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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

6.3.2019 A8-0079/200

Leasú 200
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 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;

(7) ciallaíonn ‘cúrsa oiliúna’ 
gníomhaíocht dlúthpháirtíochta arna 
déanamh agus a mhaireann idir 2 mhí agus 
6 mhí, roimh an ghníomhaíocht 
dlúthpháirtíochta, is féidir a athnuachan 
uair amháin ar feadh uastréimhse 12 mhí, 
agus arb í an eagraíocht rannpháirteach a 
óstálann an rannpháirtí sa Chór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach a dhéanann é a 
thairiscint agus a íoc; saintréithe na 
gníomhaíochta is ea tréimhse shocraithe 
agus cuspóirí soiléire, inneachar, cúraimí, 
struchtúr agus creat, tacaíocht iomchuí 
airgeadais agus cosaint dhlithiúil agus 
shóisialta, agus ní ionadú an 
ghníomhaíocht ar fhostaíocht íoctha; 
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6.3.2019 A8-0079/201

Leasú 201
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 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) ciallaíonn "lipéad cáilíochta" an 
deimhniúchán a bhronntar ar eagraíocht 
rannpháirteach atá toilteanach 
gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a chur ar 
fáil faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach i 
gcáil óstaigh agus/nó i bhfeidhm 
tacaíochta;

(10) ciallaíonn "lipéad cáilíochta" an 
deimhniúchán a bhronntar ar eagraíocht 
neamhbhrabúis rannpháirteach nó ar 
eagraíocht neamhbhrabúis idirnáisiúnta 
atá toilteanach gníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta a chur ar fáil faoin gCór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach i gcáil óstaigh 
agus/nó i bhfeidhm tacaíochta;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/202

Leasú 202
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 16 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

16 Eagraíochtaí rannpháirteacha 16 Eagraíochtaí neamhbhrabúis 
rannpháirteacha

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/203

Leasú 203
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 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh aon eintiteas poiblí nó 
príobháideach atá bunaithe i dtír 
rannpháirteach chomh maith le 
heagraíochtaí idirnáisiúnta iarratas a 
dhéanamh ar chistiú faoin gCór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach. I gcás na 
ngníomhaíochtaí dá dtagraítear in 
Airteagal 7, Airteagal 8 agus Airteagal 11, 
gheobhaidh an eagraíocht rannpháirteach 
lipéad cáilíochta mar réamhchoinníoll le 
cistiú a fháil faoin gCór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach. I gcás na dtionscadal 
dlúthpháirtíochta dá dtagraítear in 
Airteagal 9, féadfaidh daoine nádúrtha cur 
isteach freisin ar chistiú thar ceann grúpaí 
neamhfhoirmiúla de rannpháirtithe sa Chór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach.

Féadfaidh aon eagraíocht neamhbhrabúis 
rannpháirteach atá bunaithe i dtír 
rannpháirteach chomh maith le 
heagraíochtaí idirnáisiúnta iarratas a 
dhéanamh ar chistiú faoin gCór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach. I gcás na 
ngníomhaíochtaí dá dtagraítear in 
Airteagal 7, Airteagal 8 agus Airteagal 11, 
gheobhaidh an eagraíocht neamhbhrabúis 
rannpháirteach lipéad cáilíochta mar 
réamhchoinníoll le cistiú a fháil faoin gCór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach. I gcás na 
dtionscadal dlúthpháirtíochta dá dtagraítear 
in Airteagal 9, féadfaidh daoine nádúrtha 
cur isteach freisin ar chistiú thar ceann 
grúpaí neamhfhoirmiúla de rannpháirtithe 
sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach.

Or. en


