail na meáin nua, agus an 
fhuathchaint a chomhrac;

(l) i gcás eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta atá gníomhach i dtaca le 
trédhearcacht agus sláine an riaracháin 
phoiblí a chur chun cinn, faireachán a 
dhéanamh orthu agus éilliú a chomhrac, 
tacú leo agus cur lena gcumas;

(m) tacú le heagraíochtaí na sochaí 
sibhialta atá gníomhach i réimse chosaint 
agus chur chun cinn na gceart bunúsach, 
lena n-áirítear tacaíocht do 
ghníomhaíochtaí chun feasacht ar 
chearta bunúsacha a ardú agus 
rannchuidiú le tacaíocht shóisialta agus 
le hoideachas faoi chearta an duine.

(n) tacú le tionscnaimh agus bearta 
chun saoirse agus iolrachas na meán a 
chur chun cinn agus a chosaint agus 
acmhainn a fhorbairt do na dúshláin nua, 
amhail na meáin nua, agus an 
fhuathchaint a chomhrac;

(o) tacú le gníomhaíochtaí atá dírithe 
ar idirphlé daonlathach síochánta idir 
daoine a bhfuil tuairimí polaitiúla éagsúla 
acu a chur chun cinn.
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(p) tacú le huirlisí Theicneolaíocht 
Faisnéise agus Cumarsáide a fhorbairt 
agus a chothabháil agus le bearta chun 
litearthacht sna meáin a chur chun cinn i 
measc an phobail;

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2 – pointe a – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– Ballstát nó tír nó críoch thar lear atá 
bainteach leis an mBallstát sin;

– Ballstát nó tír nó críoch thar lear atá 
bainteach le Ballstát;

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2 – pointe a – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– tríú tír atá comhlachaithe leis an 
gClár;

– tríú tír atá comhlachaithe leis an 
gClár i gcomhréir le hAirteagal 7 den 
Rialachán seo

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is leis na cláir oibre dá dtagraítear 
in Airteagal 110 den Rialachán Airgeadais 
a chuirfear an Clár chun feidhme.

1. Is leis na cláir oibre dá dtagraítear 
in Airteagal 110 den Rialachán Airgeadais 
a chuirfear an Clár i gcrích.

(féach leasuithe ar Aithris 30 agus Aithris 31, agus ar Airteagal 13(2), Airteagal 16 agus 
Airteagal 19)

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Cuirfidh an Coimisiún prionsabal 
na comhpháirtíochta i bhfeidhm nuair atá 
a thosaíochtaí á gcinneadh aige faoin 
gClár agus déanfaidh sé foráil maidir le 
rannpháirtíocht chuimsitheach 
geallsealbhóirí i ndáil le pleanáil, cur 
chun feidhme, faireachán agus 
meastóireacht a dhéanamh ar an gClár 
seo agus ar a chláir oibre i gcomhréir le 
hAirteagal 15a.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Glacfaidh an Coimisiún an clár 
oibre trí bhíthin gníomh cur chun 
feidhme. Déanfar na gníomhartha cur 
chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir 
leis an nós imeachta comhairleach dá 
dtagraítear in Airteagal 19.

2. Tugtar de chumhacht don
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16 
chun an Rialachán seo a fhorlíonadh tríd 
an gclár oibre iomchuí a bhunú.

(féach leasuithe ar Aithris 30 agus Aithris 31, agus ar Airteagal 13(1), Airteagal 16 agus 
Airteagal 19)

Réasúnú

Ba cheart na cláir oibre a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe. Moltar an fhoclaíocht 
iomchuí sa leasú seo.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta áiritheofar go mbaileofar na 
sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar 
chur chun feidhme an chláir, go mbaileofar 

3. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta áiritheofar go mbaileofar na 
sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar 
chur chun feidhme an chláir, go mbaileofar 



AD\1169763GA.docx 31/40 PE628.563v03-00

GA

iad ar dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach 
agus tráthúil. Chuige sin, forchuirfear 
ceanglais chomhréireacha tuairiscithe ar 
fhaighteoirí cistí ón Aontas agus ar na 
Ballstáit.

iad ar dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach 
agus tráthúil. Chuige sin, forchuirfear 
ceanglais chomhréireacha is lú ualach
tuairiscithe ar fhaighteoirí cistí ón Aontas 
agus ar na Ballstáit. Chun go ndéanfaí 
comhlíonadh na gceanglas maidir le 
tuairisciú a éascú, déanfaidh an 
Coimisiún formáidí sothuigthe a chur ar 
fáil agus cláir insealbhaithe agus 
tacaíochta a sholáthar go háirithe do 
chomhpháirtithe sóisialta agus do na 
heagraíochtaí, ar eagraíochtaí iad nach 
bhféadfadh an fios feasa agus dóthain 
acmhainní agus foirne a bheith acu i 
gcónaí chun riachtanais tuairiscithe a 
chomhlíonadh.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar meastóireacht eatramhach 
ar an gClár nuair a bheidh faisnéis 
leordhóthanach ar fáil ar chur chun 
feidhme an Chláir, ach tráth nach faide ná 
ceithre bliana ó thosach chur chun feidhme 
an Chláir. Sa mheastóireacht mheántéarma
cuirfear san áireamh torthaí na 
meastóireachtaí ar thionchar fadtéarmach 
na gclár réamhtheachtacha (Cearta, 
Comhionannas agus Saoránacht agus an 
Eoraip ar son na Saoránach).

2. Déanfar meastóireacht eatramhach 
ar an gClár nuair a bheidh faisnéis 
leordhóthanach ar fáil ar chur chun 
feidhme an Chláir, ach tráth nach faide ná 
ceithre bliana ó thosach chur chun feidhme 
an Chláir. Sa mheastóireacht eatramhach
cuirfear san áireamh torthaí na 
meastóireachtaí ar thionchar fadtéarmach 
na gclár réamhtheachtacha (Cearta, 
Comhionannas agus Saoránacht agus an 
Eoraip ar son na Saoránach).

Réasúnú

Tá sé mar aidhm leis an leasú seo foclaíocht níos comhleanúnaí sa mhír chéanna a áirithiú.

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Cuirfidh an Coimisiún torthaí na 
meastóireachtaí chomh maith lena 
bharúlacha féin in iúl do Pharlaimint na 
hEorpa, don Chomhairle, do Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus do Choiste na Réigiún.

4. Cuirfidh an Coimisiún torthaí na 
meastóireachtaí chomh maith lena 
bharúlacha féin in iúl do Pharlaimint na 
hEorpa, don Chomhairle, do Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus do Choiste na Réigiún. Déanfaidh an 
Coimisiún an mheastóireacht a chur ar 
fáil don phobal trína foilsiú ar a shuíomh 
gréasáin agus beidh an mheastóireacht 
inrochtana go héasca.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 14 a thabhairt don 
Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 2027.

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 13 agus Airteagal 
14 a thabhairt don Choimisiún go dtí an 31 
Nollaig 2027.

(féach leasuithe ar Aithris 30 agus Aithris 31, agus ar Airteagail 13, 16, 16(3) agus19)

Réasúnú

Ba cheart na cláir oibre a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe. Moltar an fhoclaíocht 
iomchuí sa leasú seo.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 14 a chúlghairm 
aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun 
cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le 
tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa 

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 13 agus in 
Airteagal 14 a chúlghairm aon tráth. 
Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a 
dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na 
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chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá 
tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. 
Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú 
an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 
sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 
bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá 
i bhfeidhm cheana.

(féach leasuithe ar Aithris 30 agus Aithris 31, agus ar Airteagail 13, 16(2), (6) agus 19)

Réasúnú

Ba cheart na cláir oibre a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe. Moltar an fhoclaíocht 
iomchuí sa leasú seo.

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Roimh dó gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúchán le saineolaithe arna n-
ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 
maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

4. Roimh dó gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúchán le saineolaithe arna n-
ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 
maidir le Reachtóireacht Níos Fearr. 
Déanfaidh an Coimisiún, le linn dó 
gníomhartha tarmligthe a ullmhú agus a 
tharraingt suas, a áirithiú go ndéanfar na 
doiciméid uile, lena n-áirítear na 
dréachtghníomhartha, a chur chuig 
Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle ag an am céanna le 
saineolaithe ó na Ballstáit ar bhealach 
tráthúil agus comhuaineach. I gcás ina 
measann Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle gur gá sin, féadfaidh siad 
araon saineolaithe a chur chuig 
cruinnithe ghrúpaí saineolaithe an 
Choimisiúin a bheidh ag déileáil le 
hullmhú gníomhartha tarmligthe chuig a 
mbeidh cuireadh faighte ag saineolaithe ó 
na Ballstáit.
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Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, 
an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle faoi.

5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, 
an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle faoi. Bunaithe ar 
Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 
Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr, féadfaidh saoránaigh agus 
geallsealbhóirí eile tuairim a thabhairt ar 
an dréacht-téacs de ghníomh tarmligthe 
ar feadh tréimhse ceithre seachtaine.
Rachfar i gcomhairle le Coiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus le Coiste na Réigiún maidir leis an 
dréacht-téacs i dtaca le cur chun feidhme 
an Chláir.

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Tiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 14 i bhfeidhm 
mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag 
Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle 
laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra 
faoin ngníomh sin a thabhairt do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in 
éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis 
a chur in iúl don Choimisiún nach 
ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an 
tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 13 agus
Airteagal 14 i bhfeidhm ach amháin mura 
mbeidh aon agóid curtha in iúl ag 
Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle 
laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra 
faoin ngníomh sin a thabhairt do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in 
éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis 
a chur in iúl don Choimisiún nach 
ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an 
tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

(féach leasuithe ar Aithris 30 agus Aithris 31 agus ar Airteagail 13, 16(2), 3 agus 19)



AD\1169763GA.docx 35/40 PE628.563v03-00

GA

Réasúnú

Ba cheart na cláir oibre a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe. Moltar an fhoclaíocht 
iomchuí sa leasú seo.

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na 
gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú) 
trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
pobal.

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na 
gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú) 
trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
pobal agus, i gcás inarb iomchuí, 
tairbhithe na ngníomhaíochtaí arna 
gcistiú ar an gcaoi sin agus na 
rannpháirtithe ann.

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 18a

Pointí teagmhála an chláir

Déanfaidh an Coimisiún Pointí 
Teagmhála a bhunú sna Ballstáit i 
gcomhar le comhpháirtithe áitiúla 
agus/nó leis na Ballstáit. Déanfaidh na 
pointí teagmhála treoir neamhchlaonta, 
faisnéis phraiticiúil agus cúnamh maidir 
le gach gné den Chlár, lena n-áirítear 
maidir leis an nós imeachta iarratais agus 
le nósanna imeachta chur chun feidhme 
an tionscadail, le tuairisciú agus le 
foirmiúlachtaí eile, a sholáthar do 
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pháirtithe leasmhara agus do thairbhithe 
an Chláir. Féadfaidh na Ballstáit nó 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta nó 
cuibhreannas díobh bainistiú a 
dhéanamh ar na pointí teagmhála.

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 19 scriosta

1. Tabharfaidh coiste cúnamh don 
Choimisiún. Beidh an coiste sin ina 
choiste de réir bhrí Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011.

2. I gcás ina ndéanfar tagairt don 
mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

3. Féadfaidh an coiste teacht le 
chéile i gcruinniú agus saghsanna 
sonracha eagair air, chun déileáil le 
sraitheanna ar leith den Chlár.

(féach leasuithe ar Aithris 30 agus Aithris 31 agus ar Airteagal 13 agus Airteagal 16)

Réasúnú

Ní foláir an tAirteagal seo a scriosadh mar níor cheart go ndéanfaí aon tagairt do 
ghníomhartha cur chun feidhme sa togra.

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Iarscríbhinn I scriosta

Gníomhaíochtaí an Chláir

Saothrófar cuspóirí sonracha an Chláir 
dá dtagraítear in Airteagal 2(2) go 
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háirithe trí thacaíocht do na 
gníomhaíochtaí a leanas:

(a) múscailt feasachta, faisnéis a 
scaipeadh chun eolas a fheabhsú ar 
bheartais agus ar na cearta sna réimsí atá 
clúdaithe faoin gClár;

(b) foghlaim fhrithpháirteach trí 
dhea-chleachtais a mhalartú i measc 
páirtithe leasmhara chun eolas agus 
tuiscint fhrithpháirteach agus 
rannpháirtíocht shibhialta agus 
dhaonlathach a fheabhsú;

(c) gníomhaíochtaí anailíseacha agus 
faireacháin31 chun tuiscint ar chúrsaí sna 
Ballstáit agus ar leibhéal an Aontais a 
fheabhsú i dtaobh na réimsí atá clúdaithe 
faoin gClár agus chun cur chun feidhme 
dhlí agus bheartais an Aontais a 
fheabhsú;

(d) oiliúint a chur ar na páirtithe 
leasmhara ábhartha chun feabhas ar 
chur ar a n-eolas ar na beartais agus na 
cearta sna réimsí atá cumhdaithe;

(e) forbairt agus cothabháil a 
dhéanamh ar uirlisí Theicneolaíocht na 
Faisnéise agus na Cumarsáide (TFC);

(f) feasacht saoránach faoi chultúr, 
stair agus cuimhneachán na hEorpa 
chomh maith le treisiú leis an muintearas 
a bhraitheann siad i leith an Aontais;

(g) saoránaigh Eorpacha de 
náisiúntachtaí éagsúla a thabhairt le 
chéile trí dheis a thabhairt dóibh páirt a 
ghlacadh i ngníomhaíochtaí nasctha 
bailte;

(h) rannpháirtíocht ghníomhach in 
Aontas níos daonlathaí chomh maith le 
feasacht maidir le cearta agus luachanna 
a spreagadh agus a éascú trí thacú le 
heagraíochtaí na sochaí sibhialta

(i) maoiniú don tacaíocht theicniúil 
agus eagrúcháin chun Rialachán [(AE) 
Uimh. 211/2011] a chur chun feidhme, 
ionas go gcuirtear bonn faoi fheidhmiú a 
gceart ag saoránaigh chun tionscnaimh 
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Eorpacha ó shaoránaigh a sheoladh agus 
tacú leo;

(j) cumas líonraí Eorpacha a 
fhorbairt chun dlí, spriocanna beartais 
agus straitéisí an Aontais a chur chun
cinn agus a fhorbairt a thuilleadh agus 
tacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta atá gníomhach sna réimsí 
a thagann faoi scáth an Chláir.

(k) cur leis an eolas ar an gclár agus 
le scaipeadh agus le hin-aistritheacht 
thorthaí an chláir agus forchaidreamh 
leis an saoránach a chothú, lena n-
áirítear deasca cláir/líonra teagmhála 
náisiúnta a chur ar bun agus tacú leo.

_________________

31 Áirítear, mar shampla, leis na 
gníomhaíochtaí sin bailiú sonraí agus 
staitisticí; modheolaíochtaí 
comhchoiteanna agus, de réir mar is cuí, 
táscairí nó tagarmharcanna a fhorbairt; 
staidéir, taighde, anailísí agus 
suirbhéanna; meastóireachtaí; measúnú 
tionchair; ullmhú agus foilsiú 
treoirleabhar, tuarascálacha agus ábhair 
oideachais.
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