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8.3.2019 A8-0079/204

Leasú 204
Linda McAvan, Eleni Theocharous
thar ceann an Choiste um Fhorbairt

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

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Ba cheart na gníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta a thairgtear do dhaoine 
óga a bheith ar ardcháilíocht, sa mhéid is 
gur cheart dóibh freastal ar riachtanais sa 
tsochaí nach bhfuiltear ag freastal orthu 
cheana, rannchuidiú le pobail a neartú, an 
deis a thairiscint do dhaoine óga chun eolas 
agus inniúlachtaí luachmhara a shealbhú, a 
bheith inrochtana ó thaobh airgid de do 
dhaoine óga, agus a bheith á gcur chur 
chun feidhme faoi dhálaí slána sláintiúla.

(6) Ba cheart na gníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta a thairgtear do dhaoine 
óga a bheith ar ardcháilíocht, sa mhéid gur 
cheart dóibh freastal ar riachtanais sa 
tsochaí nach bhfuiltear ag freastal orthu 
cheana, rannchuidiú le pobail a neartú agus 
le fothú acmhainní, an deis a thairiscint do 
dhaoine óga eolas agus inniúlachtaí 
luachmhara a shealbhú, a bheith inrochtana 
ó thaobh airgid de do dhaoine óga, agus ba 
cheart iad a chur chun feidhme faoi dhálaí 
slána sláintiúla, sa chaoi gur cheart 
idirphlé leis na húdaráis agus na 
geallsealbhóirí áitiúla agus réigiúnacha a 
spreagadh chun clár atá bunaithe ar 
riachtanais a áirithiú agus an 
tsaorálaíocht a chur chun cinn i dtíortha 
comhpháirtíochta agus luach láidir 
forbartha a chur leis na gníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta.
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8.3.2019 A8-0079/205

Leasú 205
Linda McAvan, Eleni Theocharous
thar ceann an Choiste um Fhorbairt

Tuarascáil A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh
(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 leasa pobal, agus forbairt 
phearsanta, oideachasúil, shóisialta, 
chultúrtha, 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 – an 
geilleagar ciorclach, saoránacht agus 
rannpháirtíocht dhaonlathach, cosaint an 
chomhshaoil agus an dúlra, gníomhú ar son 
na haeráide, cosc tubaistí nádúrtha nó 
tubaistí de dhéantús an duine agus 
téarnamh uathu, cosaint grúpaí 
leochaileacha atá thíos le tubaistí, 
athléimneacht, laghdú na bochtaineachta, 
slándáil an tsoláthair bia, 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, go háirithe leanaí neamhthionlactha, 
cosc coinbhleachtaí, síocháin agus 
athmhuintearas, cearta an duine, 
comhionannas inscne, comhar agus 
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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.
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Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Aon eintiteas atá toilteanach a 
bheith rannpháirteach sa Chór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach, ba cheart dó 
lipéad cáilíochta a fháil ar choinníoll go 
gcomhlíontar na coinníollacha iomchuí. An 
próiseas a mbronntar an lipéad cáilíochta ar 
a bhonn, ba cheart do chomhlachtaí cur 
chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta 
Eorpaigh é a dhéanamh ar bhonn 
leanúnach. Ba cheart athmheasúnú 
tráthrialta a dhéanamh ar an lipéad 
cáilíochta a bhronntar agus d'fhéadfaí é a 
chúlghairm más amhlaidh, i gcomhthéacs 
na seiceálacha a dhéantar, nach bhfuil na 
coinníollacha faoinar bronnadh é á 
gcomhlíonadh a thuilleadh.

(18) Aon eintiteas atá toilteanach a 
bheith rannpháirteach sa Chór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach, ba cheart dó 
lipéad cáilíochta a fháil ar choinníoll go 
gcomhlíontar na coinníollacha iomchuí. An 
próiseas a mbronntar an lipéad cáilíochta ar 
a bhonn, ba cheart do chomhlachtaí cur 
chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta 
Eorpaigh é a dhéanamh ar bhonn 
leanúnach i gcomhréir leis na scéimeanna 
deimhniúcháin atá ann cheana. Ba cheart 
an próiseas chun lipéad a fháil a shimpliú 
do na heagraíochtaí atá deimhnithe 
cheana féin, go háirithe faoin gCór 
Saorálach Eorpach um Chabhair 
Dhaonnúil atá ann faoi láthair agus 
d’eagraíochtaí a bhfuil 
creatchomhaontuithe rannpháirtíochta 
déanta acu leis an Ard-Stiúrthóireacht um 
Chabhair Dhaonnúil agus Cosaint 
Shibhialta. Ba cheart aird chuí a 
thabhairt sa phróiseas sin ar phróisis 
chomhchosúla arna ndéanamh faoi 
Rialachán (AE) Uimh. 375/2014, 
Rialachán (AE) 2018/1475 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle1a mar aon 
le Rialachán (CE) Uimh. 1257/961b ón 
gComhairle. Ba cheart athmheasúnú 
tráthrialta a dhéanamh ar an lipéad 
cáilíochta a bhronntar agus d'fhéadfaí é a 



AM\1179171GA.docx PE635.388v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

chúlghairm más amhlaidh, i gcomhthéacs 
na seiceálacha a dhéantar, nach bhfuil na 
coinníollacha faoinar bronnadh é á 
gcomhlíonadh a thuilleadh. 

______________________
1aRialachán (AE) 2018/1475 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 
lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena 
leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 1288/2013, Rialachán (AE) 
Uimh. 1293/2013, agus Cinneadh 
Uimh. 1313/2013/AE (IO L 250, 
4.10.2018, lch. 1).
1bRialachán (CE) Uimh. 1257/96 ón 
gComhairle an 20 Meitheamh 1996 
maidir le cabhair dhaonnúil (IO L 163, 
2.7.1996, lch. 1).
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) Tá an Cór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach dírithe ar dhaoine óga idir 18-30 
bliain d'aois agus ba cheart gá a bheith le 
clárúchán roimh ré ar Thairseach an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun a bheith 
rannpháirteach sna gníomhaíochtaí a 
chuireann an Cór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach ar fáil.

(27) Tá an Cór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach dírithe go príomha ar dhaoine óga 
atá 18-30 bliana d’aois, cé go bhféadfadh 
riachtanais agus comhthéacsanna na 
cabhrach daonnúla i dtríú tíortha a 
bheith ina n-údar cuí le rannpháirtíocht 
saineolaithe os cionn na haoise sin. Ba 
cheart gá a bheith clárúchán roimh ré ar 
Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta 
Eorpaigh chun a bheith rannpháirteach sna 
gníomhaíochtaí a chuireann an Cór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach ar fáil.
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Leasú 208
Linda McAvan, Eleni Theocharous
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Michaela Šojdrová
Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta an Chláir 
rannpháirtíocht daoine óga agus 
eagraíochtaí a fheabhsú i ngníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta atá inrochtana agus ar 
ardcháilíocht mar mhodh chun cuidiú le 
comhtháthú, dlúthpháirtíocht agus 
daonlathas a neartú san Aontas agus ar an 
gcoigríoch agus aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin na sochaí agus dúshláin 
dhaonnúla ar an talamh, ag díriú go 
háirithe ar an gcuimsiú sóisialta a chur 
chun cinn.

1. Is é cuspóir ginearálta an Chláir 
rannpháirtíocht daoine óga agus 
eagraíochtaí a fheabhsú i ngníomhaíochtaí 
dlúthpháirtíochta agus 
neamhbhrabúsacha atá inrochtana agus ar 
ardcháilíocht mar mhodh chun cuidiú le 
comhtháthú, dlúthpháirtíocht, síocháin 
agus daonlathas a neartú san Aontas agus 
ar an gcoigríoch, lena ndéantar dul chun 
cinn i dtreo na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe a bhaint amach, agus lena 
dtugtar aghaidh ar dhúshláin shochaíocha 
agus dúshláin dhaonnúla ar an talamh, go 
háirithe ó thaobh laghdú a dhéanamh ar 
an mbaol go dtarlódh tubaistí nádúrtha 
agus tubaistí de dhéantús an duine nó 
cásanna éigeandála i dtíortha 
leochaileacha agus iarchoinbhleachta, ag 
díriú go háirithe ar an gcuimsiú sóisialta a 
chur chun cinn.
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