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LEASUITHE 

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla 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 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(2) Ní mór leanúint de na cearta agus 

na luachanna sin a chur chun cinn agus a 

neartú agus a chomhroinnt i measc na 

saoránach agus ní mór go mbeadh na 

pobail laistigh de thionscadal AE. Dá bhrí 

sin, cruthófar Ciste nua um Cheartas, 

Chearta agus Luachanna a chuimseoidh na 

cláir um Chearta agus Luachanna agus um 

Cheartas i mbuiséad an Aontais Eorpaigh. 

Tráth a chaithfidh sochaithe Eorpacha 

aghaidh a thabhairt ar antoisceachas, 

radacachas agus easaontais, is tábhachtaí 

murab ionann agus riamh ceartas, cearta 

agus luachanna an Aontais a chur chun 

cinn, a neartú, agus a chosaint, mar atá: 

cearta an duine, meas ar dhínit an duine, an 

tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, 

an smacht reachta. Beidh impleachtaí móra 

díreacha aige sin ar an saol polaitiúil, 

sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch san 

Aontas. Mar chuid den Chiste nua, 

leanfaidh an Clár um Cheartas de bheith ag 

tacú le forbairt bhreise limistéar Aontais de 

cheartas agus de chomhar trasteorann. 

Tabharfaidh 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 gComhairle (dá 

ngairfear ‘na cláir réamhtheachtacha’ 

(2) Ní mór leanúint de na cearta agus 

na luachanna sin a chothú, a chosaint, a 

chur chun cinn, a fhorfheidhmiú agus a 

chomhroinnt go héifeachtúil i measc na 

saoránach agus ní mór go mbeadh na 

pobail ag croílár thionscadal AE chun na 

cearta agus na luachanna sin a urramú 

sna Ballstáit agus chun éifeachtaí 

díobhálacha ar an Aontas ina iomláine a 

sheachaint a thiocfadh as meath orthu a 

d'fhéadfadh tarlú. Dá bhrí sin, cruthófar 

Ciste nua um Cheartas, Cearta agus 

Luachanna a chuimseoidh na cláir um 

Chearta agus Luachanna agus um Cheartas 

i mbuiséad an Aontais Eorpaigh, rud a 

thacóidh le sochaithe oscailte, 

daonlathacha, iolracha agus 

cuimsitheacha. Tráth a chaithfidh 

sochaithe Eorpacha aghaidh a thabhairt ar 

antoisceachas, radacachas agus easaontais, 

is tábhachtaí murab ionann agus riamh 

ceartas, cearta agus luachanna an Aontais a 

chur chun cinn, a neartú, agus a chosaint, 

mar atá: cearta an duine, meas ar dhínit an 

duine, an tsaoirse, an daonlathas, an 

comhionannas, an smacht reachta. Beidh 

impleachtaí móra díreacha aige sin ar an 

saol polaitiúil, sóisialta, cultúrtha agus 

eacnamaíoch san Aontas. Mar chuid den 

Chiste nua, leanfaidh an Clár um Cheartas 

de bheith ag tacú le forbairt bhreise 

limistéar Aontais de cheartas agus de 

chomhar trasteorann. Tabharfaidh an Clár 

um Chearta agus Luachanna le chéile Clár 
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anseo feasta). 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 

gComhairle (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 2014-20 (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 2014-20 (IO L 

354, 28.12.2013, lch. 62). 

 

Leasú  2 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 3 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(3) Déanfar an Ciste um Cheartas, 

Cearta agus Luachanna agus an dá chlár 

cistiúcháin atá mar bhonn faoi a dhíriú, go 

príomha, ar dhaoine agus ar eintitis a 

rannchuidíonn le beocht agus beatha a chur 

sna luachanna, sna cearta agus san 

éagsúlacht shaibhir is coiteann dúinn. Is é 

an cuspóir bunaidh sochaí atá bunaithe ar 

chearta agus atá cothrom, 

uilechuimsitheach agus daonlathach a 

chothú agus a choinneáil ar bun. Áirítear 

leis sin sochaí shibhialta bhríomhar, a 

spreagann rannpháirtíocht dhaonlathach, 

shibhialta agus shóisialta na ndaoine agus 

éagsúlacht shaibhir shochaí na hEorpa a 

chothú, bunaithe freisin ar an stair agus ar 

an gcuimhne is coiteann dúinn. In 

Airteagal 11 den Chonradh ar Fheidhmiú 

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 

(3) Déanfar an Ciste um Cheartas, 

Cearta agus Luachanna agus an dá chlár 

cistiúcháin atá mar bhonn faoi a dhíriú, go 

príomha, ar dhaoine agus ar eintitis a 

rannchuidíonn le beocht agus beatha a chur 

sna luachanna, sna cearta agus san 

éagsúlacht shaibhir is coiteann dúinn. Is é 

an cuspóir deiridh sochaí atá bunaithe ar 

chearta agus ar luachanna coiteanna agus 

atá cothrom, oscailte, uilechuimsitheach 

agus daonlathach a chothú agus a 

choinneáil ar bun trí chistiú a dhéanamh 

ar ghníomhaíochtaí lena gcuirtear chun 

cinn sochaí shibhialta bhríomhar agus 

chumasaithe. Áirítear le gníomhaíochtaí 

den sórt sin rannpháirtíocht dhaonlathach, 

shibhialta agus shóisialta na ndaoine a 

spreagadh agus síocháin agus éagsúlacht 

shaibhir shochaí na hEorpa a chothú, 

bunaithe freisin ar ár luachanna, ár stair 

agus ar an gcuimhne is coiteann dúinn. Le 

hAirteagal 11 den Chonradh ar Fheidhmiú 

an Aontais Eorpaigh ceanglaítear go 

gcoimeádfaidh na hinstitiúidí idirphlé 
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ghníomhaíocht an Aontais. oscailte, trédhearcach agus rialta leis an 

tsochaí shibhialta agus go dtabharfaidh 

siad, le modhanna iomchuí, an deis do 

shaoránaigh agus dá gcomhlachais 

ionadaíocha, a dtuairimí a chur in iúl agus 

a mhalartú go poiblí i ngach réimse de 

ghníomhaíocht an Aontais. Ba cheart don 

Choimisiún mar sin idirphlé rialta a 

choimeád le tairbhithe an Chláir mar aon 

le geallsealbhóirí ábhartha eile. 

 

Leasú  3 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 5 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(5) Chun an tAontas Eorpach a 

thabhairt níos gaire dá chuid saoránach, 

teastaíonn gníomhartha agus iarrachtaí 

comhordaithe éagsúla. Trí shaoránaigh a 

thabhairt le chéile i dtionscadail um 

nascadh bailte nó i líonraí bailte agus trí 

thacú le heagraíochtaí sochaí sibhialta sna 

ceantair atá clúdaithe ag an gclár cuirfear le 

ról na saoránach sa tsochaí agus, i 

ndeireadh báire, lena rannpháirtíocht i saol 

daonlathach an Aontais. San am céanna, trí 

thacú le gníomhaíochtaí a chuireann chun 

cinn comhthuiscint, éagsúlacht, idirphlé 

agus meas ar dhaoine eile cothaítear mothú 

muintearais agus féiniúlacht Eorpach, atá 

bunaithe ar thuiscint chomhroinnte ar 

luachanna, chultúr, stair agus oidhreacht na 

hEorpa. Tá cur chun cinn mhothú 

muintearais níos láidre san Aontas agus 

luachanna an Aontais tábhachtach go 

háirithe i measc saoránach sna réigiúin is 

forimeallaí san Aontas mar gheall ar a n-

iargúltacht agus a bhfad ó mhór-roinn na 

hEorpa. 

(5) Chun an tAontas Eorpach a 

thabhairt níos cóngaraí dá chuid saoránach, 

agus a muinín inti a mhéadú, teastaíonn 

gníomhartha agus iarrachtaí comhordaithe 

éagsúla. Cuirfear le ról na saoránach sa 

tsochaí agus lena rannpháirtíocht i saol 

daonlathach an Aontais faoi dheoidh trí 

shaoránaigh a thabhairt le chéile i 

dtionscadail um nascadh bailte nó i líonraí 

bailte agus trí thacú le heagraíochtaí sochaí 

sibhialta sna ceantair atá clúdaithe ag an 

gclár. San am céanna, trí thacú le 

gníomhaíochtaí a chuireann chun cinn 

comhthuiscint, éagsúlacht, idirphlé, 

cuimsiú sóisialta agus meas ar dhaoine eile 

cothaítear mothú muintearais agus 

féiniúlacht Eorpach, atá bunaithe ar 

thuiscint chomhroinnte ar luachanna, 

chultúr, stair agus oidhreacht na hEorpa. 

Tá sé tábhachtach go ndéanfaí dáimh níos 

láidre leis an Aontas agus le luachanna an 

Aontais a chur chun cinn go háirithe i 

measc saoránach sna réigiúin is forimeallaí 

san Aontas mar gheall ar a n-iargúltacht 

agus a bhfad ó mhór-roinn na hEorpa. 

 

Leasú  4 

Togra le haghaidh rialacháin 
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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 

chomhchoiteann, 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 atá bunaithe ar 

éagsúlacht, dlúthpháirtíocht agus an 

dáimh eadrainn agus ar an oidhreacht 

chultúrtha choiteann atá againn. 

 

Leasú  5 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 7 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(7) Ba cheart do shaoránaigh a bheith 

níos feasaí faoina gcearta a thagann as 

saoránacht an Aontais chomh maith, agus 

ba cheart go mbeidís ar a gcompord agus 

iad ina gcónaí, ag taisteal, ag staidéar, ag 

obair agus ag déanamh obair dheonach i 

mBallstát eile, agus ba cheart dóibh a 

bheith ábalta leas a bhaint as a gcearta 

saoránachta agus iad a fheidhmiú, a muinín 

a chur i rochtain chomhionann, in-

fhorfheidhmitheacht agus cosaint iomlán a 

gceart gan aon leithcheal is cuma cén áit 

san Aontas a bhfuil siad. Is gá tacú leis an 

tsochaí shibhialta maidir le cur chun cinn, 

cosaint agus ardú feasachta i dtaobh 

chomhluachanna an Aontais faoi 

Airteagal 2 CAE agus maidir le 

rannchuidiú leis na cearta atá ann faoi dhlí 

an Aontais a fheidhmiú go héifeachtach. 

(7) Ba cheart do shaoránaigh a bheith 

níos feasaí faoina gcearta agus faoina 

dtairbhí a eascraíonn as saoránacht an 

Aontais chomh maith, agus ba cheart go 

mbeidís ar a gcompord agus iad ina gcónaí, 

ag taisteal, ag staidéar, ag obair agus ag 

déanamh obair dheonach i mBallstát eile, 

agus ba cheart dóibh a bheith ábalta leas a 

bhaint as a gcearta saoránachta agus iad a 

fheidhmiú, a muinín a chur i rochtain 

chomhionann, in-fhorfheidhmitheacht agus 

cosaint iomlán a gceart gan aon idirdhealú 

is cuma cén áit san Aontas a bhfuil siad. Is 

gá an tsochaí shibhialta a neartú ar gach 

leibhéal trí chomhluachanna AE faoi 

Airteagal 2 CAE a chur chun cinn, a 

chosaint agus feasacht a ardú ina dtaobh 

chun rannchuidiú leis na cearta atá ann 

faoi dhlí an Aontais a fheidhmiú go 

héifeachtach. 
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Leasú  6 

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 frithiarmhairtí 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 ceart 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 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 

daoine aonair a shásamh agus cuireann siad 

le comhionannas idir mná agus fir. Ba 

cheart tacú leis na tosaíochtaí sin leis an 

gclár. 

(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 

gníomhaíocht a dhéanamh chun cearta an 

linbh a chur chun cinn agus chun 

rannchuidiú le cosaint an linbh agus 

daoine óga ar dhíobháil agus ar fhoréigean 

lena bhféadfaí dochar a dhéanamh dá 

shláinte coirp nó meabhrach agus lena 

bhféadfaí a gcearta forbartha, cosanta agus 

dínite a shárú. Tosaíochtaí de chuid an 

Aontais is ea gach cineál foréigin a 

chomhrac, cosc a chur chun cinn agus 

íospartaigh a chosaint agus tacaíocht a 

thabhairt dóibh agus cuidíonn 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  7 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 13 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(13) Tá an ceart go ndéanfar a shaol nó a 

saol príobháideach agus a shaol nó a saol 

teaghlaigh, a chónaí nó a cónaí agus a 

chumarsáidí nó a cumarsáidí a urramú 

(ceart chun príobháideachais) ina cheart 

(13) Tá an ceart go dtabharfaí urraim do 

shaol príobháideach agus teaghlaigh duine, 

dá áit chónaithe agus dá chuid cumarsáide 

(an ceart chun príobháideachais) ina cheart 

bunúsach a chumhdaítear in Airteagal 7 
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bunúsach atá cuimsithe in Airteagal 7 den 

Chairt um Chearta Bunúsacha. Tá cosaint 

sonraí pearsanta ina cheart bunúsach atá 

cuimsithe in Airteagal 8 agus in 

Airteagal 16 den Chonradh ar Fheidhmiú 

an Aontais Eorpaigh. Tá comhlíonadh na 

rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta 

faoi réir rialú ag údaráis neamhspleácha 

mhaoirseachta. I gcreat dlíthiúil an 

Aontais, go háirithe Rialachán (AE) 

2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle12 agus Treoir (AE) 2016/680 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle13 leagtar síos forálacha chun 

áirithiú go gcaomhnaítear go héifeachtach 

an ceart chun cosaint sonraí pearsanta. Leis 

na hionstraimí dlíthiúla sin, cuirtear ar 

iontaoibh d’údaráis náisiúnta 

mhaoirseachta um chosaint sonraí 

pearsanta feasacht poiblí agus tuiscint ar na 

rioscaí, rialacha, coimircí agus cearta i 

ndáil le próiseáil sonraí pearsanta a chur 

chun cinn. Ba cheart don Aontas a bheith 

ábalta staidéar agus gníomhaíochtaí 

ardaithe feasachta agus gníomhaíochtaí 

ábhartha eile a dhéanamh ag cur san 

áireamh na tábhachta a bhaineann leis an 

gceart go ndéanfar sonraí pearsanta a 

chosaint tráth atá forás ag teacht go pras ar 

an teicneolaíocht. 

den Chairt um Chearta Bunúsacha. Tá 

cosaint sonraí pearsanta ina cheart 

bunúsach a chumhdaítear in Airteagal 8 

den Chairt um Chearta Bunúsacha agus in 

Airteagal 16 den Chonradh ar Fheidhmiú 

an Aontais Eorpaigh. Tá comhlíonadh na 

rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta 

faoi réir rialú na n-údarás neamhspleách 

maoirseachta. I gcreat dlíthiúil an Aontais, 

go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle12 agus Treoir (AE) 2016/680 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle13 leagtar síos forálacha chun 

áirithiú go gcaomhnaítear go héifeachtach 

an ceart chun cosaint sonraí pearsanta. Leis 

na hionstraimí dlíthiúla sin cuirtear de 

chúram ar na húdaráis náisiúnta 

mhaoirseachta um chosaint sonraí 

pearsanta feasacht poiblí agus tuiscint ar na 

rioscaí, rialacha, coimircí agus cearta i 

ndáil le próiseáil sonraí pearsanta a chur 

chun cinn. Ba cheart an tAontas a bheith 

ábalta gníomhaíochtaí ardaithe feasachta a 

dhéanamh, tacú le heagraíochtaí na 

sochaí sibhialta san obair ar son cosaint 

sonraí i gcomhréir le caighdeáin an 

Aontais, staidéir a dhéanamh agus 

gníomhaíochtaí ábhartha eile a dhéanamh i 

bhfianaise a thábhachtaí atá an ceart go 

gcosnófaí sonraí pearsanta tráth atá forás 

ag teacht go pras ar an teicneolaíocht. 

_________________ _________________ 

12 IO L 119, 4.5.2016, lch. 1-88. 12 IO L 119, 4.5.2016, lch. 1-88. 

13 IO L 119, 4.5.2016, lch. 89-131. 13 IO L 119, 4.5.2016, lch. 89-131. 

 

Leasú  8 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 14 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(14) Le hAirteagal 24 CFAE cuirtear 

d’oibleagáid ar Pharlaimint na hEorpa agus 

ar an gComhairle forálacha a ghlacadh 

maidir leis na nósanna imeachta agus na 

(14) Is é an tionscnamh Eorpach ó na 

saoránaigh an chéad ionstraim 

fornáisiúnta um dhaonlathas 

rannpháirteach, lena gcruthaítear nasc 
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gcoinníollacha a bheadh ag teastáil do 

thionscnamh saoránach de réir bhrí 

Airteagal 11 den Chonradh an Aontais 

Eorpaigh. Rinneadh sin trí Rialachán [AE 

Uimh 211/2011) ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle a ghlacadh]14. Ba 

cheart go dtacódh an Clár le maoiniú na 

tacaíochta teicniúla agus eagraíochta chun 

Rialachán [(EU) Uimh 211/2011] a chur i 

bhfeidhm, agus dá réir sin ag tacú le 

cleachtadh an chirt chun tionscnaimh um 

shaoránaigh Eorpacha a sheoladh agus tacú 

leo ag saoránaigh. 

díreach idir saoránaigh na hEorpa agus 

institiúidí an Aontais. Le hAirteagal 24 

CFAE cuirtear d’oibleagáid ar Pharlaimint 

na hEorpa agus ar an gComhairle forálacha 

a ghlacadh maidir leis na nósanna imeachta 

agus na gcoinníollacha a bheadh ag teastáil 

do thionscnamh saoránach de réir bhrí 

Airteagal 11 den Chonradh an Aontais 

Eorpaigh. Rinneadh sin trí Rialachán [AE 

Uimh 211/2011) ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle a ghlacadh]14. Ba 

cheart go dtacódh an Clár le maoiniú na 

tacaíochta teicniúla agus eagraíochta chun 

Rialachán [(EU) Uimh 211/2011] a chur i 

bhfeidhm, agus dá réir sin bheadh sé ina 

bhonn taca le feidhmiú an chirt ag 

saoránaigh chun tionscnaimh um 

shaoránaigh Eorpacha a sheoladh agus tacú 

leo agus chun daoine eile a spreagadh 

chun tacú leo. 

_________________ _________________ 

14 Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 16 Feabhra 2011 maidir le tionscnamh 

na saoránach (IO L 65, 11.3.2011, lch. 1). 

14 Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 16 Feabhra 2011 maidir le tionscnamh 

na saoránach (IO L 65, 11.3.2011, lch. 1). 

 

Leasú  9 

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 

(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 

19 Aibreán 2018, tá tacaíocht airgeadais 

leordhóthanach fíorthábhachtach chun 

timpeallacht fhabhrach agus inbhuanaithe a 

chothú d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta 



 

PE627.900v02-00 10/28 AD\1169826GA.docx 

GA 

ról a neartú agus a bhfeidhmeanna a 

chomhlíonadh go neamhspleách agus go 

héifeachtúil. Agus iarrachtaí á gcomhlánú 

ar an leibhéal náisiúnta, ba cheart go 

gcuirfí dá bhrí sin le tacaíocht, cumhachtú 

agus acmhainn eagraíochtaí na sochaí 

sibhialta a fhorbairt atá gníomhach i gcur 

chun cinn chearta an duine a gcuidíonn a 

ngníomhaíochtaí le forfheidhmiú 

straitéiseach na gceart faoi dhlí AE agus 

faoi Chairt um Chearta Bunúsacha AE, 

lena n-áirítear trí ghníomhaíochtaí 

tacaíochta agus faire, chomh maith le 

comhluachanna an Aontais a chur chun 

cinn, a chosaint agus feasacht a ardú fúthu 

ar an leibhéal náisiúnta. 

chun a ról a neartú agus a bhfeidhmeanna a 

chomhlíonadh go neamhspleách agus go 

héifeachtúil. Anuas ar iarrachtaí a 

chomhlánú ar an leibhéal náisiúnta, ba 

cheart cistiú ó AE a bheith ina chuidiú dá 

bhrí sin chun tacú le hacmhainn 

eagraíochtaí neamhspleácha na sochaí 

sibhialta, í a chumhachtú agus a í a 

fhorbairt, lena n-áirítear trí bhunchistiú 

leormhaith agus roghanna costais, 

rialacha airgeadais agus nósanna 

imeachta simplithe, ar eagraíochtaí iad atá 

gníomhach i gcur chun cinn chearta an 

duine a gcuidíonn a ngníomhaíochtaí le 

forfheidhmiú straitéiseach na gceart faoi 

dhlí AE agus faoin gCairt um Chearta 

Bunúsacha AE, lena n-áirítear trí 

ghníomhaíochtaí tacaíochta agus faire, mar 

aon le comhluachanna an Aontais a chur 

chun cinn, a chosaint agus feasacht a ardú 

fúthu ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach 

agus náisiúnta. 

 

Leasú  10 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 21 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(21) Chun leithdháileadh éifeachtach 

cistí ón bhuiséad ginearálta an Aontais a 

áirithiú, is gá go n-áiritheofar breisluach 

Eorpach na ngníomhartha agus na 

ngníomhartha uile a dhéantar leis an gclár, 

a gcomhlántacht le gníomhaíochtaí na 

mBallstát, agus féachtar ag an am céanna 

do chomhsheasmhacht, comhlántach agus 

sineirgí le cláir chistiúcháin a thacaíonn le 

réimsí beartais a bhfuil dlúthcheangal acu 

lena chéile, go háirithe laistigh de chreat 

luachanna AE – agus mar sin leis an gClár 

um Cheartas – chomh maith leis le Eoraip 

na Cruthaitheachta, ERASMUS+ 

acmhainneacht na dtrasnasc cultúrtha sna 

réimsí cultúrtha, meán, ealaíon, oideachais 

agus cruthaitheachta a bhaint amach. Is gá 

sineirgí a chruthú le cláir chistiúcháin 

(21) Chun leithdháileadh éifeachtúil na 

gcistí ó bhuiséad ginearálta an Aontais a 

áirithiú, is gá breisluach Eorpach na 

ngníomhaíochtaí uile a dhéantar a áirithiú, 

lena n-áirítear na gníomhaíochtaí sin atá 

dírithe ar ár luachanna comhchoiteanna 

a chur chun cinn agus a choimirciú mar 

a chumhdaítear in Airteagal 2 CAE, agus 
a gcomhlántacht le gníomhaíochtaí na 

mBallstát a áirithiú, i gcás inarb ann do 

ghníomhaíochtaí ar leibhéal na mBallstát. 

Déanfar comhsheasmhacht, comhlántacht 

agus sineirgí a lorg le cláir chistiúcháin a 

thacaíonn le réimsí beartais a bhfuil 

dlúthcheangal acu lena chéile, go háirithe 

laistigh den Chlár um Cheartas, Cearta 

agus Luachanna – agus leis an gClár um 

Cheartas mar sin – agus le hEoraip na 
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Eorpacha eile, go háirithe sna réimsí 

fostaíochta, an mhargaidh inmheánaigh, 

fiontraíochta, óige, sláinte, saoránachta, 

ceartais, imirce, slándála, taighde, 

nuálaíochta, teicneolaíochta, tionscail, 

comhtháthaithe, turasóireachta, caidrimh 

sheachtraigh, trádála agus forbartha. 

Cruthaitheachta, le Erasmus+ chun 

acmhainneacht na dtrasnasc cultúrtha i 

réimsí an chultúir, na meán, na healaíne, an 

oideachais agus na cruthaitheachta a bhaint 

amach. Leis an sineirgíocht sin, dhéanfaí 

meáin iolraíocha, neamhspleácha agus 

saora a choimirciú agus a chur chun cinn 

agus dhéanfaí saoirse cainte a áirithiú 

agus scaipeadh na bréagaisnéise a chosc. 

Is gá sineirgí a chruthú le cláir chistiúcháin 

Eorpacha eile, go háirithe i réimsí na 

fostaíochta, an mhargaidh inmheánaigh, na 

fiontraíochta, na hóige, na sláinte, na 

saoránachta, an cheartais, na himirce, na 

slándála, an taighde, na nuálaíochta, na 

teicneolaíochta, na tionsclaíochta, an 

chomhtháthaithe, na turasóireachta, an 

chaidrimh sheachtraigh, na trádála, na 

forbartha agus chosaint na haeráide nó an 

chomhshaoil. 

 

Leasú  11 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 23 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(23) Tá feidhm ag Rialachán (AE, 

Euratom) Uimh. [an Rialachán Airgeadais 

nua] (an ‘Rialachán Airgeadais’) maidir 

leis an gClár seo. Leagtar síos leis rialacha 

maidir le cur chun feidhme bhuiséad an 

Aontais, lena n-áirítear na rialacha maidir 

le deontais, duaiseanna, soláthar, cur chun 

feidhme indíreach, ionstraimí airgeadais 

agus ráthaíochtaí buiséadacha. 

(23) Tá feidhm ag Rialachán (AE, 

Euratom) Uimh. [an Rialachán Airgeadais 

nua] (an ‘Rialachán Airgeadais’) maidir 

leis an gClár seo. Leagtar síos leis rialacha 

maidir le cur chun feidhme bhuiséad an 

Aontais, lena n-áirítear na rialacha maidir 

le deontais, duaiseanna, soláthar, cur chun 

feidhme indíreach, cúnamh airgeadais, 

ionstraimí airgeadais agus ráthaíochtaí 

buiséadacha agus éilítear trédhearcacht 

iomlán, bainistiú fónta airgeadais agus 

úsáid stuama acmhainní. Go háirithe, le 

rialacha maidir leis an deis atá ann go 

ndéanfaí eagraíochtaí na sochaí sibhialta 

a chistiú trí dheontais oibriúcháin 

ilbhliantúla, trí fhodheontais, ba cheart 

na rialacha sin a fheidhmiú mar chuid de 

chur chun feidhme an chláir sin. Leis na 

rialacha sin, ní mór an t-ualach 

riaracháin ar iarrthóirí a choimeád 
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chomh íseal agus is féidir. Nuair is féidir, 

ba cheart glacadh le hiarratais ar líne. Ba 

cheart go mbeadh rochtain ag iarrthóirí 

agus tairbhithe an chistithe i ngach sraith 

ar phointe teagmhála náisiúnta, a 

thabharfaidh tacaíocht dóibh ag gach 

céim den nós imeachta iarratais. Ba 

cheart aird chuí a thabhairt do nósanna 

imeachta tapa agus solúbtha maidir le 

deontais a bhronnadh, amhail nós 

imeachta meastóireachta dhá chéim, chun 

na costais a bhaineann le tograí a ullmhú 

nach nglacfar leo a laghdú agus chun 

éifeachtúlacht an chláir a fheabhsú. 

 

Leasú  12 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 29 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(29) De bhun mhír 22 agus mhír 23 den 

chomhaontú Idirinstitiúideach do 

Reachtóireacht Níos Fearr dar dáta an 

13 Aibreán 2016, ní mór an Clár seo a 

mheas ar bhonn na faisnéise a bhailítear trí 

cheanglais shonracha faireacháin, agus 

rórialáil agus ualaí riaracháin á seachaint, 

go háirithe i leith na mBallstát. I gcás inarb 

iomchuí, féadfaidh táscairí intomhaiste a 

bheith ar áireamh sna ceanglais sin, chun 

éifeachtaí an Chláir ar an talamh a mheas. 

(29) De bhun mhír 22 agus mhír 23 den 

chomhaontú Idirinstitiúideach do 

Reachtóireacht Níos Fearr dar dáta an 

13 Aibreán 2016, ní mór an Clár seo a 

mheas ar bhonn na faisnéise a bhailítear trí 

cheanglais shonracha faireacháin, agus 

rórialáil agus ualaí riaracháin á seachaint, 

go háirithe i leith na mBallstát. Sa 

chomhthéacs sin, d'fhéadfaí a thuiscint 

gurb ionann eagraíochtaí na sochaí 

sibhialta, údaráis phoiblí áitiúla, 

comhpháirtithe sóisialta agus araile agus 

iarratasóirí agus tairbhithe arbh fhéidir 

nach bhfuil na hacmhainní ná baill 

foirne leordhóthanacha acu chun na 

ceanglais faireacháin agus tuairiscithe a 

chomhlíonadh. I gcás inarb iomchuí, 

féadfaidh táscairí intomhaiste a áireamh 

sna ceanglais sin, chun meastóireacht a 

dhéanamh ar éifeachtaí an Chláir ar an 

talamh. 

 

Leasú  13 

Togra le haghaidh rialacháin 
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Airteagal 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Airteagal 2 Airteagal 2 

Cuspóirí an Chláir Cuspóirí an Chláir 

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 an daonlathas, an smacht reachta 

agus cearta bunúsacha a chumhdaítear in 

Airteagal 2 CAE, go háirithe trí thacú le 

heagraíochtaí na sochaí sibhialta ar an 

leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta 

agus trasnáisiúnta, agus cur lena n-

acmhainn, chun sochaithe oscailte, 

bunaithe ar chearta, daonlathacha, 

comhionanna agus cuimsitheacha a 

chothú. 

2. Laistigh den chuspóir ginearálta atá 

leagtha amach in alt 1, tá na cuspóirí 

sonracha seo a leanas ag an gclár a 

chomhfhreagraíonn do na sraitheanna arb é 

is aidhm dóibh: 

2. Laistigh den chuspóir ginearálta atá 

leagtha amach in alt 1, tá na cuspóirí 

sonracha seo a leanas ag an gclár a 

chomhfhreagraíonn do na sraitheanna arb é 

is aidhm dóibh: 

(a) comhionannas agus cearta a chur 

chun cinn (an tsraith Comhionannas agus 

Cearta) 

(a) comhionannas agus cearta a chur 

chun cinn (an tsraith Comhionannas agus 

Cearta) 

(b) rannpháirtíocht na saoránach i saol 

daonlathach an Aontais a chur chun cinn 

(an tsraith Gníomhaíocht agus 

rannpháirtíocht na Saoránach), 

(b) rannpháirtíocht na saoránach i saol 

daonlathach an Aontais a chur chun cinn 

(an tsraith Ról agus Rannpháirtíocht na 

Saoránach), 

(c) foréigean a chomhrac (an tsraith 

Daphne). 

(c) gach cineál foréigin a chomhrac 

(sraith Daphne): 

 

Leasú  14 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Airteagal 3 Airteagal 3 

An tsraith Comhionannas agus Cearta  An tsraith Comhionannas agus Cearta  

Laistigh den chuspóir sonrach atá leagtha 

amach i bpointe (a) d’Airteagal 2.(2), 

Laistigh den chuspóir ginearálta a leagtar 

amach in Airteagal 2(1) agus laistigh den 
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díreoidh an Clár ar: chuspóir sonrach a leagtar amach i 

bpointe (a) d’Airteagal 2(2), beidh an Clár 

dírithe ar an méid seo a leanas: 

(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 idirdhealú ar 

bhonn inscne, bunadh ciníoch, sóisialta, 

cultúrtha nó eitneach, reiligiúin nó 

creidimh, míchumais, aoise, teanga nó 

gnéaschlaonta a chosc agus a chomhrac, 

agus tacú le beartais chuimsitheacha maidir 

le comhionannas inscne agus frith-

idirdhealú agus a bpríomhshruthú a chur 

chun cinn chomh maith le beartais chun 

ciníochas agus gach cineál éadulaingthe a 

chomhrac, agus forálacha reachtacha na 

mBallstát á n-urramú ag an am céanna;; 

(b) cearta a chosaint agus a chur chun 

cinn, go háirithe cearta an linbh, cearta 

daoine faoi mhíchumas, cearta um 

shaoránacht AE agus na cearta a bhaineann 

le cosaint sonraí príobháideacha. 

(b) cearta 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 pearsanta. 

 

Leasú  15 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Airteagal 4 Airteagal 4 

An tsraith Ról agus Rannpháirtíocht na 

Saoránach 

An tsraith ‘Eoraip ar son na Saoránach’ 

Laistigh den chuspóir sonrach atá leagtha 

amach i bpointe (b) d’Airteagal 2.(2), 

díreoidh an Clár ar: 

Laistigh den chuspóir ginearálta a leagtar 

amach in Airteagal 2(1) agus laistigh den 
chuspóir sonrach a leagtar amach i 

bpointe (b) d’Airteagal 2(2), beidh an Clár 

dírithe ar an méid seo a leanas: 

(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; 

(b) malartú agus comhar idir 

saoránaigh tíortha éagsúla a chur chun 

cinn; rannpháirtíocht shibhialta agus 

dhaonlathach saoránach a chur chun cinn, 

rud a tugann deis do shaoránaigh agus do 

chomhlachais ionadaíocha a dtuairimí a 

(b) malartú agus comhar idir 

saoránaigh tíortha éagsúla a chur chun 

cinn; rannpháirtíocht shibhialta agus 

dhaonlathach na saoránach a chur chun 

cinn, trí dheis a thabhairt do shaoránaigh 

agus do chomhlachais ionadaíocha a 
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thabhairt le fios agus iad a mhalartú go 

poiblí i ngach réimse de ghníomhaíocht an 

Aontais; 

dtuairimí a thabhairt le fios agus iad a 

mhalartú go poiblí i ngach réimse de 

ghníomhaíocht an Aontais, sa chaoi go 

gcuirfí leis an tuiscint maidir leis an 

daonlathas iolraíoch agus 

rannpháirtíoch, an smacht reachta agus 

cearta agus luachanna bunúsacha; 

 

Leasú  16 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 5 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Airteagal 5 Airteagal 5 

An tsraith Daphne An tsraith Daphne 

Laistigh den chuspóir sonrach atá leagtha 

amach i bpointe (c) d’Airteagal 2(2), 

díreoidh an Clár ar: 

Laistigh den chuspóir ginearálta a leagtar 

amach in Airteagal 2(1) agus laistigh den 
chuspóir sonrach a leagtar amach i 

bpointe (c) d’Airteagal 2(2), beidh an Clár 

dírithe ar an méid seo a leanas: 

(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 in aghaidh 

leanaí, daoine óga agus ban a chomhrac a 

chosc, lena n-áirítear le gníomhaíocht 

oideachais, chomh maith le foréigean in 

aghaidh grúpaí eile atá i mbaol; 

(b) tacú le híospartaigh foréigin den 

sórt sin agus iad a chosaint. 

(b) tacú le híospartaigh an fhoréigin sin 

agus iad a chosaint agus leibhéal cosanta 

ar fud an Aontais a áirithiú, lena n-

áirítear trí rochtain ar cheartas, rochtain 

ar sheirbhísí tacaíochta d’íospartaigh 

agus rochtain ar thuairisciú póilíní do 

gach íospartach an fhoréigin sin a éascú. 

 

Leasú  17 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 8 – mír 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Féadfaidh an Clár cistiú a sholáthar 

ar cheann de na bealaí a leagtar síos sa 

Rialachán Airgeadais. 

2. Féadfaidh an Clár maoiniú a chur ar 

fáil, trí dheontais ghníomhaíochta agus 

deontais oibriúcháin ilbhliantúla, i gceann 
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ar bith de na foirmeacha atá leagtha síos sa 

Rialachán Airgeadais, lena n-áirítear 

úsáid a bhaint as cnapshuimeanna, 

costais aonaid, rátaí comhréidhe agus 

fodheontais. 

 

Leasú  18 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 9 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Airteagal 9 Airteagal 9 

Cineálacha gníomhaíochtaí Cineálacha gníomhaíochtaí 

Gníomhaíochtaí a rannchuidíonn le cuspóir 

sonrach a ghnóthú a shonraítear in 

Airteagal 2, féadfaidh siad cistiú a fháil 

faoin Rialachán seo. Go háirithe, beidh 

gníomhaíochtaí atá liostaithe in 

Iarscríbhinn I incháilithe le haghaidh 

cistiúcháin. 

Maiidr le bearta a rannchuidíonn leis an 

gcuspóir ginearálta dá dtagraítear in 

Airteagal 2(1) nó le gnóthú aon cheann de 

na cuspóirí a shonraítear in Airteagal 2(2), 

féadfaidh siad cistiú a fháil faoin Rialachán 

seo. Go háirithe, beidh gníomhaíochtaí atá 

liostaithe in Iarscríbhinn I incháilithe le 

haghaidh cistiúcháin. 

 

Leasú  19 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 9 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Airteagal 9a 

 Gníomhaíochtaí atá incháilithe le 

haghaidh cistiúcháin 

 Cuspóirí ginearálta agus sonracha an 

Chláir atá leagtha amach in Airteagal 2, 

déanfar iad go háirithe, ach ní go 

heisiach, trí thacú leis na gníomhaíochtaí 

seo a leanas de réir mar a chuireann 

eintiteas incháilithe amháin nó níos mó 

na gníomhaíochtaí seo a leanas i gcrích: 

 (a) feasacht a ardú, oideachas poiblí, cur 

chun cinn agus scaipeadh faisnéise chun 

feabhas a chur ar eolas faoi na beartais, 

na prionsabail agus na cearta sna réimsí 
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arna gcumhdach leis an gClár; 

 (b) foghlaim fhrithpháirteach trí dhea-

chleachtais a mhalartú i measc 

geallsealbhóirí chun faisnéis agus tuiscint 

fhrithpháirteach agus rannpháirtíocht 

shibhialta agus dhaonlathach a 

fheabhsú;  

 (c) gníomhaíochtaí faireacháin, 

tuairiscithe agus abhcóideachta chun 

feabhas a chur ar an tuiscint ar an staid 

sna Ballstáit agus ar leibhéal an Aontais 

sna réimsí a chumhdaítear leis an gClár 

agus chun feabhas a chur ar thrasuí agus 

ar chur chun feidhme dhlí an Aontais, ar 

bheartais agus ar chomhluachanna an 

Aontais laistigh de na Ballstáit; áireofar 

ar ghníomhaíochtaí den sórt sin bailiú 

sonraí agus staidrimh mar shampla; 

modhanna coiteanna a fhorbairt agus, sa 

chás inarb iomchuí, táscairí agus 

tagarmharcanna; staidéir, taighde, 

anailísí agus suirbhéanna; 

meastóireachtaí; measúnú tionchair; 

forbairt agus foilsiú treoracha, 

tuarascálacha agus ábhair oideachais. 

 (d) oiliúint a chur ar na geallsealbhóirí 

lena mbaineann chun feabhas a chur ar a 

gcuid eolais ar na beartais agus ar na 

cearta sna réimsí arna gcumhdach agus 

neartú a dhéanamh ar acmhainn na 

ngeallsealbhóirí ábhartha chun tacú leis 

na beartais agus leis na cearta sna réimsí 

arna gcumhdach; 

 (e) feasacht agus tuiscint i measc an 

phobail a chur chun cinn maidir leis na 

rioscaí, na rialacha, na coimircí agus na 

cearta a bhaineann le cosaint sonraí 

pearsanta, le príobháideachas, agus le 

slándáil dhigiteach, agus aghaidh a 

thabhairt ar an mbréagnuacht agus ar 

mhífhaisnéis spriocdhírithe trí ardú 

feasachta, oiliúint, staidéir agus 

gníomhaíochtaí faireacháin; 

 (f) Eorpaigh ar de bhunadh náisiúin agus 

cultúir éagsúla a thabhairt le chéile trí 

dheis a thabhairt dóibh páirt a ghlacadh i 

ngníomhaíochtaí agus i dtionscadail 
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nasctha bailte; 

 (g) rannpháirtíocht ghníomhach agus 

chuimsitheach i dtógáil Aontais a bheadh 

níos daonlathaí a spreagadh agus a éascú, 

chomh maith le feasacht a mhúscailt agus 

cearta agus luachanna a chur chun cinn 

agus a chosaint trí thacaíocht a thabhairt 

d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta; 

 (h) maoiniú a thabhairt don tacaíocht 

theicniúil agus eagraíochtúil chun 

Rialachán [(AE) Uimh. 211/2011] a chur 

chun feidhme, agus ar an gcaoi sin taca a 

chur faoi cheart na saoránach chun 

tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh a 

sheoladh agus tacú leo; 

 (i) tacú le heagraíochtaí na sochaí 

sibhialta atá gníomhach sna réimsí a 

chumhdaítear leis an gClár ar gach 

leibhéal, mar aon le hacmhainn 

eagraíochtaí Eorpacha agus eagraíochtaí 

na sochaí sibhialta a fhorbairt chun 

rannchuidiú le forbairt, le múscailt 

feasachta agus le faireachán a dhéanamh 

ar chur chun feidhme dhlí an Aontais, 

spriocanna beartais, luachanna agus 

straitéisí; 

 (j) feabhas a chur ar an eolas maidir leis 

an gClár chomh maith le hinaistritheacht 

agus scaipeadh thorthaí an Chláir trí 

obair for-rochtana do shaoránaigh agus 

don tsochaí shibhialta a chothú, lena n-

áirítear trí dheasca cláir neamhspleácha a 

bhunú agus tacaíocht a thabhairt dóibh; 

 (k) neartú a dhéanamh ar acmhainn agus 

ar neamhspleáchas chosantóirí chearta 

an duine agus eagraíochtaí na sochaí 

sibhialta a dhéanann faireachán ar staid 

an smachta reachta agus a thacaíonn le 

gníomhaíochtaí ar an leibhéal áitiúil, ar 

an leibhéal réigiúnach, ar an leibhéal 

náisiúnta agus ar an leibhéal 

trasnáisiúnta;  

 (l) tacú le cosaint sceithirí, lena n-áirítear 

tionscnaimh agus bearta chun bealaí 

sábháilte a bhunú chun tuairisciú a 

dhéanamh laistigh d’eagraíochtaí agus 
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chuig údaráis phoiblí nó chuig 

comhlachtaí ábhartha eile, chomh maith 

le bearta chun sceithirí a chosaint ar 

dhífhostú, ar ísliú céime nó ar 

chineálacha eile frithbheartaíochta, lena 

n-áirítear trí fhaisnéis agus oiliúint a 

chur ar fáil d’údaráis phoiblí agus do 

gheallsealbhóirí ábhartha; 

 (m) tacú le tionscnaimh agus bearta chun 

saoirse agus iolrachas na meán a chur 

chun cinn agus a chosaint agus 

acmhainn a fhorbairt do na dúshláin nua, 

amhail na meáin nua, agus an 

fhuathchaint a chomhrac; 

 (n) i gcás eagraíochtaí na sochaí sibhialta 

atá gníomhach i dtaca le sláine agus 

éilliú, trédhearcacht agus cuntasacht na 

n-údarás poiblí a chur chun cinn agus/nó 

faireachán a dhéanamh orthu, tacú leo 

agus cur lena gcumas; 

 (o) tacú le heagraíochtaí na sochaí 

sibhialta atá gníomhach i réimse chosaint 

agus chur chun cinn na gceart bunúsach, 

lena n-áirítear tacaíocht do bhearta chun 

feasacht ar chearta bunúsacha a ardú 

agus rannchuidiú le hoideachas faoi 

chearta an duine. 

 

Leasú  20 

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. 

Déanfar cothromaíocht inscne a áirithiú 

le comhdhéanamh an choiste 

meastóireachta.  

 

Leasú  21 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 14 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Airteagal 14 Airteagal 14 

Faireachán agus tuairisciú Faireachán agus tuairisciú 

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 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. Déanfar na sonraí a 

bhaileofar le haghaidh faireacháin agus 

tuairiscithe imdhealaithe de réir inscne, 

aoise, cúlra oideachais agus tosca 

ábhartha eile i gcás inarb iomchuí. 

2. Chun a áirithiú go ndéanfar 

measúnú éifeachtach ar dhul chun cinn an 

Chláir i leith a chuspóirí a bhaint amach, 

beidh sé de chumhacht ag an gCoimisiún 

gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i 

gcomhréir le hAirteagal 16, chun na 

forálacha maidir le creat faireacháin agus 

meastóireachta a fhorbairt, lena n-áirítear 

trí leasuithe ar Iarscríbhinn II a 

athbhreithniú agus comhlánú a dhéanamh 

ar na táscairí i gcás inar gá. 

2. Chun a áirithiú go ndéanfar 

measúnú éifeachtach ar dhul chun cinn an 

Chláir maidir lena chuspóirí a bhaint 

amach, tabharfar de chumhacht ag an 

gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a 

ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 16, 

chun na forálacha maidir le creat 

faireacháin agus meastóireachta a fhorbairt, 

lena n-áirítear trí leasuithe ar Iarscríbhinn 

II a athbhreithniú agus comhlánú a 

dhéanamh ar na táscairí i gcás inar gá. 

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. Chuige sin, forchuirfear 

ceanglais chomhréireacha tuairiscithe ar 

fhaighteoirí cistí ón Aontas agus ar na 

Ballstáit. Déanfaidh an Coimisiún 

formáidí so-úsáidte a chur ar fáil agus 

cláir insealbhaithe agus tacaíochta a 

sholáthar go háirithe d’iarrthóirí agus do 

thairbhithe arbh fhéidir nach mbeadh 

dóthain acmhainní agus foirne acu chun 

riachtanais tuairiscithe a chomhlíonadh. 

 

Leasú  22 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 15 – mír 4 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Cuirfidh an Coimisiún torthaí na 

meastóireachtaí chomh maith lena 

bharúlacha féin in iúl do Pharlaimint na 

hEorpa, don Chomhairle, do Choiste 

Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 

agus do Choiste na Réigiún. 

4. Cuirfidh an Coimisiún torthaí na 

meastóireachtaí chomh maith lena 

bharúlacha féin in iúl do Pharlaimint na 

hEorpa, don Chomhairle, do Choiste 

Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 

agus do Choiste na Réigiún. Déanfaidh an 

Coimisiún an mheastóireacht a chur ar 

fáil don phobal agus beifear in ann 

rochtain a fháil uirthi go héasca trína 

foilsiú ar a shuíomh gréasáin. 

 

Leasú  23 

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. Sula nglacfar gníomh tarmligthe, 

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. 

Déanfaidh an Coimisiún comhar luath 

agus malartú tuairimí le Parlaimint na 

hEorpa agus leis an gComhairle a 

áirithiú, eadhon tríd na doiciméid uile a 

chomhroinnt leis an bParlaimint an tráth 

céanna le saineolaithe na mBallstát, lena 

n-áirítear na dréachtghníomhartha 

tarmligthe, agus trí rochtain chórasach a 

chur ar fáil do shaineolaithe Pharlaimint 

na hEorpa agus na Comhairle ar 

chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an 

Choimisiúin .  Chun na críche sin, 

gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus 

an Chomhairle an sceideal do na míonna 

atá le teacht agus na cuirí do na 

cruinnithe saineolaithe uile. 

 

Leasú  24 

Togra le haghaidh rialacháin 
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Airteagal 16 – mír 5 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 

tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, 

an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa 

agus don Chomhairle faoi. 

5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 

tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra 

do Pharlaimint na hEorpa agus don 

Chomhairle an tráth céanna, gan beann ar 

an bhféidearthacht atá ag saoránaigh AE 

agus geallsealbhóirí eile a dtuairimí a 

chur in iúl ar dhréacht-téacs an ghnímh 

tarmligthe lena mbaineann le linn 

tréimhse ceithre seachtaine. Féadfar dul i 

gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus 

Sóisialta na hEorpa agus le Coiste na 

Réigiún maidir leis an dréacht-téacs. 

 

Leasú  25 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 18 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Airteagal 18 Airteagal 18 

Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht 

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 

Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 

Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 

an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na 

gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú) 

trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 

comhleanúnach, éifeachtach agus 

comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 

éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 

pobal. 

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 

Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 

Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 

an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na 

gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á gcur chun 

cinn) trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 

comhleanúnach, éifeachtach agus 

comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 

éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 

pobal. 

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 

2. Déanfaidh an Coimisiún 

gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 

a bhaineann leis an gClár, agus a 

bhaineann le gníomhaíochtaí agus torthaí 

an Chláir a chur chun feidhme ar an 

leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta 

agus Eorpach. Leis na hacmhainní 

airgeadais arna leithdháileadh ar an gClár, 

rannchuideofar le cumarsáid 

chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 

Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin 
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Airteagal 2. leis na cuspóirí dá dtagraítear in 

Airteagal 2. 

 2a. Bunóidh gach Ballstát Pointe 

Teagmhála Náisiúnta neamhspleách 

chun críche treoir, faisnéis phraiticiúil 

agus cúnamh maidir le gach gné den 

Chlár agus lena nós imeachta iarratais a 

chur ar fáil do pháirtithe leasmhara agus 

do thairbhithe an Chláir. 

 

Leasú  26 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Iarscríbhinn I Iarscríbhinn I 

Cuspóirí an Chláir Cuspóirí an Chláir 

Saothrófar cuspóirí sonracha an Chláir dá 

dtagraítear in Airteagal 2(2) go háirithe trí 

thacaíocht do na gníomhaíochtaí a leanas: 

Saothrófar cuspóir ginearálta an Chláir dá 

dtagraítear in Airteagal 2(1) agus na 
cuspóirí sonracha dá dtagraítear in 

Airteagal 2(2) go háirithe trí thacaíocht do 

na gníomhaíochtaí a leanas: 

(a) múscailt feasachta, faisnéis a 

scaipeadh chun eolas a fheabhsú ar 

bheartais agus ar na cearta sna réimsí atá 

clúdaithe faoin gClár; 

(a) feasacht a ardú, oideachas poiblí 

agus faisnéis a scaipeadh chun feabhas a 

chur ar eolas faoi na beartais agus na cearta 

sna réimsí arna gcumhdach leis an gClár; 

(b) foghlaim fhrithpháirteach trí dhea-

chleachtais a mhalartú i measc páirtithe 

leasmhara chun eolas agus tuiscint 

fhrithpháirteach agus rannpháirtíocht 

shibhialta agus dhaonlathach a fheabhsú; 

(b) foghlaim fhrithpháirteach trí dhea-

chleachtais a mhalartú i measc páirtithe 

leasmhara chun eolas agus tuiscint 

fhrithpháirteach agus rannpháirtíocht 

shibhialta agus dhaonlathach a fheabhsú; 

(c) gníomhaíochtaí anailíseacha agus 

faireacháin1 chun tuiscint ar chúrsaí sna 

Ballstáit agus ar leibhéal an Aontais a 

fheabhsú i dtaobh na réimsí atá clúdaithe 

faoin gClár agus chun cur chun feidhme 

dhlí agus bheartais an Aontais a fheabhsú; 

(c) gníomhaíochtaí anailíseacha, 

faireacháin, tuairiscithe agus 

abhcóideachta1 chun tuiscint ar an staid 

sna Ballstáit agus ar leibhéal an Aontais a 

fheabhsú i dtaobh na réimsí atá cumhdaithe 

faoin gClár agus chun cur chun feidhme 

dhlí agus bheartais an Aontais a fheabhsú; 

(d) oiliúint a chur ar na páirtithe 

leasmhara ábhartha chun feabhas ar chur ar 

a n eolas ar na beartais agus na cearta sna 

réimsí atá cumhdaithe; 

(d) oiliúint a chur ar na geallsealbhóirí 

ábhartha lena mbaineann chun feabhas a 

chur ar a gcuid eolais ar na beartais agus ar 

na cearta sna réimsí a chumhdaítear, 

chomh maith lena n-acmhainn a neartú 
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chun tacú leis na beartais agus na cearta 

sin; 

(e) forbairt agus cothabháil a 

dhéanamh ar uirlisí Theicneolaíocht na 

Faisnéise agus na Cumarsáide (TFC); 

(e) forbairt agus cothabháil a 

dhéanamh ar uirlisí Theicneolaíocht na 

Faisnéise agus na Cumarsáide (TFC); 

 (e a) feasacht agus tuiscint i measc an 

phobail a chur chun cinn maidir leis na 

rioscaí, leis na rialacha, leis na coimircí 

agus leis na cearta a bhaineann le cosaint 

sonraí pearsanta, le príobháideachas, 

agus le slándáil dhigiteach, agus aghaidh 

a thabhairt ar an mbréagnuacht agus ar 

mhífhaisnéis spriocdhírithe trí ardú 

feasachta, oiliúint, staidéir agus 

gníomhaíochtaí faireacháin; 

(f) feasacht saoránach faoi chultúr, 

stair agus cuimhneachán na hEorpa chomh 

maith le treisiú leis an muintearas a 

bhraitheann siad i leith an Aontais; 

(f) feasacht saoránach faoi chultúr, 

stair agus cuimhneachán na hEorpa chomh 

maith le leis an dáimh atá acu leis an 

Aontais a neartú; 

(g) saoránaigh Eorpacha de 

náisiúntachtaí éagsúla a thabhairt le chéile 

trí dheis a thabhairt dóibh páirt a ghlacadh i 

ngníomhaíochtaí nasctha bailte; 

(g) saoránaigh Eorpacha de 

náisiúntachtaí agus ó chultúir éagsúla a 

thabhairt le chéile trí dheis a thabhairt 

dóibh páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí 

nasctha bailte; 

(h) rannpháirtíocht ghníomhach in 

Aontas níos daonlathaí chomh maith le 

feasacht maidir le cearta agus luachanna a 

spreagadh agus a éascú trí thacú le 

heagraíochtaí na sochaí sibhialta 

(h) rannpháirtíocht ghníomhach agus 

chuimsitheach a spreagadh agus a éascú i 

dtaca le hEoraip níos daonlathaí a chruthú 

chomh maith le feasacht ar chearta agus 

luachanna trí thacaíocht a thabhairt 

d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta, lena n-

áirítear na heagraíochtaí sin ar an 

leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta 

agus trasnáisiúnta a dhéanann 

faireachán ar staid an smacht reachta 

agus ar urraim do chearta bhunúsacha i 

mBallstát; 

 (ha) feasacht na saoránach ar a 

gcearta agus a ndualgais a eascraíonn as 

saoránacht AE a neartú, amhail an ceart 

chun taisteal, obair a dhéanamh, cónaí i 

mBallstát eile, trí bhíthin feachtais 

faisnéise; 

 (hb) Oiliúint speisialaithe do dhaoine a 

oibríonn san earnáil phoiblí i mBallstát 

amháin i dtaca le cearta agus oibleagáidí 

na saoránach i mBallstáit eile agus a 



 

AD\1169826GA.docx 25/28 PE627.900v02-00 

 GA 

chónaíonn, a oibríonn, a dhéanann 

staidéar nó atá ag taisteal sa Bhallstát 

eile, chomh maith le hoiliúint i dtaca le 

bearta chun urraim do na cearta sin a 

ráthú; 

(i) maoiniú a thabhairt don tacaíocht 

theicniúil agus eagraíochtúil chun 

Rialachán [(AE) Uimh. 211/2011] a chur 

chun feidhme, agus ar an gcaoi sin taca a 

chur faoi cheart na saoránach chun 

tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh a 

sheoladh agus tacú leo; 

(i) maoiniú a thabhairt don tacaíocht 

theicniúil agus eagraíochtúil chun 

Rialachán [(AE) Uimh. 211/2011] a chur 

chun feidhme, agus ar an gcaoi sin bonn 

taca a chur faoi cheart na saoránach chun 

tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh a 

sheoladh agus tacú leo; 

(j) cumas líonraí Eorpacha a fhorbairt 

chun dlí, spriocanna beartais agus straitéisí 

an Aontais a chur chun cinn agus a 

fhorbairt a thuilleadh agus tacaíocht a 

thabhairt d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta 

atá gníomhach sna réimsí a thagann faoi 

scáth an Chláir.  

(j) cur le hacmhainn na ngréasán 

Eorpach tacú le dlí, spriocanna beartais 

agus le straitéisí an Aontais agus iad a chur 

chun cinn agus a fhorbairt tuilleadh; 

(k) cur leis an eolas ar an gclár agus le 

scaipeadh agus le hin-aistritheacht thorthaí 

an chláir agus forchaidreamh leis an 

saoránach a chothú, lena n-áirítear deasca 

cláir/líonra teagmhála náisiúnta a chur ar 

bun agus tacú leo. 

(k) cur leis an eolas ar an gclár agus le 

scaipeadh agus le hin-aistritheacht thorthaí 

an chláir agus forchaidreamh leis an 

saoránach a chothú, lena n-áirítear deasca 

cláir/líonraí teagmhála náisiúnta a chur ar 

bun agus tacú leo. 

 (ka) neartú a dhéanamh ar acmhainn 

agus ar neamhspleáchas cosantóirí 

chearta an duine agus eagraíochtaí na 

sochaí sibhialta a dhéanann faireachán 

ar staid an smachta reachta agus ar 

urraim do chearta bunúsacha i mBallstát 

ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach, 

náisiúnta agus trasnáisiúnta; 

 (kb) cosaint nua do sceithirí a bhunú, 

lena n-áirítear bearta chun bealaí 

sábháilte a bhunú chun tuairisciú a 

dhéanamh laistigh d’eagraíochtaí agus 

chuig údaráis phoiblí nó chuig 

comhlachtaí ábhartha eile; 

 (kc) tacú le saoirse agus iolrachas na 

meán agus é sin a chur chun cinn agus 

acmhainn a fhorbairt le haghaidh 

dúshláin nua amhail na meáin nua agus 

cur i gcoinne na fuathchainte; 

 (kd) acmhainn a fhorbairt le haghaidh 

údaráis phoiblí chun a dtrédhearcacht 
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agus a gcuntasacht a fheabhsú agus 

eagraíochtaí na sochaí sibhialta atá 

gníomhach i dtaca le trédhearcacht agus 

cuntasacht na n-údarás poiblí sin á gcur 

chun cinn agus faireachán a dhéanamh 

orthu ag an am céanna. 

_________________ _________________ 

1 Áirítear ar na gníomhaíochtaí sin, mar 

shampla, bailiú sonraí agus staidrimh; 

modhanna coiteanna a fhorbairt agus, sa 

chás inarb iomchuí, táscairí agus 

tagarmharcanna; staidéir, taighde, anailísí 

agus suirbhéanna; meastóireachtaí; 

measúnú tionchair; forbairt agus foilsiú 

treoracha, tuarascálacha agus ábhair 

oideachais. 

1 Áirítear ar na gníomhaíochtaí sin, mar 

shampla, bailiú sonraí agus staidrimh; 

modhanna coiteanna a fhorbairt agus, sa 

chás inarb iomchuí, táscairí agus 

tagarmharcanna; staidéir, taighde, anailísí 

agus suirbhéanna; meastóireachtaí; 

measúnú tionchair; forbairt agus foilsiú 

treoracha, tuarascálacha agus ábhair 

oideachais. 
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