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21.11.2018 A8-0356/58 

Leasú  58 

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 2 – pointe ii 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 27 – mír 1 – pointe e 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(ii) I mír 1, cuirtear an méid seo a 

leanas in ionad litir (e):  
scriosta 

(e) i gcás inarb iomchuí, na bearta atá 

le déanamh ag na Ballstáit eile, arna 

gcomhaontú roimh athbhunú ar bhonn 

sealadach an rialaithe teorann ag na 

teorainneacha inmheánacha lena 

mbaineann. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Leasú  59 

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 2 – pointe ii 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 27 – mír 1 – fomhír 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(iii) Cuirtear an méid seo a leanas in 

ionad na habairte deiridh de mhír 1:  
scriosta 

I gcás inar gá, féadfaidh an Coimisiún 

faisnéis bhreise a iarraidh ar na Ballstáit 

lena mbaineann, lena n-áirítear faisnéis 

faoin gcomhar leis na Ballstáit a 

ndéanfaidh an síneadh atá beartaithe ar 

rialú teorann ag teorainneacha 

inmheánacha difear dóibh agus an 

fhaisnéis bhreise is gá chun a mheas an 

rogha dheiridh é sin. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/60 

Leasú  60 

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 2 – pointe iii a (nua) 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 27 - mír - 2 a (nua) 

 

An téacs atá ann Leasú 

 (iiia) cuirtear an méid seo a leanas in 

ionad mhíreanna 2 agus 3: 

 “-2a. Más ann fós don bhaol 

tromchúiseach don bheartas poiblí nó don 

tslándáil inmheánach sa Bhallstát i 

dtrácht tar éis na tréimhse dá bhforáiltear 

i mír -1 den Airteagal seo, féadfaidh an 

Ballstát sin rialú teorann ag a 

theorainneacha inmheánacha a fadú, nó 

más gá, é a fhadú tuilleadh, ag cur san 

áireamh dó na critéir dá dtagraítear in 

Airteagal 26 agus i gcomhréir leis an 

Airteagal seo, ar na cúiseanna céanna 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 ná sé mhí. 

Féadfaidh an fadú sin tarlú ar choinníoll 

go measann nó go gcinneann an Ballstát i 

dtrácht nach raibh gníomhaíochtaí nó 

bearta eile chun an bhagairt sin a 

leigheas éifeachtúil. 

 -2b. Chun na critéir a leagtar amach in 

Airteagal 26 a chur chun feidhme, 

déanfaidh an Ballstát i dtrácht measúnú 

ar an ré a mheastar a mhairfidh an 

bhagairt shainaitheanta agus cad iad na 
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codanna de na teorainneacha 

inmheánacha a ndéanfar difear dóibh, á 

léiriú gur beart den rogha dheiridh é an 

rialú teorann ag na teorainneacha 

inmheánacha agus ag tabhairt bonn cirt 

don chaoi a dtabharfaidh sé sin aghaidh 

ar an mbagairt shainaitheanta. 

 I dteannta an fhógra go bhfuil rialuithe 

ag teorainneacha inmheánacha le 

hathbhunú nó le fadú, déanfaidh an 

Ballstát i dtrácht measúnú riosca a 

thíolacadh. 

 Déanfar an measúnú riosca dá 

dtagraítear sa mhír seo a thíolacadh don 

Choimisiún agus do na Ballstáit eile. 

Féadfaidh an Coimisiún tuairimí na 

Gníomhaireachta Eorpaí um an nGarda 

Teorann agus Cósta nó Europol a 

iarraidh chun críche aimsithe fíorais a 

mhéid a bhaineann leis an measúnú 

riosca, i gcás inarb iomchuí.”; 

2. Déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 

1 a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa 

agus na Comhairle ag an am céanna a 

thugtar fógra fúithi, de bhun na míre sin, 

do na Ballstáit eile agus don Choimisiún.  

2. Déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear i 

mír 1 a thíolacadh do Pharlaimint na 

hEorpa agus don Chomhairle ag an am 

céanna a thugtar fógra fúithi, de bhun na 

míre sin, do na Ballstáit eile agus don 

Choimisiún. 

3. Féadfaidh Ballstáit, atá ag tabhairt fógra 

faoi mhír 1, a chinneadh codanna den 

fhaisnéis a aicmiú, más gá sin agus i 

gcomhréir leis an dlí náisiúnta.  

3. Ballstáit, a thíolacann fógra faoi 

mhír 1 agus measúnú riosca faoi mhír 1b, 

féadfaidh siad, i gcás inar gá agus i 

gcomhréir leis an dlí náisiúnta, a chinneadh 

iad nó codanna díobh a rúnaicmiú. 

Ní fhágfar le haicmiú den sórt sin nach 

gcuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis ar 

fáil do Pharlaimint na hEorpa. 

Comhlíonfaidh tarchur agus láimhseáil 

na faisnéise agus na ndoiciméad a 

tarchuireadh chuig Parlaimint na hEorpa 

faoin Airteagal seo leis na rialacha a 

bhaineann le faisnéis rúnaicmithe a chur 

ar aghaidh agus a láimhseáil, ar rialacha 

iad atá infheidhme idir Parlaimint na 

hEorpa agus an Coimisiún.  

Ní fhágfar le rúnaicmiú den sórt sin nach 

bhféadfaidh na Ballstáit eile rochtain a 

fháil ar an bhfaisnéis rúnaicmithe trí 

bhealaí iomchuí agus slána a thagann 

faoin gcomhar póilíneachta.”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Leasú  61 

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 2 – pointe iv 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 27 – mír 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Tar éis dó fógra a fháil ó Bhallstát 

faoi mhír 1, agus ag féachaint don 

chomhairliúchán dá bhforáiltear i mír 5, 

féadfaidh an Coimisiún nó aon Bhallstát 

eile tuairim a eisiúint, gan dochar 

d’Airteagal 72 CFAE. 

4. Tar éis dó fógra a fháil ó Bhallstát 

faoi mhír 1, agus ag féachaint don 

chomhairliúchán dá bhforáiltear i mír 5, 

féadfaidh an Coimisiún nó Ballstát a 

ndéantar difear díreach dó, gan dochar 

d’Airteagal 72 CFAE, tuairim réasúnaithe 

a eisiúint. 

I gcás ina bhfuil imní ar an gCoimisiún 

maidir leis an ngá atá leis an rialú teorann 

atá beartaithe a athbhunú ag teorainneacha 

inmheánacha nó le comhréireacht an 

rialaithe sin, nó má mheasann sé go 

mbeadh comhairliúchán maidir le gnéithe 

éigin den fhógra iomchuí, eiseoidh sé 

tuairim chuige sin. 

I gcás ina bhfuil imní ar an gCoimisiún 

maidir leis an ngá atá leis an rialú teorann 

atá beartaithe a athbhunú nó a fhadú ag 

teorainneacha inmheánacha, nó le 

comhréireacht an rialaithe sin, nó má 

mheasann sé go mbeadh comhairliúchán 

maidir le gnéithe éigin den fhógra iomchuí, 

eiseoidh sé tuairim chuige sin. Féadfaidh 

Ballstáit a ndéantar difear díreach dóibh 

tuairim a eisiúint freisin i dtaobh an 

tionchair a bheadh ag athbhunú nó fadú 

na rialuithe ag teorainneacha 

inmheánacha orthu agus, más iomchuí, i 

dtaobh a riachtanaí atá siad nó a 

chomhréire atá siad. 

I gcás inar athbhunaíodh rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha ar feadh sé mhí 

cheana, eiseoidh an Coimisiún tuairim. 

I gcás inar athbhunaíodh nó ar fadaíodh 

rialú teorann ag teorainneacha 

inmheánacha ar feadh níos mó ná sé mhí 

cheana, eiseoidh an Coimisiún tuairim. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Leasú  62 

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 2 – pointe v 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 27 – mír 5 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

5. An fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1, 

chomh maith le haon tuairim ón 

gCoimisiún nó ó Bhallstát dá dtagraítear i 

mír 4, beidh siad faoi réir comhairliúchán 

arna stiúradh ag an gCoimisiún. I gcás 

inarb iomchuí, beidh mar chuid den 

chomhairliúchán comhchruinnithe idir an 

Ballstát atá ag beartú rialú teorann a 

athbhunú ag teorainneacha inmheánacha, 

na Ballstáit eile, go háirithe iad sin a 

ndéanfaidh na bearta sin difear dóibh go 

díreach, agus na Gníomhaireachtaí 

ábhartha. Déanfar scrúdú ar 

chomhréireacht na mbeart atá beartaithe, ar 

an mbaol arna shainaithint don bheartas 

poiblí nó don tslándáil inmheánach agus ar 

na dóigheanna ar féidir a áirithiú go 

gcuirfear chun feidhme an comhar 

frithpháirteach idir na Ballstáit. An Ballstát 

a bhfuil sé beartaithe aige rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha a athbhunú nó 

a shíneadh, tabharfaidh sé lánaird ar 

thorthaí an chomhairliúcháin sin nuair a 

bheidh rialuithe teorann á ndéanamh 

aige. 

5. An fhaisnéis dá dtagraítear i 

míreanna 1, -2a agus -2b, chomh maith le 

haon tuairim ón gCoimisiún nó ó Bhallstát 

dá dtagraítear i mír 4, beidh siad faoi réir 

comhairliúchán arna stiúradh ag an 

gCoimisiún. I gcás inarb iomchuí, beidh 

mar chuid den chomhairliúchán sin 

cruinnithe comhpháirteacha idir an Ballstát 

atá ag beartú rialú teorann a athbhunú nó a 

fhadú ag teorainneacha inmheánacha, na 

Ballstáit eile, go háirithe iad sin a 

ndéanfaidh na bearta sin difear dóibh go 

díreach, agus na Gníomhaireachtaí 

ábhartha. Déanfar scrúdú ar 

chomhréireacht na mbeart atá beartaithe, ar 

an mbagairt shainaitheanta don bheartas 

poiblí nó don tslándáil inmheánach agus ar 

na dóigheanna ar féidir a áirithiú go 

gcuirfear chun feidhme an comhar 

frithpháirteach idir na Ballstáit. An Ballstát 

a bhfuil sé beartaithe aige rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha a athbhunú nó 

a fhadú, cuirfidh sé san áireamh torthaí an 

chomhairliúcháin sin nó cuirfidh sé an 

Coimisiún agus na Ballstáit a ndeachthas 

i gcomhairle leo ar an eolas i dtaobh na 

lancaisí a bhí ann a d’fhág nach raibh sé 

in ann déanamh de réir na dtorthaí sin. 
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Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Leasú  63 

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 v a (nua) 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 27 – mír 6 

 

An téacs atá ann Leasú 

 (va) cuirtear an méid seo a leanas in 

ionad mhír 6: 

6. Beidh an comhairliúchán dá dtagraítear i 

mír 5 ar bun ar a laghad deich lá roimh an 

dáta atá beartaithe chun rialú teorann a 

athbhunú.  

6. Beidh an comhairliúchán dá 

dtagraítear i mír 5 ar bun ar a laghad deich 

lá roimh an dáta atá beartaithe chun rialú 

teorann a athbhunú nó a fhadú. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Leasú  64 

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 3 – pointe 4 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 27a – mír 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Féadfaidh an Chomhairle, ag 

tabhairt aird chuí di ar an tuairim ón 

gCoimisiún, a mholadh go gcuirfidh an 

Ballstát síneadh breise le rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha ar feadh 

tréimhse suas le sé mhí. Féadfar síneadh 

nach faide ná sé mhí a chur leis an tréimhse 

sin agus is féidir sin a dhéanamh trí 

huaire ar a mhéid. Sa mholadh ón 

gComhairle, luafaidh sí ar a laghad an 

fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 

27(1)(a) go (e). I gcás inarb iomchuí, 

cinnfidh sí na coinníollacha maidir le 

comhar idir na Ballstáit lena mbaineann." 

4. Féadfaidh an Chomhairle, ag 

tabhairt aird chuí di ar an tuairim ón 

gCoimisiún, a mholadh go ndéanfaidh an 

Ballstát fadú breise ar rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha ar feadh 

tréimhse suas le sé mhí. Féadfar an 

tréimhse sin a fhadú ar feadh tréimhse suas 

le sé mhí eile chomh fada agus go 

maireann an bhagairt thromchúiseach 

agus ar choinníoll go ndéantar bearta 

náisiúnta eisceachtúla 

comhthomhaiseacha freisin laistigh de 

chríoch chun aghaidh a thabhairt ar an 

mbagairt. Sa mholadh ón gComhairle, 

luafaidh sí ar a laghad an fhaisnéis dá 

dtagraítear in Airteagal 27(1)(a) go (e). I 

gcás inarb iomchuí, cinnfidh sí na 

coinníollacha maidir le comhar idir na 

Ballstáit lena mbaineann. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Leasú  65 

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 3 d (nua) 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 29 – mír 5 – fomhír (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (3d) In Airteagal 29(5), cuirtear isteach 

an fhomhír seo a leanas: 

 “An tréimhse iomlán ar lena linn a 

dhéanfar rialú teorann ag teorainneacha 

inmheánacha a athbhunú faoin Airteagal 

seo, ní dhéanfar í a fhadú ná a nascadh le 

bearta arna nglacadh faoi Airteagail 27 

agus 28.”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Leasú  66 

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 3 a (nua) 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 28 – mír 4 

 

An téacs atá ann Leasú 

 (3a) cuirtear an méid seo a leanas in 

ionad Airteagal 28(4): 

4. Gan dochar d’Airteagal 25(4), ní 

rachaidh an tréimhse iomlán ina n-

athbhunófar rialú teorann ag teorainneacha 

inmheánacha thar dhá mhí, ar bhonn na 

buntréimhse atá sonraithe i mír 1 den 

Airteagal seo agus aon síntí atá sonraithe i 

mír 3 den Airteagal seo.  

4. Maidir leis an tréimhse iomlán ina 

n-athbhunófar rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha, ar bhonn na 

buntréimhse a shonraítear i mír 1 den 

Airteagal seo agus aon fhaduithe a 

shonraítear i mír 3 den Airteagal seo, ní 

rachaidh sí thar dhá mhí. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Leasú  67 

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 3 b (nua) 

Rialachán (AE) 2016/399 

Airteagal 29 – mír 1 – fomhír 1 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (3b) In Airteagal 29(1), cuirtear isteach 

an fhomhír seo a leanas: 

 “Na critéir dá dtagraítear in Airteagal 30, 

cuirfear san áireamh iad gach uair atá 

cinneadh maidir le rialú teorann ag 

teorainneacha inmheánacha a athbhuanú 

nó a fhadú á bhreithniú de bhun an 

Airteagail seo.” 

Or. en 

 

 


