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14.10.2020 A9-0165/35

Leasú 35
Jérôme Rivière, Harald Vilimsky
thar ceann Ghrúpa ID

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 agus a 
rannpháirtíocht náisiúnta a fhorbairt;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/36

Leasú 36
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
thar ceann Ghrúpa ID

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 ag PESCO ná pacáiste comhleanúnach 
uileréimseach d’fhórsaí a bheith ann agus é 
a bheith ar fáil do na Ballstáit; de bhrí gur 
cheart do PESCO feabhas a chur ar 
chumas cosanta Bhallstáit AE agus 
feabhas a chur ar a gcumas oibriú i 
gcomhar le chéile in imthosca iomchuí, 
ach nár cheart breathnú air mar bhealach 
i dtreo ‘Arm Eorpach’;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/37

Leasú 37
Jérôme Rivière, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
thar ceann Ghrúpa ID

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 AD a (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

ADa. á iarraidh, maidir leis an Tuirc, i 
bhfianaise a gníomhaíochtaí i gcoinne 
shlándáil thíortha na hEorpa faoi láthair, 
go ndéanfar í a eisiamh ó aon bheartas 
comhair laistigh de PESCO;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/38

Leasú 38
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
thar ceann Ghrúpa ID

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
Mír 1 - pointe f

Togra le haghaidh molta Leasú

(f) uaillmhian bhuiséadach AE i leith 
neartú na n-acmhainneachtaí cosanta a 
mhéadú, go sonrach trí mhaoiniú 
leordhóthanach ar an EDF todhchaíoch 
agus ar an tSoghluaisteacht Mhíleata sa 
chreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) atá ar 
na bacáin;

(f) uaillmhian bhuiséadach AE i leith 
neartú na n-acmhainneachtaí cosanta a 
laghdú, go sonrach trí mhaoiniú 
leordhóthanach ar an EDF todhchaíoch 
agus ar an tSoghluaisteacht Mhíleata sa 
chreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) atá ar 
na bacáin;

Or. en


