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LEASUITHE

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) De réir Airteagal 2 den Chonradh ar 
an Aontas Eorpach (CAE), ‘tá an tAontas 
fothaithe ar luachanna an mheasa ar dhínit 
an duine, ar an tsaoirse, ar an daonlathas, ar 
an gcomhionannas, ar an smacht reachta 
agus ar an meas ar chearta an duine, lena n-
áirítear na cearta atá ag daoine ar de 
ghrúpaí mionlaigh iad. Is comhluachanna 
ag Ballstáit na luachanna sin i sochaí arb 
iad is sainairíonna inti an t-iolrachas, an 
neamh-idirdhealú, an chaoinfhulaingt, an 
ceartas, an dlúthpháirtíocht agus an 
comhionannas idir mná agus fir’. 
Sonraítear in Airteagal 3 ina theannta sin 
gurb é ‘is aidhm don Aontas an tsíocháin, a 
luachanna agus dea-bhail a phobal a chur 
chun cinn’ agus, i measc nithe eile, ‘go n-
urramóidh an tAontas an saibhreas atá san 
éagsúlacht chultúrtha agus teanga, agus 
áiritheoidh sé go ndéanfar oidhreacht 
chultúrtha na hEorpa a chaomhnú agus a 
fheabhsú’. Athdhearbhaítear na luachanna 
sin agus cuirtear in iúl iad sna cearta, sna 
saoirsí agus sna prionsabail atá cumhdaithe 
i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh ('an Chairt').

(1) De réir Airteagal 2 den Chonradh ar 
an Aontas Eorpach (CAE), ‘tá an tAontas 
fothaithe ar luachanna an mheasa ar dhínit 
an duine, ar an tsaoirse, ar an daonlathas, ar 
an gcomhionannas, ar an smacht reachta 
agus ar an meas ar chearta an duine, lena n-
áirítear na cearta atá ag daoine ar de 
ghrúpaí mionlaigh iad. Is comhluachanna 
ag na Ballstáit na luachanna sin i sochaí 
arb iad is sainairíonna inti an t-iolrachas, 
an neamh-idirdhealú, an chaoinfhulaingt, 
an ceartas, an dlúthpháirtíocht agus an 
comhionannas idir mná agus fir’. 
Sonraítear in Airteagal 3 ina theannta sin 
gurb é ‘is aidhm don Aontas an tsíocháin, a 
luachanna agus dea-bhail a phobal a chur 
chun cinn’ agus, i measc nithe eile, ‘go n-
urramóidh an tAontas an saibhreas atá san 
éagsúlacht chultúrtha agus teanga, agus 
áiritheoidh sé go ndéanfar oidhreacht 
chultúrtha na hEorpa a chaomhnú agus a 
fheabhsú’. Sonraítear in Airteagal 8 
CFAE, ina theannta sin, go mbeidh sé 
mar aidhm ag an Aontas Eorpach, trína 
ghníomhaíochtaí uile, éagothromaíochtaí 
a dhíothú, comhionannas inscne a chur 
chun cinn agus idirdhealú a chomhrac, 
agus a bheartas agus a ghníomhaíochtaí 
á sainiú aige; Athdhearbhaítear na 
luachanna sin agus cuirtear in iúl iad sna 
cearta, sna saoirsí agus sna prionsabail atá 
cumhdaithe i gCairt um Chearta Bunúsacha 
an Aontais Eorpaigh ('an Chairt').
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Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1 a) De réir Airteagail 8 agus 10 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh, ba cheart do ghníomhaíochtaí 
uile an Chláir um Cheartas tacú le 
príomhshruthú inscne, lena n-áirítear 
buiséadú inscne, agus príomhshruthú 
cuspóirí neamh-idirdhealaitheacha.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Ní mór na cearta agus na luachanna 
sin a chur chun cinn agus a fhorfheidhmiú, 
a roinnt ar na saoránaigh agus na pobail 
laistigh den Aontas agus a bheith i gcroílár 
shochaithe na hEorpa. Dá bhrí sin, 
cruthófar Ciste um Cheartas, Cearta agus 
Luachanna, ina gcuimseofar an clár um 
Chearta agus Luachanna agus an clár um 
Cheartas i mbuiséad an Aontais. 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, cumascfar sa 
chlár um Chearta agus Luachanna an Clár 
um Chearta, um Chomhionannas agus um 
Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 arna 
bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1381/2013 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

(2) Ní mór na cearta agus na luachanna 
sin a chur chun cinn agus a fhorfheidhmiú, 
a roinnt ar na saoránaigh agus na pobail 
laistigh den Aontas agus a bheith i gcroílár 
shochaithe na hEorpa. Dá bhrí sin, 
cruthófar Ciste um Cheartas, Cearta agus 
Luachanna, ina gcuimseofar an clár um 
Chearta agus Luachanna agus an clár um 
Cheartas i mbuiséad an Aontais. Tráth a 
chaithfidh sochaithe Eorpacha aghaidh a 
thabhairt ar antoisceachas, radacachas agus 
easaontais, is tábhachtaí murab ionann 
agus riamh ceartas, comhionannas, 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, comhionannas 
inscne, an smacht reachta agus prionsabal 
an neamh-idirdhealaithe. Beidh 
impleachtaí móra díreacha aige sin ar an 
saol polaitiúil, sóisialta, cultúrtha agus 
eacnamaíoch san Aontas. Mar chuid den 
Chiste nua, cumascfar sa chlár um Chearta 
agus Luachanna an Clár um Chearta, um 
Chomhionannas agus um Shaoránacht don 
tréimhse 2014-2020 arna bhunú le 
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gComhairle agus an clár um an Eoraip ar 
son na Saoránach arna bhunú le Rialachán 
(AE) Uimh. 390/2014 ón gComhairle. 
Leanfaidh an clár um Cheartas (dá 
ngairtear an ‘Clár’ anseo feasta) de 
thacaíocht a thabhairt maidir le forbairt a 
dhéanamh ar limistéar Eorpach ceartais 
comhtháite agus comhar trasteorann, i 
leanúnachas leis an gClár um Cheartas don 
tréimhse 2014-2020 arna bhunú le 
Rialachán (AE) Uimh. 1381/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
(dá ngairtear ‘an Clár ba réamhtheachtaí’ 
anseo feasta).

Rialachán (AE) Uimh. 1381/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle10 agus an clár um an Eoraip ar 
son na Saoránach arna bhunú le Rialachán 
(AE) Uimh. 390/2014 ón gComhairle11. 
Leanfaidh an clár um Cheartas (dá 
ngairtear an ‘Clár’ anseo feasta) de 
thacaíocht a thabhairt maidir le forbairt a 
dhéanamh ar limistéar Eorpach ceartais 
comhtháite agus comhar trasteorann, i 
leanúnachas leis an gClár um Cheartas don 
tréimhse 2014-2020 arna bhunú le 
Rialachán (AE) Uimh. 1381/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle12 (dá ngairtear ‘an Clár ba 
réamhtheachtaí’ anseo feasta).

__________________ __________________

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

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

11 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).

11 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).

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

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

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Déanfar an Ciste um Cheartas, 
Cearta agus Luachanna agus an dá chlár 
cistiúcháin atá mar bhonn faoi a dhíriú, go 
príomha, ar dhaoine agus ar eintitis a 

(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 
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rannchuidíonn le beocht agus beatha a chur 
sna luachanna, sna cearta agus san 
éagsúlacht shaibhir is coiteann dúinn. Is é 
an cuspóir bunaidh an tsochaí seo againn 
atá bunaithe ar chearta agus atá cothrom, 
uilechuimsitheach agus daonlathach a 
chothú agus a chothabháil. 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 de Chonradh ar an Aontas 
Eorpach 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.

rannchuidíonn le beocht agus beatha a chur 
sna luachanna, sna cearta agus san 
éagsúlacht shaibhir is coiteann dúinn. Is é 
an cuspóir bunaidh an tsochaí seo againn 
atá bunaithe ar chearta agus atá cothrom, 
uilechuimsitheach agus daonlathach a 
chothú agus a chothabháil. 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. Is den 
riachtanas é gluaiseacht láidir 
neamhspleách chearta na mban agus 
LGBTIQ a bheith ann chun feabhas a 
chur ar chomhionannas inscne. Dá bhrí 
sin, is den ríthábhacht don Aontas é 
dóthain tacaíochta a thabhairt do na 
heagraíochtaí, do na grúpaí pobail agus 
do na cosantóirí sin, i gcomhréir lena 
chroíluachanna, go háirithe dóibhsean 
atá ag obair i gcomhthéacsanna 
dúshlánacha. In Airteagal 11 de Chonradh 
ar an Aontas Eorpach 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 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Foráiltear leis an gConradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) 
maidir le limistéar saoirse, slándála agus 
ceartais a chruthú, le hurraim do chearta 
bunúsacha agus do chórais agus do 
thraidisiúin dhlíthiúla éagsúla na mBallstát. 
Chuige sin, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh chun comhar breithiúnach a 
fhorbairt in ábhair shibhialta agus comhar 

(4) Foráiltear leis an gConradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) 
maidir le limistéar saoirse, slándála agus 
ceartais a chruthú, le hurraim do chearta 
bunúsacha agus do chórais agus do 
thraidisiúin dhlíthiúla éagsúla na mBallstát. 
Chuige sin, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh chun comhar breithiúnach a 
fhorbairt in ábhair shibhialta agus comhar 
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breithiúnach in ábhair choiriúla agus chun 
tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí 
na mBallstát i réimse chosc na coireachta 
agus chun na gníomhaíochtaí sin a chur 
chun cinn. Agus limistéar Eorpach ceartais 
á fhorbairt tuilleadh amach anseo ba cheart 
a áirithiú go dtabharfar lánurraim do 
chearta bunúsacha agus do phrionsabail 
agus do luachanna coiteanna, amhail an 
neamh-idirdhealú, comhionannas inscne, 
rochtain éifeachtach ar an gceartas do 
chách, an smacht reachta agus córas 
breithiúnach neamhspleách dea-
fheidhmiúil.

breithiúnach in ábhair choiriúla agus chun 
tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí 
na mBallstát i réimse chosc na coireachta 
agus i réimse chosaint chearta na n-
íospartach, le haird chuí ar an ngné atá 
íogair ó thaobh inscne de. Agus limistéar 
Eorpach ceartais á fhorbairt tuilleadh 
amach anseo ba cheart a áirithiú go 
dtabharfar lánurraim do chearta bunúsacha 
agus do phrionsabail agus do luachanna 
coiteanna, amhail an neamh-idirdhealú, an 
dlúthpháirtíocht, comhionannas inscne, 
cóir chomhionann bunaithe ar ghnéas, ar
chine nó bunadh eitneach, ar reiligiún nó 
creideamh, ar mhíchumas, ar aois nó ar 
ghnéaschlaonadh, cosaint grúpa 
leochailigh, rochtain uilíoch inscne-íogair 
agus éifeachtach ar an gceartas do chách, 
comhionannas faoin dlí,  an smacht 
reachta, agus córas breithiúnach 
neamhspleách dea-fheidhmiúil.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Ba cheart cistiú leanúint de bheith 
ar cheann de na huirlisí tábhachtacha chun 
na spriocanna uaillmhianacha atá leagtha 
síos ag na Conarthaí a chur chun feidhme 
go rathúil. Ba cheart iad a bhaint amach, 
inter alia, trí Chlár um Cheartas solúbtha 
agus éifeachtach a bhunú lena bhféadfar 
pleanáil agus cur chun feidhme na 
spriocanna sin a éascú.

(5) Ba cheart cistiú leanúint de bheith 
ar cheann de na huirlisí tábhachtacha chun 
na spriocanna uaillmhianacha atá leagtha 
síos ag na Conarthaí a chur chun feidhme 
go rathúil. Ba cheart iad a bhaint amach, 
inter alia, trí Chlár um Cheartas solúbtha 
agus éifeachtach a bhunú, lena bhféadfar 
pleanáil agus cur chun feidhme na 
spriocanna sin a éascú. Ba cheart go 
dtacódh an clár leis an obair atá ar bun 
ag eagraíochtaí um chearta na mban agus 
ag cosantóirí um chearta an duine in AE 
agus ar fud an domhain, agus iad ag 
seasamh leis an smacht reachta agus le 
tionscnaimh atá ag obair chud stad a chur 
leis an laghdú atá ag teacht ar an spás do 
shochaí shibhialta neamhspleách. Ba 
cheart go dtabharfaí aird chuí ar staid 
shonrach eagraíochtaí beaga agus 
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meánmhéide na sochaí sibhialta a bhfuil 
deontais oibriúcháin ilbhliantúla agus 
cistiú neamh-chomharthaithe ag teastáil 
uathu, lena gcumhdaítear bunchaiteachas 
agus caiteachas struchtúrtha, seachas 
cistiú gearrthéarmach, 
tionscadalbhunaithe.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5 a) 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 bídís in 
AE nó lasmuigh de AE.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6 a) Ba cheart go measfaí ionchorprú 
na gné inscne sna córais cheartais a 
bheith ina sprioc thábhachtach chun 
forbairt bhreise a dhéanamh ar réimse 
Eorpach an cheartais. Tá idirdhealú 
trasnach sa chóras ceartais fós ar cheann 
de na príomhchonstaicí i mbealach 
rochtain chomhionann na mban ar 
cheartas. Dá bhrí sin,  ba cheart go 
ndéanfadh an clár rannchuidiú go 
gníomhach le díothú aon idirdhealaithe 
agus aon chonstaicí atá i mbealach 
daoine ó mhionlaigh, daoine faoi 
mhíchumas, imirceach, iarrthóirí 
tearmainn, daoine scothaosta, daoine atá 
ag cónaí i limistéir iargúlta nó daoine ó 
aon ghrúpa leochaileach rochtain a fháil 
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ar cheartas agus tacú le nósanna 
imeachta agus cinntí sa chóras 
breithiúnach, ar nósanna imeachta agus 
cinntí iad atá éasca le úsáid d’íospartaigh 
agus atá íogair ó thaobh inscne de;

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) De bhun Airteagail 81(2)(h) agus 
82(1)(c) CFAE, tacóidh an tAontas le 
hoiliúint na mbreithiúna agus na foirne 
breithiúnaí mar uirlis chun comhar 
breithiúnach a fheabhsú in ábhair shibhialta 
agus choiriúla bunaithe ar phrionsabal an 
aitheantais fhrithpháirtigh ar bhreithiúnais 
agus ar chinntí breithiúnacha. Is uirlis 
thábhachtach í oiliúint a chur ar ghairmithe 
ceartais chun tuiscint choiteann a chothú i 
dtaobh na dóighe is fearr leis an smacht 
reachta a chaomhnú. Rannchuidíonn sin le 
limistéar Eorpach ceartais a thógáil trí 
chultúr breithiúnach coiteann a chruthú i 
measc gairmithe ceartais na mBallstát. Tá 
sé ríthábhachtach a áirithiú go gcuirfear an 
dlí i bhfeidhm go ceart agus go 
comhleanúnach san Aontas agus muinín 
fhrithpháirteach idir gairmithe ceartais in 
imeachtaí trasteorann a áirithiú. Ba cheart 
na gníomhaíochtaí oiliúna a fhaigheann 
tacaíocht ón gClár a bheith bunaithe ar 
mheasúnuithe fónta ar riachtanais oiliúna, 
úsáid a bhaint as modheolaíocht 
úrscothach, imeachtaí trasteorann a 
bhailíonn gairmithe ceartais ó Bhallstáit 
éagsúla a áirithiú, gnéithe gníomhacha 
foghlama agus líonraithe a chuimsiú ann 
agus ba cheart dóibh a bheith inbhuanaithe.

(8) De bhun Airteagail 81(2)(h) agus 
82(1)(c) den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, tacóidh an tAontas le 
hoiliúint na mbreithiúna agus na foirne 
breithiúnaí mar uirlis chun comhar 
breithiúnach a fheabhsú in ábhair shibhialta 
agus choiriúla bunaithe ar phrionsabal an 
aitheantais fhrithpháirtigh ar bhreithiúnais 
agus ar chinntí breithiúnacha. Is uirlis 
thábhachtach í oiliúint a chur ar ghairmithe 
ceartais chun tuiscint choiteann a chothú i 
dtaobh na dóigh is fearr leis an smacht 
reachta agus, cearta bunúsacha a 
chaomhnú agus feasacht a ardú maidir le 
cur i bhfeidhm praiticiúil reachtaíocht 
chomhionannais AE . Rannchuidíonn sin 
le limistéar Eorpach ceartais a thógáil trí 
chultúr breithiúnach coiteann a chruthú i 
measc gairmithe ceartais na mBallstát. Tá 
sé ríthábhachtach a áirithiú go gcuirfear an 
dlí i bhfeidhm go ceart agus go 
comhleanúnach san Aontas agus muinín 
fhrithpháirteach idir gairmithe ceartais in 
imeachtaí trasteorann a áirithiú. Ba cheart 
na gníomhaíochtaí oiliúna a fhaigheann 
tacaíocht ón gClár a bheith bunaithe ar 
mheasúnuithe fónta ar riachtanais oiliúna, 
úsáid a bhaint as modheolaíocht 
úrscothach, imeachtaí trasteorann a 
bhailíonn gairmithe ceartais ó Bhallstáit 
éagsúla a áirithiú, gnéithe gníomhacha 
foghlama agus líonraithe a chuimsiú ann 
agus ba cheart dóibh a bheith inbhuanaithe. 
Ba cheart go gcuirfí oiliúint shonrach 
maidir le hinscne ar fáil do bhreithiúna, 
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do phóilíní agus d’ionchúisitheoirí chun a 
áirithiú go gcosnófaí, go n-aithneofaí 
agus go n-urramófaí mar is ceart 
íospartaigh na gáinneála ar dhaoine, an 
fhoréigin inscne-bhunaithe agus 
coireanna eile agus go gcuirfí chun cinn 
an comhar agus dea-chleachtais sa 
chóras breithiúnach le nósanna imeachta 
atá éasca le húsáid d’íospartaigh agus atá 
íogair ó thaobh na hinscne de;

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8 a) De bhun Chinneadh (AE) 
2017/865 ón gComhairle an 11 Bealtaine 
2017 maidir le síniú, thar ceann an 
Aontais Eorpaigh, Choinbhinsiún 
Chomhairle na hEorpa chun foréigean in 
aghaidh na mban agus foréigean 
teaghlaigh a chosc agus a chomhrac i 
ndáil le nithe a bhaineann le comhar 
breithiúnach in ábhair choiriúla agus an 
cinneadh ábhartha maidir le tearmann 
agus non-refoulement, tacóidh an Clár le 
hoiliúint na mbreithiúna agus na foirne 
breithiúna d’fhonn feasacht a ardú agus 
cur i bhfeidhm praiticiúil an 
Choinbhinsiúin a chur chun cinn laistigh 
den raon sin chun cosaint níos fearr a 
tabhairt d’íospartaigh an fhoréigin i 
gcoinne na mban agus na gcailíní ar fud 
AE.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Féadfaidh gníomhaithe éagsúla a 
bheith i gceist le hoiliúint bhreithiúnach, 

(9) Féadfaidh gníomhaithe éagsúla a 
bheith i gceist le hoiliúint bhreithiúnach, 
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amhail údaráis dhlíthiúla, bhreithiúnacha 
agus riaracháin, institiúidí acadúla, 
comhlachtaí náisiúnta na mBallstát atá 
freagrach as an oiliúint bhreithiúnach, 
eagraíochtaí oiliúna nó líonraí ar an 
leibhéal Eorpach nó líonraí de 
chomhordaitheoirí cúirte maidir le dlí an 
Aontais. Maidir le comhlachtaí agus 
eintiteas a shaothraíonn leas ginearálta 
Eorpach i réimse na hoiliúna breithiúnaí, 
amhail an Gréasán Eorpach um Oiliúint 
Bhreithiúnach (‘GEOB’), Acadamh an Dlí 
Eorpaigh (‘ERA’), Gréasán Eorpach na 
gComhairlí um na Breithiúna (‘ENCJ’), 
Comhlachas Chomhairlí Stáit agus Uas-
Dlínsí Riaracháin an Aontais Eorpaigh, 
Líonra Uachtaráin na gCúirteanna 
Breithiúnacha Uachtaracha den Aontas 
Eorpach agus an Institiúid Eorpach um 
Riarachán Poiblí, ba cheart dóibh leanúint 
den pháirt atá acu i gcur chun cinn clár 
oiliúna a bhfuil gné cheart Eorpach iontu 
do na breithiúna agus don fhoireann 
bhreithiúnach, agus a bhféadfaí, dá bhrí 
sin, tacaíocht leordhóthanach airgeadais a 
dheonú dóibh i gcomhréir leis na nósanna 
imeachta agus na critéir a leagtar amach 
sna cláir oibre bhliantúla arna nglacadh ag 
an gCoimisiún de bhun an Rialacháin seo.

amhail údaráis dhlíthiúla, bhreithiúnacha 
agus riaracháin, institiúidí acadúla, 
comhlachtaí náisiúnta na mBallstát atá 
freagrach as an oiliúint bhreithiúnach, 
eagraíochtaí oiliúna nó líonraí ar an 
leibhéal Eorpach nó líonraí de 
chomhordaitheoirí cúirte maidir le dlí an 
Aontais agus comhlachtaí 
comhionannais. Ní mór tacú le comhar 
tras-earnálach idir breithiúna agus 
gairmithe leighis chun an oiliúint chuí a 
sholáthar do bhreithiúna agus 
d’fhoireann bhreithiúnach i ndáil le 
cásanna a bhaineann le foréigean inscne-
bhunaithe agus foréigean i gcoinne na 
mban. Maidir le comhlachtaí agus eintiteas 
a shaothraíonn leas ginearálta Eorpach i 
réimse na hoiliúna breithiúnaí, amhail an 
Gréasán Eorpach um Oiliúint 
Bhreithiúnach (‘GEOB’), Acadamh an Dlí 
Eorpaigh (‘ERA’), Gréasán Eorpach na 
gComhairlí um na Breithiúna (‘ENCJ’), 
Comhlachas Chomhairlí Stáit agus Uas-
Dlínsí Riaracháin an Aontais Eorpaigh, 
Líonra Uachtaráin na gCúirteanna 
Breithiúnacha Uachtaracha den Aontas 
Eorpach agus an Institiúid Eorpach um 
Riarachán Poiblí, ba cheart dóibh leanúint 
den pháirt atá acu i gcur chun cinn clár 
oiliúna a bhfuil gné cheart Eorpach iontu 
do na breithiúna agus don fhoireann 
bhreithiúnach, agus a bhféadfaí, dá bhrí 
sin, tacaíocht leordhóthanach airgeadais a 
dheonú dóibh i gcomhréir leis na nósanna 
imeachta agus na critéir a leagtar amach 
sna cláir oibre bhliantúla arna nglacadh ag 
an gCoimisiún de bhun an Rialacháin seo. 
Ag cur san áireamh go bhfuil 
banbhreithiúna tearc-ionadaithe sna poist 
is sinsearaí, spreagfar banbhreithiúna, 
ban-ionschúisitheoirí agus gairmithe dlí 
eile ar mná iad chun páirt a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí oiliúna.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Ba cheart don chlár tacú le clár 
oibre bliantúil GEOB, ar gníomhaire 
riachtanach é d'oiliúint bhreithiúnach. Is 
cás eisceachtúil é GEOB arae is é an t-aon 
líonra é ar leibhéal an Aontais a thugann le 
chéile comhlachtaí oiliúna breithiúnaí na 
mBallstát. Tá sé i riocht uathúil chun 
malartuithe a eagrú do bhreithiúna agus 
ionchúisitheoirí nua agus dóibh siúd a 
bhfuil taithí acu idir na Ballstáit uile agus 
chun obair na gcomhlachtaí náisiúnta 
oiliúna breithiúnaí a chomhordú maidir le 
gníomhaíochtaí oiliúna a eagrú ar dhlí an 
Aontais agus chun cleachtais mhaithe 
oiliúna a chur chun cinn. Ina theannta sin 
soláthraíonn GEOB gníomhaíochtaí oiliúna 
den scoth, agus sin ar dhóigh chost-
éifeachtúil ar leibhéal an Aontais. Ina 
theannta sin, cuimsítear leis comhlachtaí 
oiliúna breithiúnaí ó thíortha is iarrthóirí 
mar chomhaltaí breathnóirí.

(10) Ba cheart don chlár tacú le clár 
oibre bliantúil GEOB, ar gníomhaire 
riachtanach é d'oiliúint bhreithiúnach. Is 
cás eisceachtúil é GEOB arae is é an t-aon 
líonra é ar leibhéal an Aontais a thugann le 
chéile comhlachtaí oiliúna breithiúnaí na 
mBallstát. Tá sé i riocht uathúil chun 
malartuithe a eagrú do bhreithiúna agus 
ionchúisitheoirí nua agus dóibh siúd a 
bhfuil taithí acu idir na Ballstáit uile agus 
chun obair na gcomhlachtaí náisiúnta 
oiliúna breithiúnaí a chomhordú maidir le 
gníomhaíochtaí oiliúna a eagrú ar dhlí an 
Aontais agus chun cleachtais mhaithe 
oiliúna a chur chun cinn. Ina theannta sin 
soláthraíonn GEOB gníomhaíochtaí oiliúna 
den scoth, agus sin ar dhóigh chost-
éifeachtúil ar leibhéal an Aontais. Ina 
theannta sin, cuimsítear leis comhlachtaí 
oiliúna breithiúnaí ó thíortha is iarrthóirí 
mar chomhaltaí breathnóirí.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10 a) Ba cheart go dtacódh an clár 
freisin le cur chun cinn an dea-
chleachtais idir cúirteanna go háirithe ó 
thaobh déileáil le foréigean 
inscnebhunaithe agus malartú acmhainní 
comhchoiteanna agus ábhar oiliúna 
maidir le foréigean inscnebhunaithe, le 
haghaidh breithiúna, ionchúisitheoirí 
poiblí, dlíodóirí, póilíní agus gairmithe 
eile a bhíonn i dteagmháil le híospartaigh 
an fhoréigin inscnebhunaithe;

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) De bhun Airteagal 67 CFAE, ba 
cheart don Aontas a bheith ina limistéar 
saoirse, slándála agus ceartais agus urraim 
ann do chearta bunúsacha, rud a bhfuil 
rochtain ar an gceartas ríthábhachtach lena 
aghaidh. Chun rochtain éifeachtach ar an 
gceartas a éascú, agus d'fhonn an mhuinín 
fhrithpháirteach atá fíor-riachtanach chun 
dea-fheidhmiú limistéar na saoirse, na 
slándála agus an cheartais a chinntiú, is gá 
tacaíocht airgeadais a leathnú chuig 
gníomhaíochtaí údarás eile seachas údaráis 
bhreithiúnacha agus cleachtóirí dlí, agus 
chuig eagraíochtaí na sochaí sibhialta, a 
rannchuidíonn leis na cuspóirí sin.

(14) De bhun Airteagal 67 CFAE, ba
cheart don Aontas a bheith ina limistéar 
saoirse, slándála agus ceartais agus urraim 
ann do chearta bunúsacha, rud a bhfuil 
rochtain ar an gceartas ríthábhachtach lena 
aghaidh. Chun rochtain éifeachtach ar an 
gceartas a éascú, agus chun íospartaigh na 
coireachta a chosaint, agus d'fhonn an 
mhuinín fhrithpháirteach atá fíor-
riachtanach chun dea-fheidhmiú limistéar 
na saoirse, na slándála agus an cheartais a 
chinntiú, is gá tacaíocht airgeadais a 
leathnú chuig gníomhaíochtaí údarás eile 
seachas údaráis bhreithiúnacha agus 
cleachtóirí dlí, agus chuig eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta, a rannchuidíonn leis na 
cuspóirí sin.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) De bhun Airteagal 8 agus 
Airteagal 10 CFAE, ba cheart don Chlár 
tacú freisin le príomhshruthú chuspóirí an 
chomhionannais idir mná agus fir agus le 
cuspóirí an neamh-idirdhealaithe ina 
ghníomhaíochtaí uile.

(15) De bhun Airteagal 8 agus Airteagal 
10 CFAE, ba cheart don Chlár cur chuige 
tras-earnálach a ghlacadh i leith chur 
chun cinn an chomhionannais inscne, 
tacú le príomhshruthú inscne, cearta 
comhionanna agus chuspóirí an neamh-
idirdhealaithe ina ghníomhaíochtaí uile. Ba 
cheart faireachán agus meastóireacht 
rialta a dhéanamh chun measúnú a 
dhéanamh ar an mbealach ina dtugtar 
aghaidh ar shaincheisteanna maidir le 
comhionannas inscne agus maidir le 
neamh-idirdhealú i ngníomhaíochtaí an 
Chláir.

Leasú 16
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart go rannchuideodh na 
gníomhaíochtaí atá cumhdaithe ag 
Rialachán seo le limistéar Eorpach ceartais 
a chruthú trí chomhar agus líonrú 
trasteorann a mhéadú agus trí dhlí an 
Aontais a chur i bhfeidhm go ceart, go 
comhleanúnach agus go comhsheasmhach.
Ba cheart do ghníomhaíochtaí cistiúcháin 
rannchuidiú le tuiscint choiteann ar 
luachanna an Aontais, an smacht reachta, 
eolas níos fearr ar dhlí an Aontais agus ar 
bheartais an Aontais, eolas agus dea-
chleachtais a roinnt maidir le hionstraimí 
an chomhair bhreithiúnaigh a úsáid ag na 
páirtithe leasmhara go léir lena mbaineann, 
agus le hiomadú réiteach digiteach comh-
inoibritheach a thacaíonn le comhar 
trasteorann leanúnach agus éifeachtach, 
agus ba cheart bonn fónta anailíse a 
sholáthar chun tacú le forbairt agus 
forfheidhmiú agus cur i bhfeidhm ceart 
dhlíthe agus bheartais an Aontais. Le 
hidirghabháil an Aontais is féidir na 
gníomhaíochtaí sin a shaothrú go 
comhsheasmhach ar fud an Aontais agus 
barainneachtaí scála a ghiniúint. Fairis sin, 
is fearr is féidir leis an tAontas Eorpach ná 
na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar ghnóthaí 
trasteorann agus clár Eorpach um 
fhoghlaim fhrithpháirteach a chur ar fáil.

(16) Ba cheart go rannchuideodh na 
gníomhaíochtaí atá cumhdaithe ag an 
Rialachán seo le limistéar Eorpach ceartais 
a chruthú trí chomhar agus líonrú 
trasteorann a mhéadú agus trí fheasacht a 
ardú maidir le dlí an Aontais a chur i 
bhfeidhm go ceart, go praiticiúil, go 
comhleanúnach agus go comhsheasmhach, 
go háirithe dlí comhionannais AE, agus 
cur chun feidhme agus comhordú níos 
fearr a chur chun cinn idir na hionstraimí 
éagsúla cosanta íospartach de chuid AE 
go háirithe Treoir 2012/29/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 
2012 lena mbunaítear íoschaighdeáin 
maidir le cearta, tacaíocht agus cosaint 
d’íospartaigh na coireachta, agus a 
chuirtear in ionad Chinneadh Réime 
2001/220/JHA ón gComhairle agus 
Treoir 2011/99/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 13 
Nollaig 2011 maidir leis an Ordú Cosanta 
Eorpach, Rialachán 606/2013 maidir le 
haitheantas frithpháirteach do bhearta 
cosanta in ábhair shibhialta agus Treoir 
2011/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 
maidir le Gáinneáil ar Dhaoine a Chosc 
agus a Chomhrac agus na hÍospartaigh 
atá Thíos léi a Chosaint; Ba cheart do 
ghníomhaíochtaí cistiúcháin rannchuidiú le 
tuiscint choiteann ar luachanna an Aontais, 
an smacht reachta, eolas níos fearr ar dhlí 
an Aontais agus ar bheartais an Aontais, 
eolas agus dea-chleachtais a roinnt maidir 
le hionstraimí an chomhair bhreithiúnaigh 
a úsáid ag na páirtithe leasmhara go léir 
lena mbaineann, agus le hiomadú réiteach 
digiteach comh-inoibritheach a thacaíonn 
le comhar trasteorann leanúnach agus 
éifeachtach, agus ba cheart bonn fónta 
anailíse a sholáthar chun tacú le forbairt 
agus forfheidhmiú agus cur i bhfeidhm 
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ceart dhlíthe agus bheartais an Aontais. Le 
hidirghabháil an Aontais is féidir na 
gníomhaíochtaí sin a shaothrú go 
comhsheasmhach ar fud an Aontais agus 
barainneachtaí scála a ghiniúint. Fairis sin, 
is fearr is féidir leis an tAontas Eorpach ná 
na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar ghnóthaí 
trasteorann agus clár Eorpach um 
fhoghlaim fhrithpháirteach a chur ar fáil.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16 a) Ní chuireann córas ceartais an 
Aontais ceartas agus cosaint 
leordhóthanach ar fáil do mhná agus 
cailíní agus, dá bharr sin, ní fhaigheann 
íospartaigh an fhoréigin inscnebhunaithe 
an tacaíocht is gá. Áiríonn sé sin freisin 
easpa cosanta agus tacaíochta i ndáil le 
híospartaigh na gáinneála ar dhaoine 
chun críocha gnéis, mná ar dídeanaithe 
agus imircigh iad, daoine LGBTIQ agus 
daoine faoi mhíchumas.

Leasú 18

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) comhar breithiúnach in ábhair 
shibhialta agus choiriúla a éascú agus tacú 
leis an saghas sin comhair, agus an smacht 
reachta a chur chun cinn, lena n-áirítear 
tacú leis na hiarrachtaí chun éifeachtacht 
na gcóras ceartais náisiúnta a fheabhsú 
agus cinntí a fhorfheidhmiú;

(a) comhar breithiúnach in ábhair 
shibhialta agus choiriúla a éascú agus tacú 
leis an saghas sin comhair, agus an smacht 
reachta agus cearta bunúsacha a chur 
chun cinn, lena n-áirítear tacú leis na 
hiarrachtaí chun éifeachtacht na gcóras 
ceartais náisiúnta a fheabhsú agus cinntí a 
fhorfheidhmiú agus cosaint íospartach le 
haird ar an ngné atá íogair ó thaobh 
inscne de;
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Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a a) tacú le cearta comhionanna agus 
leis an neamh-idirdhealú atá bunaithe ar 
ghnéas, ar chine nó bunadh eitneach, ar 
reiligiún nó creideamh, ar mhíchumas, ar 
aois nó ar ghnéaschlaonach, agus na 
cearta sin a chur chun cinn, comhrac i 
gcoinne fuath ban, an chiníochais, na 
seineafóibe, na homafóibe, agus cearta 
daoine faoi chumas agus cearta leanaí a 
neartú; 

Leasú 20
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tacú le hoiliúint bhreithiúnach agus 
sin a chur chun cinn, d'fhonn cultúr 
coiteann dlíthiúil, breithiúnach agus smacht 
reachta a chothú;

(b) tacú le hoiliúint bhreithiúnach atá 
íogair ó thaobh inscne de agus dírithe ar 
an íospartach agus sin a chur chun cinn, 
d’fhonn cultúr coiteann dlíthiúil, 
breithiúnach agus smacht reachta a chothú, 
agus gné na hinscne agus reachtaíocht 
chomhionannais AE á gcur san áireamh; 

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) a áirithiú go ndéantar neartú ar 
an rochtain atá ag mná agus cailíní ar 
cheartas i gcásanna d’fhoréigean 
inscnebhunaithe, trí Choinbhinsiún 
Iostanbúl a dhaingniú agus trí 
reachtaíocht chuimsitheach a ghlacadh i 
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gcoinne foréigean inscnebhunaithe san 
Aontas;

Leasú 22

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) rochtain éifeachtach ar an gceartas 
a éascú do gach duine, lena n-áirítear trí 
mheáin leictreonacha, trí nósanna imeachta 
sibhialta agus coiriúla éifeachtacha a chur 
chun cinn agus trí thacú le cearta 
íospartach na coireachta agus le cearta nós 
imeachta daoine atá faoi dhrochamhras
agus daoine atá cúisithe in imeachtaí 
coiriúla, agus na cearta sin a chur chun 
cinn.

(c) rochtain éifeachtach, chomhionann 
agus atá saor ó idirdhealú ar an gceartas a 
éascú do gach duine, lena n-áirítear trí 
mheáin leictreonacha, trí nósanna imeachta 
sibhialta agus coiriúla éifeachtacha a chur 
chun cinn agus trí thacú le cearta 
íospartach na coireachta, go háirithe mná 
agus leanaí, agus le cearta nós imeachta 
daoine atá faoi dhrochamhras agus daoine 
atá cúisithe in imeachtaí coiriúla, agus na 
cearta sin a chur chun cinn.

Leasú 23

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Déanfar an buiséad a 
leithdháiltear ar ghníomhaíochtaí atá 
nasctha le cur chun cinn an 
chomhionannais inscne a léiriú go 
bliantúil mar mhír neamhspleách sa 
bhuiséad;

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 4 a

Príomhshruthú



AD\1174170GA.docx 17/24 PE628.459v03-00

GA

I gcur chun feidhme a ghníomhaíochtaí 
uile, féachfaidh an Clár le comhionannas 
a chur chun cinn idir fir agus mná. 
Comhlíonfaidh an Clár freisin an 
toirmeasc ar idirdhealú atá bunaithe ar 
na forais a liostaítear in Airteagal 21 den 
Chairt, i gcomhréir leis na teorainneacha 
a leagtar síos in Airteagal 51 den Chairt 
agus laistigh de na teorainneacha sin.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – 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 Airteagal 3.

1. Leagtar amach in Iarscríbhinn II na 
táscairí atá imdhealaithe ó thaobh inscne 
de a úsáidfear le tuairisciú a dhéanamh ar 
dhul chun cinn an Chláir maidir le baint 
amach na gcuspóirí sonracha a leagtar 
amach in Airteagal 3.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Is bealach a bheidh san 
fhaireachán freisin chun measúnú a 
dhéanamh ar an mbealach a dtugtar 
aghaidh ar shaincheisteanna 
comhionannais inscne agus neamh-
idirdhealaithe i ngníomhaíochtaí an 
Chláir.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 3
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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, a bheidh imdhealaithe ó 
thaobh inscne de i gcás inarb iomchuí,
chun faireachán a dhéanamh ar chur chun 
feidhme an chláir, agus baileofar na sonraí 
sin ar dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach 
agus tráthúil. Chuige sin, forchuirfear 
ceanglais chomhréireacha tuairiscithe ar 
fhaighteoirí cistí ón Aontas agus ar na 
Ballstáit.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1

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. Déanfar meastóireachtaí go tráthúil 
sa dóigh agus go bhféadfar leas a bhaint 
astu sa phróiseas cinnteoireachta agus 
chun faireachán a dhéanamh ar chur 
chun feidhme na ngníomhaíochtaí arna 
ndéanamh faoin gClár agus ar ghnóthú 
na cuspóirí sonracha a leagtar amach in 
Airteagal 3 agus i gcomhréir le hAirteagal 
5 (príomhshruthú). Beidh gach 
meastóireacht íogair ó thaobh inscne de 
agus áireofar iontu caibidil shonrach ar 
chomhionannas inscne ina mbeidh 
anailís mhionsonraithe ar an mbuiséad 
cláir atá tiomnaithe do ghníomhaíochtaí a 
bhaineann le comhionannas inscne.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Roimh dó gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun 

4. Roimh dó gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun 
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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.

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.  
Déanfar cothromaíocht inscne a áirithiú i 
gcomhdhéanamh an ghrúpa saineolaithe 
a rachfar i gcomhairle leo.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. múscailt feasachta, faisnéis a 
scaipeadh chun eolas a fheabhsú ar 
bheartais an Aontais agus ar dhlí an 
Aontais lena n áirítear dlí substainteach 
agus dlí nós imeachta, ionstraimí comhair 
bhreithiúnaigh, cásdlí ábhartha Chúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, agus 
dlí comparáideach agus caighdeáin 
Eorpacha agus idirnáisiúnta;

1. múscailt feasachta, faisnéis a 
scaipeadh chun eolas a fheabhsú ar 
bheartais an Aontais agus ar dhlí an 
Aontais lena n áirítear dlí substainteach 
agus dlí nós imeachta, ionstraimí comhair 
bhreithiúnaigh, cásdlí ábhartha Chúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, agus 
dlí comparáideach agus caighdeáin 
Eorpacha agus idirnáisiúnta;
gníomhaíochtaí ag eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta lena n-áirítear abhcóideacht, 
dlíthíocht, slógadh poiblí agus oideachas, 
agus soláthar seirbhísí atá bunaithe ar 
chearta an duine; tacaíocht spriocdhírithe 
d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta 
(ESSanna) atá ag obair ar 
shaincheisteanna áitiúla agus náisiúnta.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. An dea-chleachtas a mhalartú 
maidir le cad iad na bealaí is fearr chun 
an ghné atá íogair ó thaobh inscne de a 
chur chun cinn agus a ionchorprú i 
ngach céim den chóras breithiúnach agus 
na bealaí is fearr chun a áirithiú go 
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bhfuil rochtain chomhionann ar cheartas 
ann do chách. 

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – roinn 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. gníomhaíochtaí anailíse agus 
faireacháin25 chun feabhas a chur ar an 
eolas agus ar an tuiscint ar na constaicí a 
d'fhéadfadh a bheith ar dhea-fheidhmiú an 
limistéir Eorpaigh cheartais agus chun cur 
chun feidhme dhlí an Aontais agus beartais 
sna Ballstáit a fheabhsú;

3. gníomhaíochtaí anailíse agus 
faireacháin25 chun feabhas a chur ar an 
eolas agus ar an tuiscint ar na constaicí a 
d'fhéadfadh a bheith ar dhea-fheidhmiú an 
limistéir Eorpaigh cheartais agus chun cur 
chun feidhme dhlí an Aontais agus beartais 
sna Ballstáit a fheabhsú go háirithe i 
réimse na gceart comhionann agus 
uilíoch agus an rochtain neamh-
idirdhealaitheach ar cheartas do gach 
duine san Aontas, gan beann ar a stádas 
cónaithe;

__________________ __________________

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

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

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. páirtithe leasmhara ábhartha a chur 
faoi oiliúint chun eolas ar bheartais an 
Aontais agus ar dhlí an Aontais a fheabhsú, 
lena n áirítear inter alia an dlí 
substainteach agus an dlí nós imeachta, 
úsáid ionstraimí comhair bhreithiúnaigh an 

4. páirtithe leasmhara ábhartha a chur 
faoi oiliúint chun eolas ar bheartais an 
Aontais agus ar dhlí an Aontais a fheabhsú, 
lena n áirítear inter alia an dlí 
substainteach agus an dlí nós imeachta, dlí 
an Aontais maidir le cearta, tacaíocht 
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Aontais, cás-dlí ábhartha Chúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, an 
dlítheangeolaíocht agus an dlí 
comparáideach.

agus cosaint d’íospartaigh na coireachta, 
úsáid ionstraimí comhair bhreithiúnaigh an 
Aontais, cás-dlí ábhartha Chúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, an 
dlítheangeolaíocht agus an dlí 
comparáideach.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4 a. Oiliúint shonrach inscne le 
haghaidh breithiúna, dlíodóirí, póilíní 
agus ionchúisitheoirí maidir le foréigean 
inscnebhunaithe agus nósanna imeachta 
atá éasca d’íospartaigh a úsáid, agus 
malartú an dea-chleachtais idir 
cúirteanna, go háirithe maidir le conas 
déileáil le foréigean inscnebhunaithe.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. forbairt acmhainní a dhéanamh ar 
líonraí tábhachtacha ar an leibhéal Eorpach 
agus ar líonraí breithiúnacha Eorpacha, 
lena n áirítear líonraí arna mbunú le dlí an 
Aontais chun cur i bhfeidhm agus 
forfheidhmiú éifeachtach dhlí an Aontais a 
áirithiú, chun dlí an Aontais, spriocanna 
beartais agus straitéisí i réimsí an chláir a 
chur chun cinn agus a fhorbairt tuilleadh 
agus chun tacú le heagraíochtaí na sochaí 
sibhialta atá gníomhach sna réimsí a 
chumhdaítear leis an gClár.

6. forbairt acmhainní a dhéanamh ar 
líonraí tábhachtacha ar an leibhéal 
Eorpach, ar líonraí agus eagraíochtaí um 
chearta na mBan, ar eagraíochtaí chearta 
LGBTIQ,  agus ar líonraí breithiúnacha 
Eorpacha, lena n áirítear líonraí arna 
mbunú le dlí an Aontais chun cur i 
bhfeidhm agus forfheidhmiú éifeachtach 
dhlí an Aontais a áirithiú, chun dlí an 
Aontais, spriocanna beartais agus straitéisí 
i réimsí an chláir a chur chun cinn agus a 
fhorbairt tuilleadh agus chun tacú le 
heagraíochtaí na sochaí sibhialta atá 
gníomhach sna réimsí a chumhdaítear leis 
an gClár.
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Leasú 36

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

Déanfar faireachán ar an gClár ar bhonn 
sraith táscairí atá beartaithe tomhas a 
dhéanamh ar a mhéid atá cuspóirí 
ginearálta agus sonracha an Chláir bainte 
amach agus d'fhonn na hualaí agus na 
costais riaracháin a íoslaghdú. Chuige sin, 
baileofar sonraí maidir leis an tsraith a 
leanas de tháscairí ríthábhachtacha agus i 
gcás inarb infheidhme beidh na sonraí sin 
imdhealaithe ó thaobh inscne de.
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