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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.10.2020 A9-0165/1

Leasú 1
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus 
rialachas an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh molta
Lua 12 a (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

 – ag féachaint d’athbhreithniú 
Chúirt Iniúchóirí na hEorpa Uimh. 
09/2019, Meán Fómhair 2019 maidir le 
Cosaint Eorpach,

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.10.2020 A9-0165/2

Leasú 2
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus 
rialachas an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh molta
Aithris A

Togra le haghaidh molta Leasú

A. de bhrí, i gcomhréir le hAirteagal 
42(2) CAE, go bhfuil comhbheartas 
cosanta an Aontais a chumadh go 
comhleanúnach ar áireamh sa 
chomhbheartas slándála agus cosanta 
(CBSC) agus go bhféadfadh comhchosaint 
a bhunú éirí as sin sa chás go gcinneann 
an Chomhairle Eorpach, ag gníomhú 
d’aon toil di, déanamh amhlaidh; de brí 
gur céim thábhachtach é PESCO ionsar 
an cuspóir sin a ghnóthú;

A. de bhrí, i gcomhréir le hAirteagal 
42(2) CAE, go bhfuil comhbheartas 
cosanta an Aontais a chumadh go 
comhleanúnach ar áireamh sa 
chomhbheartas slándála agus cosanta 
(CBSC) agus go bhféadfadh comhchosaint 
a bhunú éirí as sin, ach nach gceanglaítear 
comhbheartas cosanta AE den sórt sin 
leis;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.10.2020 A9-0165/3

Leasú 3
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus 
rialachas an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh molta
Aithris B a (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

 Ba. de bhrí go gcuirtear cosc le 
hAirteagal 41(2) CAE ar bhuiséad AE a 
úsáid le haghaidh oibríochtaí míleata nó 
cosanta;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.10.2020 A9-0165/4

Leasú 4
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus 
rialachas an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh molta
Aithris B b (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

 Bb. de bhrí nach bhfuil PESCO ag luí 
le beartas neodrachta stáit, amhail i gcás 
na hÉireann;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.10.2020 A9-0165/5

Leasú 5
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus 
rialachas an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh molta
Aithris C

Togra le haghaidh molta Leasú

C. de bhrí, de réir Airteagal 1(a) de 
Phrótacal (Uimh. 10) maidir le 
buanchomhar struchtúrtha arna bhunú le 
hAirteagal 42 CAE, gurb é ceann de na 
cuspóirí atá ag PESCO ná go bhforbródh 
na Ballstáit a gcumas cosanta ar mhodh 
níos tréine trína rannchuidiú náisiúnta a 
fhorbairt agus trí bheith rannpháirteach, i 
gcás inarb iomchuí, i bhfórsaí ilnáisiúnta, 
sna príomhchláir Eorpacha trealaimh agus i 
ngníomhaíocht na Gníomhaireachta Eorpaí 
um Chosaint;

C. de bhrí, de réir Airteagal 1(a) de 
Phrótacal (Uimh. 10) maidir le 
buanchomhar struchtúrtha arna bhunú le 
hAirteagal 42 CAE, gurb é ceann de na 
cuspóirí atá ag PESCO ná go bhforbródh 
na Ballstáit a gcumas cosanta ar mhodh 
níos tréine trína rannchuidiú náisiúnta a 
fhorbairt agus trí bheith rannpháirteach, i 
gcás inarb iomchuí, i bhfórsaí ilnáisiúnta, 
sna príomhchláir Eorpacha trealaimh agus i 
ngníomhaíochtaí na Gníomhaireachta 
Eorpaí um Chosaint; de bhrí go bhfuil 
fadhbanna móra ag baint leis na cuspóirí 
míleataíocha sin agus nach mór diúltú 
dóibh;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.10.2020 A9-0165/6

Leasú 6
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus 
rialachas an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh molta
Aithris D

Togra le haghaidh molta Leasú

D. de bhrí go luaitear in Airteagal 1b 
de Phrótacal Uimh. 10 go bhfuil na 
Ballstáit leis an gcumas a bheith acu ‘faoi 
2010 ar a dhéanaí, bíodh sé ar leibhéal 
náisiúnta nó mar chomhbhall de ghrúpaí 
ilnáisiúnta d’fhórsaí, spriocaonaid 
chomhraic a chur ar fáil do na misin a 
phleanálfar, a bheidh struchtúrtha ar 
leibhéal na hoirbheartaíochta mar 
chathghrúpa, a mbeidh eilimintí tacaíochta 
acu lena n-áirítear iompar agus lóistíocht, a 
bheidh in ann na cúraimí dá dtagraítear in 
Airteagal 43 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach a chur i gcrích laistigh de 
thréimhse 5 go 30 lá, go háirithe chun 
freagairt d’iarrataí ó Eagraíocht na Náisiún 
Aontaithe, agus a fhéadfar a choimeád ar 
bun ar feadh tréimhse tosaigh 30 lá agus 
leanúint leo ar feadh 120 lá ar a laghad’; de 
bhrí gur gá Airteagal 1(b) a athbhreithniú 
chun freagairt go leormhaith don 
timpeallacht dhúshlánach 
gheopholaitiúil; de bhrí go bhfuil na 
Ballstáit fós i bhfad ón sprioc sin a 
ghnóthú;

D. de bhrí go luaitear in Airteagal 1(b) 
de Phrótacal Uimh. 10 go bhfuil na 
Ballstáit leis an gcumas a bheith acu ‘faoi 
2010 ar a dhéanaí, bíodh sé ar leibhéal 
náisiúnta nó mar chomhbhall de ghrúpaí 
ilnáisiúnta d’fhórsaí, spriocaonaid 
chomhraic a chur ar fáil do na misin a 
phleanálfar, a bheidh struchtúrtha ar 
leibhéal na hoirbheartaíochta mar 
chathghrúpa, a mbeidh eilimintí tacaíochta 
acu lena n-áirítear iompar agus lóistíocht, a 
bheidh in ann na cúraimí dá dtagraítear in 
Airteagal 43 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach a chur i gcrích laistigh de 
thréimhse 5 go 30 lá, go háirithe chun 
freagairt d’iarrataí ó Eagraíocht na Náisiún 
Aontaithe, agus a fhéadfar a choimeád ar 
bun ar feadh tréimhse tosaigh 30 lá agus 
leanúint leo ar feadh 120 lá ar a laghad’; de 
bhrí go bhfuil na Ballstáit fós i bhfad ón 
sprioc sin a ghnóthú; de bhrí go léirítear 
leis an mainneachtain sin an easpa 
díograis atá ann do thionscadal 
Chathghrúpaí AE ó roinnt mhaith 
Ballstát;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.10.2020 A9-0165/7

Leasú 7
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus 
rialachas an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh molta
Aithris E

Togra le haghaidh molta Leasú

E. de bhrí, i gcomhthéacs na 
mbagairtí iolracha agus méadaitheacha 
atá ann, gur gá anois níos mó ná riamh 
straitéis chomhchosanta AE a bhunú;

E. de bhrí nach féidir dul i ngleic leis 
na bagairtí is mó atá os comhair AE, 
amhail an t-athrú aeráide, go míleata; de 
bhrí go mbaintear aird de na 
fíordhúshláin atá os comhair an Aontais 
Eorpaigh le díriú gan staonadh ar 
chumas cosanta an AE a mhéadú, agus go 
mbaintear an bonn de na fíor-iarrachtaí 
chun aghaidh a thabhairt orthu;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.10.2020 A9-0165/8

Leasú 8
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus 
rialachas an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh molta
Aithris G

Togra le haghaidh molta Leasú

G. de bhrí gurb iad na Ballstáit 
rannpháirteacha atá mar 
phríomhghníomhaithe in PESCO, agus 
gurb iadsan a sholáthraíonn na cumais 
chun CBSC a chur chun feidhme 
(Airteagal 42(1) agus Airteagal 42(3) 
CAE), gurb iad a dhéanann an t-imlonnú 
in oibríochtaí agus misin AE nuair a 
chuireann an Chomhairle forghníomhú 
an chúraim sin ar a n-iontaoibh laistigh 
de chreat an Aontais (Airteagal 42(1), (4) 
agus (5), Airteagal 43 agus Airteagal 44 
CAE) agus gurb iad a fhorbraíonn a 
gcumais chosanta, inter alia, nuair is 
iomchuí an méid sin faoi chuimsiú na 
Gníomhaireachta Eorpaí um Chosaint 
(Airteagal 42(3) agus Airteagal 45 CAE);

G. de bhrí gurb iad na Ballstáit 
rannpháirteacha atá mar 
phríomhghníomhaithe in PESCO; de bhrí 
go bhfuil a dhearcadh féin ag gach 
Ballstát ar na príomhcheisteanna, na 
rioscaí agus na bagairtí atá os a 
chomhair; de bhrí nach bhfuil aon 
bhunús réalaíoch leis an gcoincheap go 
bhfuil bagairtí cosanta comhchoiteanna 
os comhair an Aontais a bhfuil freagairt 
mhíleata ag teastáil ina leith;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.10.2020 A9-0165/9

Leasú 9
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus 
rialachas an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh molta
Aithris H

Togra le haghaidh molta Leasú

H. de bhrí gurb í an fhís fhadtéarmach 
atá le PESCO ná cumas oibríochtúil a 
sholáthar don Aontas trí tharraingt as 
sócmhainní míleata a bhfuil meáin 
sibhialtach mar chomhlánú orthu ar 
mhaithe le pacáiste comhleanúnach 
uileréimseach d’fhórsaí a bheidh ar fáil do 
na Ballstáit le haghaidh CBSC míleata a 
bhaint amach; de bhrí gur cheart do 
PESCO feabhas a chur ar chumas an 
Aontais gníomhú mar sholáthraí slándála 
idirnáisiúnta chun rannchuidiú go 
héifeachtach agus go hinchreidte le 
slándáil idirnáisiúnta, réigiúnach agus 
Eorpach, lena n-áirítear trí allmhairiú 
easlándála a chosc agus chun feabhas a 
chur ar idirinoibritheacht ar mhaithe le 
saoránaigh AE a chosaint agus 
éifeachtacht an chaiteachais cosanta a 
uasmhéadú trí dhúbailt, róthoilleas agus 
éadáil neamh-chomhordaithe a laghdú;

H. de bhrí gurb í an fhís fhadtéarmach 
atá le PESCO ná cumas oibríochtúil a 
sholáthar don Aontas trí tharraingt as 
sócmhainní míleata a bhfuil meáin 
sibhialtach mar chomhlánú orthu ar 
mhaithe le pacáiste comhleanúnach 
uileréimseach d’fhórsaí a bheidh ar fáil do 
na Ballstáit le haghaidh CBSC míleata a 
bhaint amach; de bhrí gur comhartha í an 
fhís fhadtéarmach seo do chor imníoch 
don Aontas Eorpach agus go mbeidh níos 
mó éagobhsaíochta agus éiginnteachta ar 
fud an domhain mar thoradh air má 
chuirtear chun feidhme é;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.10.2020 A9-0165/10

Leasú 10
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus 
rialachas an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh molta
Aithris H a (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

 Ha. de bhrí go gcruthaítear, leis an 
gCiste Eorpach Cosanta, lúb 
féinchomhlíontach leanúnach idir 
soláthar agus éileamh ar chrua-earraí 
slándála agus cosanta, arna mhaoiniú ag 
airgead poiblí; de bhrí go gcruthaítear leis 
sin buangheilleagar cogaidh Eorpach 
agus coimpléasc tionsclaíoch míleata 
buanseasmhach;

Or. en


