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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0115/16

Leasú. 16
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 i dtaca le riachtanais íosta maidir le huastréimhsí 
tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus 
seachtainiúla agus Rialachán (AE) 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif
(2017/0122(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 6 – pointe a
Rialachán (AE) Uimh. 165/2014
Airteagal 9 – mír 2

Seasamh ón gComhairle Leasú.

Trí bliana tar éis theacht i bhfeidhm na 
bhforálacha mionsonraithe dá dtagraítear 
sa dara mír d'Airteagal 11, déanfaidh na 
Ballstáit a n-údaráis rialaithe a fheistiú a 
mhéid is iomchuí leis an trealamh cian-
luathbhrathadóireachta is gá chun gur féidir 
an chumarsáid sonraí dá dtagraítear san 
Airteagal seo a dhéanamh, agus a 
gceanglais shonracha agus a straitéisí 
sonracha maidir le forfheidhmiú á gcur san 
áireamh. Go dtí an t-am sin, féadfaidh na 
Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir 
lena n-údarás rialaithe a fheistiú le 
trealamh cian-luathbhrathadóireachta 
den sórt sin.;

Cúig bliana tar éis dheireadh na bliana a 
thiocfaidh na forálacha mionsonraithe i 
bhfeidhm dá dtagraítear sa dara habairt de 
mhír 1 d’Airteagal 11 lena leagtar síos 
sonraíochtaí maidir leis an taifeadadh ar 
thrasnuithe teorann agus ar 
ghníomhaíochtaí breise dá dtagraítear sa 
dara agus sa tríú fleasc d’Airteagal 8(1), 
déanfaidh na Ballstáit a n-údaráis rialaithe 
a fheistiú a mhéid is iomchuí leis an 
trealamh cian-luathbhrathadóireachta is gá 
chun gur féidir an chumarsáid sonraí dá 
dtagraítear san Airteagal seo a dhéanamh, 
agus a gceanglais shonracha agus a 
straitéisí sonracha maidir le forfheidhmiú á 
gcur san áireamh.

Or. en



AM\1209132GA.docx PE647.696v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0115/17

Leasú. 17
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 i dtaca le riachtanais íosta maidir le huastréimhsí 
tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus 
seachtainiúla agus Rialachán (AE) 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif
(2017/0122(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 8 – pointe a
Rialachán (AE) Uimh. 165/2014
Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 3

Seasamh ón gComhairle Leasú.

Faoin ... [18 mí tar éis theacht i bhfeidhm 
an Rialacháin leasaithigh seo], glacfaidh 
an Coimisiún gníomhartha cur chun 
feidhme lena leagfar síos na forálacha 
mionsonraithe is gá maidir le ceanglais 
sonraí agus feidhmeanna a chur i 
bhfeidhm go haonfhoirmeach, lena n-
áirítear Airteagail 8, 9 agus 10 den 
Rialachán seo, agus suiteáil na dtacagraf 
le haghaidh feithiclí dá dtagraítear i 
bpointe (aa) d'Airteagal 2(1) de Rialachán 
(CE) Uimh. 561/2006.

scriosta

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/18

Leasú. 18
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 i dtaca le riachtanais íosta maidir le huastréimhsí 
tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus 
seachtainiúla agus Rialachán (AE) 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif
(2017/0122(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11 – pointe d
Rialachán (AE) Uimh. 165/2014
Airteagal 34 – mír 7 – fomhír 2

Seasamh ón gComhairle Leasú.

Ón … [18 mí tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach atá i ndoiciméad ST 5112/20], 
cuirfidh an tiománaí isteach siombail na 
tíre a dtéann an tiománaí isteach inti tar éis 
dó teorainn Ballstáit a thrasnú ag tús an 
chéad stad a dhéanann an tiománaí sa 
Bhallstát sin. Is ag an áit stadta is gaire is 
féidir don teorainn, nó an taobh thall den 
teorann, a dhéanfar an chéad stop sin. I 
gcás ina dtrasnaítear teorann Ballstáit i 
mbád farantóireachta nó i dtraein, cuirfidh 
an tiománaí isteach siombail na tíre ag an 
gcalafort nó ag an stáisiún ceann scríbe.

Faoin [24 mí tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach lena leagfar síos rialacha 
mionsonraithe maidir le Treoir 96/71/CE 
agus Treoir 2014/67/AE maidir le 
tiománaithe a phostú in earnáil an 
iompair de bhóthar], cuirfidh an tiománaí 
isteach siombail na tíre a dtéann an 
tiománaí isteach inti tar éis dó teorainn 
Ballstáit a thrasnú ag tús an chéad stad a 
dhéanann an tiománaí sa Bhallstát sin. Is 
ag an áit stadta is gaire is féidir don 
teorainn, nó an taobh thall den teorann, a 
dhéanfar an chéad stop sin. I gcás ina 
dtrasnaítear teorann Ballstáit i mbád 
farantóireachta nó i dtraein, cuirfidh an 
tiománaí isteach siombail na tíre ag an 
gcalafort nó ag an stáisiún ceann scríbe.

Or. en



AM\1209132GA.docx PE647.696v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0115/19

Leasú. 19
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 i dtaca le riachtanais íosta maidir le huastréimhsí 
tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus 
seachtainiúla agus Rialachán (AE) 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif
(2017/0122(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 3 – mír 1

Seasamh ón gComhairle Leasú.

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an 
fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an 
[cuir isteach dáta is ionann le 24 mí tar 
éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh].
Beidh feidhm aige ón [cuir isteach an 
dáta 24 mí tar éis an dáta teacht i 
bhfeidhm].
Beidh feidhm ag Airteagail 1(9a) agus 
2(3) ón 31 Nollaig 2028. Go dtí an dáta 
sin, beidh feidhm ag Airteagal 16, mír 3, 
fomhír (a) de Rialachán (CE) Uimh. 
561/2006 agus Airteagal 36, mír 1(i), mír 
1(ii) agus mír 2(ii) de Rialachán (CE) 
Uimh. 165/2014 san fhoclaíocht a bhí ann 
roimh na leasuithe a tugadh isteach leis 
an Rialachán seo.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/20

Leasú. 20
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 i dtaca le riachtanais íosta maidir le huastréimhsí 
tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus 
seachtainiúla agus Rialachán (AE) 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif
(2017/0122(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 3 – mír 1 a (nua)

Seasamh ón gComhairle Leasú.

Faoin ... [IO: 4 mhí i ndiaidh dáta a 
fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh], tíolacfaidh an Coimisiún 
measúnú tionchair cuí i ndáil leis an 
tionchar atá ag an Rialachán seo ar staid 
eacnamaíoch iarbhír an mhargaidh 
tarlaithe de bhóthar san Aontas agus ar 
staid sláinte agus sábháilteachta na 
dtiománaithe agus, i gcás inarb iomchuí, 
molfaidh sé leasuithe ar an Rialachán seo 
agus aird aige ar an staid nua sa 
mhargadh don earnáil.

Or. en


