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21.11.2018 A8-0356/48 

Leasú  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

thar ceann Ghrúpa PPE 

 

Tuarascáil A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Rialú teorann ag teorainneacha inmheánacha a athbhunú ar bhonn sealadach 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(4) Mar sin féin, is léir ónar tharla 

roimhe seo go bhféadfadh baol áirithe 

tromchúiseach don bheartas poiblí nó don 

tslándáil inmheánach, amhail bagairtí 

sceimhlitheoireachta trasteorann nó 

cásanna sonracha i ndáil le gluaiseachtaí 

tánaisteacha imirceach, leanúint de bheith 

ann go ceann i bhfad tar éis dheireadh na 

dtréimhsí thuasluaite. Dá bhrí sin, tá gá 

agus údar le coigeartú a dhéanamh ar na 

teorainneacha ama is infheidhme maidir le 

rialú teorann a athbhunú ar bhonn 

sealadach, lena gcur in oiriúint do na 

riachtanais atá ann faoi láthair, ach ní mór 

a áirithiú san am céanna nach mbainfear 

mí-úsáid as an mbeart sin agus gur 

eisceacht é, nach rachfaí ina mhuinín ach 

amháin mar rogha dheiridh. Chuige sin, ba 

cheart fadú a chur leis an sprioc-am 

ginearálta is infheidhme faoi Airteagal 25 

de Chód Teorainneacha Schengen sa chaoi 

is gur bhliain a bheadh inti. 

(4) Is léir, áfach, ónar tharla roimhe seo 

go bhféadfadh bagairtí áirithe 

tromchúiseacha don bheartas poiblí nó don 

tslándáil inmheánach leanúint de bheith 

ann go ceann i bhfad tar éis dheireadh na 

dtréimhsí thuasluaite. Dá bhrí sin, tá gá 

agus údar le coigeartú a dhéanamh ar na 

teorainneacha ama is infheidhme maidir le 

rialú teorann a athbhunú ar bhonn 

sealadach, lena gcur in oiriúint do na 

riachtanais atá ann faoi láthair, ach ní mór 

a áirithiú san am céanna nach mbainfear 

mí-úsáid as an mbeart sin agus gur 

eisceacht é, agus nach rachfaí ina mhuinín 

ach amháin mar rogha dheiridh. Chuige 

sin, ba cheart fadú a chur leis an sprioc-am 

ginearálta is infheidhme faoi Airteagal 25 

de Chód Teorainneacha Schengen sa chaoi 

is gur bhliain a bheadh inti. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Leasú  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

thar ceann Ghrúpa PPE 

 

Tuarascáil A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Rialú teorann ag teorainneacha inmheánacha a athbhunú ar bhonn sealadach 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 9 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(9) Ba cheart an tagairt d'Airteagal 29 

atá in Airteagal 25(4) a mhodhnú d'fhonn 

an gaol idir na tréimhsí is infheidhme faoi 

Airteagal 29 agus Airteagal 25 de Chód 

Teorainneacha Schengen a shoiléiriú. 

(9) Ba cheart an tagairt d'Airteagal 29 

atá in Airteagal 25(4) a mhodhnú d'fhonn 

an gaol idir na tréimhsí is infheidhme faoi 

Airteagal 29 agus Airteagail 25, 27 agus 

27a de Chód Teorainneacha Schengen a 

shoiléiriú. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Leasú  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

thar ceann Ghrúpa PPE 

 

Tuarascáil A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Rialú teorann ag teorainneacha inmheánacha a athbhunú ar bhonn sealadach 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 25 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. I gcás ina bhfuil baol 

tromchúiseach ann don bheartas poiblí nó 

don tslándáil inmheánach sa limistéar gan 

rialú teorann ag teorainneacha 

inmheánacha i mBallstát, féadfaidh an 

Ballstát sin rialú teorann a athbhunú ar 

bhonn eisceachtúil ag a theorainneacha 

inmheánacha uile nó ag codanna sonracha 

dá theorainneacha inmheánacha ar feadh 

tréimhse teoranta 30 lá ar a mhéid, nó ar 

feadh ré intuartha an bhaoil 

thromchúisigh má mhaireann sé níos 

faide ná 30 lá ach nach faide ná sé mhí. 

Ní rachaidh raon feidhme agus ré athbhunú 

sealadach an rialaithe teorann ag 

teorainneacha inmheánacha thar a bhfuil 

riachtanach chun freagairt a thabhairt ar an 

mbaol tromchúiseach. 

1. I gcás ina suíonn Ballstát go bhfuil 

bagairt thromchúiseach ann ar bheartas 

poiblí nó do shlándáil inmheánach sa 

limistéar gan rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha dá chríoch, 

féadfaidh an Ballstát sin rialú teorann a 

athbhunú ar bhonn eisceachtúil ag a 

theorainneacha inmheánacha uile nó ag 

codanna sonracha dá theorainneacha 

inmheánacha ar feadh tréimhse teoranta. Ní 

rachaidh raon feidhme agus ré athbhunú 

sealadach an rialaithe teorann ag 

teorainneacha inmheánacha thar a bhfuil 

riachtanach chun freagairt a thabhairt ar an 

mbagairt thromchúiseach. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Leasú  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

thar ceann Ghrúpa PPE 

 

Tuarascáil A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Rialú teorann ag teorainneacha inmheánacha a athbhunú ar bhonn sealadach 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 25 – mír 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Ní athbhunófar rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha ach mar rogha 

dheiridh, agus i gcomhréir le hAirteagail 

27, 27a, 28 agus 29. Cuirfear na critéir dá 

dtagraítear, faoi seach, in Airteagal 26 

agus in Airteagal 30 san áireamh i ngach 

cás ina bhfuil sé beartaithe rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha a athbhunú de 

bhun Airteagail 27, 27a, 28 agus 29. 

2. Ní athbhunófar rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha ach mar rogha 

dheiridh, agus i gcomhréir le hAirteagail 

27 agus 28. Cuirfear na critéir dá 

dtagraítear in Airteagal 26 san áireamh i 

ngach cás ina bhfuil sé beartaithe cinneadh 

a dhéanamh maidir le rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha a athbhunú de 

bhun Airteagal 27. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Leasú  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

thar ceann Ghrúpa PPE 

 

Tuarascáil A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Rialú teorann ag teorainneacha inmheánacha a athbhunú ar bhonn sealadach 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 25 – mír 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Más ann fós don bhaol 

tromchúiseach don bheartas poiblí nó don 

tslándáil inmheánach sa Bhallstát lena 

mbaineann tar éis na tréimhse dá 

bhforáiltear i mír 1 den Airteagal seo, 

féadfaidh an Ballstát sin rialú teorann ag 

a theorainneacha inmheánacha a 

shíneadh, ag cur san áireamh dó na 

critéir dá dtagraítear in Airteagal 26 agus 

i gcomhréir le hAirteagal 27, ar bhonn an 

fhorais chéanna dá dtagraítear i mír 1 

den Airteagal seo agus, ag cur aon ghné 

nua san áireamh, ar feadh tréimhsí in-

athnuaite a fhreagraíonn do ré intuartha 

an bhaoil thromchúisigh agus nach faide 

iad ná sé mhí. 

scriosta 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Leasú  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

thar ceann Ghrúpa PPE 

 

Tuarascáil A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Rialú teorann ag teorainneacha inmheánacha a athbhunú ar bhonn sealadach 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 25 – mír 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. An tréimhse iomlán a mbeidh rialú 

teorann ag teorainneacha inmheánacha 

athbhunaithe lena linn, lena n-áirítear aon 

fhadú dá bhforáiltear le mír 3 den 

Airteagal seo, ní bheidh sí níos faide aon 

bhliain amháin. 

4. Gan dochar d’Airteagal 28,  an 

tréimhse iomlán a mbeidh rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha athbhunaithe 

lena linn, do na cúiseanna céanna lena n-

áirítear aon fhadú, ní bheidh sí níos faide 

aon bhliain amháin.  

Sna cásanna eisceachtúla dá dtagraítear 

in Airteagal 27a, féadfar dhá bhliain eile 

ar a mhéad a chur leis an tréimhse 

iomlán i gcomhréir leis an Airteagal sin. 

 

I gcúinsí eisceachtúla, dá dtagraítear in 

Airteagal 29, féadfar dhá bhliain ar a 

mhéad a chur leis an tréimhse iomlán, i 

gcomhréir le mír 1 den Airteagal sin." 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Leasú  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

thar ceann Ghrúpa PPE 

 

Tuarascáil A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Rialú teorann ag teorainneacha inmheánacha a athbhunú ar bhonn sealadach 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 25 – mír 4 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 4a. Tá an Airteagal seo gan dochar do 

bheartais a d’fhéadfaí a ghlacadh i 

gcomhréir le hAirteagal 29 i gcás 

imthosca eisceachtúla ina mbeadh 

feidhmiú foriomlán an limistéir atá gan 

rialú ag teorainneacha inmheánacha i 

mbaol.  

 An tréimhse iomlán ar lena linn a 

dhéanfar rialú teorann ag teorainneacha 

inmheánacha a athbhunú nó a fhadú 

faoin Airteagal seo, ní dhéanfar í a fhadú 

de bhua na mbeart arna nglacadh faoi 

Airteagal 29.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Leasú  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

thar ceann Ghrúpa PPE 

 

Tuarascáil A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Rialú teorann ag teorainneacha inmheánacha a athbhunú ar bhonn sealadach 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe -i (nua)Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 27 – teideal 

 

 

An téacs atá ann Leasú 

 (-i) cuirtear an méid seo a leanas in 

ionad an teidil: 

Nós imeachta maidir le rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha a athbhunú ar 

bhonn sealadach faoi Airteagal 25 

“Nós imeachta maidir le rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha a athbhunú nó 

a fhadú i gcásanna imeachtaí intuartha”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Leasú  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

thar ceann Ghrúpa PPE 

 

Tuarascáil A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Rialú teorann ag teorainneacha inmheánacha a athbhunú ar bhonn sealadach 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe - i a (nua)Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 27 – mír 1 (nua) 

 

 

An téacs atá ann Leasú 

 (-ia) cuirtear an méid seo a leanas in 

ionad mhír 1: 

 “-1. I gcás ina suíonn Ballstát go 

bhfuil bagairt thromchúiseach ann ar 

bheartas poiblí nó do shlándáil 

inmheánach sa limistéar atá gan rialú 

teorann ag teorainneacha inmheánacha 

dá chríoch, féadfaidh an Ballstát sin rialú 

teorann a athbhunú ar bhonn 

eisceachtúil, agus i gcás inar gá sin, é a 

fhadú ag a theorainneacha inmheánacha 

uile nó ag codanna sonracha de na 

teorainneacha sin ar feadh ré intuartha 

na bagartha tromchúisí ach ar feadh 

tréimhse nach faide ná sé mhí. 

1. I gcás ina bhfuil sé beartaithe ag 

Ballstát rialú teorann ag teorainneacha 

inmheánacha a athbhunú faoi Airteagal 25, 

cuirfidh sé sin in iúl do na Ballstáit eile 

agus don Choimisiúin laistigh de cheithre 

seachtaine ar a dhéanaí roimh an dáta atá 

beartaithe don athbhunú, nó laistigh de 

thréimhse níos giorra i gcás ina bhfuil na 

cúinsí is cúis leis an ngá le rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha a athbhunú ar 

eolas níos lú ná ceithre seachtaine roimh an 

dáta atá beartaithe don athbhunú. Chuige 

sin, soláthróidh an Ballstát an fhaisnéis seo 

1. I gcás ina bhfuil sé beartaithe ag 

Ballstát rialú teorann ag teorainneacha 

inmheánacha a athbhunú nó a fhadú, faoi 

na critéir a leagtar amach in Airteagal 26, 

cuirfidh sé an méid sin in iúl do na Ballstáit 

eile agus don Choimisiúin laistigh de 

cheithre seachtaine ar a dhéanaí roimh an 

dáta atá beartaithe don athbhunú nó don 

fhadú, nó laistigh de thréimhse níos giorra 

i gcás ina bhfuil na himthosca is cúis leis 

an ngá le rialú teorann ag teorainneacha 

inmheánacha a athbhunú ar eolas níos lú ná 

ceithre seachtaine roimh an dáta atá 
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a leanas:  beartaithe don athbhunú. Chuige sin, 

soláthróidh an Ballstát an fhaisnéis seo a 

leanas: 

(a) na cúiseanna atá leis an athbhunú 

atá beartaithe, lena n-áirítear na sonraí 

ábhartha ar fad ina dtugtar tuairisc 

mhionsonraithe ar na gníomhartha is cúis 

le baol tromchúiseach dá bheartas poiblí nó 

dá shlándáil inmheánach;  

(a) na cúiseanna atá leis an athbhunú 

nó fadú atá beartaithe, lena n-áirítear na 

sonraí ábhartha ar fad ina dtugtar tuairisc 

mhionsonraithe ar na teagmhais is cúis le 

bagairt thromchúiseach dá bheartas poiblí 

nó dá shlándáil inmheánach, chomh maith 

leis na cúiseanna go measann nó go 

suíonn an Ballstát i dtrácht nach raibh 

bearta eile éifeachtúil; 

(b) raon feidhme an athbhunaithe atá 

beartaithe, ina sonraítear an chuid nó na 

codanna den rialú teorann ag teorainneacha 

inmheánacha atá le hathbhunú;  

(b) raon feidhme an athbhunaithe nó an 

fhadaithe atá beartaithe, ina sonraítear an 

chuid nó na codanna den rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha atá le 

hathbhunú nó le fadú; 

(c) ainmneacha na bpointí trasnaithe 

atá údaraithe;  

(c) ainmneacha na bpointí trasnaithe 

atá údaraithe; 

(d) dáta agus ré an athbhunaithe atá 

beartaithe;  

(d) dáta agus ré an athbhunaithe atá 

beartaithe; 

(e) i gcás inarb iomchuí, na bearta atá 

le glacadh ag na Ballstáit eile.  

(e) i gcás inarb iomchuí, na bearta atá 

le déanamh ag na Ballstáit eile, arna 

gcomhshocrú roimh athbhunú nó fadú ar 

bhonn sealadach an rialaithe teorann ag 

na teorainneacha inmheánacha lena 

mbaineann. 

Féadfaidh dhá Bhallstát nó níos mó fógra 

faoin gcéad fhomhír a chur isteach le chéile 

freisin.  

Féadfaidh dhá Bhallstát nó níos mó fógra 

faoin gcéad fhomhír a chur isteach le chéile 

freisin.  

Féadfaidh an Coimisiún faisnéis bhreise a 

iarraidh ón mBallstát nó ó na Ballstáit lena 

mbaineann, más gá sin.  

I gcás inar gá sin, féadfaidh an Coimisiún 

faisnéis bhreise a iarraidh ar an mBallstát 

nó na Ballstáit lena mbaineann, lena n-

áirítear faisnéis faoin gcomhar le Ballstáit 

eile a ndéanfaidh an t-athbhunú nó an 

fadú atá beartaithe ar rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha difear dóibh 

agus tuilleadh faisnéise is gá chun a 

mheas arb é an rogha dheiridh é sin.”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Leasú  57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

thar ceann Ghrúpa PPE 

 

Tuarascáil A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Rialú teorann ag teorainneacha inmheánacha a athbhunú ar bhonn sealadach 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe i 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 27 – mír 1 – pointe a a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(aa) measúnú riosca ina measúnófar 

cá fhad a mheastar a mhairfidh an baol 

arna shainaithint agus cé na codanna de 

na teorainneacha inmheánacha a 

ndéanfar difear dóibh, agus ina léireofar 

gur rogha dheiridh é an fadú ar an rialú 

teorann agus ina míneofar an chaoi a 

gcabhródh rialú teorann chun aghaidh a 

thabhairt ar an mbaol arna shainaithint. I 

gcás inar athbhunaíodh rialú teorann 

cheana ar feadh níos mó ná sé mhí, 

míneofar sa mheasúnú riosca freisin an 

chaoi ar chuidigh an rialú teorann a 

athbhunaíodh cheana chun dul i ngleic 

leis an mbaol arna shainaithint. 

scriosta 

Beidh sa mheasúnú riosca freisin 

tuarascáil mhionsonraithe ar an 

gcomhordú a bhí ar bun idir an Ballstát 

lena mbaineann agus an Ballstát nó na 

Ballstáit a bhfuil teorainneacha 

inmheánacha aige nó acu leo, 

teorainneacha ag a raibh rialú teorann i 

bhfeidhm. 

 

Roinnfidh an Coimisiún an measúnú 

riosca leis an nGníomhaireacht Eorpach 

um an nGarda Teorann agus Cósta agus 

le Europol, de réir mar is iomchuí." 
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