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RÉASÚNÚ GEARR

Cúlra

Luaitear in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach go bhfuil an tAontas fothaithe ar 
luachanna an mheasa ar dhínit an duine, ar an tsaoirse, ar an daonlathas, ar an gcomhionannas, 
ar an smacht reachta agus an mheasa ar chearta an duine, lena n-áirítear na cearta atá ag 
daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad. Ós rud é gur tháinig antoisceachas agus scoilteanna roimh 
shochaithe na hEorpa le déanaí, ar rudaí iad a bhaineann an bonn den smaoineamh go mbeadh 
sochaithe oscailte agus cuimsitheacha ann, rinne an Coimisiún meastóireacht go bhfuil sé níos 
tábhachtaí anois ná riamh chun na luachanna sin a neartú agus iad a chur chun cinn. Thairis 
sin, tá idirdhealú fós á dhéanamh ar dhaoine ar bhonn gnéas, cine nó bunadh eitneach, 
reiligiún nó creideamh, míchumas, aois agus claonadh gnéis, agus gach lá, déantar foréigean 
ar mhná, leanaí agus daoine eile. Lena chois sin, níl dóthain eolais acu ar luachanna an 
Aontais Eorpaigh agus ar a gcearta mar shaoránaigh, agus tá roinnt acu ag ceistiú na 
luachanna agus na cearta sin.

D’fhionn an Coimisiún nach leor na hacmhainní teoranta agus an cur chuige atá scartha óna 
chéile a díríodh ar an réimse sin go nuige seo chun aghaidh a thabhairt i gceart ar na dúshláin 
sin ar fad, mar sin, chumaisc sé na hacmhainní i gclár nua Cearta agus Luachanna, atá le cistiú 
ó Chiste nua um Cheartas, Cearta agus Luachanna, a bhfuil leithdháileadh iomlán EUR 641 
705 000 aige. Foilsíodh an togra le haghaidh rialachán lena mbunaítear an clár um Chearta 
agus Luachanna an 30 Bealtaine 2018.

Tugann an clár nua dhá chlár cistiúcháin atá ann cheana le chéile, eadhon an clár um Chearta, 
Comhionannas agus Saoránacht agus an clár um an Eoraip ar son na Saoránach. Is é an 
cuspóir ginearálta atá ag an gclár nua ná na cearta agus na luachanna atá cumhdaithe i 
gConarthaí AE agus i gCairt AE um Chearta Bunúsacha AE a chosaint agus iad a chur chun 
cinn. Bainfear an cuspóir ginearálta amach trí mheán trí chuspóir shonracha:

• comhionannas agus cearta a chur chun cinn (an tsraith Comhionannas agus Cearta): 
díriú ar neamhionannais agus idirdhealú a chosc agus iad a chomhrac, ag tacú le beartais 
chuimsitheacha chun comhionannais inscne agus frith-idirdhealú a chur chun cinn agus é a 
phríomhshruthú, mar aon le beartais chun ciníochas agus gach cineál éadulaingt a chomhrac, 
chun cearta an linbh, cearta dhaoine atá faoi mhíchumais, cearta um shaoránacht AE agus an 
ceart go ndéanfaí cosaint ar shonraí pearsanta a chosaint agus a chur chun cinn;

• rannpháirtíocht na saoránach agus rannpháirtíocht i saol an Aontais a chur chun cinn 
(an tsraith Ról agus Rannpháirtíocht na Saoránach): díriú ar thuiscint na saoránaigh i dtaca 
leis an Aontas a mhéadú maille le stair an Aontais, a oidhreacht chultúrtha agus an éagsúlacht 
ann, agus malartú agus comhar idir saoránaigh ó thíortha éagsúla a chur chun cinn;

• an troid i gcoinne gach cineál foréigean (sraith Daphne): díriú ar gach cineál foréigin i 
gcoinne leanaí, daoine óga, mná agus dreamanna eile atá i mbaol a sheachaint agus é a 
chomhrac, agus tacaíocht a thabhairt d’íospartaigh den chineál sin foréigin agus iad a 
chosaint.

Modheolaíocht
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Laistigh de Pharlaimint na hEorpa, is é LIBE an coiste ceannais ar an iomlán. Faoi riail 53, is 
coiste é EMPL a thugann tuairim.

Príomhphointí don rapóirtéir dar léi

• Athainmnigh an Clár go “Clár um Cheartas, Comhionannas agus Luachanna” chun 
uaillmhian AE chun comhionannas do chách a bhaint amach a chur in iúl.

• Nuashonraigh briathair bhunchuspóir an Chláir chun béim a leagan ar an 
gcomhionannas agus ar chearta mar spriocanna atá in Aithris 3 den téacs cheana: ‘Is é an 
cuspóir bunaidh sochaí atá bunaithe ar chearta agus atá cothrom, uilechuimsitheach agus 
daonlathach a chothú agus a choinneáil ar bun’.

• Scóip phearsanta an chláir nua a leathnú i gcomhréir le CSE+, is é sin go daoine.

• Cinntigh go dtugtar an aird is dlite do chiníochas agus caint a spreagann fuath ar líne a 
chomhrac sa chéad chlárthréimhse eile.

• Ba cheart aird faoi leith a thabhairt, ós rud é gur tháinig an RGCS nua i bhfeidhm, ar 
chosaint a bhaineann le próiseáil sonraí i gcomhthéacs na fostaíochta, mar gheall go bhfuil na 
sonraí sin íogair.

• Liosta na ngníomhaíochtaí incháilithe a bhogadh isteach san acht bunúsach - ní féidir 
cuid chomh tábhachtach den reachtaíocht a chur i bhfolach san iarscríbhinn! Dá bharr sin, 
togra §9(a) nua agus an liosta iomlán d’Iarscríbhinn I a bhogadh isteach san alt nua sin.

• Ba cheart cistiúchán d’Equinet a rathú faoin gclár mar is líonra de chomhlachtaí 
reachtacha é a oibríonn le chéile ag cur dlí AE atá cumhdaithe faoin gClár chun feidhm agus 
ag déanamh faireachán air.

• Molann an rapóirtéir go ndéanfaí an liosta na ngníomhaíochtaí a nuashonrú. Seo a 
leanas, dar léi, pointí fíorthábhachta:

- níor cheart do na gníomhaíochtaí díriú ar fheabhas a chur ar eolas amháin, ach 
ba cheart dóibh díriú freisin ar úsáid an acquis atá ábhartha don Chlár;

- neartaigh gnéithe cruthaitheacha na ngníomhaíochtaí, mar is é a taithí é, go 
mbíonn an claonadh i ngníomhaíochtaí maithe cruthaitheacha a bheith éifeachtach agus 
éifeachtúil chun cuspóirí an chláir mar a leagtar síos in §2 a bhaint amach;

- tabhair ar ais gníomhaíochtaí a dtugtar tacaíocht dóibh faoi láthair ach nach 
liostaítear iad sa togra nua maidir le tacaíocht a thabhairt do na gníomhaithe is tábhachtaí agus 
d’ábhair oideachais.

• Ar deireadh, molann an rapóirtéir idirdhealú soiléir a dhéanamh in Iarscríbhinn II idir 
táscairí na dtorthaí agus táscairí aschuir agus déanann sí moltaí go ndéanfar táscairí aschuir a 
chur san áireamh sna tuairisciú.
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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta 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
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Á threorú ina theannta sin ag 
gníomhartha a shoiléiríonn na luachanna 
sin tuilleadh, go háirithe Treoir 
2000/43/CE ón gComhairle an 29 
Meitheamh 2000 a chuireann prionsabal 
na córa comhionanna idir daoine gan 
beann ar a mbunadh ciníoch nó eitneach 
chun feidhme agus Treoir 2000/78/CE ón 
gComhairle an 27 Samhain 2000 lena 
mbunaítear creat ginearálta i gcomhair 
na córa comhionanna i bhfostaíocht agus 
i ngairmeacha, agus ag leanúint 
oibleagáidí pháirtí AE chuig 
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 
chearta daoine atá faoi míchumais, agus i 
gcomhréir leis an Dearbhú 
Idirinstitiúideach ar an gColún Eorpach 
na gCeart Sóisialta (2017/C 428/09) 
chomh maith leis an Rún ó Pharlaimint 
na hEorpa an 19 Aibreán 2008 maidir leis 
an gá atá ann le hIonstraim Luachanna 
Eorpacha a bhunú chun tacú le 
heagraíochtaí na sochaí shibhialta chun 
luachanna bunúsacha a chur chun cinn 
laistigh den Aontas Eorpach ar an 
leibhéal áitiúil agus ar an leibhéal 
náisiúnta (2018/2619(RSP), ba cheart don 
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Aontas leanúint de bheith ina chrann taca 
do na cearta agus na luachanna a 
shonraítear in Airteagal 2 agus Airteagal 
3 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh agus iad a chur chun cinn.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

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 gComhairle agus an clár Eoraip ar son 
na Saoránach arna bhunú ag Rialachán 
(AE) Uimh. 390/20149 ón gComhairle (dá 
ngairfear ‘na cláir réamhtheachtacha’ 

(2) Ní féidir talamh slán a dhéanamh 
de na cearta agus na luachanna sin agus ní 
mór leanúint a chosaint, 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 ina bhfuil antoisceachas, radacachas, 
agus scoilteanna agus na dúshláin, 
éadulaingt agus idirdhealú, a mhaireann 
go fóill ag brú ar shochaithe Eorpacha, tá 
sé níos tábhachtaí ná riamh go ndéanfaí an 
chóir, cearta, luachanna AE, agus an 
smacht reachtach, nach féidir a dheighilt 
ón daonlathas féin, agus ar choinníoll é 
d’éifeachtacht an daonlathais, a chur 
chun cinn, iad a neartú agus iad a chosaint.
Má dhéantar cearta an duine, meas ar 
dhínit an duine, cearta sóisialta, cearta 
mionlaigh, saoirse, daonlathas, 
comhionannas agus an smacht reachtach a 
chur chun cinn agus tacú a thabhairt 
dóibh, beidh iarmhairtí ollmhóra agus 
díreacha acu ar shaol polaitiúil, sóisialta, 
cultúrtha agus eacnamaíoch in AE. 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 



AD\1166737GA.docx 7/33 PE627.615v02-00

GA

anseo feasta). Saoránacht arna bhunú le Rialachán (AE) 
Uimh. 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle 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).

_________________________________ __________________________________

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 
Shaoránacht don tréimhse 2014-20 (IO L 
354, 28.12.2013, lch. 62).

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 
Shaoránacht don tréimhse 2014-20 (IO L 
354, 28.12.2013, lch. 62).

9 Rialachán (AE) Uimh. 390/2014 ón 
gComhairle an 14 Aibreán 2014 lena 
mbunaítear an ‘Clár um an Eoraip ar son 
na Saoránach’ don tréimhse 2014-2020 (IO 
L 115, 17.4.2014).

9 Rialachán (AE) Uimh. 390/2014 ón 
gComhairle an 14 Aibreán 2014 lena 
mbunaítear an ‘Clár um an Eoraip ar son 
na Saoránach’ don tréimhse 2014-2020 (IO 
L 115, 17.4.2014).

Leasú 3

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 

(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 
tacú a thabhairt do na luachanna, na cearta 
agus an éagsúlacht shaibhir is coiteann 
dúinn agus iad a scaipeadh agus a 
chosaint, agus iad a choinneáil beo agus 
bríomhar. Is é an cuspóir bunaidh sochaí 
atá bunaithe ar chearta agus atá cothrom, 
uilechuimsitheach agus daonlathach, lena 
n-áirítear sochaí shibhialta bhríomhar, a 
chosaint, a chothú agus a choinneáil ar 
bun. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm 
ag na gníomhaíochtaí rannpháirtíocht 
dhaonlathach, shibhialta agus shóisialta na 
ndaoine a spreagadh agus éagsúlacht 
shaibhir shochaí na hEorpa laistigh de na 
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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.

Ballstáit agus ina measc araon a chothú, 
bunaithe ar na luachanna, 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.

Leasú 4

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 go mbeifí 
in ann sineirgí a fhorbairt chun dul i ngleic 
leis na dúshláin a bhaineann go coitianta le 
scaipeadh, 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 agus trí bhearta nua 
nuálacha a fhorbairt freisin. 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.

Réasúnú

Níor cheart brath go huile is go hiomlán ar na bearta atá ann cheana, ach ba cheart cinn nua 
a fhorbairt freisin.
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Leasú 5

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 
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.

(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 na sochaí sibhialta 
sna ceantair atá cumhdaithe ag an gclár 
cuirfear le feasacht agus rannpháirtíocht 
ghníomhach na saoránach sa tsochaí agus, 
i ndeireadh báire, lena rannpháirtíocht i 
saol daonlathach agus sóisialta an Aontais, 
ag neartú cuimsiú sóisialta agus ag troid i 
gcoinne an imeallaithe. San am céanna, trí 
thacú le gníomhaíochtaí a chuireann chun 
cinn comhthuiscint, éagsúlacht, idirphlé 
agus meas ar dhaoine eile cothaítear mothú 
muintearais, lánpháirtiú sóisialta 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. Ní féidir na 
luachanna comhthuiscint, idirphlé agus 
meas ar an éagsúlacht a leabú ar an 
leibhéal Eorpach ach amháin má tá siad 
fréamhaithe go láidir sna Ballstáit iad 
agus i réigiúin na mBallstát. Dá bhrí sin, 
ba cheart don Chlár na luachanna sin a 
chur chun cinn laistigh de na Ballstáit i 
measc na grúpaí náisiúnta, eitneacha, 
teanga nó reiligiúnacha éagsúla a 
chruthaíonn, le chéile, saibhreas 
cultúrtha agus éagsúlacht a sochaí.
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Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart do shaoránaigh a bheith 
níos feasaí faoina gcearta a thagann as 
saoránacht an Aontais chomh maith, agus 
ba cheart go mbeidís ar a gcompord agus 
iad ina gcónaí, ag taisteal, ag staidéar, ag 
obair agus ag déanamh obair dheonach i 
mBallstát eile, agus ba cheart dóibh a 
bheith ábalta leas a bhaint as a gcearta 
saoránachta agus iad a fheidhmiú, a muinín 
a chur i rochtain chomhionann, in-
fhorfheidhmitheacht agus cosaint iomlán a 
gceart gan aon leithcheal is cuma cén áit 
san Aontas a bhfuil siad. Is gá tacú leis an 
tsochaí shibhialta maidir le cur chun cinn, 
cosaint agus ardú feasachta i dtaobh 
chomhluachanna an Aontais faoi 
Airteagal 2 CAE agus maidir le 
rannchuidiú leis na cearta atá ann faoi dhlí 
an Aontais a fheidhmiú go héifeachtach.

(7) Ba cheart do shaoránaigh a bheith 
níos feasaí faoina gcearta ar fad a thagann 
as saoránacht an Aontais chomh maith, 
lena n-áirítear forálacha maidir le 
neamh-idirdhealú laistigh de 
shaorghluaiseacht oibrithe, mar a leagtar 
síos in Airteagal 45(2) CFAE agus ba 
cheart go mbeidís ar a gcompord agus iad 
ina gcónaí, ag taisteal, ag staidéar, ag obair 
agus ag déanamh obair dheonach i 
mBallstát eile, agus ba cheart dóibh a 
bheith i dteideal leas a bhaint as a gcearta 
saoránachta agus iad a fheidhmiú, a muinín 
a chur i rochtain chomhionann, in-
fhorfheidhmitheacht agus cosaint iomlán a 
gceart lena n-áirítear a gcearta sóisialta
gan aon idirdhealú ar aon fhoras, is cuma 
cén áit san Aontas a bhfuil siad. Thairis 
sin, ós rud é go bhfuil iliomad dúshlán ag 
bagairt ar chuid den tsochaí shibhialta 
sna Ballstáit faoi láthair, caithfear 
tacaíocht a thabhairt don tsochaí 
shibhialta agus go háirithe d’eagraíochtaí 
na sochaí shibhialta chun luachanna 
coiteanna AE faoi Airteagal 2 CFAE a chur 
chun cinn, iad a choimirciú agus feasacht 
fúthu a ardú agus le rannchuidiú i dtairbhiú 
éifeachtach chearta faoi dhlí an Aontais le 
haird faoi leith ar an gCairt.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Luach bunúsach is ea an 
comhionannas idir mná agus fir agus tá sé 

(8) Luach bunúsach is ea an 
comhionannas idir mná agus fir agus tá sé 
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ar chuspóirí an Aontais sin a bhaint amach. 
Sáraíonn leithcheal in aghaidh na mban
agus cóir neamh-chomhionann na mban a 
gcearta bunúsacha agus coisceann sé a 
rannpháirtíocht pholaitiúil, shóisialta agus 
eacnamaíoch iomlán sa tsochaí. Lena chois 
sin, na baic struchtúracha agus chultúrtha 
atá ann is cosc iad ar fhíor-chomhionannas 
inscne a bhaint amach. Dá réir sin, croí-
ghníomhaíocht is ea cur chun cinn an 
chomhionannais inscne i ngníomhaíochtaí 
uile an Aontais agus is údar fáis 
eacnamaíoch é freisin, agus dá bhrí ba 
cheart tacaíocht a thabhairt dó leis an gclár.

ar chuspóirí an Aontais sin a bhaint amach.
Fágann Airteagal 8 de CFAE an cúram 
ar an Aontas deireadh a chur le 
neamhionannais, agus comhionannas a 
chur chun cinn idir fir agus mná trí 
bhíthin a chuid gníomhaíochtaí go léir.
Sáraíonn leithcheal in aghaidh aon duine 
bunaithe ar a ghnéas agus/nó a inscne a 
gcearta bunúsacha agus coisceann sé a 
rannpháirtíocht pholaitiúil, shóisialta agus 
eacnamaíoch iomlán sa tsochaí. Lena chois 
sin, na baic struchtúracha agus chultúrtha 
atá ann is cosc iad ar fhíor-chomhionannas 
inscne a bhaint amach. Dá réir sin, croí-
ghníomhaíocht don Aontas is ea cur chun 
cinn agus príomhshruthú an 
chomhionannais inscne i ngníomhaíochtaí 
uile an Aontais, lena n-áirítear sa saol 
oibre agus i bhfostaíocht, mar a 
mhaireann an t-idirdhealú maidir le 
leibhéal pá agus le rochtain ar an 
margadh saothair, agus is údar fáis 
eacnamaíoch é, agus dá bhrí ba cheart 
tacaíocht a thabhairt dó leis an gclár.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Toil láidir pholaitiúil agus 
gníomhaíocht chomhordaithe bunaithe ar 
mhodhanna agus ar thorthaí an chláir 
Daphne a bhí ann roimhe seo, an Chláir um 
Chearta, Comhionannas agus Saoránacht 
agus an Chláir um Cheartas, sin iad na 
nithe atá riachtanach chun gach cineál 
foréigin a chosc agus a chomhrac agus 
chun íospartaigh a chosaint. Ó seoladh in 
1997 é, tá ag éirí go fíormhaith le cistiú ón 
gclár Daphne tacú le híospartaigh an 
fhoréigin agus an foréigean in aghaidh ban, 
leanaí agus daoine a chomhrac, i 
gcomhthéacs a éilimh ag páirtithe 
leasmhara (údaráis phoiblí, institiúidí 

(10) Toil láidir pholaitiúil agus 
gníomhaíocht chomhordaithe bunaithe ar 
mhodhanna agus ar thorthaí an chláir 
Daphne a bhí ann roimhe seo, an Chláir um 
Chearta, Comhionannas agus Saoránacht 
agus an Chláir um Cheartas, sin iad na 
nithe atá riachtanach chun gach cineál 
foréigin a chosc agus a chomhrac agus 
chun íospartaigh, grúpaí i mbaol agus go 
háirithe daoine leochaileacha a chosaint.
Caithfear iarracht a dhéanamh ionas 
nach mbeidh na cláir agus maoiniú 
dúbailte ag trasnaíl a chéile. Ó seoladh in 
1997 é, tá ag éirí go fíormhaith le cistiú ón 
gclár Daphne tacú le híospartaigh an 
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acadúla agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha) agus i gcomhthéacs 
éifeachtúlacht na dtionscadal arna gcistiú. 
Rinneadh tionscadail a chistiú leis an gclár 
chun feasacht a ardú, seirbhísí tacaíochta a 
chur ar fáil d’íospartaigh, agus chun tacú le 
gníomhaíochtaí eagraíochtaí 
neamhrialtasacha atá ag obair ar an talamh. 
Chuathas i ngleic le gach cineál foréigin, 
mar shampla, foréigean baile, foréigean 
gnéasach, gáinneáil ar dhaoine, agus 
cineálacha nua foréigin atá ag teacht chun 
cinn ar nós na cibearbhulaíochta. Tá sé 
tábhachtach dá bhrí sin leanúint leis na 
gníomhaíochtaí ar fad sin agus na torthaí 
agus na ceachtanna atá foghlamtha dá 
mbarr a chur san áireamh go hiomchuí i 
gcur chun feidhme an Chláir.

fhoréigin agus an foréigean in aghaidh ban, 
leanaí agus daoine a chomhrac, i 
gcomhthéacs a éilimh ag páirtithe 
leasmhara (údaráis phoiblí, institiúidí 
acadúla agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha) agus i gcomhthéacs 
éifeachtúlacht na dtionscadal arna gcistiú. 
Rinneadh tionscadail a chistiú leis an gclár 
chun feasacht a ardú, seirbhísí tacaíochta a 
chur ar fáil d’íospartaigh, grúpaí i mbaol, 
agus go háirithe daoine leochaileacha,
agus chun tacú le gníomhaíochtaí 
eagraíochtaí neamhrialtasacha atá ag obair 
ar an talamh. Chuathas i ngleic le gach 
cineál foréigin, mar shampla, foréigean 
baile, foréigean gnéasach, gáinneáil ar 
dhaoine, agus cineálacha nua foréigin atá 
ag teacht chun cinn ar nós na 
cibearbhulaíochta. Tá sé tábhachtach dá 
bhrí sin leanúint leis na gníomhaíochtaí ar 
fad sin agus na torthaí agus na ceachtanna 
atá foghlamtha dá mbarr a chur san 
áireamh go hiomchuí i gcur chun feidhme 
an Chláir.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Ceann de phrionsabail bhunúsacha 
an Aontais is ea é an neamh-idirdhealú. In 
Airteagal 19 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh foráiltear maidir le 
bearta chun leithcheal ar fhorais inscne, 
cine nó tionscnaimh eitnigh, reiligiúin nó 
creidimh, míchumais, aoise nó 
gnéaschlaonta, a chomhrac. Tá neamh-
idirdhealú cuimsithe in Airteagal 21 den 
Chairt freisin. Ba cheart gnéithe sonracha 
na gcineálacha éagsúla idirdhealaithe a 
chur san áireamh agus, san am céanna, ba 
cheart bearta iomchuí a cheapadh chun 
idirdhealú de shaghas amháin nó níos mó 
ná saghas amháin a chosc agus a 

(11) Ceann de phrionsabail bhunúsacha 
an Aontais is ea é an neamh-idirdhealú. In 
Airteagal 19 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh foráiltear maidir le 
bearta chun leithcheal ar fhorais inscne, 
cine nó tionscnaimh eitnigh, reiligiúin nó 
creidimh, míchumais, aoise nó 
gnéaschlaonta, a chomhrac. Tá neamh-
idirdhealú cumhdaithe freisin in Airteagal 
21 den Chairt ina shonraítear go mbeidh 
toirmisc ar aon idirdhealú bunaithe ar 
aon fhoras amhail gnéas, cine, dath, 
bunaidh eitneach nó sóisialta, gnéithe 
géiniteacha, teanga, reiligiún nó 
creideamh, tuairim pholaitiúil nó aon 
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chomhrac. Ba cheart go dtacódh an clár le 
gníomhaíochtaí tacaíochta maidir le 
leithcheal, ciníochas, seineafóibe, frith-
Sheimíteachas, fuath i leith Moslamach 
agus cineálacha eile éadulaingte a 
chomhrac. Sa chomhthéacs sin, ba cheart 
aird faoi leith a thabhairt ar gach cineál 
foréigin, fuatha, leithlisithe agus 
stiogmataithe chomh maith, mar aon le 
bulaíocht, ciapadh agus cóir éadulangach 
a chomhrac. Ba cheart an Clár a chur 
chun feidhme i dteannta gníomhaíochtaí 
eile de chuid an Aontais ag a bhfuil na 
cuspóirí céanna, go háirithe na cuspóirí 
dá dtagraítear sa Teachtaireacht ón 
gCoimisiún an 5 Aibreán 2011 dar teideal 
“Creat AE do Straitéisí Náisiúnta maidir 
le Lánpháirtiú na Romach go dtí 2020” 
agus sa Mholadh ón gComhairle an 
09 Nollaig 2013 maidir le bearta 
éifeachtacha um lánpháirtí na Romach 
sna Ballstáit11.

tuairim eile, ballraíocht de mhionlach 
náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois 
nó claonadh gnéis, agus laistigh de raon 
feidhme na gConarthaí agus gan dochar 
do na Conarthaí sin nó do na forálacha 
speisialta a bhfuil iontu, ba cheart 
idirdhealú ar fhoras náisiúntachta a 
thoirmeasc, agus ag an am céanna tá 
caibidil III den Chairt tiomnaithe ina 
hiomlán don chomhionannas. Ní 
ceisteanna dlí amháin iad an 
comhionannas agus an frith-idirdhealú 
ach is dúshláin bhunúsacha don tsochaí 
iad, dá bharr sin, ba cheart gnéithe 
sonracha na gcineálacha éagsúla 
idirdhealaithe a chur san áireamh agus, san 
am céanna, ba cheart bearta iomchuí a 
cheapadh chun idirdhealú de shaghas 
amháin nó níos mó ná saghas amháin, mar 
aon le idirdhealú trasnach, a chosc agus a 
chomhrac. 

_________________________________

11 IO L 378, 24.12.2013, lch. 1.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Ba cheart don Chlár tacú le 
gníomhaíochtaí chun idirdhealú, 
ciníochas, seineafóibe, frith-
Sheimíteachas, a chosc agus é a 
chomhrac, frithghiofógachas, Afrafóibe, 
fuath i gcoinne Moslamaigh agus 
cineálacha eile éadulaingt amhail 
míchumas, aois, inscne, léiriú inscne, 
féiniúlacht inscne, claonadh gnéis chomh 
maith le haitheantas a thabhairt do 
chearta gach duine go gcaithfear le dínit 
iad. Sa chomhthéacs sin, ba cheart aird 
faoi leith a thabhairt chun gach cineál 
foréigin, fuatha, leithlisithe agus 
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stiogmataithe chomh maith, mar aon le 
bulaíocht (lena n-áirítear 
cibearbhulaíocht), ciapadh agus cóir 
éadulangach a chosc agus iad a 
chomhrac.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11b) Ba cheart an Clár a chur chun 
feidhme i dteannta gníomhaíochtaí eile de 
chuid an Aontais ag a bhfuil na cuspóirí 
céanna, go háirithe na cuspóirí dá 
dtagraítear sa Teachtaireacht ón 
gCoimisiún an 5 Aibreán 2011 dar teideal 
“Creat AE do Straitéisí Náisiúnta maidir 
le Lánpháirtiú na Romach go dtí 2020” 
agus sa Mholadh ón gComhairle an 
9 Nollaig 2013 maidir le bearta 
éifeachtacha um lánpháirtí na Romach 
sna Ballstáit1a. Is spriocanna leanúnacha 
iad ionaid oibre atá fulangach agus 
cuimsitheach a chur chun cinn agus 
aithint a thabhairt do chearta cách go 
gcaitear le dínit iad laistigh den ionad 
oibre agus sa tsochaí i gcoiteann a bhfuil 
tuilleadh gníomhaíochta comhordaithe, 
agus an ghníomhaíocht sin a bheith níos 
láidre, de dhíth, lena n-áirítear trí 
leithdháileadh cistiú leordhóthanach.

____________________

1a. IO L 378, 24.12.2013, lch. 1.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12



AD\1166737GA.docx 15/33 PE627.615v02-00

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Cuirtear bac ar rannpháirtíocht 
iomlán agus éifeachtúil daoine faoi 
mhíchumais sa tsochaí, ar bhonn cothrom 
le daoine eile le baic dhearaidh agus 
comhshaoil chomh maith leis an easpa 
inrochtaineachta. Tá baic le sárú ag daoine
faoi mhíchumais ar, i measc nithe eile, 
rochtain ar an mhargadh saothair, tairbhe a 
baint as oideachas uilechuimsitheach 
ardcháilíochta, bochtaineacht agus eisiamh 
sóisialta a sheachaint, rochtain a bheith acu 
ar thionscnaimh chultúrtha agus ar na 
meáin, agus a gcearta polaitiúla a 
fheidhmiú. Is páirtí an tAontas agus na 
Ballstáit i gCoinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta Daoine Faoi 
Mhíchumas (UNCRPD), agus dá bhrí sin tá 
gealltanas tugtha acu tairbhiú iomlán agus 
cothrom chearta uile an duine agus shaoirsí 
bunúsacha na ndaoine uile faoi 
mhíchumais a chur chun cinn, a chosaint 
agus a áirithiú. Tá forálacha UNCRPD ina 
gcuid dhílis d’ord dlíthiúil an Aontais 
anois.

(12) Cuirtear bac ar rannpháirtíocht 
iomlán agus éifeachtúil daoine faoi 
mhíchumais sa tsochaí, ar bhonn cothrom 
le daoine eile le baic dhearaidh agus 
comhshaoil chomh maith leis an easpa 
inrochtaineachta. Tá baic le sárú ag daoine
faoi mhíchumais, lena n-áirítear iad siúd a 
bhfuil lagú fadtéarmach fisiciúil, 
meabhrach, intleachta nó céadfach acu, 
ar, i measc nithe eile, rochtain ar an 
mhargadh saothair, tairbhe a baint as 
oideachas uilechuimsitheach 
ardcháilíochta, bochtaineacht agus eisiamh 
sóisialta a sheachaint, rochtain a bheith acu 
ar thionscnaimh chultúrtha agus ar na 
meáin, agus a gcearta polaitiúla a 
fheidhmiú. Is páirtí an tAontas agus na 
Ballstáit i gCoinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta Daoine Faoi 
Mhíchumas (UNCRPD), agus dá bhrí sin tá 
gealltanas tugtha acu tairbhiú iomlán agus 
cothrom chearta uile an duine agus shaoirsí 
bunúsacha na ndaoine uile faoi 
mhíchumais a chur chun cinn, a chosaint 
agus a áirithiú. Tá forálacha UNCRPD ina 
gcuid dhílis d’ord dlíthiúil an Aontais 
anois. I ndáil leis an méid sin, ba cheart 
don Chlár aird faoi leith a thabhairt do 
ghníomhaíochtaí chun feasacht a ardú 
faoi na dúshláin a bhíonn roimh dhaoine 
faoi mhíchumais chun páirt iomlán a 
ghlacadh sa tsochaí agus le go mbeidh 
siad in ann tairbhiú dá gcearta mar 
shaoránaigh ar chomhchéim le 
saoránaigh eile.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) De bhun Airteagal 8 agus 10 
CFAE, ba cheart do ghníomhaíochtaí uile 

(15) De bhun Airteagal 8 agus 10 
CFAE, ba cheart do ghníomhaíochtaí uile 
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an Chláir tacú le príomhshruthú inscne
agus le príomhshruthú cuspóirí neamh-
idirdhealaithe.

an Chláir tacú le príomhshruthú agus cur 
chun cinn comhionannas inscne agus le 
príomhshruthú cuspóirí neamh-
idirdhealaithe.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) I gcomhréir le gníomhartha de 
chuid an Aontais maidir le cóir 
chomhionann bhunaigh na Ballstáit 
comhlachtaí neamhspleácha chun cóir 
chomhionanna a chur chun cinn, ar a 
dtugtar go coitianta “chomhlachtaí 
comhionannais”, chun leithcheal bunaithe 
ar chine agus ar thionscnamh eitneach agus 
ar inscne a chomhrac. Mar sin féin, 
chuaigh a lán Ballstát thairis na ceanglais 
sin agus d’áirithigh siad gur féidir le 
comhlachtaí comhionannais déileáil chomh 
maith le leithcheal bunaithe ar fhorais eile 
amhail aois, claonadh gnéis, reiligiún agus 
creideamh, míchumas. Tá ról tábhachtach 
ag na comhlachtaí comhionannais maidir le 
comhionannas a chur chun cinn agus cur i 
bhfeidhm na reachtaíochta maidir le cóir 
chomhionann a áirithiú go háirithe trí 
chúnamh neamhspleách a chur ar fáil 
d’íospartaigh an leithcheala, suirbhéanna 
neamhspleácha a dhéanamh maidir le 
leithcheal, tuarascálacha neamhspleácha a 
fhoilsiú agus moltaí a dhéanamh maidir le 
ceist ar bith a bhaineann le leithcheal ina 
dtír. Tá sé riachtanach obair na 
gcomhlachtaí comhionannais a chomhordú 
ar leibhéal an Aontais maidir leis sin. 
Cruthaíodh EQUINET in 2007. Is iad a 
chuid ball na comhlachtaí náisiúnta um 
chur chun cinn na déileála comhionainne 
mar atá bunaithe le Treoir 2000/43/CE15

agus 2004/113/CE16, ón gComhairle, agus 
le Treoir 2006/54/CE17 agus 2010/41/AE18

ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle. Cás eisceachtúil is ea 

(17) I gcomhréir le gníomhartha de 
chuid an Aontais maidir le cóir 
chomhionann bhunaigh na Ballstáit 
comhlachtaí neamhspleácha chun cóir 
chomhionanna a chur chun cinn, ar a 
dtugtar go coitianta “chomhlachtaí 
comhionannais”, chun leithcheal bunaithe 
ar chine agus ar thionscnamh eitneach agus 
ar inscne a chomhrac. Mar sin féin, 
chuaigh a lán Ballstát thairis na ceanglais 
sin agus d’áirithigh siad gur féidir le 
comhlachtaí comhionannais déileáil chomh 
maith le leithcheal bunaithe ar fhorais eile 
amhail aois, claonadh gnéis, reiligiún agus 
creideamh, míchumas. Tá ról tábhachtach 
ag na comhlachtaí comhionannais maidir le 
comhionannas a chur chun cinn agus cur i 
bhfeidhm na reachtaíochta maidir le cóir 
chomhionann a áirithiú go háirithe trí 
chúnamh neamhspleách a chur ar fáil 
d’íospartaigh an leithcheala, suirbhéanna 
neamhspleácha a dhéanamh maidir le 
leithcheal, tuarascálacha neamhspleácha a 
fhoilsiú agus moltaí a dhéanamh maidir le 
ceist ar bith a bhaineann le leithcheal ina 
dtír. Tá sé riachtanach obair na 
gcomhlachtaí comhionannais ábhartha 
uile sin a chomhordú ar leibhéal an 
Aontais maidir leis sin. Cruthaíodh 
EQUINET in 2007. Is iad a chuid ball na 
comhlachtaí náisiúnta um chur chun cinn 
na déileála comhionainne mar atá bunaithe 
le Treoir 2000/43/CE15 agus 
2004/113/CE16, ón gComhairle, agus le 
Treoir 2006/54/CE17 agus 2010/41/AE18 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
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EQUINET, arae is é an t-aon eintiteas é a 
áirithíonn comhordú gníomhaíochtaí idir 
comhlachtaí comhionannais. Tá an 
ghníomhaíocht comhordúcháin a dhéanann 
EQUINET tábhachtach do dhea-chur i 
bhfeidhm dhlí an Aontais in aghaidh an 
leithcheala sna Ballstáit agus ba cheart don 
Chlár tacú leis.

gComhairle. Ghlac an Coimisiún moladh 
maidir le caighdeáin do chomhlachtaí 
comhionannais [C(2018) 3850 final], lena 
gcumhdaítear sainordú, neamhspleáchas, 
éifeachtacht agus comhordú agus comhar 
chomhlachtaí comhionannais. Cás 
eisceachtúil is ea EQUINET, arae is é an t-
aon eintiteas é a áirithíonn comhordú 
gníomhaíochtaí idir comhlachtaí 
comhionannais. Tá an ghníomhaíocht 
comhordúcháin a dhéanann EQUINET 
tábhachtach do dhea-chur i bhfeidhm dhlí 
an Aontais in aghaidh an leithcheala sna 
Ballstáit agus ba cheart don Chlár tacú leis.

__________________ __________________

15 Treoir 2000/43/CE an 
29 Meitheamh 2000 lena gcuirtear i 
bhfeidhm prionsabal na córa comhionainne 
idir daoine gan spleáchas do thionscnamh 
ciníoch nó eitneach (OJ L 180, 19.7.2000, 
lch. 22).

15 Treoir 2000/43/CE an 
29 Meitheamh 2000 lena gcuirtear i 
bhfeidhm prionsabal na córa comhionainne 
idir daoine gan spleáchas do thionscnamh 
ciníoch nó eitneach (OJ L 180, 19.7.2000, 
lch. 22).

16 Treoir 2004/113/CE an 
13 Meitheamh 2004 lena gcuirtear i 
bhfeidhm prionsabal na córa comhionainne 
idir fir agus mná maidir le rochtain ar 
earraí agus ar sheirbhísí agus maidir le 
soláthar earraí agus seirbhísí (OJ L 373, 
21.12.2004, lch. 37).

16 Treoir 2004/113/CE an 
13 Meitheamh 2004 lena gcuirtear i 
bhfeidhm prionsabal na córa comhionainne 
idir fir agus mná maidir le rochtain ar 
earraí agus ar sheirbhísí agus maidir le 
soláthar earraí agus seirbhísí (OJ L 373, 
21.12.2004, lch. 37).

17 Treoir 2006/54/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2006 
maidir le cur i bhfeidhm phrionsabal na 
gcomhdheiseanna agus an chaithimh 
chomhionann le fir agus le mná i gcúrsaí 
fostaíochta agus slí bheatha (athmhúnlú) 
(IO L 204, 26.7.2006, lch. 23).

17 Treoir 2006/54/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2006 
maidir le cur i bhfeidhm phrionsabal na 
gcomhdheiseanna agus an chaithimh 
chomhionann le fir agus le mná i gcúrsaí 
fostaíochta agus slí bheatha (athmhúnlú) 
(IO L 204, 26.7.2006, lch. 23).

18 Treoir 2010/41/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 
maidir le prionsabal na córa comhionainne 
idir fir agus mná atá rannpháirteach i 
ngníomhaíocht ar bhonn féinfhostaithe a 
chur i bhfeidhm agus lena n-aisghairtear 
Treoir 86/613/CEE ón gComhairle (IO 
L 180, 15.7.2010, lch. 1).

18 Treoir 2010/41/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 
maidir le prionsabal na córa comhionainne 
idir fir agus mná atá rannpháirteach i 
ngníomhaíocht ar bhonn féinfhostaithe a 
chur i bhfeidhm agus lena n-aisghairtear 
Treoir 86/613/CEE ón gComhairle (IO 
L 180, 15.7.2010, lch. 1).
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Leasú 15

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 
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.

(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 
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 áitiúil, réigiúnach agus
náisiúnta.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21a) De bhun Airteagal 9 CFAE, 
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cuirfear chun cinn leibhéal ard 
fostaíochta, ráthaíocht do chosaint 
shóisialta leordhóthanach agus an 
comhrac i gcoinne an eisiata shóisialta. 
Dá bhrí sin, ba cheart do 
ghníomhaíochtaí faoin gClár sineirgí idir 
an comhrac i gcoinne na bochtaineachta, 
an eisiata shóisialta agus an eisiata ón 
margadh saothair agus cur chun cinn 
comhionannas agus an troid i gcoinne 
gach cineál idirdhealú a chur chun cinn. 
Dá bhrí sin, ba cheart go gcuirfí an Clár 
chun feidhme ar bhealach chun an líon is 
mó sineirgí agus comhlántachtaí a 
áirithiú idir a shraitheanna éagsúla agus 
le Ciste Sóisialta na hEorpa Plus araon. 
Thairis sin, ba cheart go n-áiritheofar 
sineirgí le hErasmus agus le Ciste 
Sóisialta na hEorpa Plus araon chun a 
áirithiú go rannchuideoidh na cistí sin le 
chéile chun oideachas d’ardchaighdeán a 
ghnóthú agus comhdheiseanna do chách 
a áirithiú.

Leasú 17

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 

(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, as 
costais aonaid, agus as maoiniú nach 
mbaineann le costais, rud dá dtagraítear in 
Airteagal 125(1) den Rialachán Airgeadais.
Chun rannpháirtíocht sa Chlár a éascú, 
lena n-áirítear rannpháirtíocht 
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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 fhiosrú, 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 calaois agus gníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha eile a dhéanann difear 
do leasanna airgeadais an Aontais a fhiosrú 
agus a ionchúiseamh, de réir mar a 
fhoráiltear 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.

eagraíochtaí beaga, ba cheart cúnamh a 
áirithiú agus ba cheart aon ualach 
riaracháin nach bhfuil gá leis a dhíothú. I 
gcás inarb iomchuí, ba cheart aird chuí a 
thabhairt d’fhéidearthacht nós imeachta 
measúnaithe a mbeidh dhá chéim aige 
agus don rogha fodheontais agus deontais 
oibriúcháin ilbhliantúla a bheith ann. 
Maidir le rátaí cómhaoinithe, ba cheart 
go gcuirfidh siad san áireamh cineál agus 
méid na n-eagraíochtaí a bhfuil glaonna 
an chláir beartaithe ina leith. 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 fhiosrú, 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 calaois agus gníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha eile a dhéanann difear 
do leasanna airgeadais an Aontais a fhiosrú 
agus a ionchúiseamh, de réir mar a 
fhoráiltear 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 
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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.

__________________ __________________

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 i gcoinne 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 i gcoinne na calaoise 
agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 
15.11.1996, lch. 2).

23 Rialachán (AE) 2017/1939 ón 
gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 
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 ón 
gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 
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).
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Leasú 18

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 
chumhdaítear i gConarthaí AE, lena n-
áirítear trí thacú le heagraíochtaí na sochaí 
sibhialta de gach méid, chun sochaithe 
bunaithe ar chearta, comhionanna, 
uilechuimsitheacha, oscailte, agus
daonlathacha a chaomhnú, a chothú agus
iad a choimeád ag imeacht.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) rannpháirtíocht na saoránach i saol 
daonlathach an Aontais a chur chun cinn 
(an tsraith Ról agus Rannpháirtíocht na 
Saoránach),

(b) rannpháirtíocht dhaoine i saol 
daonlathach an Aontais a chur chun cinn 
(an tsraith Ról agus Rannpháirtíocht na 
Saoránach),

Leasú 20

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 

(a) comhionannas do chách a chur 
chun cinn trí neamh-chomhionannas agus 
aon chineál leithcheal ar fhorais inscne, 
cine nó tionscnaimh eitnigh, reiligiúin nó 
creidimh, míchumais, aoise nó claonadh 
gnéis chomh maith le leithcheal ar na 
forais a leagtar síos in Airteagal 21(1) den 
Chairt a chosc agus a chomhrac agus tacú 
le beartais chuimsitheacha maidir le 
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agus gach cineál éadulaingte a chomhrac. comhionannas inscne, cuimsiú sóisialta
agus frith-leithcheal agus a bpríomhshruthú 
a chur chun cinn chomh maith le beartais 
darb aidhm ciníochas agus gach cineál 
éadulaingte a chomhrac ar líne agus as 
líne araon;

Leasú 21

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) ag cur comhthuiscint, idirphlé 
agus meas ar an éagsúlacht laistigh de 
Bhallstáit agus den Aontas chun cinn.

Leasú 22

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 
le cosaint sonraí príobháideacha.

(b) cearta an linbh, cearta sheanóirí,
cearta daoine faoi mhíchumais, cearta um 
shaoránacht AE, lena n-áirítear cearta 
sóisialta, agus an ceart go ndéanfaí sonraí 
pearsanta a chosaint lena n-áirítear dálaí 
ina ndéantar sonraí a phróiseáil sa 
chomhthéacs fostaíochta nó chun críocha
coimirce sóisialaí mar a leagtar síos sa 
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí1a.

__________________

1a Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le 
daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le 
sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir 
le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, 
agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE 
(An Rialachán Ginearálta maidir le 
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Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Leasú 23

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 agus 
éagsúlacht chultúrtha;

(a) tuiscint na saoránach ar an Aontas, 
a luachanna comhroinnte, a stair– le 
haird faoi leith ar stair na réimeas 
ollsmachtach –, a oidhreacht chultúrtha 
agus a éagsúlacht;

Leasú 24

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 
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;

(b) malartú agus comhar idir 
saoránaigh le cúlraí náisiúnta agus 
cultúrtha éagsúla a chur chun cinn; 
rannpháirtíocht shibhialta agus 
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 agus chun dlúthpháirtíocht a 
chothú;

Leasú 25

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 

(a) gach cineál foréigin, lena n-áirítear 
foréigin sa bhaile, i gcoinne leanaí, 
daoine óga, mná agus seanóirí, chomh 
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grúpaí eile atá i mbaol; maith le foréigin i gcoinne dreamanna 
eile i mbaol, agus go háirithe daoine 
leochaileacha, a chosc agus a chomhrac
lena n-áirítear le gníomhaíochta eolais 
agus oideachasúla;

Leasú 26

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tacú le híospartaigh foréigin den 
sórt sin agus iad a chosaint.

(b) tacú le híospartaigh, grúpaí atá i 
mbaol, agus go háirithe daoine 
leochaileacha agus iad a chosaint ó 
fhoréigean den chineál sin.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Gníomhaíochtaí a rannchuidíonn le cuspóir 
a shroicheadh a shonraítear in Airteagal 2, 
féadfaidh siad cistiú a fháil faoin Rialachán 
seo. Go háirithe, beidh gníomhaíochtaí atá 
liostaithe in Iarscríbhinn I incháilithe le 
haghaidh cistiúcháin.

Gníomhaíochtaí a rannchuidíonn le cuspóir 
a shroicheadh a shonraítear in Airteagal 2, 
féadfaidh siad cistiú a fháil faoin Rialachán 
seo. Go háirithe, beidh na gníomhaíochtaí 
seo a leanas incháilithe le haghaidh 
cistiúcháin:

(a) feasacht a ardú, gníomhaíochtaí 
cruthaitheacha, gníomhaíochtaí 
oideachas agus scaipeadh faisnéise chun 
feabhas a chur ar úsáid agus ar eolas faoi 
na beartais agus na cearta sna réimsí 
arna gcumhdach leis an gClár;

(b) foghlaim fhrithpháirteach trí 
dhea-chleachtais a mhalartú i measc 
geallsealbhóirí chun rannpháirtíocht 
shibhialta agus dhaonlathach bunaithe ar 
eolas agus ar chomhthuiscint a fheabhsú; 
agus

(c) gníomhaíochtaí abhcóideachta, 
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cruthaitheacha, anailíseacha agus 
faireacháin1a 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 gheallsealbhóirí 
ábhartha chun feabhas a chur ar a gcuid 
eolais ar na beartais agus ar na cearta 
sna réimsí arna gcumhdach agus ar a 
gcumas chun na beartais agus leis na 
cearta sna réimsí arna gcumhdach a 
úsáid;

(e) forbairt uirlisí teicneolaíocht na 
faisnéise agus cumarsáide (TFC) agus 
rochtain orthu a chothabháil do chách;

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

(g) Eorpaigh ar de bhunadh náisiúin 
agus cultúir éagsúla iad a thabhairt le
chéile trí dheis a thabhairt dóibh páirt a 
ghlacadh i ngníomhaíochtaí agus i 
dtionscadail i ndáil le nascadh bailte;

(h) rannpháirtíocht ghníomhach agus 
chuimsitheach slógadh poiblí i dtógáil an 
Aontais a spreagadh agus a éascú, ar 
Aontas é atá níos daonlathaí, chomh 
maith le húsáid agus feasacht a mhúscailt 
faoi chearta agus luachanna trí 
thacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí na 
sochaí shibhialta;

(i) maoiniú a thabhairt don tacaíocht 
theicniúil agus eagraíochtúil chun 
Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 a chur 
chun feidhme, agus ar an gcaoi sin taca a 
chur faoi cheart na saoránach chun 
tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh a 
sheoladh agus tacú leo;

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

(k) eolas ar an gClár, chomh maith le 
scaipeadh, inaistritheacht agus 
trédhearcacht a thorthaí a fheabhsú agus 
for-rochtain saoránach a chothú, lena n-
áirítear deasca cláir 
neamhspleácha/líonra teagmhála 
náisiúnta a bhunú agus tacú leo.

______________________

1a Áirítear ar na gníomhaíochtaí sin, mar 
shampla, bailiú sonraí agus staidrimh; 
modhanna coiteanna a fhorbairt agus, sa 
chás inarb iomchuí, táscairí agus 
tagarmharcanna; staidéir, taighde, 
anailísí agus suirbhéanna; 
meastóireachtaí; measúnú tionchair; 
forbairt agus foilsiú treoracha, 
tuarascálacha agus ábhair oideachais.

(Is pointí modhnaithe d’Iarscríbhinn I, mír 1 iad pointí (a) go (k))

Leasú 28

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 sin, go háirithe nuair a bheidh 
na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á 
bpoibliú, le faisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach – i bhfoirm lenar féidir le 
daoine atá míchumais rochtain a fháil 
uirthi freisin – faoi bhreisluach Eorpach an 
Chláir a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, 
lena n-áirítear na meáin agus an pobal.
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Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Cuirfidh an Coimisiún chun 
feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide a bhaineann leis an gClár, agus 
a bhaineann le gníomhaíochtaí agus torthaí 
an Chláir. Leis na hacmhainní airgeadais 
arna leithdháileadh ar an gClár, 
rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad 
sin leis na cuspóirí dá dtagraítear in 
Airteagal 2.

2. Cuirfidh an Coimisiún chun 
feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide a bhaineann leis an gClár, agus 
a bhaineann le gníomhaíochtaí agus torthaí 
an Chláir.

Leasú 30

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 
háirithe trí thacaíocht do na 
gníomhaíochtaí a leanas:

(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;

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

(c) gníomhaíochtaí anailíseacha agus 
faireacháin1 chun tuiscint ar chúrsaí sna 
Ballstáit agus ar leibhéal an Aontais a 
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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 
geallsealbhóirí lena mbaineann chun 
feabhas a chur ar a gcuid eolais ar na 
beartais agus ar na cearta sna réimsí arna 
gcumhdach agus neartú a dhéanamh ar 
acmhainneacht na ngeallsealbhóirí 
ábhartha chun tacú leis na beartais agus 
leis na cearta sna réimsí arna 
gcumhdach;

(e) forbairt agus cothabháil uirlisí 
teicneolaíocht na faisnéise agus 
cumarsáide (TFC);

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

(g) Eorpaigh ar de bhunadh náisiúin 
agus cultúir éagsúla iad a thabhairt le 
chéile trí dheis a thabhairt dóibh páirt a 
ghlacadh i ngníomhaíochtaí agus i 
dtionscadail i ndáil le nascadh bailte;

(h) 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 agus cearta agus luachanna a 
chur chun cinn agus a chosaint trí 
thacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta;

(i) maoiniú a thabhairt don tacaíocht 
theicniúil agus eagraíochtúil chun 
Rialachán [(AE) Uimh. 211/2011] a chur 
chun feidhme, agus ar an gcaoi sin taca a 
chur faoi cheart na saoránach chun 
tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh 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 
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sochaí sibhialta atá gníomhach sna réimsí 
a thagann faoi scáth an Chláir.

(k) eolas ar an gclár, chomh maith le 
scaipeadh, inaistritheacht agus 
trédhearcacht a thorthaí a fheabhsú agus 
for-rochtain saoránach a chothú, lena n-
áirítear deasca cláir 
neamhspleácha/líonra teagmhála 
náisiúnta a bhunú agus tacú leo.

______________________

1 Áirítear ar na gníomhaíochtaí sin, mar 
shampla, bailiú sonraí agus staidrimh; 
modhanna coiteanna a fhorbairt agus, sa 
chás inarb iomchuí, táscairí agus 
tagarmharcanna; staidéir, taighde, 
anailísí agus suirbhéanna; 
meastóireachtaí; measúnú tionchair; 
forbairt agus foilsiú treoracha, 
tuarascálacha agus ábhair oideachais.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar faireachán ar an gClár ar bhonn 
sraith táscairí atá beartaithe tomhas a 
dhéanamh ar a mhéid atá cuspóirí 
ginearálta agus sonracha an Chláir bainte 
amach agus d’fhonn na hualaí agus na 
costais riaracháin a íoslaghdú. Chuige sin, 
baileofar sonraí maidir leis an tsraith seo a 
leanas de tháscairí fíorthábhachtacha.

Déanfar faireachán ar an gClár ar bhonn 
sraith táscairí toraidh atá beartaithe tomhas 
a dhéanamh ar a mhéid atá cuspóirí 
ginearálta agus sonracha an Chláir bainte 
amach agus d’fhonn na hualaí agus na 
costais riaracháin a íoslaghdú. Chuige sin, 
baileofar sonraí maidir leis an tsraith seo a 
leanas de tháscairí fíorthábhachtacha.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Foilseoidh an Coimisiún freisin gach 
bliain na táscairí aschuir seo a leanas:
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Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cumhdach geografach na 
ngníomhaíochtaí an tsraith

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Líon na n-iarratas agus líon na 
ngníomhaíochtaí arna gcistiú in aghaidh 
an liosta in Airteagal 9(1) agus in 
aghaidh na sraithe

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leibhéal cistiúchán a iarradh ag 
iarratasóirí agus a deonaíodh in aghaidh 
na gníomhaíochta a liostaithe in Airteagal 
9(1) agus in aghaidh na sraithe
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