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RÉASÚNÚ GEARR

Is cearta daonna iad cearta na mban. Fágann Airteagal 8 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh 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. Is 
ar mhaithe linn go léir é comhionannas inscne a bhaint amach. Is sochaithe níos cobhsaí agus 
níos daonlathaí iad na sochaithe ina bhfuil comhionannas inscne. Tá nasc díreach freisin idir 
comhionannas inscne agus an geilleagar, agus bíonn tionchar dearfach aige ar OTI per capita. 
Bíonn tionchar ag comhionannas inscne ar fhás eacnamaíocha mar go mbíonn níos mó ban i 
mbun oideachas STEM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic), níos mó 
rannpháirtíochta sa mhargadh saothair i measc na mban agus bearna níos lú pá ó thaobh 
inscne de ann1.

Fós féin, léirítear san Innéacs Comhionannais Inscne ó 2017 go bhfuil an dul chun cinn 
foriomlán ó thaobh comhionannas inscne san Eoraip an-mhall. Is minic a tharlaíonn leibhéal 
iolracha d’idirdhealú tostach agus folaithe i gcoinne na mban agus go gcaitear go 
neamhionann leo, agus go dtarlaíonn a lán cineálacha foréigin in aghaidh na mban, a 
sháraíonn a gcearta bunúsacha. Tá an Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun foréigean in 
aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac (Coinbhinsiún 
Iostanbúl) fós le daingniú ag gach Ballstát.

Ní críoch-staid gan athrú é an comhionannas inscne. Tá gá le hiarrachtaí leanúnacha chun 
comhionannas inscne a chur chun cinn agus a choinneáil. Chuige sin, tá príomhshruthú inscne 
ríthábhachtach ar fud an Chláir um Chearta agus Luachanna. Is gá measúnuithe tionchair 
inscne agus táscairí faireacháin comhionannais inscne a áirithiú. Ba cheart buiséadú inscne 
agus oiliúint maidir le príomhshruthú inscne a áirithiú ar mhaithe le dea-fheidhmiú an Chláir 
agus lena Ghlaonna ar Thograí. 

Ba cheart gur sainréimsí fócais den Chlár um Chearta agus Luachanna iad an comhionannas 
inscne agus gach cineál foréigin i gcoinne ban agus cailíní a chosc agus a chomhrac, agus go 
ndéanfaí leithdháileadh airgid ar leithligh a áirithiú do shnáithe Daphne. I ngach pleanáil, ní 
hamháin i gcás chlár Daphne, ba cheart go n-áiritheofaí go mbeadh mná rannpháirteach ann, 
trí chuir chuige spriocdhírithe, i gcás inar gá. Ní féidir linn comhionannas inscne a bhaint 
amach ach trí infheistíochtaí den sórt sin, agus is é an cuspóir deiridh ná sochaí chomhionann 
a bhaint amach, atá bunaithe ar chearta, agus atá daonlathach agus saor ó fhoréigean.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne 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:

                                               
1 An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (IECI): Tá sonraí faoi thairbhí eacnamaíocha an 
chomhionannais inscne san Aontas Eorpach (2017), le fáil ag: 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0217174enn_web.pdf
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Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Togra le haghaidh Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA 
hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA 
hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an Clár um Chearta agus Luachanna a 
bhunú

lena mbunaítear an Clár um Chearta, 
Comhionannas agus Luachanna

Tá feidhm ag an leasú seo ar fud an téacs agus is gá athruithe comhfhreagracha a dhéanamh 
tríd síos. 

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 

(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, chomh maith 
le bagairtí ar chearta na gcailíní, chearta 
na mban, chearta LGBTQI agus ar 
chearta eile, comhionannas, daonlathas, 
an smacht reachta, agus spás don tsochaí 
shibhialta neamhspleách atá de shíor ag 
laghdú, go háirithe eagraíochtaí chearta 
na mban agus cosantóirí chearta an duine
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 uilíocha, meas ar 
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cheartas agus de chomhar trasteorann. 
Tógfaidh an Clár um Chearta agus 
Luachanna le chéile Clár 2014-2020 
Cearta, Comhionannas agus Saoránacht 
arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh 
1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle8 agus an clár Eoraip ar son 
na Saoránach arna bhunú ag Rialachán 
(AE) Uimh 390/20149 ón gComhairle (dá 
ngairfear ‘na cláir réamhtheachtacha’ 
anseo feasta).

dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, 
an comhionannas, an smacht reachta agus 
tacú leo siúd a chosnaíonn na luachanna 
agus na cearta sin. Beidh impleachtaí 
móra díreacha aige sin ar an saol polaitiúil, 
sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch san 
Aontas. Mar chuid den Chiste nua, 
leanfaidh an Clár um Cheartas de bheith ag 
tacú le forbairt bhreise limistéar Aontais de 
cheartas agus de chomhar trasteorann. 
Tógfaidh an Clár um Chearta agus 
Luachanna le chéile Clár 2014-2020 
Cearta, Comhionannas agus Saoránacht 
arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh 
1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle8 agus an clár Eoraip ar son 
na Saoránach arna bhunú ag Rialachán 
(AE) Uimh 390/2014 ón gComhairle9 , (dá 
ngairfear ‘na cláir réamhtheachtacha’ 
anseo feasta).

__________________ __________________

8Rialachán (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 2014-2020 (IO 
L 354, 28.12.2013, lch. 62)

8Rialachán (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 2014-2020 (IO 
L 354, 28.12.2013, lch. 62)

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

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

Leasú 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 

(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 
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éagsúlacht shaibhir is coiteann dúinn. Is é 
an cuspóir bunaidh sochaí atá bunaithe ar 
chearta agus atá cothrom, 
uilechuimsitheach agus daonlathach a 
chothú agus a choinneáil ar bun. Áirítear 
leis sin sochaí shibhialta bhríomhar, a 
spreagann rannpháirtíocht dhaonlathach, 
shibhialta agus shóisialta na ndaoine agus 
éagsúlacht shaibhir shochaí na hEorpa a 
chothú, bunaithe freisin ar an stair agus ar 
an gcuimhne is coiteann dúinn. In 
Airteagal 11 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh sonraítear freisin go 
dtabharfaidh na hinstitiúidí, ar dhóigheanna 
iomchuí, an deis do shaoránaigh agus dá 
gcomhlachais ionadaíochta, a dtuairimí a 
chur in iúl agus a mhalartú go poiblí i 
ngach réimse de ghníomhaíocht an 
Aontais.

éagsúlacht shaibhir is coiteann dúinn agus 
leis na cearta agus na luachanna agus an 
éagsúlacht sin a chosaint. Is é an cuspóir 
bunaidh comhionannas agus sochaí atá 
bunaithe ar chearta agus atá comhionann, 
uilechuimsitheach agus daonlathach atá 
saor ó fhoréigean a chothú agus a 
choinneáil ar bun. Áirítear leis sin sochaí 
shibhialta bhríomhar, neamhspleách agus 
éagsúil, a spreagann rannpháirtíocht 
dhaonlathach, shibhialta agus shóisialta na 
ndaoine agus a chothaíonn an éagsúlacht 
shaibhir atá le fáil i sochaí na hEorpa, 
bunaithe freisin ar an stair agus ar an 
gcuimhne is coiteann dúinn. In 
Airteagal 11 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh sonraítear freisin go 
dtabharfaidh na hinstitiúidí, ar dhóigheanna 
iomchuí, an deis do shaoránaigh agus dá 
gcomhlachais ionadaíochta, a dtuairimí a 
chur in iúl agus a mhalartú go poiblí i 
ngach réimse de ghníomhaíocht an 
Aontais.

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. 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 

(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 
an mhais chriticiúil is gá ag gach leibhéal
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. Leis 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-
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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.

acmhainn chun daoine a shroicheadh. Ionas 
go mbeidh an Clár éifeachtach, ba cheart 
go gcuirfí san áireamh leis cineál sonrach 
na mbeartas éagsúil, a spriocghrúpaí 
éagsúla agus a riachtanais agus a 
ndeiseanna faoi leith le haghaidh 
rannpháirtíochta  trí chuir chuige 
shaincheaptha agus chun a áirithiú, nuair 
is gá, rannpháirtíocht chothrom, cuir 
chuige spriocdhírithe chun gach cineál 
comhionannais agus comhionannais 
inscne laistigh a chur chun cinn.

Réasúnú

Toisc go bhfuil rólanna éagsúla ag mná agus ag fir sa tsochaí, bíonn deiseanna éagsúla acu 
páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí ó thaobh ama de agus maidir le cothromaíocht a fháil 
idir freagrachtaí cúraim.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(6) Tá gníomhaíochtaí cuimhneacháin 
agus machnamh criticiúil ar chuimhne stair 
na hEorpa riachtanach chun saoránaigh a 
chur ar an eolas faoina stair 
chomhchoiteann, mar bhonn faoi thodhchaí 
choiteann, cuspóir morálta comhroinnte 
agus luachanna comhroinnte amach anseo. 
Toisc go raibh an nós ann go stairiúil 
neamhaird a dhéanamh orthu, ba cheart 
caitheamh le mná agus leis an tionchar a 
bhí acu ar imeachtaí stairiúla mar ábhar 
a bhfuil suntas ar leith ag gabháil leis. Ba 
cheart ábharthacht na ngnéithe stairiúla, 
cultúrtha agus idirchultúrtha a chur san 
áireamh chomh maith, mar aon leis na 
naisc idir cuimhneachán agus cruthú 
féiniúlachta Eorpaí cuimsithí agus mothú 
muintearais le chéile.
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Leasú 6

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 
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.

(8) Luach bunúsach is ea an 
comhionannas inscne agus tá sé ar cheann 
de chuspóirí an Aontais é sin a bhaint 
amach. Fágann Airteagal 8 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. 
Fós féin tá an dul chun cinn ó thaobh 
comhionannas inscne an-mhall (an 
tInnéacs Comhionannais Inscne ó 2017). 
Sáraíonn leithcheal trasnach in aghaidh na 
mban agus cóir neamh-chomhionann na 
mban agus na gcailíní, a tharlaíonn go 
minic go tostach agus faoi cheilt, a gcearta 
bunúsacha, mar a dhéanann cineálacha 
éagsúla foréigin ina n-aghaidh, agus 
coisceann sé a rannpháirtíocht pholaitiúil, 
shóisialta agus eacnamaíoch iomlán sa 
tsochaí. Lena chois sin, cuireann na baic 
pholaitiúla, struchtúracha agus chultúrtha 
atá ann isteach 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, trí thacú le 
príomhshruthú inscne agus le cuspóirí 
neamh-idirdhealaithe, agus trí dhul i 
ngleic go gníomhach le steiréitíopaí agus 
trí dhul i ngleic le leithcheal tostach agus 
is údar fáis eacnamaíoch é freisin, agus dá 
bhrí ba cheart tacaíocht a thabhairt dó leis 
an gclár.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) An fhachtóir is ríthábhachtaí chun 
cearta na mban agus comhionannas 
inscne a fheabhsú is ea gluaiseacht um 
chearta na mban atá neamhspleách agus 
láidir. Tá eagraíochtaí chearta na mban 
faoi ionsaí níos mó ná riamh san Aontas. 
Dá bhrí sin, is den ríthábhacht don 
Aontas, gníomhú go héifeachtach in 
aghaidh an spáis don tsochaí shibhialta 
atá ag laghdú, agus tacaíocht láidir a 
sholáthar d’eagraíochtaí chearta na 
mban, do ghrúpaí agus cosantóirí an 
phobail, go háirithe iad siúd atá ag obair i 
gcomhthéacsanna dúshlánacha.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Sárú tromchúiseach ar chearta 
bunúsacha atá i bhforéigean bunaithe ar 
inscne agus foréigean in aghaidh leanaí 
agus daoine óga. Leanann foréigean ar 
aghaidh ar fud an Aontais, i ngach 
comhthéacs sóisialta agus eacnamaíoch, 
agus bíonn iarmhairtí tromchúiseacha aige 
ar shláinte choirp agus shíceolaíoch na n-
íospartach agus ar an tsochaí ina hiomláine. 
Tá leanaí, daoine óga agus mná go 
háirithe leochaileach i leith foréigin, go 
háirithe iad siúd atá i ndlúthchaidreamh. 
Ba cheart beart a dhéanamh chun cearta an 
linbh a chur chun cinn agus rannchuidiú le 
cosaint leanaí ar dhochar agus ar 
fhoréigean, lena gcuirtear a sláinte choirp 
agus a meabhairshláinte i gcontúirt agus is 
sárú iad ar a gceart chun forbartha, cosanta 
agus dínite. Is tosaíochtaí iad de chuid an 
Aontais gach cineál foréigin, a chomhrac 
agus cosc agus cosaint a chur chun cinn 
agus tacaíocht a thabhairt d’íospartaigh 
agus cuidíonn siad sin le cearta bunúsacha 

(9) Sárú tromchúiseach ar chearta 
bunúsacha an duine atá i bhforéigean 
bunaithe ar inscne agus foréigean in 
aghaidh leanaí, daoine óga agus daoine 
níos sine, agus bíonn éifeacht mhíréireach 
aige ar mhná agus ar chailíní, agus go 
háirithe iad siúd atá i ndlúthchaidreamh, 
chomh maith le daoine LGBTI agus 
imircigh ban agus mná atá ina 
ndídeanaithe. Tá foréigean fós ann ar fud 
an Aontais, i ngach comhthéacs sóisialta 
agus eacnamaíoch, agus bíonn iarmhairtí 
tromchúiseacha aige ar shláinte choirp agus 
shíceolaíoch na n-íospartach agus ar an 
tsochaí ina hiomláine. Tá gá le cur chuige 
ilghnéitheach chun an foréigean bunaithe 
ar inscne a chomhrac, ag cumhdach 
gnéithe dlíthiúla, oideachasúla, sláinte, 
cearta gnéis agus atáirgthe san áireamh, 
gnéithe eacnamaíocha agus gnéithe 
sochaíocha eile amhail tacú le 
heagraíochtaí chearta na mban, soláthar 
comhairle agus cúnamh agus tionscadail 
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daoine aonair a shásamh agus cuireann siad 
le comhionannas idir mná agus fir. Ba 
cheart tacú leis na tosaíochtaí sin leis an 
gclár.

a bhfuil mar aidhm acu sochaí a bheadh 
níos comhionainne ó thaobh inscne de a 
bhaint amach. Is gá dul i ngleic go 
gníomhach le steiréitíopaí agus le noirm 
dhíobhálacha ó aois óg, chomh maith le 
gach cineál fuathchainte agus foréigin ar 
líne. Ba cheart beart a dhéanamh chun 
cearta an linbh a chur chun cinn agus 
rannchuidiú le cosaint leanaí ar dhochar 
agus ar fhoréigean, lena gcuirtear a sláinte 
choirp agus a meabhairshláinte i gcontúirt 
agus is sárú iad ar a gceart chun forbartha, 
cosanta agus dínite. Ní sholáthraíonn 
córas ceartais an Aontais ceartas agus 
cosaint leordhóthanach do mhná agus 
cailíní agus, dá bharr sin, ní fhaigheann 
íospartaigh foréigin inscnebhunaithe an 
tacaíocht is gá; Is é sainmhíniú 
Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa 
chun foréigean in aghaidh na mban agus 
foréigean teaghlaigh a chosc agus a 
chomhrac (Coinbhinsiún Iostanbúl) ar 
‘fhoréigean in aghaidh na mban’ ná 
“gach cineál foréigin atá bunaithe ar 
inscne, ar dócha a n-eascróidh díobháil 
fhisiceach, ghnéasach, shíceolaíoch, nó 
eacnamaíoch uaidh do mhná, lena n-
áirítear bagairtí go ndéanfaí na 
gníomhartha sin leo, comhéigean nó 
saoirse a bhaint go treallach, bíodh sin ag 
tarlú sa saol poiblí nó sa saol 
príobháideach”. Is tosaíochtaí iad de chuid 
an Aontais gach cineál foréigin, mar a 
shainmhínítear i gCoinbhinsiún 
Iostanbúl, a chomhrac agus cosc agus 
cosaint a chur chun cinn agus tacaíocht a 
thabhairt d’íospartaigh agus cuidíonn siad 
sin le cearta bunúsacha daoine aonair a 
shásamh agus cuireann siad le 
comhionannas idir mná agus fir. Ba cheart 
tacú leis na tosaíochtaí sin leis an gclár.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9a) Bíonn mná gan cáipéisí, go 
háirithe, neamhchosanta ar fhoréigean 
agus ar dhrochúsáid ghnéasach agus ní 
bhíonn rochtain acu ar thacaíocht. Is den 
ríthábhacht cur chuige a chur chun 
feidhme atá dírithe ar íospartaigh agus 
seirbhísí tacaíochta leordhóthanacha a 
sholáthar do mhná uile ar fud an Aontais, 
gan beann ar a stádas cónaithe. Tá an gá 
le gné atá íogair ó thaobh inscne de i 
bpróisis tearmainn an-tábhachtach le 
haghaidh obair thrasnach agus féadann 
sé sin rannchuidiú le comhionannas 
inscne.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9b) Ba cheart go ndéanfaí tacaíocht 
maidir le cearta na n-íospartach agus 
maidir le cosc a cheapadh in éineacht le 
rannpháirtíocht an spriocghrúpa agus ba 
cheart a áirithiú go mbeifear ag 
comhlíonadh riachtanais shonracha na 
ndaoine sin atá neamhchosanta ar 
leochaileachtaí éagsúla.

Leasú 11

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 

(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 
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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 
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.

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 an éilimh a bhí air ó 
pháirtithe 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, agus chun tacú le 
gníomhaíochtaí eagraíochtaí 
neamhrialtasacha atá ag obair ar an láthair. 
Chuathas i ngleic le gach cineál foréigin, 
mar shampla, foréigean baile, foréigean 
gnéasach, gáinneáil ar dhaoine, 
stalcaireacht agus cleachtais 
dhíobhálacha thraidisiúnta amhail ciorrú 
ball giniúna ban, agus cineálacha nua 
foréigin atá ag teacht chun cinn ar nós na 
cibearbhulaíochta agus an chibirchiaptha. 
Tá sé tábhachtach dá bhrí sin leanúint leis 
na gníomhaíochtaí uile sin, agus buiséad 
neamhspleách a leithdháileadh le 
haghaidh Daphne, agus go gcuirfí na 
torthaí agus na ceachtanna sin atá 
foghlamtha dá mbarr san áireamh go 
hiomchuí i gcur chun feidhme an Chláir.

Leasú 12

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-

(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-
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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 
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 202010” agus 
sa Mholadh ón gComhairle an 
09 Nollaig 2013 maidir le bearta 
éifeachtacha um lánpháirtí na Romach sna 
Ballstáit11.

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 
chomhrac. Ba cheart go dtacódh an clár le 
gníomhaíochtaí tacaíochta maidir le 
leithcheal, fuath ban, aoiseachas,
ciníochas, seineafóibe, frith-Sheimíteachas, 
fuath i leith Moslamach agus cineálacha
eile éadulaingthe a chomhrac agus a chosc, 
ag cur san áireamh na cineálacha 
éagsúla leithcheala atá roimh mhná. 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 202010” agus 
sa Mholadh ón gComhairle an 
09 Nollaig 2013 maidir le bearta 
éifeachtacha um lánpháirtiú na Romach sna 
Ballstáit11.

__________________ __________________

10 COM(2011)173. 10 COM(2011)173.

11 IO C 378, 24.12.2013, lch. 1. 11 IO C 378, 24.12.2013, lch. 1.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

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 

(12) Cuirtear bac ar rannpháirtíocht 
iomlán agus éifeachtúil daoine faoi 
mhíchumais sa tsochaí, ar bhonn cothrom 
le daoine eile le baic dhearaidh agus 
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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.

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. D’fhéadfadh go mbeadh 
cineálacha éagsúla leithcheala roimh 
mhná agus roimh chailíní atá faoi 
mhíchumas agus d’fhéadfadh go mbeadh 
deacrachtaí acu maidir le rochtain a fháil 
ar sheirbhísí sláinte, lena n-áirítear 
seirbhísí sláinte gnéis agus atáirgthe. 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.

Leasú 14

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 
an Chláir tacú le príomhshruthú inscne 
agus le príomhshruthú cuspóirí neamh-
idirdhealaithe.

(15) De bhun Airteagail 8 agus 10 
CFAE, ba cheart do ghníomhaíochtaí uile 
an Chláir tacú le príomhshruthú inscne 
agus le príomhshruthú cuspóirí neamh-
idirdhealaithe, agus úsáid an 
bhuiséadaithe inscne agus an 
mheasúnaithe tionchair ar inscne, i gcás 
inar gá, a chur chun cinn sa phróiseas 
buiséadach san Aontas. Chun an 
príomhshruthú inscne a chur chun 
feidhme i gceart tá gá le buiséadú inscne i 
ngach líne buiséadach ábhartha agus le 
hacmhainní leormhaithe a leithdháileadh 
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agus le trédhearcacht sna línte buiséid 
arna dtiomnú don chomhionannas inscne 
a chur chun cinn agus don chomhrac i 
gcoinne idirdhealú bunaithe ar inscne. Ba 
cheart go ndéanfaí athbhreithniú ar na 
tionscadail aonair agus ar an gClár ag 
deireadh na tréimhse cistiúcháin le 
cinneadh a mhéid a baineadh amach i 
gcomhréir leis na prionsabail a luadh 
thuas.

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 

(18) Tá ról ríthábhachtach ag 
comhlachtaí neamhspleácha do chearta an 
duine, eagraíochtaí na sochaí sibhialta, 
agus gníomhaithe maidir le cur chun cinn, 
cosaint agus ardú feasachta i dtaobh 
chomhluachanna an Aontais faoi 
Airteagal 2 den CAE, agus maidir le cur le 
cearta a fheidhmiú faoi dhlí an Aontais, 
lena n-áirítear an Chairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais. 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. Ba cheart go mbeadh 
eagraíochtaí níos lú, a rannchuidíonn go 
mór le luachanna Eorpacha agus 
luachanna bunúsacha a chaomhnú, in 
ann tacaíocht a fháil gan mhoill ná 
deacrachtaí. I gcás mbeidh na luachanna 
agus na cearta sin faoi ionsaí ó fheachtais 
agus ó iarrachtaí eile, ba cheart go 
mbeadh cistiú éigeandála, ar féidir é a 
fháil le nósanna imeachta iarratais 
simplí, ar fáil chun tacú le frithbhearta 
láithreacha. Agus iarrachtaí á gcomhlánú 
ar an leibhéal náisiúnta, ba cheart go 
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ar an leibhéal náisiúnta. gcuirfí, dá bhrí sin, ar bhonn fadtéarmach 
agus leanúnach, le tacaíocht d’acmhainn 
eagraíochtaí neamhspleácha na sochaí 
sibhialta 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, an 
acmhainn sin a chumasú agus cur léi, 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. Ba cheart go mbeadh 
tionscadail sna Ballstáit, ina bhfuil cearta 
bunúsacha go háirithe faoi bhagairt, agus 
dá bhrí sin cearta na mban, ina n-ábhar 
tosaíochta. Ba cheart go mbeadh sé mar 
aidhm leis an gClár solúbthacht agus 
inrochtaineacht a chistí a mhéadú agus 
na deiseanna agus coinníollacha 
cistiúcháin céanna a chur ar fáil 
d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus a 
chuirtear ar fáil dóibh sin lasmuigh den 
Aontas.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ba chóir don Choimisiún 
comhsheasmhacht fhoriomlán, 
comhlántacht agus sineirgí a áirithiú le 
hobair chomhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí an Aontais, go háirithe 
an Institiúid Eorpach um Chomhionannas 
Inscne agus Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, agus ba 
chóir dó machnamh a dhéanamh ar obair 
na ngníomhairí náisiúnta agus idirnáisiúnta 
eile atá cumhdaithe faoin gClár.

(19) Ba chóir don Choimisiún 
comhsheasmhacht fhoriomlán, 
comhlántacht agus sineirgí a áirithiú le 
hobair chomhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí an Aontais, go háirithe 
an Institiúid Eorpach um Chomhionannas 
Inscne agus Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, agus ba 
chóir dó machnamh a dhéanamh ar obair 
na ngníomhairí náisiúnta agus idirnáisiúnta 
eile atá cumhdaithe faoin gClár. Ba cheart 
go ndéanfadh an Coimisiún 
rannpháirtithe an Chláir seo a threorú go 
gníomhach maidir le húsáid 
tuarascálacha agus acmhainní arna 
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nginiúint ag na comhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí sin de chuid an 
Aontais, amhail buiséadú inscne agus 
uirlisí measúnaithe inscne arna 
bhforbairt ag an Institiúid Eorpach um 
Chomhionannas Inscne.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Bunaítear leis an Rialachán an Clár um 
Chearta agus Luachanna (‘an Clár’).

Bunaítear leis an Rialachán an Clár um 
Chearta, Comhionannas agus Luachanna 
(‘an Clár’).

(Tá feidhm ag an leasú seo ar fud an téacs 
agus is gá athruithe comhfhreagracha a 
dhéanamh tríd síos)

. 

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 
chuimsítear i gConarthaí AE, lena n-
áirítear trí thacú le heagraíochtaí sochaí 
sibhialta, chun sochaithe oscailte, 
daonlathacha, comhionanna agus 
uilechuimsitheacha a chothú. Tá an Clár 
seo agus na tionscadail atá le cistiú, 
araon, faoi cheangal ag prionsabal an 
phríomhshruthaithe inscne.

Leasú 19

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

(a) comhionannas agus cearta a chur 
chun cinn (an tsraith ‘Comhionannas agus 
Cearta’)

(a) cearta an duine, comhionannas 
agus neamh-idirdhealú (Sraith ‘Cearta 
agus Comhionannas’),

Leasú 20

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) foréigean a chomhrac (an tsraith 
Daphne).

(c) foréigean bunaithe ar inscne a 
chomhrac (an tsraith Daphne).

Réasúnú

De bharr acmhainní teoranta, ba cheart go ndíreofaí le sraith Daphne ar fhoréigean bunaithe 
ar inscne mar chineál sonrach foréigin agus níor cheart é a leathnú. Ba cheart go 
gcumhdófaí foréigean i gcoinne grúpaí eile faoi shraith 1 ‘Comhionannas agus Cearta’ den 
Chlár um Chearta agus um Luachanna (ina n-airítear ‘neamhionannais agus idirdhealú ar 
bhonn gnéis, bunadh ciníoch nó eithneach, reiligiúin nó creidimh, míchumais, aoise nó 
claonadh gnéis’ sa togra ón gCoimisiún) a chosc agus a chomhrac.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a a) an comhionannas inscne a chur 
chun cinn agus príomhshruthú inscne a 
thabhairt chun cinn (Sraith an 
chomhionannais inscne agus an 
phríomhshruthaithe inscne);
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Leasú 22

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(a) neamhionannais agus leithcheal ar 
fhorais inscne, cine nó tionscnaimh eitnigh, 
reiligiúin nó creidimh, míchumais, aoise nó 
gnéaschlaonta, nó aon mheascán díobh 
sin, a chomhrac; agus tacú le beartais 
chuimsitheacha maidir le comhionannas, 
frith-idirdhealú, éagsúlacht, cuimsitheacht
agus a bpríomhshruthú a chur chun cinn 
chomh maith le beartais chun ciníochas 
agus gach cineál fuatha agus éadulaingthe 
a chomhrac;

Leasú 23

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) agus tacú le beartais 
chuimsitheacha chun ciníochas agus 
gach cineál fuatha agus éadulaingthe a 
chomhrac agus comhionannas, frith-
idirdhealú, éagsúlacht agus cuimsitheacht 
a chur chun cinn.

Leasú 24

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) 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 
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príobháideacha.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 3a

Sraith an chomhionannais inscne agus an 
phríomhshruthaithe inscne

Ag teacht leis an gcuspóir shonrach a
leagtar síos i bpointe (a a) d’Airteagal 
2(2), díreoidh an Clár ar thacaíocht a 
thabhairt do bheartais chuimsitheacha 
agus do chláir chun cearta na mban, 
comhionannas inscne, cumhachtú na 
mban agus príomhshruthú inscne.

Leasú 26

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) cur le tuiscint saoránach ar an 
Aontas, a stair, a oidhreacht agus 
éagsúlacht chultúrtha; próifíl agus 
rannpháirtíocht na mban agus daoine a 
bhfuil cúlraí agus féiniúlachtaí éagsúla 
acu a fheabhsú d’fhonn féiniúlacht 
Eorpach chuimsitheach a chruthú;

Leasú 27

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) a áirithiú go mbeidh timpeallacht 
chumasúcháin ann d’eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta agus do chosantóirí um 
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chearta an duine, tacú lena n-acmhainn 
chun cearta an duine, an daonlathas, an 
smacht reachta agus comhionannas 
inscne a chur chun cinn agus a áirithiú 
go ndéanfar eagraíochtaí, grúpaí agus 
daoine aonair a chosaint, ar eagraíochtaí, 
grúpaí agus daoine aonair iad a 
chosnaíonn na luachanna sin;

Leasú 28

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(a) gach cineál foréigin atá bunaithe ar 
inscne a chosc agus a chomhrac agus cur 
chun feidhme iomlán Choinbhinsiún 
Chomhairle na hEorpa chun foréigean in 
aghaidh na mban agus foréigean 
teaghlaigh a chosc agus a chomhrac 
(Coinbhinsiún Iostanbúl) ar gach 
leibhéal; agus

Leasú 29

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 foréigin 
inscnebhunaithe den sórt sin agus a 
áirithiú go bhfaighidh siad an leibhéal 
céanna cosanta ar fud AE.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) EUR [408.705.000] le haghaidh na (a) EUR [484.000.000 i bpraghsanna 
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gcuspóirí sonracha dá dtagraítear in 
Airteagal 2(2)(a) agus 2(2)(c);

reatha] le haghaidh na gcuspóirí sonracha 
dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(a), in 
Airteagal 2(2)(a)(a) agus in Airteagal 
2(2)(c) a mbeadh 20% ar a laghad de sin 
curtha i leataobh chun 2(2)(a)(a) a chur 
chun feidhme agus a mbeadh 50% ar a 
laghad curtha i leataobh chun 2(2)(c) a 
chur chun feidhme;

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

3. Féadfar an méid dá dtagraítear i 
mír 1 a úsáid le haghaidh cúnamh teicniúil 
agus riaracháin do chur chun feidhme an 
Chláir, amhail gníomhaíochtaí 
ullmhúcháin, monatóireachta, rialaithe, 
iniúchta agus meastóireachta lena n-áirítear 
córais chorparáideacha na teicneolaíochta 
faisnéise, staidéir, comhairliúcháin le 
heagraíochtaí de chuid sa sochaí 
sibhialta, lena n-áirítear eagraíochtaí 
agus líonraí ban, cúrsaí oiliúna ar 
phríomhshruthú inscne, measúnaithe 
tionchair inscne, cruinnithe saineolaithe, 
cumarsáid ar thosaíochtaí agus réimsí a 
bhaineann le cuspóirí ginearálta an chláir.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Cuirfear deis ar fáil leis an gClár 
tacú le heagraíochtaí neamhchláraithe 
agus le cosantóirí aonair um chearta an 
duine, lena n-áirítear trí nósanna 
imeachta dámhachtana dírí nó atá srianta 
ó thaobh incháilitheachta de; deontais ar 
luach íseal; i gcás inarb iomchuí gan aon 
ghá le cómhaoiniú, agus go rúnda i gcás 
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inar gá, chun gníomhaíochtaí a mhaoiniú 
faoi na dálaí is deacra; meicníochtaí 
athdháiliúcháin, chun a áirithiú go 
dtabharfar tacaíocht d’eagraíochtaí 
áitiúla agus náisiúnta na sochaí sibhialta 
agus do chosantóirí um chearta an duine.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh an coiste meastóireachta 
a bheith comhdhéanta de shaineolaithe 
seachtracha.

2. Féadfaidh saineolaithe seachtracha 
a bheith ar an gcoiste meastóireachta, ar 
choinníoll go mbeidh a chomhdhéanamh 
bunaithe ar phaireacht.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfar deontas oibriúcháin a 
dhámhachtain gan glao ar thograí do 
(EQUINET) Líonra Eorpach na 
gComhlachtaí Comhionannais chun
caiteachas a bhaineann lena gclár oibre 
buan a íoc.

3. Féadfar deontas oibriúcháin a 
dhámhachtain gan glao ar thograí do 
(EQUINET) Líonra Eorpach na 
gComhlachtaí Comhionannais chun 
caiteachas a bhaineann lena gclár oibre 
buan a chumhdach ar choinníoll go bhfuil 
measúnú tionchair inscne ar a gclár oibre 
curtha i gcrích.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Glacfaidh an Coimisiún an clár 
oibre trí bhíthin gníomh cur chun feidhme. 
Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme 
sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós 

2. Glacfaidh an Coimisiún an clár 
oibre tar éis measúnú tionchair inscne a 
chur i gcrích agus trí bhíthin gníomh cur 
chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur 
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imeachta comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 19.

chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir 
leis an nós imeachta comhairleach dá 
dtagraítear in Airteagal 19.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leagtar amach in Iarscríbhinn II na 
táscairí a úsáidfear le tuairisciú a 
dhéanamh ar dhul chun cinn an Chláir 
maidir le baint amach na gcuspóirí 
sonracha a leagtar amach in Iarscríbhinn 2.

1. Leagtar amach in Iarscríbhinn II na 
táscairí, imdhealaithe de réir inscne, a 
úsáidfear le tuairisciú a dhéanamh ar dhul 
chun cinn an Chláir maidir le baint amach 
na gcuspóirí sonracha, lena n-áirítear na 
cuspóirí a bhaineann le comhionannas 
inscne, a leagtar amach in Iarscríbhinn II.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta áiritheofar go mbaileofar na 
sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar 
chur chun feidhme an chláir, go mbaileofar 
iad ar dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach 
agus tráthúil. Chuige sin, forchuirfear 
ceanglais chomhréireacha tuairiscithe ar 
fhaighteoirí cistí ón Aontas agus ar na 
Ballstáit.

3. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta áiritheofar go mbaileofar na 
sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar 
chur chun feidhme an chláir, go mbaileofar 
iad ar dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach 
agus tráthúil. Beidh sonraí den sórt sin 
imdhealaithe de réir inscne nuair a 
chuirtear an córas i bhfeidhm mar is cóir.
Chuige sin, forchuirfear ceanglais 
chomhréireacha tuairiscithe ar fhaighteoirí 
cistí ón Aontas agus ar na Ballstáit.

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfar meastóireachtaí go tráthúil 
sa dóigh agus go bhféadfar leas a bhaint 
astu sa phróiseas cinnteoireachta.

1. Beidh na meastóireachtaí íogair ó 
thaobh inscne de ina mbeidh figiúirí atá 
imdhealaithe ó thaobh na hinscne de ar 
fáil iontu agus beidh caibidil shonrach le 
haghaidh gach snáithe iontu agus líon na 
ndaoine ar a ndearnadh tionchar, a n-
aiseolas agus a gcumhdach geografach á 
gcur san áireamh agus cuirfear i gcrích 
iad go tráthúil sa chaoi go bhféadfar leas a 
bhaint astu sa phróiseas cinnteoireachta.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

2. Déanfar meastóireacht eatramhach 
ar an gClár nuair a bheidh faisnéis 
leordhóthanach ar fáil ar chur chun 
feidhme an Chláir, ach tráth nach faide ná 
ceithre bliana ó thosach chur chun feidhme 
an Chláir. Sa mheastóireacht mheántéarma 
cuirfear san áireamh torthaí na 
meastóireachtaí ar thionchar fadtéarmach 
na gclár réamhtheachtach (Cearta, 
Comhionannas agus Saoránacht agus an 
Eoraip ar son na Saoránach). Beidh 
meastóireacht eatramhach mar chuid den 
mheasúnú tionchair ar inscne chun 
measúnú a dhéanamh ar a mhéid atá 
spriocanna um chomhionannas inscne an 
Chláir á ngnóthú, chun a áirithiú nach 
mbeidh tionchar diúltach ag aon ghné 
den Chlár ar chomhionannas inscne agus 
chun moltaí a shainaithint maidir le 
conas is féidir glaonna ar thograí amach 
anseo agus cinntí maidir le deontais 
oibriúcháin a fhorbairt chun ceisteanna 
comhionannais inscne a chur chun cinn.
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Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 41

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. 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. Ba cheart do na Ballstáit tacú 
go gníomhach leis na gníomhaíochtaí 
faisnéise sin.
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