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6.3.2019 A8-0079/193

Leasú 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Ba cheart na gníomhaíochtaí sin a 
bheith chun leasa pobal, agus forbairt 
phearsanta, oideachasúil, shóisialta, 
shibhialta agus ghairmiúil an duine aonair 
a chothú san am céanna, agus féadfaidh 
siad tarlú i bhfoirm saorálaíochta, cúrsaí 
oiliúna agus post, tionscadal nó 
gníomhaíochtaí líonraithe, arna bhforbairt i 
réimsí éagsúla, amhail oideachas agus 
oiliúint, fostaíocht, comhionannas inscne, 
fiontraíocht – go háirithe fiontraíocht 
shóisialta – saoránacht agus 
rannpháirtíocht dhaonlathach, cosaint an 
chomhshaoil agus an dúlra, gníomhú ar son 
na haeráide, cosc tubaistí, ullmhacht agus 
téarnamh, talmhaíocht agus forbairt 
tuaithe, soláthar bia agus ábhar neamhbhia, 
sláinte agus folláine, cruthaitheacht agus 
cultúr, corpoideachas agus spórt, cúnamh 
agus leas sóisialta, glacadh agus 
lánpháirtíocht náisiúnach tríú tír, comhar 
agus comhtháthú críochach, agus comhar 
trasna teorainneacha. Cuimsíonn na 
gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta sin gné 
láidir foghlama agus oiliúna trí 
ghníomhaíochtaí ábhartha is féidir a 
thairiscint do na rannpháirtithe roimh an 
ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta, lena linn, 
agus ina diaidh.

(10) Ba cheart na gníomhaíochtaí sin a 
bheith chun leas pobal agus a bheith ag fáil 
tacaíochta ó na húdaráis áitiúla agus 
réigiúnacha, agus forbairt phearsanta, 
oideachasúil, shóisialta agus shibhialta an 
duine aonair a chothú san am céanna, a 
dhéantar i bhfoirm saorálaíochta agus 
cúrsaí oiliúna roimh an ngníomhaíocht 
dlúthpháirtíochta, tionscadal nó 
gníomhaíochtaí líonraithe, arna bhforbairt i 
ndáil le réimsí éagsúla, amhail oideachas 
foirmiúil agus neamhfhoirmiúil agus 
foghlaim neamhfhoirmiúil, idirphlé 
idirchultúrtha, cuimsiú sóisialta, agus 
oiliúint, comhionannas inscne, fiontraíocht 
shóisialta, saoránacht agus rannpháirtíocht 
dhaonlathach, cosaint an chomhshaoil agus 
an dúlra, gníomhú ar son na haeráide, cosc 
tubaistí, ullmhacht agus téarnamh, 
talmhaíocht shóisialta agus forbairt 
tuaithe, soláthar bia agus ábhar neamhbhia, 
sláinte agus folláine, cruthaitheacht agus 
cultúr, corpoideachas agus spórt, cúnamh 
agus leas sóisialta, glacadh agus lánpháirtiú 
náisiúnach tríú tír, go háirithe imircigh 
agus iarrthóirí tearmainn, comhar agus 
comhtháthú críochach, agus comhar trasna 
teorainneacha. Ba cheart a chuimsiú leis na 
gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta sin gné 
láidir oideachais agus foghlama agus 
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oiliúna trí ghníomhaíochtaí ábhartha is 
féidir a thairiscint do na rannpháirtithe 
roimh an ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta, 
lena linn, agus ina diaidh.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/194

Leasú 194
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Féadfaidh cúrsaí oiliúna agus poist 
i réimsí a bhaineann leis an 
dlúthpháirtíocht deiseanna breise a 
thairiscint do dhaoine óga tosú i margadh 
an tsaothair agus rannchuidiú le dul i 
ngleic le príomhdhúshláin na sochaí ag an 
am céanna. Féadfaidh sé sin 
infhostaitheacht agus táirgiúlacht daoine 
óga a chothú agus a n-aistriú ón 
oideachas go fostaíocht a éascú, agus tá 
an-tábhacht leis an méid sin maidir lena 
ndeiseanna a fheabhsú i margadh an 
tsaothair. Leanfaidh na cúrsaí oiliúna a 
thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach na prionsabail cháilíochta a 
leagtar síos sa Mholadh ón gComhairle an 
10 Márta 2014 lena mbunaítear Creat 
Cáilíochta do Chúrsaí Oiliúna21 . Beidh na 
cúrsaí oiliúna agus na poist a thairgtear 
ina gcéad chéim mhór do dhaoine óga chun 
dul isteach i margadh an tsaothair agus 
mar sin ba cheart tacaíocht iar-
ghníomhaíochta leordhóthanach a bheith 
ag dul leo. Déanann gníomhaithe 
ábhartha i margadh an tsaothair, go 
háirithe i seirbhísí fostaíochta poiblí agus 
príobháideacha, comhpháirtithe sóisialta 
agus Comhlachais Tráchtála, cúrsaí 
oiliúna agus poist a éascú agus faigheann 
siad íocaíocht ón eagraíocht 

(12) Is féidir le cúrsaí oiliúna agus poist 
i gcomhthéacs neamhbhrabúis deiseanna 
breise a thairiscint do dhaoine óga 
freagairt do phríomhdhúshláin na sochaí. 
Leanfaidh na cúrsaí oiliúna a thairgtear 
faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach na 
prionsabail cháilíochta a leagtar síos sa 
Mholadh ón gComhairle lena mbunaítear 
Creat Cáilíochta do Chúrsaí Oiliúna agus 
na prionsabail a leagtar síos i 
gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 
Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas 
(UNCRPD), go háirithe Airteagal 27 de. 
Maidir leis na cúrsaí oiliúna, a thagann 
roimh na gníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta, beidh siad ina gcéad 
chéim mhór do dhaoine óga chun 
rannchuidiú lánbhrí a dhéanamh leis an 
tsochaí agus dlúthpháirtíocht, 
inniúlachtaí agus eolas a léiriú agus, sa 
chaoi sin, taithí dhaonna ríluachmhar a 
fháil, rud atá ríthábhachtach freisin 
maidir le saoránacht ghníomhach agus 
rannpháirteach an Aontais, a mhéid a 
bhaineann leis an dlúthpháirtíocht, teacht 
chun cinn. Ba cheart do na heagraíochtaí 
neamhbhrabúis rannpháirteacha iarratas a 
dhéanamh ar chistiú trí bhíthin chomhlacht 
inniúil cur chun feidhme an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh
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rannpháirteach. Mar eagraíochtaí 
rannpháirteacha, ba cheart dóibh iarratas a 
dhéanamh ar chistiú trí bhíthin struchtúr 
inniúil cur chun feidhme an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh d’fhonn 
feidhmiú mar idirghabhálaí idir na 
rannpháirtithe óga agus na fostaithe a 
thairgeann cúrsaí oiliúna agus poist in 
earnálacha na dlúthpháirtíochta.

_________________
21 Moladh ón gComhairle an 
15 Márta 2018 maidir le creat Eorpach do 
phrintíseachtaí ardchaighdeáin agus 
éifeachtacha (IO C 153, 2.5.2018, lch.1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/195

Leasú 195
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar 
cháilíocht na ngníomhaíochtaí agus na 
ndeiseanna eile a thairgtear faoin gCór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, go 
háirithe trí oiliúint, tacaíocht teanga, 
árachas, tacaíocht riaracháin agus tacaíocht 
iar-ghníomhaíochta a thairiscint do 
rannpháirtithe agus tríd an fhaisnéis, na 
scileanna agus na hinniúlachtaí a 
shealbhaigh siad le linn a n-eispéireas sa 
Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a 
bhailíochtú. Is den mhórthábhacht iad 
slándáil agus sábháilteacht na saorálaithe 
agus níor cheart saorálaithe a imlonnú 
chuig oibríochtaí a dhéantar i limistéar 
coinbhleachtaí armtha idirnáisiúnta agus 
neamh-idirnáisiúnta.

(15) Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar 
cháilíocht na ngníomhaíochtaí agus na 
ndeiseanna a thairgtear faoin gCór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, agus 
ar aidhm na cuimsitheachta atá le baint 
amach trí na gníomhaíochtaí agus na 
deiseanna sin a áirithiú, go háirithe trí 
oiliúint leormhaith ar líne nó as líne, 
tacaíocht teanga, lóistín réasúnach, 
árachas, tacaíocht shóisialta, nósanna 
imeachta simplithe riaracháin agus 
tacaíocht réamhghníomhaíochta agus 
iarghníomhaíochta a thairiscint do 
rannpháirtithe agus do shaorálaithe agus 
tríd an bhfaisnéis, na scileanna agus na 
hinniúlachtaí a shealbhaigh siad le linn a n-
eispéireas sa Chór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach a bhailíochtú. Ba cheart bearta 
tacaíochta a fhorbairt agus a sholáthar i 
gcomhar le heagraíochtaí don óige agus 
eagraíochtaí neamhbhrabúis eile agus 
eagraíochtaí eile na sochaí sibhialta chun 
leas a bhaint as a saineolas ar an réimse. 
Is den ríthábhacht i gcónaí iad slándáil 
agus sábháilteacht na rannpháirtithe agus 
freisin na dtairbhithe a bheartaítear. Ba 
cheart an prionsabal i dtaobh ‘gan dochar 
a dhéanamh’ a chomhlíonadh le gach 
gníomhaíocht. Níor cheart rannpháirtithe 
a imlonnú chun oibríochtaí a dhéantar i 
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limistéar coinbhleachtaí armtha 
idirnáisiúnta agus neamh-idirnáisiúnta, nó 
chuig saoráidí ina sáraítear caighdeáin 
idirnáisiúnta maidir le cearta an duine. 
Ba cheart prionsabal ‘leas an linbh’ a 
bheith mar threoir ag na gníomhaíochtaí 
lena mbaineann teagmháil dhíreach le 
leanaí agus ba cheart, i gcás inarb 
iomchuí, go ndéanfaí seiceálacha cúlra i 
leith rannpháirtithe nó go nglacfaí bearta 
eile d’fhonn cosaint leanaí a áirithiú.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Leasú 196
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Féadfaidh eagraíochtaí 
rannpháirteacha roinnt feidhmeanna 
éagsúla a dhéanamh faoi chuimsiú an 
Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. I 
bhfeidhm óstaigh, déanfaidh siad na 
gníomhaíochtaí a bhaineann le glacadh leis 
na rannpháirtithe, lena n-áirítear 
gníomhaíochtaí a eagrú agus treoir agus 
tacaíocht a sholáthar do rannpháirtithe le 
linn na gníomhaíochta dlúthpháirtíochta, de 
réir mar is iomchuí. I bhfeidhm tacaíochta, 
déanfaidh siad gníomhaíochtaí i ndáil leis 
na rannpháirtithe a chur amach agus a 
ullmhú sula bhfágann siad agus le linn na 
gníomhaíochta dlúthpháirtíochta agus ina 
diaidh, lena n-áirítear oiliúint a thabhairt 
agus rannpháirtithe a chur i dtreo 
eagraíochtaí áitiúla tar éis na 
gníomhaíochta.

(20) Féadfaidh na heagraíochtaí 
neamhbhrabúis rannpháirteacha roinnt 
feidhmeanna éagsúla a dhéanamh faoi 
chuimsiú an Chóir Dlúthpháirtíochta 
Eorpaigh. I bhfeidhm óstaigh, déanfaidh 
siad na gníomhaíochtaí a bhaineann le 
glacadh leis na rannpháirtithe, lena n-
áirítear gníomhaíochtaí a eagrú, agus clár 
oideachais agus foghlamtha mar aon le 
treoir agus tacaíocht a sholáthar do 
rannpháirtithe le linn na gníomhaíochta 
dlúthpháirtíochta, de réir mar is iomchuí. I 
bhfeidhm tacaíochta, déanfaidh siad 
gníomhaíochtaí i ndáil leis na 
rannpháirtithe a sheoladh agus a ullmhú 
sula n-imeoidh siad, ar gníomhaíochtaí 
iad lena mbainfidh clár láidir oideachais 
agus foghlamtha, le linn na gníomhaíochta 
dlúthpháirtíochta agus ina diaidh, lena n-
áirítear rannpháirtithe a threorú chuig 
eagraíochtaí áitiúla i ndiaidh na 
ngníomhaíochta, chun cur leis na 
deiseanna tuilleadh eispéiris 
dlúthpháirtíochta a fháil. Ba cheart do na 
heagraíochtaí neamhbhrabúis 
rannpháirteacha, i bhfeidhm 
chomhordúcháin, naisc a bhunú idir 
eagraíochtaí agus malartú rannpháirtithe 
seirbhíse deonaí a éascú.
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6.3.2019 A8-0079/197

Leasú 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 2 – mír 1 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) ciallaíonn ‘gníomhaíocht 
dlúthpháirtíochta’ gníomhaíocht 
shealadach ar ardcháilíocht atá ina cuidiú 
chun cuspóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta 
Eorpaigh a bhaint amach, cuir i gcás 
saorálaíocht, cúrsaí oiliúna, poist, 
tionscadail dlúthpháirtíochta agus 
gníomhaíochtaí líonraithe i réimsí éagsúla, 
lena n-áirítear na gníomhaíochtaí sin dá 
dtagraítear i mír 13, lena n-áirithítear an 
breisluach Eorpach agus comhlíonadh 
rialacháin sláinte agus sábháilteachta;

(1) ciallaíonn ‘gníomhaíocht 
dlúthpháirtíochta’ gníomhaíocht 
shealadach lena mbaineann leas 
ginearálta agus atá inrochtana go héasca, 
cuimsitheach agus ar ardcháilíocht, 
laistigh de struchtúir eagraíochta 
neamhbhrabúis rannpháirtí, arb é is 
aidhm léi aghaidh a thabhairt ar 
riachtanais sa tsochaí chun leas pobail 
agus forbairt phearsanta, oideachasúil, 
shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil an 
duine aonair, chomh maith lena 
gníomhaíochtaí líonraithe nó lena 
gníomhaíochtaí líonraithe, arna 
bhforbairt maidir le réimsí éagsúla, a 
chothú freisin; tá an ghníomhaíocht 
dlúthpháirtíochta ina cuidiú chun cuspóirí 
an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a 
bhaint amach; déantar an ghníomhaíocht 
dlúthpháirtíochta i bhfoirm saorálaíochta, 
cúrsaí oiliúna, tionscadail saorálaíochta 
agus gníomhaíochtaí líonraithe i réimsí 
éagsúla, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí 
sin dá dtagraítear i mír 13 agus 
gníomhaíochtaí atá i gcomhréir le 
caighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta 
an duine agus le beartas an Aontais, 
amhail an tiomantas do dheireadh a chur 
le hinstitiúidiú leanaí agus daoine faoi 
mhíchumas, agus glacadh agus 



AM\1178952GA.docx PE635.388v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

lánpháirtiú náisiúnach tríú tír, go 
háirithe imircigh agus iarrthóirí 
tearmainn; saintréithe na gníomhaíochta 
dlúthpháirtíochta is ea tréimhse 
shocraithe, cuspóirí soiléire, inneachar, 
cúraimí, struchtúr agus creat; soláthrófar 
tacaíocht airgeadais iomchuí agus 
tacaíocht dhlíthiúil agus shóisialta 
iomchuí chun an breisluach Eorpach agus 
comhlíonadh caighdeán sláinte agus 
sábháilteachta agus caighdeán sóisialta a 
áirithiú;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Leasú 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 2 – mír 1 – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) ciallaíonn “eagraíocht 
rannpháirteach” aon eintiteas poiblí nó 
príobháideach, idir eintiteas áitiúil, 
réigiúnach, náisiúnta nó idirnáisiúnta, ar 
bronnadh lipéad cáilíochta an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh orthu;

(5) ciallaíonn ‘eagraíocht 
rannpháirteach’ aon eintiteas 
neamhbhrabúis poiblí nó príobháideach, 
idir áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus 
idirnáisiúnta, a dhéanann gníomhaíocht 
lena mbaineann leas ginearálta agus ar 
bronnadh lipéad cáilíochta an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh uirthi;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Leasú 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 2 – mír 1 – pointe 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6 a) ciallaíonn ‘saorálaí’ duine atá 
cláraithe ar Thairseach an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus a 
dhéanann gníomhaíochtaí, dá dheoin 
féin, chun leas na sochaí; is ar chúis 
neamhbhrabúis a dhéantar na 
gníomhaíochtaí sin, chun leas fhorbairt 
phearsanta an saorálaí, a thugann a 
chuid ama agus fuinnimh nó a cuid ama 
agus fuinnimh ar mhaithe leis an leas 
coiteann, gan luaíocht airgeadais a fháil; 
glacann an saorálaí páirt i ngníomhaíocht 
dlúthpháirtíochta faoin gCór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach a thairgeann 
eagraíocht neamhbhrabúis a 
dheimhnítear trí mheán an lipéid 
cáilíochta; déantar na speansais a 
bhaineann go díreach lena 
ghníomhaíocht nó lena gníomhaíocht a 
aisíoc leis an saorálaí;

Or. en


