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6.3.2019 A8-0079/187

Leasú 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is ar an dlúthpháirtíocht atá an 
tAontas Eorpach bunaithe, i measc a 
shaoránach agus i measc a Bhallstát. 
Treoraíonn an comhluach sin a 
ghníomhaíochtaí agus soláthraíonn sé an 
aontacht is gá chun dul i ngleic le 
dúshláin na sochaí atá ann faoi láthair agus 
a bheidh ann amach anseo, ar dúshláin iad 
a bhfuil Eorpaigh óga toilteanach cabhrú 
dul i ngleic leo trína ndlúthpháirtíocht a 
chur in iúl sa chleachtas.

1. Is í an dlúthpháirtíocht bonn na 
sochaithe daonlathacha agus forbartha, 
ní hamháin i measc saoránach i 
gcomhthéacs áirithe, ach i measc daoine 
agus Stát chomh maith. Ba cheart an 
comhluach seo a chothú, go háirithe i 
bhfianaise na ndúshlán sóisialta atá ann 
faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, 
ar dúshláin iad a mbeidh daoine óga in 
ann leanúint ar aghaidh le cabhair a 
thabhairt chun aghaidh a thabhairt orthu 
trína ndlúthpháirtíocht a chur in iúl i 
gcleachtas.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/188

Leasú 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Ba cheart deiseanna atá inrochtana 
go héasca a chur ar fáil do dhaoine óga le 
bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta, a chabhródh leo a 
dtiomantas maidir le leas pobal a chur in 
iúl agus ag an am céanna taithí, scileanna 
agus inniúlachtaí úsáideacha a shealbhú 
maidir lena bhforbairt phearsanta, 
oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus 
ghairmiúil, ag feabhsú dá réir sin a n-
infhostaitheacht. Ba cheart go dtacódh na 
gníomhaíochtaí sin freisin le 
soghluaisteacht saorálaithe, oiliúnaithe 
agus oibrithe óga.

5. Ba cheart deiseanna fiúntacha atá 
inrochtana go héasca a chur ar fáil do 
dhaoine óga le bheith rannpháirteach i 
ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, a 
chabhródh leo a dtiomantas maidir le leas 
pobal a chur in iúl agus ag an am céanna 
taithí agus eolas dá bhrí sin agus 
inniúlachtaí úsáideacha a shealbhú maidir 
lena bhforbairt phearsanta, oideachasúil, 
shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil. 
Thacódh na gníomhaíochtaí sin freisin le 
malartú ilchultúrtha i measc saorálaithe 
óga.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/189

Leasú 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

13. Is sócmhainn thábhachtach é meon 
tionscnaimh daoine óga don tsochaí agus 
do mhargadh an tsaothair. Cuidíonn an Cór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach an ghné sin a 
chothú trí dheis a thabhairt do dhaoine óga 
a dtionscadail féin, arb é is aidhm leo dul i 
ngleic le dúshláin shonracha chun leasa a 
bpobal áitiúla féin, a dhearadh agus a chur 
chun feidhme. Is deis iad na tionscadail sin 
chun triail a bhaint as smaointe nua agus 
chun tacú le daoine óga gníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta a thiomáint chun tosaigh 
astu féin. Is túsphointe iad freisin le 
haghaidh breis rannpháirtíochta i 
ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus is 
céad chéim iad chun rannpháirtithe sa Chór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach a spreagadh i 
dtreo na féinfhostaíochta nó i dtreo bunú 
cumainn, eagraíochtaí neamhrialtasacha nó 
comhlachtaí eile atá gníomhach sna 
hearnálacha dlúthpháirtíochta, 
neamhbhrabúis agus in earnáil na hóige.

13. Is sócmhainn thábhachtach é meon 
tionscnaimh daoine óga don tsochaí agus 
do mhargadh an tsaothair. Cuidíonn an Cór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach an ghné sin a 
chothú trí dheis a thabhairt do dhaoine óga 
a dtionscadail féin, arb é is aidhm leo dul i 
ngleic le dúshláin shonracha chun leasa a 
bpobal áitiúla féin, a dhearadh agus a chur 
chun feidhme. Is deis iad na tionscadail sin 
chun triail a bhaint as smaointe nua agus 
chun tacú le daoine óga gníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta a thiomáint chun tosaigh 
astu féin. Is túsphointe iad freisin le 
haghaidh breis rannpháirtíochta i 
ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus is 
céad chéim iad chun rannpháirtithe sa Chór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach a spreagadh 
níos minice i ngníomhaíochtaí cumann, 
eagraíochtaí neamhrialtasacha nó 
comhlachtaí eile atá gníomhach sna 
hearnálacha dlúthpháirtíochta, 
neamhbhrabúis agus in earnáil na hóige.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/190

Leasú 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

40. Chun an chumarsáid leis an 
bpobal i gcoitinne a dhéanamh níos 
éifeachtúla agus chun sineirgíochtaí idir 
gníomhaíochtaí cumarsáide a dhéantar ar 
thionscnamh an Choimisiúin a threisiú, 
ba cheart na hacmhainní a leithdháiltear 
ar ghníomhaíochtaí cumarsáide faoin 
Rialachán seo a bheith ina gcuidiú freisin 
chun cumarsáid chorparáideach 
thosaíochtaí polaitiúla an Aontais 
Eorpaigh a chumhdach, ar choinníoll go 
mbaineann na gníomhaíochtaí sin le 
cuspóir ginearálta an Rialacháin seo.

scriosta

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/191

Leasú 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3(1), pointe 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. ciallaíonn "cúrsa oiliúna" 
gníomhaíocht dlúthpháirtíochta a 
mhaireann idir 2 mhí agus 6 mhí is féidir 
a athnuachan uair amháin ar feadh 
uastréimhse 12 mhí, arb í an eagraíocht 
rannpháirteach a óstálann an rannpháirtí 
sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a 
dhéanann é a thairiscint agus a íoc;

scriosta

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/192

Leasú 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16(1)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Beidh an Cór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach oscailte do rannpháirtíocht 
eintiteas poiblí nó príobháideach, nó 
eagraíochtaí idirnáisiúnta, ar choinníoll go 
bhfuil lipéad cáilíochta an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh faighte acu.

1. Beidh an Cór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach oscailte le haghaidh 
rannpháirtíocht eintiteas poiblí nó 
príobháideach neamhbhrabúis, nó 
eagraíochtaí idirnáisiúnta, ar an gcoinníoll 
go bhfuil lipéad cáilíochta an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh faighte acu.

Or. pt


