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RÉASÚNÚ GEARR

Beidh ról tábhachtach ag Údarás Eorpach Saothair (ELA) i réimse na soghluaisteachta 
trasteorann. Ós rud é gur díréireach é líon na mban a mbíonn obair fhorbhásach á déanamh 
acu agus gur minic iad á déanamh in aghaidh a dtola, tá sé tábhachtach bearta a thabhairt 
isteach chun comhionannas inscne a áirithiú sa réimse seo freisin.

Is é is aidhm leis an tuairim seo inscne a phríomhshruthú i réimse inniúlachtaí ELA. Ar an 
gcéad dul síos, tá sé mar aidhm léi inscne a phríomhshruthú maidir le cur chun feidhme an 
timthrialla bheartais. Áirítear ar na moltaí measúnuithe tionchair inscne a chur chun feidhme 
agus táscairí sonracha a chur san áireamh sna cláir bhliantúla agus ilbhliantúla, buiséadú 
inscne a chur chun feidhme, gné inscne a cur san áireamh san fhaireachán agus sa tuairisciú, 
sonraí atá imdhealaithe de réir hinscne de a bhailiú agus comhordú a dhéanamh leis an 
Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE).

Ar an dara dul síos, leagtar béim leis an tuairim ar chúraimí ELA. Ina cháil maidir le rochtain 
ar fhaisnéis a éascú, ba cheart do ELA faisnéis shonrach a sholáthar faoi bheartais AE ar 
beartais iad a dhíríonn ar chomhionannas inscne a fheabhsú i réimse na mbeartas saothair 
agus, ina ról maidir le dea-chleachtais a chomhroinnt agus bearnaí féideartha a aithint, ba 
cheart do ELA a chur san áireamh freisin anailís i réimse an chomhordaithe slándála 
shóisialta, agus caibidil shonrach a bheith ann maidir le hinscne.

Ar deireadh, tá sé tábhachtach go ndéanfadh ELA comhdhéanamh a áirithiú lena mbaineann 
cothromaíocht inscne ina struchtúr agus ionadaíocht d’eagraíochtaí chearta na mban.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne ar an gCoiste um 
Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas 
a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Ba cheart don Údarás a chuid 
gníomhaíochtaí a dhéanamh sna réimsí a 
bhaineann le soghluaisteacht trasteorann an 
lucht saothair agus comhordú na slándála 
sóisialta, lena n-áirítear saorghluaiseacht 
oibrithe, postú oibrithe agus seirbhísí an-
soghluaiste. Ba cheart dó an comhordú a 
fheabhsú idir na Ballstáit chun dul i ngleic 

(6) Ba cheart don Údarás a chuid 
gníomhaíochtaí a dhéanamh sna réimsí a 
bhaineann le soghluaisteacht trasteorann an 
lucht saothair agus comhordú na slándála 
sóisialta, lena n-áirítear saorghluaiseacht 
oibrithe, postú oibrithe agus seirbhísí an-
soghluaiste. Ba cheart dó freisin an 
comhordú a fheabhsú idir na Ballstáit chun 
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le hobair neamhdhearbhaithe. I gcás ina 
dtiocfaidh an tÚdarás, le linn a chuid 
gníomhaíochtaí a chur i gcrích, ar an eolas 
faoi neamhrialtachtaí amhrasta, lena n-
áirítear faoi nithe sna réimsí sin i ndlí an 
Aontais atá thar raon feidhme an Údaráis, 
amhail sáruithe ar choinníollacha oibre, 
rialacha sláinte agus sábháilteachta, nó 
náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht san 
Aontas go neamhdhleathach a fhostú, ba 
cheart go mbeadh an tÚdarás in ann iad a 
thuairisciú agus dul i gcomhar leis an 
gCoimisiún, le comhlachtaí inniúla an 
Aontais, agus leis na húdaráis náisiúnta i 
gcás inarb iomchuí i dtaca leis na hábhair 
sin.

dul i ngleic le hobair neamhdhearbhaithe, 
agus le hobair fhorbhásach, mar aon le 
saothar éignithe agus dúshaothrú, 
cuideachtaí chaocha, cuideachtaí 
calaoiseacha, féinfhostaíocht bhréagach 
agus cuideachtaí atá ina scáth ag 
gréasáin le haghaidh gáinneáil ar 
dhaoine agus sclábhaíocht, rudaí lena 
mbaineann baol ar leith do mhná. I gcás 
ina dtiocfaidh an tÚdarás, le linn a chuid 
gníomhaíochtaí a chur i gcrích, ar an eolas 
faoi neamhrialtachtaí amhrasta, lena n-
áirítear faoi nithe sna réimsí sin i ndlí an 
Aontais atá thar raon feidhme an Údaráis, 
amhail sáruithe ar choinníollacha oibre, 
rialacha sláinte agus sábháilteachta, nó 
náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht san 
Aontas go neamhdhleathach a fhostú, ba 
cheart go mbeadh an tÚdarás in ann iad a 
thuairisciú agus dul i gcomhar leis an 
gCoimisiún, le comhlachtaí inniúla an 
Aontais, agus leis na húdaráis náisiúnta i 
gcás inarb iomchuí i dtaca leis na hábhair 
sin.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart don Údarás rannchuidiú 
le saorghluaiseacht oibrithe a éascú, rud a 
rialaítear le Rialachán (AE) 
Uimh. 492/2011 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle39, Treoir 2014/54/AE 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle40 agus Rialachán (AE) 
2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle41. Ba cheart dó postú oibrithe a 
éascú, rud a rialaítear le Treoir 96/71/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle42 agus Treoir 2014/67/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle43, lena n-áirítear tacú le 
forfheidhmiú na bhforálacha sin, forálacha 
a chuirtear chun feidhme trí 

(7) Ba cheart don Údarás rannchuidiú 
le saorghluaiseacht oibrithe a éascú, rud a 
rialaítear le Rialachán (AE) 
Uimh. 492/2011 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle39, Treoir 2014/54/AE 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle40 agus Rialachán (AE) 
2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle41. Ba cheart dó postú oibrithe a 
éascú, rud a rialaítear le Treoir 96/71/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle42 agus Treoir 2014/67/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle43, lena n-áirítear tacú le 
forfheidhmiú na bhforálacha sin, forálacha 
a chuirtear chun feidhme trí 
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chomhaontuithe comhchoiteanna atá 
infheidhme go huilíoch i gcomhréir leis na 
cleachtais sna Ballstáit. Ba cheart dó cuidiú 
le comhordú na gcóras slándála sóisialta, 
rud a rialaítear le Rialachán (CE) 
Uimh. 883/2004 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle44, Rialachán (CE) 
Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle45, Rialachán (AE) 
Uimh. 1231/2010 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle46; mar aon le 
Rialachán (CE) Uimh. 1408/71 ón 
gComhairle47 agus Rialachán (CE) 
Uimh. 574/72 ón gComhairle48.

chomhaontuithe comhchoiteanna atá 
infheidhme go huilíoch i gcomhréir leis na 
cleachtais sna Ballstáit. Ba cheart dó cuidiú 
le comhordú na gcóras slándála sóisialta, 
rud a rialaítear le Rialachán (CE) 
Uimh. 883/2004 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle44, Rialachán (CE) 
Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle45, Rialachán (AE) 
Uimh. 1231/2010 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle46; mar aon le 
Rialachán (CE) Uimh. 1408/71 ón 
gComhairle47 agus Rialachán (CE) 
Uimh. 574/72 ón gComhairle48. Ba cheart 
don Údarás freisin rannchuidiú leis an 
ngáinneáil ar dhaoine a chomhrac, bíodh 
an gháinneáil sin le haghaidh teacht i dtír 
gnéasach, saothair, orgáin nó daoirse tí 
agus ba cheart dó oibrithe a chosaint ó 
shaothar éignithe san Eoraip. Ós rud é 
gur feiniméan casta trasteorann í an 
gháinneáil ar dhaoine nach féidir dul i 
ngleic léi go héifeachtach ach amháin má 
dhéanann institiúidí an Aontais agus na 
Ballstáit a gcuid oibre a chomhordú chun 
‘siopadóireacht fóraim’ ag grúpaí coiriúla 
agus daoine aonair a chosc, ach béim á 
leagan ag an am céanna ar íospartaigh 
fhéideartha agus iarbhír a shainaithint 
agus a chosaint ar bhonn comhtháite 
agus trasnach. Dá bhrí sin, thiocfadh leis 
an Údarás ról tábhachtach a bheith aige 
maidir leis an ngáinneáil a chomhrac trí 
sheiceálacha agus cigireachtaí 
trasteorann a chur i bhfeidhm agus/nó a 
éascú, agus trí inscne a phríomhshruthú i 
gcigireachtaí saothair, ach gan rud ar 
bith a chur in ionad cigireachtaí 
náisiúnta agus gníomhaíochtaí 
forfheidhmiúcháin náisiúnta.

_________________ _________________

39 Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 5 Aibreán 2011 maidir le saoirse 
gluaiseachta d'oibrithe laistigh den Aontas 
(IO L 141, 27.5.2011, lch. 1).

39 Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 5 Aibreán 2011 maidir le saoirse 
gluaiseachta d'oibrithe laistigh den Aontas 
(IO L 141, 27.5.2011, lch. 1).

40 Treoir 2014/54/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 

40 Treoir 2014/54/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
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16 Aibreán 2014 maidir le bearta lena n-
éascaítear feidhmiú na gceart a thugtar 
d'oibrithe i gcomhthéacs 
na saorghluaiseachta d'oibrithe (IO L 128, 
30.4.2014, lch. 8).

16 Aibreán 2014 maidir le bearta lena n-
éascaítear feidhmiú na gceart a thugtar 
d’oibrithe i gcomhthéacs 
na saorghluaiseachta d'oibrithe (IO L 128, 
30.4.2014, lch. 8).

41 Rialachán (AE) 2016/589 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
13 Aibreán 2016 maidir le líonra Eorpach 
seirbhísí fostaíochta (EURES), rochtain 
oibrithe ar sheirbhísí soghluaisteachta agus 
comhtháthú breise ar mhargaí saothair agus 
lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 492/2011 agus Rialachán (AE) 
Uimh. 1296/2013 (IO L 107, 22.4.2016, 
lch. 1).

41 Rialachán (AE) 2016/589 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
13 Aibreán 2016 maidir le líonra Eorpach 
seirbhísí fostaíochta (EURES), rochtain 
oibrithe ar sheirbhísí soghluaisteachta agus 
comhtháthú breise ar mhargaí saothair agus 
lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 492/2011 agus Rialachán (AE) 
Uimh. 1296/2013 (IO L 107, 22.4.2016, 
lch. 1).

42 1cTreoir 96/71/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 
1996 maidir le hoibrithe a phostú faoi 
chuimsiú seirbhísí a sholáthar (IO L 18, 
21.1.1997, lch. 1).

42 1cTreoir 96/71/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 
1996 maidir le hoibrithe a phostú faoi 
chuimsiú seirbhísí a sholáthar (IO L 18, 
21.1.1997, lch. 1).

43 Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Bealtaine 2014 maidir le forfheidhmiú 
Threoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a 
phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar 
agus lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 1024/2012 maidir le comhar 
riaracháin trí Chóras Faisnéise an 
Mhargaidh Inmheánaigh (‘Rialachán IMI’) 
(IO L 159, 28.5.2014, lch. 11).

43 Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Bealtaine 2014 maidir le forfheidhmiú 
Threoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a 
phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar 
agus lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 1024/2012 maidir le comhar 
riaracháin trí Chóras Faisnéise an 
Mhargaidh Inmheánaigh (‘Rialachán IMI’) 
(IO L 159, 28.5.2014, lch. 11).

44 Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 29 Aibreán 2004 maidir le comhordú na 
gcóras slándála sóisialta, (IO L 166, 
30.4.2004, lch. 1, ceartúchán IO L 200, 
7.6.2004, lch. 1).

44 Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 29 Aibreán 2004 maidir le comhordú na 
gcóras slándála sóisialta, (IO L 166, 
30.4.2004, lch. 1, ceartúchán IO L 200, 
7.6.2004, lch. 1).

45 Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos 
an nós imeachta chun Rialachán (CE) 
Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na 
gcóras slándála sóisialta a chur chun 
feidhme (IO L 284, 30.10.2009, lch. 1).

45 Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos 
an nós imeachta chun Rialachán (CE) 
Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na 
gcóras slándála sóisialta a chur chun 
feidhme (IO L 284, 30.10.2009, lch. 1).

46 Rialachán (AE) Uimh. 1231/2010 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 24 Samhain 2010 lena leathnaítear 

46 Rialachán (AE) Uimh. 1231/2010 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 24 Samhain 2010 lena leathnaítear 
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Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus 
Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 chuig 
náisiúnaigh tríú tíortha nach gcumhdaítear 
cheana leis na Rialacháin sin ar fhoras a 
náisiúntachta amháin (IO L 344, 
29.12.2010, lch. 1).

Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus 
Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 chuig 
náisiúnaigh tríú tíortha nach gcumhdaítear 
cheana leis na Rialacháin sin ar fhoras a 
náisiúntachta amháin (IO L 344, 
29.12.2010, lch. 1).

47 Rialachán (CE) Uimh. 1408/71 ón 
gComhairle an 14 Meitheamh 1971 maidir 
le scéimeanna leasa shóisialta a chur i 
bhfeidhm do dhaoine fostaithe, do dhaoine 
féinfhostaithe agus do bhaill dá dteaghlach 
a bheidh ag gluaiseacht tríd an 
gComhphobal (IO L 149, 5.7.1971, lch. 2). 
2).

47 Rialachán (CE) Uimh. 1408/71 ón 
gComhairle an 14 Meitheamh 1971 maidir 
le scéimeanna leasa shóisialta a chur i 
bhfeidhm do dhaoine fostaithe, do dhaoine 
féinfhostaithe agus do bhaill dá dteaghlach 
a bheidh ag gluaiseacht tríd an 
gComhphobal (IO L 149, 5.7.1971, lch. 2). 
2).

48 Rialachán (CE) Uimh. 574/72 ón 
gComhairle an 21 Márta 1972 lena 
socraítear an nós imeachta chun Rialachán 
(CEE) Uimh. 1408/71 a chur chun feidhme 
maidir le scéimeanna leasa shóisialta a 
chur i bhfeidhm do dhaoine fostaithe, do 
dhaoine féinfhostaithe agus do bhaill dá 
dteaghlach a bheidh ag gluaiseacht tríd an 
gComhphobal (IO L 74, 27.3.1972, lch. 1).

48 Rialachán (CE) Uimh. 574/72 ón 
gComhairle an 21 Márta 1972 lena 
socraítear an nós imeachta chun Rialachán 
(CEE) Uimh. 1408/71 a chur chun feidhme 
maidir le scéimeanna leasa shóisialta a 
chur i bhfeidhm do dhaoine fostaithe, do 
dhaoine féinfhostaithe agus do bhaill dá 
dteaghlach a bheidh ag gluaiseacht tríd an 
gComhphobal (IO L 74, 27.3.1972, lch. 1).

Réasúnú

D’fhéadfadh an tÚdarás rannchuidiú leis an gcomhrac in aghaidh na gáinneála ar dhaoine 
agus ba cheart dó déanamh amhlaidh. De réir Airteagal 2 de Threoir 2011/36/AE, 
sainmhínítear an gháinneáil ar dhaoine mar dhaoine a earcú, a iompar, a aistriú, a 
choinneáil nó a ghlacadh, lena n-áirítear smacht ar na daoine sin a mhalartú nó a aistriú, trí 
bhagairtí, iallach nó cineálacha eile comhéigin, fuadaigh, calaoise, cealgaireachta, mí-
úsáide cumhachta nó staide leochaileachta, nó trí íocaíochtaí a thabhairt nó a fháil chun 
toiliú duine a fháil maidir le smacht a bheith aige nó aici ar dhuine eile chun críche 
dúshaothraithe; maidir le dúshaothrú, áirítear air, mar íosmhéid, daoine eile a chur i mbun 
striapachais nó cineálacha eile de theacht i dtír gnéasach, saothar nó seirbhísí éignithe, lena 
n-áirítear déircíneacht, sclábhaíocht nó cleachtais atá cosúil le sclábhaíocht, daoirse nó 
dúshaothrú gníomhaíochtaí coiriúla, nó baint orgán. Bíonn íospartaigh na gáinneála i mbun 
gníomhaíochtaí éagsúla dleathacha agus neamhdhleathacha, lena n-áirítear talmhaíocht, 
próiseáil bia, an tionscal gnéis, obair tí, monarú, cúram, glanadh agus tionscail eile (go 
háirithe na tionscail seirbhíse). Is as tíortha AE iad tromlach íospartaigh na gáinneála ar 
dhaoine a shainítear. Dé réir ‘An Chéad Tuarascáil ón gCoimisiún maidir leis an dul chun 
cinn atá déanta sa chomhrac in aghaidh na gáinneála ar dhaoine (2016)’, is le haghaidh 
teacht i dtír gnéasach a rinneadh beirt as gach triúr (67%) de na híospartaigh atá cláraithe 
in AE a gháinneáil; 21% maidir le cineálacha eile saothair éignithe.

Leasú 3



PE623.716v03-00 8/31 AD\1164213GA.docx

GA

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun na gcríoch sin, ba cheart don 
Údarás a bheith ag obair freisin i gcomhar 
le tionscnaimh agus líonraí ábhartha eile de 
chuid an Aontais, go háirithe Líonra 
Eorpach na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí 
(líonra SFP)54, an Líonra Fiontar 
Eorpach55, an Pointe Fócais Teorann agus 
SOLVIT57, mar aon le seirbhísí náisiúnta 
ábhartha ar nós na gcomhlachtaí a 
chuireann an chóir chomhionann chun cinn 
agus a thugann tacaíocht d’oibrithe san 
Aontas agus do bhaill dá dteaghlach, arna 
n-ainmniú ag na Ballstáit faoi 
Threoir 2014/54/AE, agus do phointí 
teagmhála náisiúnta a ainmníodh faoi 
Threoir 2011/24/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle58 chun faisnéis 
faoi chúram sláinte a chur ar fáil. Ba cheart 
don Údarás sineirgíochtaí a dhéanamh 
freisin leis an ríomhchárta Eorpach 
seirbhísí59 atá beartaithe, go mór mór 
maidir leis na cásanna sin ina roghnóidh na 
Ballstáit go ndéanfar dearbhuithe maidir le
hoibrithe ar postú a thíolacadh trí ardán an 
ríomhchárta. Ba cheart an tÚdarás a chur in 
ionad an Choimisiúin chun an líonra 
Eorpach seirbhísí fostaíochta (‘EURES’) 
de chuid na hOifige Eorpaí 
Comhordúcháin a bhainistiú, ar oifig í a 
bunaíodh de bhun Rialachán (AE) 
Uimh. 2016/589, lena n-áirítear an 
sainmhíniú ar riachtanais úsáideoirí agus ar 
cheanglais ghnó ar mhaithe le héifeacht na 
tairsí EURES agus seirbhísí TF gaolmhara, 
ach lena n-eisiatar soláthar TF, agus an 
bonneagar TF a fhorbairt agus a oibriú, ar 
seirbhísí iad a leanfaidh an Coimisiún de 
bheith á n-áirithiú.

(12) Chun na gcríoch sin, ba cheart don 
Údarás a bheith ag obair freisin i gcomhar 
le tionscnaimh agus líonraí ábhartha eile de 
chuid an Aontais, go háirithe Líonra 
Eorpach na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí 
(líonra SFP)54, an Líonra Fiontar 
Eorpach55, Cónaidhm Eorpach na 
gCeardchumann (CEC), an Pointe Fócais 
Teorann56 agus SOLVIT57, mar aon le 
seirbhísí náisiúnta ábhartha ar nós na 
gcomhlachtaí a chuireann an chóir 
chomhionann chun cinn agus a thugann 
tacaíocht d’oibrithe san Aontas agus do 
bhaill dá dteaghlach, arna n-ainmniú ag na 
Ballstáit faoi Threoir 2014/54/AE, agus do 
phointí teagmhála náisiúnta a ainmníodh 
faoi Threoir 2011/24/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle58 chun faisnéis
faoi chúram sláinte a chur ar fáil. Ba cheart 
don Údarás sineirgíochtaí a dhéanamh 
freisin leis an ríomhchárta Eorpach 
seirbhísí59 atá beartaithe, go mór mór 
maidir leis na cásanna sin ina roghnóidh na 
Ballstáit go ndéanfar dearbhuithe maidir le 
hoibrithe ar postú a thíolacadh trí ardán an 
ríomhchárta. Ba cheart an tÚdarás a chur in 
ionad an Choimisiúin chun an líonra 
Eorpach seirbhísí fostaíochta (‘EURES’) 
de chuid na hOifige Eorpaí 
Comhordúcháin a bhainistiú, ar oifig í a 
bunaíodh de bhun Rialachán (AE) 
Uimh. 2016/589, lena n-áirítear an 
sainmhíniú ar riachtanais úsáideoirí agus ar 
cheanglais ghnó ar mhaithe le héifeacht na 
tairsí EURES agus seirbhísí TF gaolmhara, 
ach lena n-eisiatar soláthar TF, agus an 
bonneagar TF a fhorbairt agus a oibriú, ar 
seirbhísí iad a leanfaidh an Coimisiún de 
bheith á n-áirithiú.

_________________ _________________

54 Cinneadh Uimh. 573/2014/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 15 Bealtaine 2014 maidir le comhar 

54 Cinneadh Uimh. 573/2014/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 15 Bealtaine 2014 maidir le comhar 
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feabhsaithe idir na Seirbhísí Poiblí 
Fostaíochta (SPF) (IO L 159, 28.5.2014, 
lch. 32).

feabhsaithe idir na Seirbhísí Poiblí 
Fostaíochta (SPF) (IO L 159, 28.5.2014, 
lch. 32).

55 an Líonra Fiontar 
Eorpach,https://een.ec.europa.eu/

55 an Líonra Fiontar 
Eorpach,https://een.ec.europa.eu/

56 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an 
gComhairle agus chuig Parlaimint na 
hEorpa, Borradh a chur faoin bhfás agus 
faoin gcomhtháthú i réigiúin atá suite ar 
theorainneacha an Aontais Eorpaigh, 
COM(2017) 534.

56 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an 
gComhairle agus chuig Parlaimint na 
hEorpa, Borradh a chur faoin bhfás agus 
faoin gcomhtháthú i réigiúin atá suite ar 
theorainneacha an Aontais Eorpaigh, 
COM(2017) 534.

57 Moladh ón gCoimisiún an 17 Meán 
Fómhair 2013 maidir leis na prionsabail 
lena rialaítear SOLVIT (IO L 249, 
19.9.2011, lch. 10).

57 Moladh ón gCoimisiún an 17 Meán 
Fómhair 2013 maidir leis na prionsabail 
lena rialaítear SOLVIT (IO L 249, 
19.9.2011, lch. 10).

58 Treoir 2011/24/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
9 Márta 2011 maidir le cearta othar i 
gcúram sláinte trasteorann a chur i 
bhfeidhm (IO L 88, 4.4.2011, lch. 45).

58 Treoir 2011/24/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
9 Márta 2011 maidir le cearta othar i 
gcúram sláinte trasteorann a chur i 
bhfeidhm (IO L 88, 4.4.2011, lch. 45).

59 COM(2016) 824 final agus COM(2016) 
823 final.

59 COM(2016) 824 final agus COM(2016) 
823 final.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Chun cur le hinniúlachtaí na 
mBallstát dul i ngleic le neamhrialtachtaí 
ina bhfuil gné thrasteorann maidir le dlí an 
Aontais faoi chuimsiú a raoin feidhme, ba 
cheart don Údarás tacú leis na húdaráis 
náisiúnta cigireachtaí comhbheartaithe 
agus cigireachtaí comhpháirteacha a chur i 
gcrích trí chur chun feidhme na 
gcigireachtaí a éascú i gcomhréir le 
hAirteagal 10 de Threoir 2014/67/AE. Ba 
cheart iad sin a chur i gcrích arna n-
iarraidh sin do na Ballstáit nó tar éis dóibh 
comhaontú leis an moladh ón Údarás. Ba 
cheart don Údarás tacaíocht theicniúil, 
lóistíochtúil agus straitéiseach a thabhairt 
do na Ballstáit atá rannpháirteach sna 

(14) Chun cur le hinniúlachtaí na 
mBallstát dul i ngleic le neamhrialtachtaí 
ina bhfuil gné thrasteorann maidir le dlí an 
Aontais faoi chuimsiú a raoin feidhme, ba 
cheart don Údarás tacú leis na húdaráis 
náisiúnta cigireachtaí comhbheartaithe mar 
aon le cigireachtaí atá comhpháirteacha 
agus a fhreagraíonn do chúrsaí inscne a 
chur i gcrích trí chur chun feidhme na 
gcigireachtaí a éascú i gcomhréir le 
hAirteagal 10 de Threoir 2014/67/AE. Ba 
cheart iad sin a chur i gcrích arna n-
iarraidh sin do na Ballstáit nó tar éis dóibh 
comhaontú leis an moladh ón Údarás. Ba 
cheart don Údarás tacaíocht theicniúil, 
lóistíochtúil agus straitéiseach a thabhairt 
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cigireachtaí comhpháirteacha agus sna 
cigireachtaí comhbheartaithe agus 
lánurraim á tabhairt do cheanglais 
rúndachta. Ba cheart cigireachtaí a chur i 
gcrích i gcomhaontú leis na Ballstáit lena 
mbaineann agus a dhéanamh go hiomlán 
faoi chuimsiú chreat dlíthiúil dhlí náisiúnta 
na mBallstát lena mbaineann, agus ba 
cheart a chur san áireamh sna cigireachtaí 
sin na torthaí a fuarthas ó na cigireachtaí 
comhpháirteacha agus na cigireachtaí 
comhbheartaithe a rinneadh i gcomhréir 
leis an dlí náisiúnta.

do na Ballstáit atá rannpháirteach sna 
cigireachtaí comhpháirteacha agus sna 
cigireachtaí comhbheartaithe agus 
lánurraim á tabhairt do cheanglais 
rúndachta. Ba cheart cigireachtaí a chur i 
gcrích i gcomhaontú leis na Ballstáit lena
mbaineann agus a dhéanamh go hiomlán 
faoi chuimsiú chreat dlíthiúil dhlí náisiúnta 
na mBallstát lena mbaineann, agus ba 
cheart a chur san áireamh sna cigireachtaí 
sin na torthaí a fuarthas ó na cigireachtaí 
comhpháirteacha agus na cigireachtaí 
comhbheartaithe a rinneadh i gcomhréir 
leis an dlí náisiúnta.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Chun súil a choinneáil ar na 
treochtaí, na dúshláin agus na heasnaimh a 
bheidh ag teacht chun cinn sna réimsí a 
bhaineann le soghluaisteacht an lucht 
saothair agus comhordú na slándála 
sóisialta, ba cheart don Údarás inniúlacht 
anailíseach agus inniúlacht measúnaithe 
riosca a fhorbairt. Ba cheart anailísí agus 
staidéir ar mhargadh an lucht saothair a 
chur san áireamh, mar aon le 
hathbhreithniú piaraí. Ba cheart don 
Údarás faireachán a dhéanamh ar 
mhíchothromaíochtaí ó thaobh scileanna de 
agus ar shreabha trasteorann an lucht 
saothair, lena n-áirítear an tionchar a 
d'fhéadfadh siad imirt ar an gcomhtháthú 
críochach. Ba cheart don Údarás tacú leis 
an measúnú riosca dá dtagraítear in 
Airteagal 10 de Threoir 2014/67/AE. Ba 
cheart don Údarás sineirgíochtaí agus 
comhlántacht le gníomhaireachtaí nó 
seirbhísí nó líonraí eile de chuid an Aontais 
a áirithiú. Ba cheart go gcuirfí san áireamh 
go ndéanfaí ionchur a lorg ó SOLVIT agus 
ó sheirbhísí comhionanna i dtaobh 
fadhbanna a bhíonn ag daoine aonair agus 

(15) Chun súil a choinneáil ar na 
treochtaí, na dúshláin agus na heasnaimh a 
bheidh ag teacht chun cinn sna réimsí a 
bhaineann le soghluaisteacht an lucht 
saothair agus comhordú na slándála 
sóisialta, ba cheart don Údarás inniúlacht 
anailíseach agus inniúlacht measúnaithe 
riosca a fhorbairt. Ba cheart anailísí agus 
staidéir ar mhargadh an lucht saothair a 
chur san áireamh, mar aon le 
hathbhreithniú piaraí, agus inscne á 
príomhshruthú agus táscairí a bhaineann 
le hinscne á n-úsáid i gcónaí agus an 
méid sin á dhéanamh. Ba cheart don 
Údarás faireachán a dhéanamh ar 
mhíchothromaíochtaí ó thaobh scileanna de 
agus ar shreabha trasteorann agus inscne
an lucht saothair, lena n-áirítear an tionchar 
a d’fhéadfaidís imirt ar an gcomhtháthú 
críochach. Ba cheart don Údarás tacú leis 
an measúnú riosca dá dtagraítear in 
Airteagal 10 de Threoir 2014/67/AE. Ba 
cheart don Údarás sineirgíochtaí agus 
comhlántacht le gníomhaireachtaí nó 
seirbhísí nó líonraí eile de chuid an Aontais 
a áirithiú. Ba cheart go gcuirfí san áireamh 
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ag gnólachtaí arís agus arís eile le linn a
gcearta a chleachtadh sna réimsí sin a 
thagann faoi raon feidhme an Údaráis. Ba 
cheart don Údarás freisin éascú agus 
cuíchóiriú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí 
bailithe sonraí dá bhforáiltear i ndlíthe 
ábhartha an Aontais a thagann faoi 
chuimsiú raon feidhme an Údaráis. Ní 
bheidh i gceist leis sin oibleagáidí nua 
maidir le tuairisciú a chruthú do na 
Ballstáit.

go ndéanfaí ionchur a lorg ó SOLVIT agus 
ó sheirbhísí comhionanna i dtaobh 
fadhbanna a bhíonn ag daoine aonair agus 
ag gnólachtaí arís agus arís eile le linn a 
gcearta a chleachtadh sna réimsí sin a 
thagann faoi raon feidhme an Údaráis. Ba 
cheart don Údarás freisin éascú agus 
cuíchóiriú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí 
bailithe sonraí dá bhforáiltear i ndlíthe 
ábhartha an Aontais a thagann faoi 
chuimsiú raon feidhme an Údaráis. Ní 
bheidh i gceist leis sin oibleagáidí nua 
maidir le tuairisciú a chruthú do na 
Ballstáit.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) D’fhonn inniúlacht na n-údarás 
náisiúnta a neartú agus an 
chomhsheasmhacht a fheabhsú maidir le 
cur i bhfeidhm dhlí an Aontais faoi 
chuimsiú raon feidhme an Údaráis, ba 
cheart dó cúnamh oibríochtúil a thabhairt 
do na húdaráis náisiúnta, lena n-áirítear 
treoirlínte praiticiúla a fhorbairt, lena 
mbunófar cláir oiliúna agus foghlama 
piaraí, tionscadail cúnaimh fhrithpháirtigh 
a chur chun cinn, malartuithe foirne a 
éascú amhail na malartuithe sin dá 
dtagraítear in Airteagal 8 de 
Threoir 2014/67/AE, agus tacú leis na 
Ballstáit chun feachtais ardaithe feasachta a 
eagrú agus daoine aonair agus fostóirí a 
chur ar an eolas faoina gcearta agus faoina 
n-oibleagáidí. Ba cheart don Údarás 
malartú, scaipeadh agus feidhmiú dea-
chleachtas a chur chun cinn.

(16) Chun inniúlacht na n-údarás 
náisiúnta a neartú agus an 
chomhsheasmhacht a fheabhsú maidir le 
cur i bhfeidhm dhlí an Aontais faoi 
chuimsiú raon feidhme an Údaráis, ba 
cheart dó cúnamh oibríochtúil a thabhairt 
do na húdaráis náisiúnta, lena n-áirítear 
treoirlínte praiticiúla a fhorbairt, lena 
mbunófar cláir oiliúna agus foghlama 
piaraí, tionscadail cúnaimh fhrithpháirtigh 
a chur chun cinn, saincheisteanna a leabú 
in oiliúint do chigirí nua agus inseirbhíse,
agus malartuithe foirne a éascú amhail na 
malartuithe sin dá dtagraítear in Airteagal 8 
de Threoir 2014/67/AE, agus tacú leis na 
Ballstáit chun feachtais ardaithe feasachta a 
eagrú agus daoine aonair agus fostóirí a 
chur ar an eolas faoina gcearta agus faoina 
n-oibleagáidí. Ba cheart don Údarás 
malartú, scaipeadh agus feidhmiú dea-
chleachtas a chur chun cinn.
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Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Laistigh de chreat a n-inniúlachtaí 
faoi seach, ba cheart don Údarás 
comhoibriú le gníomhaireachtaí eile an 
Aontais Eorpaigh, go háirithe leo sin a 
bunaíodh i réimse na fostaíochta agus an 
bheartais shóisialta, agus é ag cur le 
saineolas na ngníomhaíochtaí sin agus an 
leas is fearr is féidir a bhaint as sineirgí: an 
Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála 
agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound), an 
Lárionad Eorpach um Fhorbairt na 
Gairmoiliúna (Cedefop), an 
Ghníomhaireacht Eorpach um 
Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair 
(EU-OSHA), agus an Fhondúireacht 
Eorpach Oiliúna (ETF), agus an gcomhrac 
i gcoinne na coireachta eagraithe agus na 
gáinneála ar dhaoine, i gcomhar le 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i 
ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí 
(Europol) agus Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil 
(Eurojust).

(30) Laistigh de chreat a n-inniúlachtaí 
faoi seach, ba cheart don Údarás 
comhoibriú le gníomhaireachtaí eile an 
Aontais Eorpaigh, go háirithe leo sin a 
bunaíodh i réimse na fostaíochta agus an 
bheartais shóisialta, agus é ag cur le 
saineolas na ngníomhaíochtaí sin agus an 
leas is fearr is féidir a bhaint as sineirgí: an 
Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála 
agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound), an 
Lárionad Eorpach um Fhorbairt na 
Gairmoiliúna (Cedefop), an 
Ghníomhaireacht Eorpach um 
Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair 
(EU-OSHA), agus an Fhondúireacht 
Eorpach Oiliúna (ETF), agus an Institiúid 
Eorpach um Chomhionannas Inscne 
(EIGE) mar aon leis an gcomhrac i 
gcoinne na coireachta eagraithe agus na 
gáinneála ar dhaoine, i gcomhar le 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i 
ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí 
(Europol) agus Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil 
(Eurojust).

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 30 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30a) Mar is dual dá bhunchiall, áirítear 
le cuspóir na soghluaisteachta cothroime  
comhionannas inscne a urramú agus 
éagothromaíochtaí idir fir agus mná a 
dhíothú i gcomhréir le hAirteagal 157(3) 
CFAE, rud a chuirfeadh ar chumas an 
Aontais reachtaíocht a ghlacadh chun 
comhdheiseanna agus an chóir 
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chomhionann a bhaint amach maidir le 
téarmaí fostaíochta agus coinníollacha
oibre.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 30 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30b) Cé gur prionsabal seanbhunaithe 
ar leibhéal an Aontais é comhionannas 
inscne i dtaca le hoibrithe taistil agus 
trasteorann, fágann difríochtaí agus 
éagothromaíochtaí  ollmhóra idir na 
Ballstáit go bhfuil fostaithe ar mná iad ag 
éirí níos leochailí maidir leis an mbearna 
atá ag méadú i dtaobh pá agus pinsin 
agus maidir le liúntais a chailltear le linn 
aistrithe, postaithe nó fostaíochta 
trasteorann.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 35 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(35 a) Tugtar aitheantas le CFAE 
d’urraim do chomhionannas inscne agus 
don chuspóir maidir le 
héagothromaíochtaí idir mná agus fearr a 
dhíothú, go háirithe in Airteagal 157(3) 
ina bhforáiltear do ghlacadh 
gníomhartha tarmligthe ag an Aontas 
chun a áirithiú go ndéanfar prionsabal na 
gcomhdheiseanna agus na córa 
comhionainne a chur i bhfeidhm maidir 
le hábhair fostaíochta agus post agus, in 
Airteagal 157(4) CFAE, tugtar cead do 
Bhallstát bearta a ghlacadh lena 
bhforálfaí do bhuntáistí sonracha chun 
go mbeadh sé níos éasca do dhaoine den 
ghnéis atá faoi ghannionadaíocht gairm 
bheatha a leanúint nó míbhuntáistí i slite 
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beatha gairmiúla a chosc nó a chúiteamh.

Leasú 11

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) rochtain a éascú do dhaoine aonair 
agus d’fhostóirí ar fhaisnéis faoina gcearta 
agus faoina n-oibleagáidí agus, chomh 
maith leis sin, ar sheirbhísí ábhartha;

(a) rochtain a éascú do dhaoine aonair 
agus d’fhostóirí, agus do na comhlachtaí a 
dhéanann ionadaíocht dóibh, ar fhaisnéis 
faoina gcearta agus a n-oibleagáidí agus ar 
sheirbhísí ábhartha, lena n-áirítear faisnéis 
faoi chearta pinsin agus saoire 
mháithreachais, saoire athartha, saoire 
do thuismitheoirí agus saoire do 
chúramóirí;   

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 –mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tacú le comhar idir na Ballstáit i 
bhforfheidhmiú trasteorann dhlí ábhartha 
an Aontais, lena n-áirítear cigireachtaí 
comhpháirteacha a éascú;

(b) tacú le comhar idir na Ballstáit i 
bhforfheidhmiú trasteorann dhlí ábhartha 
an Aontais, lena n-áirítear cigireachtaí 
comhpháirteacha a fhreagraíonn do 
chúrsaí inscne a éascú;

Leasú 13

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) rochtain ar fhaisnéis faoi chearta 
agus faoi oibleagáidí i gcásanna trasteorann 
a éascú do dhaoine aonair agus d’fhostóirí 
mar aon le rochtain ar sheirbhísí 
trasteorann maidir le soghluaisteacht an 
lucht saothair a éascú, i gcomhréir le 
hAirteagal 6 agus Airteagal 7;

(a) rochtain ar fhaisnéis faoi chearta 
agus faoi oibleagáidí agus faoi phá i 
gcásanna trasteorann a éascú do dhaoine 
aonair agus d’fhostóirí, agus do na 
comhlachtaí a dhéanann ionadaíocht 
dóibh, mar aon le rochtain ar sheirbhísí 
trasteorann maidir le soghluaisteacht an 
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lucht saothair a éascú, i gcomhréir le 
hAirteagal 6 agus Airteagal 7;

Leasú 14

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) cigireachtaí comhpháirteacha 
comhbheartaithe a chomhordú agus tacú 
leo, i gcomhréir le hAirteagal 9 agus 
Airteagal 10;

(c) cigireachtaí comhpháirteacha atá 
comhbheartaithe agus a fhreagródh do 
chúrsaí inscne a chomhordú agus tacú leo, 
i gcomhréir le hAirteagal 9 agus 
Airteagal 10;

Leasú 15

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) anailísí agus measúnaithe riosca a 
dhéanamh maidir le saincheisteanna a 
bhaineann le soghluaisteacht trasteorann an 
lucht saothair, i gcomhréir le 
hAirteagal 11;

(d) anailísí agus measúnaithe riosca a 
thionscnamh agus a dhéanamh maidir le 
saincheisteanna a bhaineann le 
soghluaisteacht trasteorann an lucht 
saothair, i gcomhréir le hAirteagal 11, trí 
lánúsáid a bhaint as taighde atá ann 
cheana nó trí thaighde nua a iarraidh, 
mar aon le húsáid a bhaint as táscairí a 
bhaineann le hinscne agus atá cruthaithe
ag gníomhaireachtaí eile de chuid an 
Aontais, go háirithe EIGE agus 
Eurofound;

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) tacú leis na Ballstáit maidir leis an 
ngáinneáil ar dhaoine san Eoraip a 
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chomhrac

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 –mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) faisnéis ábhartha a sholáthar faoi 
chearta agus oibleagáidí daoine aonair i 
gcásanna a bhaineann le soghluaisteacht 
trasteorann an lucht saothair;

(a) faisnéis ábhartha a sholáthar faoi 
chearta agus oibleagáidí daoine aonair i 
gcásanna a bhaineann le soghluaisteacht 
trasteorann lucht saothair, lena n-áirítear 
faisnéis faoi chearta pinsin agus faoi 
shaoire mháithreachais, saoire athartha, 
saoire do thuismitheoirí agus saoire do 
chúramóirí;

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) deiseanna a chur chun cinn chun 
tacú le soghluaisteacht an lucht saothair i 
gcás daoine aonair, lena n-áirítear trí 
threoir a chur ar fáil maidir le foghlaim 
agus oiliúint teanga;

(b) comhdheiseanna a chur chun cinn 
chun tacú le soghluaisteacht an lucht 
saothair i gcás daoine aonair agus 
teaghlach, lena n-áirítear trí threoir a chur 
ar fáil maidir le foghlaim agus oiliúint 
teanga;

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Soláthróidh an tÚdarás seirbhísí do 
dhaoine aonair agus d’fhostóirí chun 
soghluaisteacht an lucht saothair a éascú ar 
fud an Aontais. Chuige sin, déanfaidh an 
Coimisiún na nithe seo a leanas:

1. Soláthróidh an tÚdarás seirbhísí do 
dhaoine aonair agus d’fhostóirí agus do na 
comhlachtaí a dhéanann ionadaíocht dóibh, 
chun soghluaisteacht an lucht saothair a 
éascú ar fud an Aontais, agus lánurraim á 
tabhairt do na cearta a chumhdaítear na 
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Conarthaí agus i gCairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus a 
chódaítear i gColún Eorpach na gCeart 
Sóisialta, do neamhspleáchas na 
gcomhpháirtithe sóisialta agus do chórais 
náisiúnta cómhargála. Chuige sin, 
déanfaidh an Coimisiún na nithe seo a 
leanas:

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tionscnaimh a chur chun cinn lena 
dtugtar tacaíocht do shoghluaisteacht 
trasteorann daoine aonair, lena n-áirítear 
scéimeanna soghluaisteachta 
spriocdhírithe;

(a) tionscnaimh a chur chun cinn lena 
dtugtar tacaíocht do shoghluaisteacht 
trasteorann daoine aonair, lena n-áirítear 
scéimeanna soghluaisteachta spriocdhírithe 
agus cur chuige inscne-íogair;

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) comhoibriú le tionscnaimh agus 
líonraí eile de chuid an Aontais, amhail 
Líonra Eorpach na Seirbhísí Fostaíochta 
Poiblí, an Líonra Fiontar Eorpach agus an 
Pointe Fócais Teorann, go háirithe chun 
bacainní ar shoghluaisteacht an lucht 
saothair a shainaithint agus a shárú;

(c) comhoibriú le tionscnaimh agus 
líonraí eile de chuid an Aontais, amhail 
Líonra Eorpach na Seirbhísí Fostaíochta 
Poiblí, an Líonra Fiontar Eorpach, 
Cónaidhm Eorpach na gCeardchumann 
(CEC) agus an Pointe Fócais Teorann, 
agus EIGE go háirithe chun bacainní ar 
shoghluaisteacht an lucht saothair a 
shainaithint agus a shárú;

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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2. Is é an tÚdarás a dhéanfaidh an 
Oifig Eorpach Comhordúcháin de chuid 
EURES a bhainistiú agus áiritheoidh sé go 
gcomhlíonfaidh an oifig sin na freagrachtaí 
atá uirthi i gcomhréir le hAirteagal 8 de 
Rialachán (AE) 2016/589, cé is moite de 
thairseach EURES agus seirbhísí 
gaolmhara teicneolaíochta faisnéise a 
fhorbairt agus a oibriú, ar seirbhísí iad a 
leanfaidh an Coimisiún de bheith á 
mbainistiú. Áiritheoidh an tÚdarás, faoi 
fhreagracht an Stiúrthóra Feidhmiúcháin 
mar a leagtar amach in Airteagal 23(4)(k), 
go gcomhlíonfaidh an ghníomhaíocht seo 
ina hiomláine ceanglais na reachtaíochta
maidir le cosaint sonraí, lena n-áirítear an 
ceanglas maidir le hOifigeach Cosanta 
Sonraí a cheapadh, i gcomhréir le 
hAirteagal 37.

2. Is é an tÚdarás a dhéanfaidh an 
Oifig Eorpach Comhordúcháin de chuid 
EURES a bhainistiú agus áiritheoidh sé go 
gcomhlíonfaidh an oifig sin na freagrachtaí 
atá uirthi i gcomhréir le hAirteagal 8 de 
Rialachán (AE) 2016/589, cé is moite de 
thairseach EURES agus seirbhísí 
gaolmhara teicneolaíochta faisnéise a 
fhorbairt agus a oibriú, ar seirbhísí iad a 
leanfaidh an Coimisiún de bheith á 
mbainistiú. Áiritheoidh an tÚdarás, faoi 
fhreagracht an Stiúrthóra Feidhmiúcháin 
mar a leagtar amach in Airteagal 23(4)(k), 
go gcomhlíonfaidh an ghníomhaíocht seo 
ina hiomláine ceanglais na reachtaíochta 
maidir le cosaint sonraí agus 
inrochtaineacht, lena n-áirítear an 
ceanglas maidir le hOifigeach Cosanta 
Sonraí a cheapadh, i gcomhréir le 
hAirteagal 37.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) dea-chleachtais a chur chun cinn 
agus a chomhroinnt;

(c) dea-chleachtas a chur chun cinn 
agus a chomhroinnt i gcur chun feidhme 
dhlí an Aontais lena n-áirítear sna réimsí 
maidir le cothromaíocht oibre is saoil, 
dúnadh an bhearna phá idir na hinscní 
agus an bhearna pinsin agus an líon 
uasta uaireanta oibre;

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cigireachtaí comhbheartaithe agus 
cigireachtaí comhpháirteacha a chomhordú

Cigireachtaí comhbheartaithe agus 
comhpháirteacha a fhreagraíonn do 
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chúrsaí inscne a chomhordú

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Arna iarraidh sin do Bhallstát 
amháin nó do roinnt Ballstát, comhordóidh 
an tÚdarás cigireachtaí comhbheartaithe nó 
cigireachtaí comhpháirteacha sna réimsí 
atá faoi raon feidhme inniúlachtaí an 
Údaráis. Féadfaidh Ballstát amháin nó 
roinnt Ballstát an iarraidh a chur isteach. 
Ina theannta sin, féadfaidh an tÚdarás a 
mholadh d’údaráis na mBallstát lena 
mbaineann go ndéanfaidh siad cigireacht 
chomhbheartaithe nó cigireacht 
chomhpháirteach.

1. Arna iarraidh sin do Bhallstát 
amháin nó do roinnt Ballstát, comhordóidh 
an tÚdarás cigireachtaí comhbheartaithe nó 
cigireachtaí comhpháirteacha sna réimsí 
atá faoi raon feidhme inniúlachtaí an 
Údaráis. Féadfaidh Ballstát amháin nó 
roinnt Ballstát an iarraidh a chur isteach. 
Ina theannta sin, féadfaidh an tÚdarás a 
mholadh d’údaráis na mBallstát lena 
mbaineann go ndéanfaidís cigireacht 
chomhbheartaithe nó chomhpháirteach a 
fhreagródh do chúrsaí inscne, go háirithe 
i gcásanna ina bhfaighidh sé tuairiscithe 
ó dhaoine aonair príobháideacha nó 
grúpaí daoine aonair nó ó chomhlachtaí a 
dhéanann ionadaíocht dóibh maidir le 
sáruithe ar dhlí an Aontais maidir le 
soghluaisteacht trasteorann oibrithe.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina gcinnfidh údarás Ballstáit 
gan a bheith rannpháirteach i gcigireacht 
chomhbheartaithe nó cigireacht 
chomhpháirteach dá dtagraítear i mír 1, nó 
gan na cigireachtaí sin a dhéanamh, 
cuirfidh sé in iúl don Údarás roimh ré mar 
is cuí i scríbhinn na cúiseanna lena 
chinneadh. Sna cásanna sin, cuirfidh an 
tÚdarás an méid sin in iúl do na húdaráis 
náisiúnta eile lena mbaineann.

2. I gcás ina gcinnfidh údarás Ballstáit 
gan a bheith rannpháirteach i gcigireacht 
chomhbheartaithe nó cigireacht 
chomhpháirteach a fhreagróidh do chúrsaí 
inscne agus dá dtagraítear i mír 1, nó gan
na cigireachtaí sin a dhéanamh, cuirfidh sé 
in iúl don Údarás roimh ré mar is cuí i 
scríbhinn na cúiseanna lena chinneadh. Sna 
cásanna sin, cuirfidh an tÚdarás an méid 
sin in iúl do na húdaráis náisiúnta eile lena 
mbaineann.
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Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Beidh eagrú cigireachta 
comhbheartaithe nó cigireachta 
comhpháirtí faoi réir chomhaontú roimh ré 
na mBallstát rannpháirteach uile trína n-
oifigigh náisiúnta idirchaidrimh. I gcás ina 
ndiúltóidh Ballstát amháin nó níos mó a 
bheith rannpháirteach i gcigireacht 
chomhbheartaithe nó cigireacht 
chomhpháirteach, ní fhéadfaidh na 
húdaráis náisiúnta eile an chigireacht 
chomhbheartaithe nó an chigireacht 
chomhpháirteach atá beartaithe a 
dhéanamh, i gcás inarb iomchuí, ach sna 
Ballstáit rannpháirteacha amháin. Na 
Ballstáit a dhiúltaigh a bheith 
rannpháirteach sa chigireacht, coinneoidh 
siad an fhaisnéis faoin gcigireacht atá 
beartaithe faoi rún.

3. Beidh eagrú cigireachta 
comhbheartaithe nó cigireachta 
comhpháirtí a fhreagróidh do chúrsaí 
inscne faoi réir chomhaontú roimh ré na 
mBallstát rannpháirteach uile trína n-
oifigigh náisiúnta idirchaidrimh. I gcás ina 
ndiúltóidh Ballstát amháin nó níos mó a 
bheith rannpháirteach i gcigireacht 
chomhbheartaithe nó cigireacht 
chomhpháirteach, ní fhéadfaidh na 
húdaráis náisiúnta eile an chigireacht 
chomhbheartaithe nó an chigireacht 
chomhpháirteach atá beartaithe a 
dhéanamh, i gcás inarb iomchuí, ach sna 
Ballstáit rannpháirteacha amháin. Na 
Ballstáit a dhiúltaigh a bheith 
rannpháirteach sa chigireacht, coinneoidh 
siad an fhaisnéis faoin gcigireacht atá 
beartaithe faoi rún.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcás comhaontú maidir le 
cigireacht chomhpháirteach (“an 
comhaontú maidir le cigireacht 
chomhpháirteach”) a chur ar bun idir na 
Ballstáit rannpháirteacha agus an tÚdarás, 
beidh na coinníollacha a bhaineann le beart 
den sórt sin leagtha amach sa chomhaontú 
féin. Féadfar a áireamh sa chomhaontú 
maidir le cigireacht chomhpháirteach 
forálacha lenar féidir cigireachtaí 
comhpháirteacha a dhéanamh faoi 
ghearrfhógra, tráth a bheidh na cigireachtaí 

1. I gcás comhaontú maidir le 
cigireacht chomhpháirteach, a fhreagróidh 
do chúrsaí inscne, (‘an comhaontú maidir 
le cigireacht chomhpháirteach’) a chur ar 
bun idir na Ballstáit rannpháirteacha agus 
an tÚdarás, beidh na coinníollacha a 
bhaineann le beart den sórt sin leagtha 
amach sa chomhaontú féin. Déanfar a 
áireamh sa chomhaontú maidir le 
cigireacht chomhpháirteach forálacha lenar 
féidir cigireachtaí comhpháirteacha a 
dhéanamh faoi ghearrfhógra, tráth a bheidh 
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sin comhaontaithe agus pleanáilte. Bunóidh 
an tÚdarás samhail-chomhaontú.

na cigireachtaí sin comhaontaithe agus 
pleanáilte. Bunóidh an tÚdarás samhail-
chomhaontú.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Cuirfidh údaráis náisiúnta a bhfuil 
cigireacht chomhbheartaithe nó cigireacht 
chomhpháirteach á déanamh acu tuarascáil 
faoi bháid an Údaráis ar thorthaí na 
cigireachta sin laistigh dá mBallstáit féin 
agus ar reáchtáil oibríochtúil na cigireachta 
comhbheartaithe nó na cigireachta 
comhpháirtí ina hiomláine.

5. Cuirfidh údaráis náisiúnta a bhfuil 
cigireacht chomhbheartaithe nó cigireacht 
chomhpháirteach á déanamh acu tuarascáil 
faoi bháid an Údaráis ar thorthaí na 
cigireachta sin laistigh dá mBallstáit féin 
agus ar reáchtáil oibríochtúil na cigireachta 
comhbheartaithe nó na cigireachta 
comhpháirtí ina hiomláine, lena n-áirítear 
aon sonraí atá imdhealaithe de réir inscne 
de a thiocfaidh as na cigireachtaí sin.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Beidh faisnéis maidir le cigireachtaí 
comhbheartaithe agus cigireachtaí 
comhpháirteacha ar áireamh sna 
tuarascálacha ráithiúla a chuirfear faoi 
bhráid an Bhoird Bainistíochta. Beidh 
tuarascáil bhliantúil maidir leis na 
cigireachtaí ar thug an tÚdarás tacaíocht 
dóibh ar áireamh sa tuarascáil bhliantúil ar 
ghníomhaíochtaí an Údaráis.

6. Beidh faisnéis maidir le cigireachtaí 
comhbheartaithe agus cigireachtaí 
comhpháirteacha ar áireamh sna 
tuarascálacha ráithiúla a chuirfear faoi 
bhráid an Bhoird Bainistíochta. Déanfar 
tuarascáil bhliantúil ar na cigireachtaí ar 
thacaigh an tÚdarás leo, a dhéanfar a 
phríomhshruthú ó thaobh inscne de agus 
ina n-áireofar sonraí a bheidh 
imdhealaithe de réir inscne de agus 
caibidil ar leithligh maidir le 
comhionannas inscne, a chur san áireamh 
sa tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí 
an Údaráis agus ndéanfar í a scaipeadh go 
poiblí ar shuíomh gréasáin ELA.     
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Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Measúnóidh an tÚdarás rioscaí 
agus déanfaidh sé anailísí maidir le sreabha 
trasteorann an lucht saothair, amhail 
míchothromaíochtaí sa mhargadh saothair, 
bagairtí earnáilsonracha agus fadhbanna 
athfhillteacha a bhíonn ag daoine aonair 
agus ag fostóirí i dtaca le soghluaisteacht 
trasteorann. Chuige sin, áiritheoidh an 
tÚdarás an chomhlántacht le 
gníomhaireachtaí agus seirbhísí eile de 
chuid an Aontais, agus úsáidfidh sé an 
saineolas atá acu, lena n-áirítear sna réimsí 
maidir le réamhaisnéis scileanna agus 
maidir le sláinte agus sábháilteacht ag an 
obair. Arna iarraidh sin don Choimisiún, 
féadfaidh an tÚdarás grinnanailísí agus 
staidéir a dhéanamh chun saincheisteanna 
sonracha a bhaineann le soghluaisteacht an 
lucht saothair a imscrúdú.

1. Measúnóidh an tÚdarás rioscaí 
agus déanfaidh sé anailísí, agus táscairí 
inscne á gcur san áireamh, maidir le 
sreabha trasteorann an lucht saothair, 
amhail míchothromaíochtaí sa mhargadh 
saothair, bagairtí earnáilsonracha agus 
fadhbanna athfhillteacha a bhíonn ag 
daoine aonair agus ag fostóirí i dtaca le 
soghluaisteacht trasteorann. Chuige sin, 
áiritheoidh an tÚdarás an chomhlántacht le 
gníomhaireachtaí agus seirbhísí eile de 
chuid an Aontais, agus úsáidfidh sé an 
saineolas atá acu, lena n-áirítear sna réimsí 
maidir le réamhaisnéis scileanna agus 
maidir le sláinte agus sábháilteacht ag an 
obair. Arna iarraidh sin don Choimisiún, 
féadfaidh an tÚdarás grinnanailísí agus 
staidéir a dhéanamh chun saincheisteanna 
sonracha a bhaineann le soghluaisteacht an 
lucht saothair a imscrúdú. Déanfar na 
hanailísí agus na staidéir sin a 
phríomhshruthú ó thaobh inscne de agus 
beidh caibidlí ar leithligh iontu maidir le 
comhionannas inscne.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Cuirfidh an tÚdarás tuarascáil faoi 
bhráid an Choimisiúin go tráthrialta ar 
thorthaí na measúnuithe agus na n-anailísí, 
agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid na 
mBallstát lena mbaineann, ina leagfar 
amach bearta a d’fhéadfaí a úsáid chun 
aghaidh a thabhairt ar laigí a 
shainaithneofar.

3. Déanfaidh an tÚdarás tuarascáil ar 
thorthaí na measúnuithe agus na n-anailísí 
a chur faoi bhráid an Choimisiúin go 
tráthrialta, agus cuirfidh sé tuarascáil faoi 
bhráid na mBallstát lena mbaineann, ina 
leagfar amach bearta a d’fhéadfaí a úsáid 
chun aghaidh a thabhairt ar laigí a 
shainaithneofar. Déanfar an tuarascáil a 
phríomhshruthú ó thaobh inscne de agus 
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beidh caibidil ar leithligh inti maidir le 
comhionannas inscne.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Baileoidh an tÚdarás sonraí 
staidrimh arna dtiomsú agus arna soláthar 
ag na Ballstáit sna réimsí sin de dhlí an 
Aontais atá faoi chuimsiú raon feidhme 
inniúlachtaí an Údaráis. Agus é sin á 
dhéanamh aige, féachfaidh an tÚdarás leis 
na gníomhaíochtaí bailithe sonraí atá in 
úsáid faoi láthair sna réimsí sin a 
chuíchóiriú. I gcás inarb ábhartha, beidh 
feidhm ag Airteagal 16. Déanfaidh an 
tÚdarás idirchaidreamh leis an gCoimisiún 
(Eurostat) agus comhroinnfidh sé, i gcás 
inarb iomchuí, na torthaí a thiocfaidh as a 
ghníomhaíochtaí bailithe sonraí.

4. Baileoidh an tÚdarás sonraí 
staidrimh arna dtiomsú, arna n-imdhealú 
de réir inscne de agus arna soláthar ag na 
Ballstáit sna réimsí sin de dhlí an Aontais 
atá faoi chuimsiú raon feidhme inniúlachtaí 
an Údaráis. Agus é sin á dhéanamh aige, 
féachfaidh an tÚdarás leis na 
gníomhaíochtaí bailithe sonraí atá in úsáid 
faoi láthair sna réimsí sin a chuíchóiriú. I 
gcás inarb ábhartha, beidh feidhm ag 
Airteagal 16. Déanfaidh an tÚdarás 
idirchaidreamh leis an gCoimisiún 
(Eurostat) agus leis an Institiúid Eorpach 
um Chomhionannas Inscne (EIGE) agus
comhroinnfidh sé, i gcás inarb iomchuí, na 
torthaí a thiocfaidh as a ghníomhaíochtaí 
bailithe sonraí.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 11 a

Anailís ar chomhordú na slándála 
sóisialta

Déanfaidh an tÚdarás measúnú ar rioscaí 
agus déanfaidh sé anailísí maidir le 
comhordú trasteorann na slándála 
sóisialta chun bearnaí féideartha a 
shainaithint agus chun réimsí a 
shainaithint a d’fhéadfaí a fheabhsú. 
Beidh caibidil ar leithligh maidir le 
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comhionannas inscne sna hanailísí sin.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) malartú agus scaipeadh taithí agus 
dea-chleachtas a chur chun cinn, lena n-
áirítear samplaí den chomhar idir na 
húdaráis náisiúnta ábhartha;

(c) malartú agus scaipeadh taithí agus 
dea-chleachtas a chur chun cinn, lena n-
áirítear samplaí den chomhar idir na 
húdaráis náisiúnta ábhartha, agus sna 
réimsí maidir le cothromaíocht oibre is 
saoil agus iarrachtaí maidir leis an 
mbearna phá idir na hinscní agus an 
bearna phinsin a dhúnadh;

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Arna iarraidh sin do cheann amháin 
de na Ballstáit a mbaineann díospóid leo, 
tionscnóidh an tÚdarás nós imeachta 
idirghabhála os comhair an bhoird 
idirghabhála arna chur ar bun chun na 
críche sin i gcomhréir le hAirteagal 17(2). 
Féadfaidh an tÚdarás nós imeachta 
idirghabhála a thionscnamh é féin os 
comhair an bhoird idirghabhála, lena n-
áirítear ar bhonn tarchuir ó SOLVIT, faoi 
réir chomhaontú na mBallstát uile a 
mbaineann an díospóid sin leo.

2. Arna iarraidh sin do cheann amháin 
de na Ballstáit a mbaineann díospóid leo, 
tionscnóidh an tÚdarás nós imeachta 
idirghabhála os comhair an bhoird 
idirghabhála arna chur ar bun chun na 
críche sin i gcomhréir le hAirteagal 17(2). 
Féadfaidh an tÚdarás nós imeachta 
idirghabhála a thionscnamh é féin os 
comhair an bhoird idirghabhála, lena n-
áirítear ar bhonn tarchuir ó SOLVIT, faoi 
réir chomhaontú na mBallstát uile a 
mbaineann an díospóid sin leo. I gcásanna 
eisceachtúla, go háirithe nuair a dhéantar 
sáruithe tromchúiseacha ar dhlí an 
Aontais agus ar an dlí idirnáisiúnta 
maidir leis an ngáinneáil ar dhaoine a 
chomhrac agus maidir le sclábhaíocht, 
calaois chánach agus ghnó (e.g. 
cuideachtaí chaocha) nó sáruithe ar 
chearta bunúsacha a eascraíonn as na 
Conarthaí agus i gCairt um Chearta 
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Bunúsacha a chosc, féadfaidh an tÚdarás 
dul i mbun idirghabhála fiú amháin in 
easnamh comhréiteach idir na Ballstáit 
lena mbaineann.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 3 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún 
iarrachtaí ráta athraithe a gcuid ionadaithe 
ar an mBord Bainistíochta a theorannú 
chun leanúnachas in obair an bhoird a 
áirithiú. Féachfaidh na páirtithe uile le 
hionadaíocht chothrom idir fir agus mná a 
bhaint amach ar an mBord Bainistíochta.

Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún 
iarrachtaí ráta athraithe a gcuid ionadaithe 
ar an mBord Bainistíochta a theorannú 
chun leanúnachas in obair an bhoird a 
áirithiú. Déanfaidh na páirtithe uile 
ionadaíocht chothrom idir fir agus mná a 
bhaint amach ar an mBord Bainistíochta.

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Beidh an ceart ag ionadaí ó EGIE, 
ag ionadaí ó Eurofound, ag ionadaí ó 
Cedefop, ag ionadaí ó EU-OSHA agus ag 
ionadaí ón bhFondúireacht Eorpach 
Oiliúna a bheith rannpháirteach mar 
bhreathnadóirí ag cruinnithe den Bhord 
Bainistíochta chun éifeachtúlacht na 
ngníomhaireachtaí agus na sineirgí atá 
eatarthu a fheabhsú.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Toghfaidh an Bord Bainistíochta 
Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach as 

Toghfaidh an Bord Bainistíochta 
Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach as 
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measc a chomhaltaí a bhfuil cearta vótála 
acu, agus déanfaidh sé a dhícheall go 
mbeidh cothromaíocht inscne ann. Toghfar 
an Cathaoirleach agus an Leas-
Chathaoirleach le tromlach dhá thrian de 
chomhaltaí an Bhoird Bainistíochta a 
bhfuil cearta vótála acu.

measc a chomhaltaí a bhfuil cearta vótála 
acu, agus déanfaidh sé a áirithiú go 
dtabharfar urraim le linn an toghcháin 
don chothromaíocht inscne. Toghfar an 
Cathaoirleach agus an Leas-Chathaoirleach 
le tromlach dhá thrian de chomhaltaí an 
Bhoird Bainistíochta a bhfuil cearta vótála 
acu.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 4 – pointe k a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ka) Príomhshruthú inscne a chur 
chun cinn i ngach gníomhaíocht 
ábhartha, beartas agus clár de chuid an 
Údaráis;

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Beidh an sainghrúpa páirtithe 
leasmhara comhdhéanta go cothrom de 
sheisear ionadaithe ó chomhpháirtithe 
sóisialta ar leibhéal an Aontais a dhéanann 
ionadaíocht ar cheardchumainn agus ar 
eagraíochtaí fostóirí, agus de bheirt 
ionadaithe ón gCoimisiún.

4. Beidh an sainghrúpa páirtithe 
leasmhara comhdhéanta go cothrom de 
sheisear ionadaithe ó chomhpháirtithe 
sóisialta ar leibhéal an Aontais a dhéanann 
ionadaíocht ar cheardchumainn agus ar 
eagraíochtaí fostóirí, ionadaí amháin ó 
eagraíochtaí na mban, ionadaí amháin ón 
Ardán Eorpach i gcoinne na hoibre 
neamhdhearbhaitheionadaí, ionadaí 
amháin ón gCoiste Saineolaithe maidir le 
hOibrithe ar Postú agus beirt ionadaithe
agus beirt ionadaí ón gCoimisiún.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 5
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Maidir le comhaltaí an tsainghrúpa 
páirtithe leasmhara, ainmneoidh a gcuid 
eagraíochtaí féin iad agus ceapfaidh an 
Bord Bainistíochta iad. Chomh maith leis 
sin, ceapfaidh an Bord Bainistíochta 
comhaltaí malartacha, i gcomhréir leis na 
coinníollacha céanna a úsáidtear chun 
comhaltaí a cheapadh, agus glacfaidh siad 
go huathoibríoch ionad aon chomhaltaí atá 
as láthair nó nach bhfuil ar fáil. Tabharfar 
urraim don chothromaíocht iomchuí 
inscne, a mhéid is féidir, agus 
d’ionadaíocht leordhóthanach FBManna.

5. Maidir le comhaltaí an tsainghrúpa 
páirtithe leasmhara, ainmneoidh a gcuid 
eagraíochtaí féin iad agus ceapfaidh an 
Bord Bainistíochta iad. Chomh maith leis 
sin, ceapfaidh an Bord Bainistíochta 
comhaltaí malartacha, i gcomhréir leis na 
coinníollacha céanna a úsáidtear chun 
comhaltaí a cheapadh, agus glacfaidh siad 
go huathoibríoch ionad aon chomhaltaí atá 
as láthair nó nach bhfuil ar fáil. Déanfar 
urraim don chothromaíocht iomchuí inscne 
a áirithiú, mar aon le hionadaíocht 
leordhóthanach FBManna.

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 4 – fomhír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh an clárú straitéiseach bunaithe 
freisin ar mheasúnuithe tionchair inscne 
agus ar tháscairí inscne.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9 a. Déanfar an buiséad a bhunú agus 
aird chuí á tabhairt don phrionsabal 
maidir le buiséadú inscne.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 32 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is é an Bord Bainistíochta a 2. Is é an Bord Bainistíochta a 
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cheapfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin ó 
liosta iarrthóirí a mholfaidh an Coimisiún 
tar éis nós imeachta roghnúcháin oscailte 
agus trédhearcach a bheith ann.

cheapfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin ó 
liosta iarrthóirí a mholfaidh an Coimisiún 
tar éis nós imeachta roghnúcháin oscailte 
agus trédhearcach a bheith ann. Beidh an 
liosta  iarrthóirí cothrom ó thaobh inscne 
de.

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 32 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina mbeidh na iarrthóirí ar an 
ngearrliosta ar aon leibhéal ó thaobh 
inniúlachtaí agus scileanna don phost, 
déanfar an tosaíocht a thabhairt 
d’iarrthóirí ar mná iad.

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an Coimisiún 
feidhmíocht an Údaráis a mheasúnú ó 
thaobh a chuid cuspóirí, a shainordaithe 
agus a chúraimí de, tráth nach déanaí ná 
cúig bliana tar éis an dáta dá dtagraítear in 
Airteagal 51, agus gach cúig bliana tar éis 
sin. Rachfar i ngleic go háirithe sa 
mheastóireacht leis an riachtanas a 
d'fhéadfadh a bheith ann sainordú an 
Údaráis a athrú, agus leis na himpleachtaí 
airgeadais a bheadh le haon mhodhnú den 
sórt sin, lena n-áirítear trí thuilleadh 
sineirgíochtaí agus cuíchóirithe a 
dhéanamh le gníomhaireachtaí atá 
gníomhach i réimse na fostaíochta agus an 
bheartais shóisialta.

1. Déanfaidh an Coimisiún 
feidhmíocht an Údaráis a mheasúnú ó 
thaobh a chuid cuspóirí, a shainordaithe 
agus a chúraimí de, tráth nach déanaí ná 
cúig bliana tar éis an dáta dá dtagraítear in 
Airteagal 51, agus gach cúig bliana tar éis 
sin. Rachfar i ngleic go háirithe sa 
mheastóireacht leis an riachtanas a 
d'fhéadfadh a bheith ann sainordú an 
Údaráis a athrú, agus leis na himpleachtaí 
airgeadais a bheadh le haon mhodhnú den 
sórt sin, lena n-áirítear trí thuilleadh 
sineirgíochtaí agus cuíchóirithe a 
dhéanamh le gníomhaireachtaí atá 
gníomhach i réimse na fostaíochta agus an 
bheartais shóisialta. Déanfar an measúnú 
a phríomhshruthú ó thaobh inscne de 
agus beidh caibidil ar leithligh ann maidir 
le comhionannas inscne.
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