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RÉASÚNÚ GEARR

Le blianta beaga anuas, tá aghaidh á tabhairt ag AE ar líon dúshlán atá ag dul i méid maidir le 
himirce, le soghluaisteacht agus le slándáil. Chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna 
sin, mhol an Coimisiún i mí na Bealtaine 2018 go méadófaí an maoiniú go suntasach a 
leithdháilfear ar chúrsaí imirce agus ar bhainistiú teorainneacha don tréimhse 2021 go 2027.

Tá an rialachán a bheartaítear, lena mbunaítear an ionstraim le haghaidh tacaíocht airgeadais 
do bhainistiú teorainneacha agus do víosaí, ina chuid den Chiste um Bainistiú Comhtháite 
Teorainneacha agus dírítear leis ar ghníomhaíochtaí a bhaineann le seiceálacha ar dhaoine 
amháin i gcomhthéacs rialú na teorann.

Ar an iomlán, tacaíonn an rapóirtéir leis an rialachán a bheartaítear, lena bhforáiltear an creat 
airgeadais le haghaidh bainistiú teorainneacha láidir agus éifeachtach agus saorghluaiseacht 
daoine a chosaint san am céanna. Tá sé i bhfábhar, go háirithe, an imchlúdaigh airgeadais 
mhéadaithe atá leithdháilte ar an gciste seo, na solúbthachta atá ag méadú chun aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin atá ag teacht chun cinn ar bhealach níos éifeachtaí, go ndíreofaí ar 
cháilíocht an chaiteachais chomh maith le creat faireacháin agus meastóireachta níos fearr. 

Tá sé den tuairim mar sin gur leor an ionstraim, go háirithe ina gné sheachtrach, agus go 
bhfreagraíonn sí ar thosaíochtaí an Aontais. Mar sin féin, ba cheart aird ar leith a tharraingt ar 
chomhleanúnachas a áirithiú agus ar shineirgí a chothú idir an ionstraim seo agus an maoiniú 
eile uile i réimse bhainistiú na himirce agus na dteorainneacha, bíodh sé trí ionstraimí um 
maoiniú seachtrach AE nó trí ionstraimí AE eile agus cistí a bhfuil gné sheachtrach ag baint 
leo, amhail an Ciste Tearmainn agus Imirce.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an gCoiste 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
Lua 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Airteagal 77(2) agus Airteagal 79(2)(d) de

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Airteagal 77(2), Airteagal 79(2)(d) agus 
Airteagal 80 de

Leasú 2
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) De bhun Airteagal 80 CFAE, ba 
cheart na beartais sin agus cur chun 
feidhme na mbeartas sin a bheith á rialú ag 
prionsabal na dlúthpháirtíochta agus 
prionsabal chomhroinnt chóir na 
freagrachta idir na Ballstáit, lena n-áirítear 
na himpleachtaí airgeadais a bhaineann 
leis.

(2) De bhun Airteagal 80 CFAE, ba 
cheart na beartais sin agus cur chun 
feidhme na mbeartas sin a bheith á rialú ag 
prionsabal na dlúthpháirtíochta agus na 
comhroinnte córa freagrachta idir na 
Ballstáit uile an Aontais, lena n-áirítear na 
himpleachtaí airgeadais a bhaineann leis.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Ba cheart an ionstraim a chur chun 
feidhme agus lánurraim á tabhairt do na 
cearta agus do na prionsabail a 
chumhdaítear i gCairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus 
d’oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais 
maidir le cearta bunúsacha.

(15) Ba cheart an ionstraim a chur chun 
feidhme i lánchomhlíonadh na gceart agus 
na bprionsabal a chumhdaítear i gCairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh 
agus d’oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais 
maidir le cearta bunúsacha, agus i 
lánchomhlíonadh phrionsabail an non-
refoulement; thairis sin, caithfear é a 
chur chun feidhme i lánchomhlíonadh 
phrionsabail na trédhearcachta agus na 
hinrianaitheachta.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) Chun comhlántacht na 
ngníomhaíochtaí muirí a neartú agus chun 
comhsheasmhacht na ngníomhaíochtaí sin 
a threisiú mar aon le dúbláil iarrachtaí a 
sheachaint agus srianta buiséadacha a 
laghdú i réimse gníomhaíochtaí costasacha 
amhail an réimse muirí, ba cheart tacú le 

(33) Chun comhlántacht na 
ngníomhaíochtaí muirí a neartú agus chun 
comhsheasmhacht na ngníomhaíochtaí sin 
a threisiú mar aon le dúbláil iarrachtaí a 
sheachaint agus srianta buiséadacha a 
laghdú i réimse gníomhaíochtaí costasacha 
amhail an réimse muirí, ba cheart tacú le 
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hoibríochtaí muirí de chineál 
ilchuspóireach leis an ionstraim, i gcás 
inarb é faireachas teorann an 
príomhchuspóir ach, ina bhféadfaí cuspóirí 
eile a shaothrú san am céanna.

hoibríochtaí muirí de chineál 
ilchuspóireach leis an ionstraim, i gcás 
inarb é faireachas teorann an 
príomhchuspóir ach, ina bhféadfaí cuspóirí 
eile atá bainteach leisa shaothrú san am 
céanna, amhail gáinneáil ar dhaoine a 
chomhrac.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34) Ba cheart bearta i dtríú tíortha agus 
maidir le tríú tíortha a fhaigheann tacaíocht 
tríd an ionstraim a chur chun feidhme ar 
bhonn sineirgíocht iomlán agus 
comhleanúnachas le gníomhaíochtaí eile 
lasmuigh den Aontas agus ba cheart na 
bearta sin a bheith ina gcomhlánú ar 
ghníomhaíochtaí eile a fhaigheann 
tacaíocht trí ionstraimí maoinithe 
sheachtraigh an Aontais. Agus 
gníomhaíochtaí den sórt sin á gcur chun 
feidhme, ba cheart, go háirithe, iarracht a 
dhéanamh teacht ar chomhleanúnachas 
iomlán le prionsabail agus le cuspóirí 
ginearálta de chuid ghníomhaíocht 
sheachtrach agus bheartas eachtrach an 
Aontais a bhaineann leis an tír nó leis an 
réigiún atá i gceist. Maidir leis an ngné 
sheachtrach, ba cheart tacaíocht ón 
ionstraim a dhíriú ar chomhar a fheabhsú le 
tríú tíortha agus ar phríomhghnéithe a 
threisiú, ar príomhghnéithe iad a bhaineann 
lena gcumais i ndáil le faireachas teorann 
agus le bainistiú teorainneacha i réimsí ar 
díol suime iad ó thaobh bheartas imirce an 
Aontais agus chuspóirí slándála inmheánaí 
an Aontais de.

(34) Ba cheart bearta i dtríú tíortha agus 
a bhaineann le tríú tíortha a fhaigheann 
tacaíocht faoin ionstraim a chur chun 
feidhme ar bhonn sineirgíocht iomlán agus 
ba cheart go mbeadh comhleanúnachas ann 
le gníomhaíochtaí eile lasmuigh den 
Aontas a fhaigheann tacaíocht trí 
ionstraimí eile um maoiniú seachtrach de 
chuid an Aontais chomh maith le haon 
ionstraim mhaoinithe eile de chuid an 
Aontais a bhfuil gné sheachtrach ag baint 
léi, amhail an Ciste Tearmainn agus 
Imirce mar shampla. Agus gníomhaíochtaí 
den sórt sin á gcur chun feidhme, ba cheart, 
go háirithe, iarracht a dhéanamh teacht ar 
chomhleanúnachas iomlán le prionsabail 
agus le cuspóirí ginearálta de chuid 
ghníomhaíocht sheachtrach agus bheartas 
eachtrach an Aontais a bhaineann leis an tír 
nó leis an réigiún atá i gceist. Maidir leis 
an ngné sheachtrach, ba cheart tacaíocht ón 
ionstraim a dhíriú ar chomhar a fheabhsú le 
tríú tíortha agus ar phríomhghnéithe a 
threisiú, ar príomhghnéithe iad a bhaineann 
lena gcumais i ndáil le faireachas teorann 
agus le bainistiú teorainneacha i réimsí ar 
díol suime iad ó thaobh bheartas imirce an 
Aontais agus chuspóirí slándála inmheánaí 
an Aontais de.

Leasú 6
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(37) Ba cheart an gá atá le solúbthacht 
agus simpliú méadaithe a léiriú san 
ionstraim agus ceanglais i dtéarmaí 
intuarthachta á n-urramú san am céanna, 
agus a áirithiú go ndáilfear acmhainní go 
cothrom agus go trédhearcach chun na 
cuspóirí a leagtar síos sa Rialachán seo a 
chomhlíonadh.

(37) Ba cheart an gá atá le solúbthacht 
agus simpliú méadaithe a léiriú san 
ionstraim agus ceanglais i dtéarmaí 
intuarthachta á n-urramú san am céanna, 
agus a áirithiú go ndáilfear acmhainní go 
cothrom agus go trédhearcach chun na 
cuspóirí a leagtar síos sa Rialachán seo a 
chomhlíonadh. Chun na ceanglais i 
dtéarmaí thrédhearcacht an chistiúcháin 
a chomhlíonadh, ba cheart don 
Choimisiúin, i gcomhar leis na Ballstáit, 
faisnéis a fhoilsiú maidir le forbairt na 
gclár bliantúil agus ilbhliantúil faoin 
tsaoráid théamach. Ba cheart é a bheith 
d’oibleagáid ar na Ballstáit an fhaisnéis 
go léir atá ina seilbh acu maidir le 
forbairt na gclár faoi bhainistíocht 
chomhroinnte a chomhroinnt. Ba cheart 
don fhaisnéis sin a bheith láraithe ag an 
gCoimisiún agus foilsithe i dtairseach 
aonair.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 43

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(43) D’fhéadfaí cuid de na hacmhainní 
atá ar fáil faoin ionstraim a leithdháileadh 
freisin ar chláir na mBallstát chun 
gníomhaíochtaí sonracha a chur chun 
feidhme i dteannta a leithdháilte tosaigh. 
Ba cheart na gníomhaíochtaí sonracha sin a 
shainaithint ar leibhéal an Aontais agus ba 
cheart baint a bheith acu le gníomhaíochtaí 
nach mór iarracht chomhoibríoch nó 
gníomhaíochtaí riachtanacha a dhéanamh 
ina leith chun aghaidh a thabhairt ar 
fhorbairtí san Aontais ar gá cistiúchán 
breise a chur ar fáil do Bhallstát amháin nó 
níos mó ina leith, amhail trealamh teicniúil 

(43) D’fhéadfaí cuid de na hacmhainní 
atá ar fáil faoin ionstraim a leithdháileadh 
freisin ar chláir na mBallstát chun 
gníomhaíochtaí sonracha a chur chun 
feidhme i dteannta a leithdháilte tosaigh. 
Ba cheart na gníomhaíochtaí sonracha sin a 
shainaithint ar leibhéal an Aontais agus ba 
cheart baint a bheith acu le gníomhaíochtaí 
nach mór iarracht chomhoibríoch i measc 
na mBallstát nó gníomhaíochtaí 
riachtanacha a dhéanamh ina leith chun 
aghaidh a thabhairt ar fhorbairtí san 
Aontais ar gá cistiúchán breise a chur ar 
fáil do Bhallstát amháin nó níos mó ina 
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a cheannach trí chláir náisiúnta na 
mBallstát, ar trealamh é a bhfuil gá ag an 
nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda 
Teorann agus Cósta leis chun a 
gníomhaíochtaí oibríochtúla a fheidhmiú, 
próiseáil iarratas ar víosaí a nuachóiriú, 
córais mhórscála TF nua a fhorbairt agus 
idir-inoibritheacht idir na córais sin a 
bhunú. Déanfaidh an Coimisiún na 
gníomhaíochtaí sonracha sin a shainiú ina 
chláir oibre.

leith, amhail trealamh teicniúil a cheannach 
trí chláir náisiúnta na mBallstát, ar 
trealamh é a bhfuil gá ag an 
nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda 
Teorann agus Cósta leis chun a 
gníomhaíochtaí oibríochtúla a fheidhmiú, 
próiseáil iarratas ar víosaí a nuachóiriú, 
córais mhórscála TF nua a fhorbairt agus 
idir-inoibritheacht idir na córais sin a 
bhunú. Déanfaidh an Coimisiún na 
gníomhaíochtaí sonracha sin a shainiú ina 
chláir oibre.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Mar chuid den Chiste um Bainistiú 
Comhtháite Teorainneacha, is é a bheidh i 
gcuspóir beartais na hionstraime bainistiú 
comhtháite teorainneacha láidir éifeachtach 
san Eoraip ag na teorainneacha seachtracha 
a áirithiú agus san am céanna 
saorghluaiseacht daoine laistigh den Eoraip 
a chosaint, i gcomhréir iomlán le 
gealltanais an Aontais maidir le cearta 
bunúsacha, agus ar an gcaoi sin 
rannchuidiú le hardleibhéal slándála san 
Aontas a ráthú.

1. Mar chuid den Chiste um Bainistiú 
Comhtháite Teorainneacha, is é a bheidh i 
gcuspóir beartais na hionstraime bainistiú 
comhtháite teorainneacha láidir éifeachtach 
san Eoraip ag na teorainneacha seachtracha 
a áirithiú agus san am céanna 
saorghluaiseacht daoine laistigh den Eoraip 
a chosaint, i gcomhréir iomlán le 
gealltanais an Aontais maidir le cearta 
bunúsacha, agus ar an gcaoi sin 
rannchuidiú le hardleibhéal slándála agus 
sábháilteachta san Aontas a ráthú.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tacú le bainistiú comhtháite 
éifeachtach teorainneacha ag na 
teorainneacha seachtracha arna cur chun 
feidhme ag an nGarda Teorann agus Cósta 
Eorpach mar chomhfhreagracht 
chomhroinnte idir an nGníomhaireacht 
Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta 

(a) tacú le bainistiú comhtháite 
éifeachtach teorainneacha ag na 
teorainneacha seachtracha arna cur chun 
feidhme ag an nGarda Teorann agus Cósta 
Eorpach mar chomhfhreagracht 
chomhroinnte idir an nGníomhaireacht 
Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta 
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agus na húdaráis náisiúnta atá freagrach as 
teorainneacha a bhainistiú, trasnuithe 
dlisteanacha ag teorainneacha a éascú, an 
inimirce neamhdhleathach agus coireacht 
trasteorann a bhrath agus a chosc agus 
sreafaí imirce a bhainistiú go héifeachtach;

agus na húdaráis náisiúnta atá freagrach as 
teorainneacha a bhainistiú, trasnuithe 
dlisteanacha ag teorainneacha a éascú, an 
inimirce neamhrialta agus coireacht 
trasteorann a bhrath agus a chosc agus 
sreafaí imirce a bhainistiú go héifeachtach
agus ag an am céanna a áirithiú go 
dtabharfar urraim don cheart chun 
tearmainn agus prionsabail na 
dlúthpháirtíochta agus na comhroinnte 
ualaigh chothromasach a chur i 
bhfeidhm;

Leasú 10

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Déanfar gníomhaíochtaí arna 
gcistiú faoin ionstraim a chur chun 
feidhme agus na cearta bunúsacha agus 
dínit an duine á lárchomhlíonadh. Go 
háirithe, déanfaidh gníomhaíochtaí 
forálacha na Cairte um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, dlí 
cosanta sonraí an Aontais, an 
Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an 
Duine agus Saoirsí Bunúsacha a 
Chosaint (CECD), prionsabal na córa 
cothroime i dtaca le náisiúnaigh tríú tír, 
an ceart chun tearmainn agus chun 
cosaint idirnáisiúnta, prionsabal an non-
refoulement agus oibleagáidí 
idirnáisiúnta an Aontais agus na 
mBallstát de bhua a n-aontachais le 
hionstraimí idirnáisiúnta amhail 
Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas 
Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna 
fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 
31 Eanáir 1967, a chomhlíonadh.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3b. Agus gníomhaíochtaí arna gcistiú 
faoin ionstraim a bhaineann le faireachas 
teorann muirí á gcur chun feidhme, 
déanfaidh na Ballstáit aird ar leith a 
thabhairt ar a n-oibleagáidí faoin dlí 
idirnáisiúnta muirí chun cúnamh a 
thabhairt do dhaoine in anacair. Féadfar 
trealamh agus córais dá dtugtar tacaíocht 
faoin ionstraim a úsáid i gcásanna 
cuardaigh agus tarrthála a d’fhéadfadh 
teacht chun cinn le linn oibríocht maidir 
le faireachas teorann muirí, agus ar an 
gcaoi sin cabhraítear leo cosaint agus 
tarrtháil ar muir a áirithiú.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áiritheoidh an Coimisiún agus na 
Ballstáit go mbeidh an tacaíocht a chuirtear 
ar fáil faoin Rialachán seo agus a chuireann 
na Ballstáit ar fáil ag teacht le 
gníomhaíochtaí, beartais agus le tosaíochtaí 
ábhartha an Aontais agus go mbeidh sí 
comhlántach le hionstraimí eile de chuid an 
Aontais.

2. Áiritheoidh an Coimisiún, 
Parlaimint na hEorpa, agus na Ballstáit go 
mbeidh an tacaíocht a chuirtear ar fáil faoin 
Rialachán seo agus a chuireann na Ballstáit 
ar fáil ag teacht le gníomhaíochtaí, beartais 
agus le tosaíochtaí ábhartha an Aontais 
agus go mbeidh sí comhlántach le 
hionstraimí eile de chuid an Aontais.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Cinnfidh an Coimisiún an méid 
foriomlán a chuirfear ar fáil don tsaoráid 
théamach faoi leithreasuithe bliantúla 
bhuiséad an Aontais.

5. Cinnfidh an Coimisiún, tar éis dó 
dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa,
an méid foriomlán a chuirfear ar fáil don 
tsaoráid théamach faoi leithreasuithe 
bliantúla bhuiséad an Aontais.



PE628.605v02-00 10/20 AD\1171239GA.docx

GA

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Glacfaidh an Coimisiún cinntí 
airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 110 
den Rialachán Airgeadais don tsaoráid 
théamach ina sainaithneofar na cuspóirí 
agus na ngníomhaíochtaí a mbeidh 
tacaíocht le tabhairt dóibh agus ina 
shonrófar na méideanna do gach ceann dá 
chomhpháirteanna dá dtagraítear i mír 1. 
Leagfar amach i gcinntí airgeadais, i gcás 
inarb infheidhme, an méid foriomlán arna 
chur i leataobh le haghaidh oibríochtaí 
measctha.

6. Glacfaidh an Coimisiún, tar éis dó 
dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa,
cinntí airgeadais dá dtagraítear in 
Airteagal 110 den Rialachán Airgeadais 
don tsaoráid théamach ina sainaithneofar 
na cuspóirí agus na ngníomhaíochtaí a 
mbeidh tacaíocht le tabhairt dóibh agus ina 
shonrófar na méideanna do gach ceann dá 
chomhpháirteanna dá dtagraítear i mír 1. 
Leagfar amach i gcinntí airgeadais, i gcás 
inarb infheidhme, an méid foriomlán arna 
chur i leataobh le haghaidh oibríochtaí 
measctha.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Tar éis dó cinneadh airgeadais a 
ghlacadh dá dtagraítear i mír 3, féadfaidh 
an Coimisiún leasú a dhéanamh dá réir sin 
ar na cláir a chuirtear chun feidhme faoi 
bhainistíocht chomhroinnte.

7. Tar éis dó cinneadh airgeadais a 
ghlacadh dá dtagraítear i mír 3, féadfaidh 
an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle 
le Parlaimint na hEorpa, leasú a 
dhéanamh dá réir sin ar na cláir a chuirtear 
chun feidhme faoi bhainistíocht 
chomhroinnte.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tá feidhm ag an roinn seo maidir 
leis an gcuid den imchlúdach airgeadais dá 
dtagraítear in Airteagal 7(2)(a) agus leis na 
hacmhainní breise atá le cur chun feidhme 

1. Tá feidhm ag an roinn seo maidir 
leis an gcuid den imchlúdach airgeadais dá 
dtagraítear in Airteagal 7(2)(a) agus leis na 
hacmhainní breise atá le cur chun feidhme 
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faoi bhainistíocht chomhroinnte de réir 
chinneadh an Choimisiúin maidir leis an 
tsaoráid théamach dá dtagraítear in 
Airteagal 8.

faoi bhainistíocht chomhroinnte de réir 
chinneadh an Choimisiúin, arna ghlacadh 
tar éis dó dul i gcomhairle le Parlaimint 
na hEorpa maidir leis an tsaoráid 
théamach dá dtagraítear in Airteagal 8.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áiritheoidh an Coimisiún go 
mbeidh ról ag an nGníomhaireacht 
Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta 
agus, i gcás inarb iomchuí, ag eu-LISA, i 
bhforbairt chlár na Ballstát ag céim luath, a 
mhéid is a thagann sin faoi inniúlachtaí na 
ngníomhaireachtaí.

2. Áiritheoidh an Coimisiún agus 
Parlaimint na hEorpa go mbeidh ról ag an 
nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda 
Teorann agus Cósta agus, i gcás inarb 
iomchuí, ag eu-LISA i bhforbairt chlár na 
Ballstát ag céim luath, a mhéid is a thagann 
sin faoi inniúlachtaí na ngníomhaireachtaí.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Rachaidh sé i gcomhairle leis an 
nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda 
Teorann agus Cósta maidir leis na 
dréachtchláir agus leagfar béim ar leith ar 
na gníomhaíochtaí lena n-áirítear 
gníomhaíochtaí faoi thacaíocht oibriúcháin 
i gcomhréir le hAirteagal 3(2)(a) chun 
comhleanúnachas agus comhlántacht 
ghníomhaíochtaí na gníomhaireachta agus 
ghníomhaíochtaí na mBallstát i dtaca le 
bainistíocht teorann a áirithiú agus chun 
maoiniú dúbailte a sheachaint agus cost-
éifeachtúlacht a bhaint amach.

3. Rachaidh an Coimisiún i 
gcomhairle leis an nGníomhaireacht 
Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta 
maidir leis na dréachtchláir agus leagfar 
béim ar leith ar na gníomhaíochtaí lena n-
áirítear gníomhaíochtaí faoi thacaíocht 
oibriúcháin i gcomhréir le 
hAirteagal 3(2)(a) chun comhleanúnachas 
agus comhlántacht ghníomhaíochtaí na 
gníomhaireachta agus ghníomhaíochtaí na 
mBallstát i dtaca le bainistíocht teorann a 
áirithiú agus chun maoiniú dúbailte a 
sheachaint agus cost-éifeachtúlacht a 
bhaint amach.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 12 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Féadfaidh an Coimisiún ról a 
thabhairt don Ghníomhaireacht Eorpach 
um an nGarda Teorann agus Cósta agus i 
gcás inarb iomchuí, do eu-LISA, maidir le 
cúraim faireacháin agus mheastóireachta 
dá dtagraítear i Roinn 5, go háirithe 
d'fhonn a áirithiú go bhfuil na 
gníomhaíochtaí a chuirtear chun feidhme le 
tacaíocht ón ionstraim i gcomhréir leis an 
acquis ábhartha de chuid an Aontais agus 
le tosaíochtaí atá comhaontaithe ag an 
Aontas.

4. Féadfaidh an Coimisiún agus 
Parlaimint na hEorpa ról a thabhairt don 
Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda 
Teorann agus Cósta agus, i gcás inarb 
iomchuí, do eu-LISA, maidir le cúraim 
faireacháin agus mheastóireachta dá 
dtagraítear i Roinn 5, go háirithe d'fhonn a
áirithiú go bhfuil na gníomhaíochtaí a 
chuirtear chun feidhme le tacaíocht ón 
ionstraim i gcomhréir leis an acquis 
ábhartha de chuid an Aontais agus le 
tosaíochtaí atá comhaontaithe ag an 
Aontas.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 12 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

12. Maidir le trealamh oibriúcháin, lena 
n-áirítear modhanna iompair, agus córais 
chumarsáide, is gá chun rialú teorann 
éifeachtach slán a dhéanamh, a ceannaíodh 
le tacaíocht na hionstraime seo, beidh 
feidhm ag an méid seo a leanas:

12. Maidir le trealamh oibriúcháin, lena 
n-áirítear modhanna iompair, agus córais 
chumarsáide, is gá chun rialú teorann 
éifeachtach slán a dhéanamh, agus 
d’oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála, a 
ceannaíodh le tacaíocht na hionstraime seo, 
beidh feidhm ag an méid seo a leanas:

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

13. Bunófar an oiliúint i réimse an 
bhainistithe teorann a dhéanfar le tacaíocht 
na hionstraime seo ar na caighdeáin 
chomhchoiteanna comhchuibhithe ar 
cháilíocht dhearbhaithe don oideachas agus 
oiliúint i réimse na gardála teorann agus 
cósta.

13. Bunófar an oiliúint i réimse an 
bhainistithe teorann a dhéanfar le tacaíocht 
na hionstraime seo ar na caighdeáin 
chomhchoiteanna comhchuibhithe ar 
cháilíocht dhearbhaithe don oideachas agus 
oiliúint i réimse na gardála teorann agus 
cósta, saincheisteanna maidir le cearta 
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daonna agus coinbhinsiúin idirnáisiúnta 
ar na hábhair sin á gcur san áireamh go 
háirithe.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. In 2024 déanfaidh an Coimisiún an 
méid breise dá dtagraítear in 
Airteagal 10(1)(b) i gcomhréir leis na 
critéir dá dtagraítear i mír 1(c) agus i mír 
míreanna 2 go 11 d'Iarscríbhinn I a 
leithdháileadh ar chláir na mBallstát lena 
mbaineann. Bunófar an leithdháileadh ar 
na sonraí staidrimh is déanaí a bheidh ar 
fáil maidir leis na critéir dá dtagraítear i 
mír 1(c) agus míreanna 2 go 11 
d'Iarscríbhinn I. Beidh an cistiú éifeachtach 
don tréimhse amhail ón mbliain féilire 
2025.

1. In 2014 déanfaidh an Coimisiún, 
tar éis dó dul i gcomhairle le Parlaimint 
na hEorpa, an méid breise dá dtagraítear 
in Airteagal 10(1)(b) i gcomhréir leis na 
critéir dá dtagraítear i mír 1(c) agus i mír 
míreanna 2 go 11 d'Iarscríbhinn I a 
leithdháileadh ar chláir na mBallstát lena 
mbaineann. Bunófar an leithdháileadh ar 
na sonraí staidrimh is déanaí a bheidh ar 
fáil maidir leis na critéir dá dtagraítear i 
mír 1(c) agus míreanna 2 go 11 
d'Iarscríbhinn I. Beidh an cistiú éifeachtach 
don tréimhse amhail ón mbliain féilire 
2025.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Amhail ó 2025, i gcás inarb 
iomchuí sin, cuirfear san áireamh i 
leithdháileadh na gcistí ón tsaoráid 
théamach an dul chun cinn a dhéanfar 
maidir le garspriocanna an chreata 
feidhmíochta dá dtagraítear in Airteagal 12 
de Rialachán (AE) .../... [Rialachán na 
bhForálacha Coiteanna] a ghnóthú agus 
maidir le laigí cur chun feidhme aitheanta.

3. Amhail ó 2025, i gcás inarb 
iomchuí sin, cuirfear san áireamh i 
leithdháileadh na gcistí ón tsaoráid 
théamach an dul chun cinn a dhéanfar 
maidir le garspriocanna an chreata 
feidhmíochta dá dtagraítear in Airteagal 12 
de Rialachán (AE) .../... [Rialachán na 
bhForálacha Coiteanna] a ghnóthú agus 
maidir le laigí cur chun feidhme aitheanta. 
Déanfar athbhreithniú meantéarmach ar 
na cláir i gcomhréir le hAirteagal 14 agus 
le hAirteagal 40 de Rialachán (AE) 
Uimh.... / ... [Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna] agus le hAirteagal 26 den 
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Rialachán seo.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Léireoidh na Ballstáit sa chlár agus 
sna tuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht 
dá dtagraítear in Airteagal 27 an t-údar atá 
le húsáid a bhaint as tacaíocht oibriúcháin 
chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint 
amach. Sula ndéanfaidh sé an clár a 
fhormheas, déanfaidh an Coimisiún, tar éis 
dó dul i gcomhairle leis an 
nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda 
Teorann agus Cósta maidir le hinniúlachtaí 
na Gníomhaireachta i gcomhréir le 
hAirteagal 12(3), measúnú ar an gcás 
bonnlíne sna Ballstáit a bhfuil curtha in iúl 
acu go bhfuil rún acu úsáid a bhaint as 
tacaíocht oibriúcháin, agus an fhaisnéis a 
chuirfidh na Ballstáit ar fáil agus, i gcás 
inarb ábhartha, an fhaisnéis atá ar fáil i 
bhfianaise mheastóireachtaí agus 
mheasúnuithe íogaireachta Schengen, lena 
n-áirítear na moltaí a thagann as 
meastóireachtaí agus measúnuithe 
íogaireachta Schengen á cur san áireamh 
aige.

4. Tabharfaidh na Ballstáit sa chlár 
agus sna tuarascálacha bliantúla ar 
fheidhmíocht dá dtagraítear in Airteagal 27 
an t-údar atá le húsáid a bhaint as tacaíocht 
oibriúcháin chun cuspóirí an Rialacháin 
seo a bhaint amach. Sula ndéanfaidh sé an 
clár a fhormheas, déanfaidh an Coimisiún, 
tar éis do dul i gcomhairle la Parlaimint 
na hEorpa agus leis an nGníomhaireacht 
Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta 
maidir le hinniúlachtaí na Gníomhaireachta 
i gcomhréir le hAirteagal 12(3), measúnú 
ar an gcás bonnlíne sna Ballstáit a bhfuil 
curtha in iúl acu go bhfuil rún acu úsáid a 
bhaint as tacaíocht oibriúcháin, agus an 
fhaisnéis a chuirfidh na Ballstáit ar fáil 
agus, i gcás inarb ábhartha, an fhaisnéis atá 
ar fáil i bhfianaise mheastóireachtaí agus 
mheasúnuithe íogaireachta Schengen, lena 
n-áirítear na moltaí a thagann as 
meastóireachtaí agus measúnuithe 
íogaireachta Schengen á cur san áireamh 
aige.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leis an ionstraim féadfar tacú le bearta 
cúnaimh theicniúil arna gcur chun feidhme 
ar thionscnamh ón gCoimisiún, nó thar a 
cheann. Déanfar na bearta sin a mhaoiniú 
ar an ráta 100 %.

Leis an ionstraim féadfar tacú le bearta 
cúnaimh theicniúil arna gcur chun feidhme 
ar thionscnamh ón gCoimisiún, nó thar a 
cheann, tar éis dó dul i gcomhairle le 
Parlaimint na hEorpa. Déanfar na bearta 
sin a mhaoiniú ar an ráta 100 %.
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Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – 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 sin, 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, trédhearcacht agus 
inrianaitheacht an chistithe sin, 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.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcomhréir leis na ceanglais 
tuairiscithe atá ar an gCoimisiún de bhun 
Airteagal 43(3)(h)(i)(iii) den Rialachán 
Airgeadais, cuirfidh sé faisnéis maidir le 
feidhmíocht i láthair Pharlaimint na hEorpa 
agus na Comhairle i gcomhréir le 
hIarscríbhinn V.

1. I gcomhréir leis na ceanglais 
tuairiscithe atá ar an gCoimisiún de bhun 
Airteagal 41(3)(h)(i) agus (ii) de 
Rialachán (AE, Euratom) 2018/10461a ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, cuirfidh sé faisnéis faoi 
fheidhmíocht faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle go bliantúil i 
gcomhréir le hIarscríbhinn V.

____________________

1a Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na 
rialacha airgeadais is infheidhme maidir 
le buiséad ginearálta an Aontais, lena 
leasaítear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, 
(AE) Uimh. 1303/2013, (AE) 
Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, 
(AE) Uimh. 1316/2013, (AE) 
Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, 
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agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus 
lena n-aisghairtear Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 966/2012, (IO L 193, 
30.7.2018, lch. 1).

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an Coimisiún 
meastóireacht mheántéarma agus 
meastóireacht shiarghabhálach ar an 
Rialachán seo, lena n-áirítear na 
gníomhaíochtaí a chuirtear chun feidhme 
faoin Rialachán seo.

1. Déanfaidh an Coimisiún 
meastóireacht mheántéarma agus 
meastóireacht shiarghabhálach ar an 
Rialachán seo, lena n-áirítear na 
gníomhaíochtaí a chuirtear chun feidhme 
faoin Rialachán seo. Cuirfear torthaí na 
meastóireachta ar aghaidh chuig 
Parlaimint na hEorpa gan mhoill.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Tar éis an athbhreithnithe 
meántéarma agus na meastóireachta 
siarghabhálaí, déanfaidh an Coimisiún 
na nithe a leanas a chur faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, 
Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa agus Choiste na Réigiún: ((

a) faoi mhí an Mheithimh 2024,  
tuarascáil mheastóireachta eatramhach 
maidir le cur chun feidhme an Rialacháin 
seo; áireofar sa tuarascáil eatramhach 
mheastóireachta sin freisin meastóireacht 
ar an athbhreithniú meántéarma a 
rinneadh i gcomhréir leis an Rialachán 
seo agus le Rialachán (AE) Uimh .../... 
[Rialachán na bhForálacha Coiteanna];

b) tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 
2027, tuarascáil mheastóireachta ex post 
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maidir le tionchar an Rialacháin seo agus 
tionchar na Rialachán Sonracha tar éis 
chríochnú na gclár náisiúnta. 

Iarrfaidh Parlaimint na hEorpa ar an 
gCoimisiún páirt a ghlacadh in idirphlé 
struchtúrtha maidir leis an t-
athbhreithniú meántéarma agus an 
mheastóireacht ex post.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Faoin 15 Feabhra 2023 agus faoin 
dáta céanna gach bliain ina dhiaidh sin go 
2031 agus an bhliain sin san áireamh 
cuirfidh na Ballstáit an tuarascáil bhliantúil 
ar fheidhmíocht chuig an gCoimisiún dá 
dtagraítear in Airteagal 36(6) de Rialachán 
(AE) Uimh. .../... [Rialachán na 
bhForálacha Coiteanna]. Leis an tuarascáil 
a thíolacfar in 2023 cumhdófar cur chun 
feidhme an chláir a dhéanfar go dtí an 
30 Meitheamh 2022.

1. Faoin 15 Feabhra 2023 agus faoin 
dáta céanna gach bliain ina dhiaidh sin go 
2031 agus an bhliain sin san áireamh 
cuirfidh na Ballstáit an tuarascáil bhliantúil 
ar fheidhmíocht chuig an gCoimisiún agus 
chuig Parlaimint na hEorpa dá dtagraítear 
in Airteagal 36(6) de Rialachán (AE) 
Uimh. .../... [Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna]. Leis an tuarascáil a thíolacfar 
in 2023 cumhdófar cur chun feidhme an 
chláir a dhéanfar go dtí an 
30 Meitheamh 2022.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 32 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2021. Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2021 go dtí 
an 31 Nollaig 2027.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 1 – pointe h a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(ha) dea-chleachtais a mhalartú chun 
beartais agus cuspóirí an Aontais a 
mheasúnú agus a chur chun cinn, chun 
tacaíocht a thabhairt dóibh agus chun 
tuilleadh forbartha a dhéanamh orthu, go 
háirithe maidir le cearta bunúsacha a 
chosaint i gcomhthéacs ghnéithe éagsúla 
an rialaithe teorann go háirithe maidir le 
sainaithint daoine leochaileacha, cúnamh 
láithreach a thabhairt do dhaoine 
leochaileacha agus atreorú daoine 
leochaileacha, go háirithe leanaí agus 
mionaosaigh gan tionlacan, chuig 
seirbhísí cosanta.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IV – pointe 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9a) Bearta arb é is aidhm dóibh idir-
inoibritheacht chórais TF agus líonraí 
cumarsáide a fheabhsú.
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