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Leasú 1
Marie Toussaint
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0015/2020
Lucy Nethsingha
Fíorú na ndintiúr
(2019/2180(REG))

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris C a (nua)

Togra le haghaidh cinnidh Leasú

Ca. de bhrí gurb í Cúirt Bhreithiúnais 
an Aontais Eorpaigh an t-aon 
léirmhínitheoir ar dhlí AE; de bhrí, de 
réir CBAE (C-502/19), go ndéanann 
duine a thoghtar mar Fheisire de 
Pharlaimint na hEorpa, mar thoradh ar 
fhógairt thorthaí an toghcháin, agus ón 
am a fhógraítear na torthaí sin, na 
díolúintí arna ráthú ag Airteagal 9 den 
Phrótacal ar Phribhléidí agus Díolúintí 
an Aontais Eorpaigh, a theachtadh; de 
bhrí gurb é atá sna príomhchuspóirí a 
shaothraítear leis an bPrótacal a áirithiú 
go gcosnaítear feidhmiú cuí agus 
neamhspleáchas institiúidí AE; de bhrí go 
gcuimsítear le cumhachtaí agus 
sainchumais Pharlaimint na hEorpa 
cinneadh a dhéanamh maidir le díolúine 
a Feisirí;
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Leasú 2
Marie Toussaint
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0015/2020
Lucy Nethsingha
Fíorú na ndintiúr
(2019/2180(REG))

Togra le haghaidh cinnidh
Mír 3 a (nua)

Togra le haghaidh cinnidh Leasú

3a. á mheas go bhfuil staid dhlíthiúil 
Oriol Junqueras i Vies fós faoi réir 
imeachtaí breithiúnacha atá ar siúl; á 
ghabháil air féin, ar feitheamh leis na 
himeachtaí sin, de staonadh ó aon 
chinneadh deiridh a ghlacadh a 
bhféadfadh foirceannadh a phoist mar 
Fheisire tofa de Pharlaimint na hEorpa a 
bheith mar thoradh air; á ghealladh, de 
bhun Airteagal 12 d’Ionstraim an 20 
Meán Fómhair 1976 agus ar mhaithe le 
soiléireacht dhlíthiúil, go ndéanfaí 
breithniú iomchuí ar na díospóidí a 
ardaíodh cheana maidir le sainordú agus 
dintiúir Oriol Junqueras i Vies, agus 
rialacha i leith na ndíospóidí sin, trí 
Rialacha 3(3), 3(6) agus 4(7) de Rialacha 
Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa a 
chur i bhfeidhm;
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