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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

3.2.2021 A9-0219/7

Leasú 7
Michael Gahler
thar ceann Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Lua 14

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 ag féachaint do na pacáistí cúnaimh 
gan fasach atá curtha ar bun ag AE chun 
cabhrú le tíortha comharsanacha sa 
chomhrac in aghaidh phaindéim COVID-
19, agus go háirithe do na hiasachtaí de 
EUR 1.2 a cuireadh ar fáil don Úcráin le 
Cinneadh (AE) 2020/701 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
25 Bealtaine 2020 maidir le cúnamh 
macrairgeadais a sholáthar do 
chomhpháirtithe um méadú agus 
comhpháirtithe comharsanachta i 
gcomhthéacs phaindéim COVID-195,

________________________
5 IO L 165, 27.5.2020, lch. 31.

 ag féachaint do na pacáistí cúnaimh 
gan fasach atá curtha ar bun ag AE chun 
cabhrú le tíortha comharsanacha sa 
chomhrac in aghaidh phaindéim COVID-
19, agus go háirithe do na hiasachtaí 
fadtéarmacha de EUR 1.2 a cuireadh ar 
fáil don Úcráin ar théarmaí 
fíorfhabhracha le Cinneadh 
(AE) 2020/701 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 
maidir le cúnamh macrairgeadais a 
sholáthar do chomhpháirtithe um méadú 
agus comhpháirtithe comharsanachta i 
gcomhthéacs phaindéim COVID-195,

________________________
5 IO L 165, 27.5.2020, lch. 31.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/8

Leasú 8
Michael Gahler
thar ceann Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Lua 21 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 ag féachaint don tuairim ó 
Choimisiún na Veinéise an 
10 Nollaig 2020 maidir le Cúirt 
Bhunreachtúil na hÚcráine,

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/9

Leasú 9
Michael Gahler
thar ceann Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris E a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

Ea. de bhrí gur chinn Misean 
Teoranta Breathnóireachta Toghcháin 
ODIHR go raibh tábhacht ar leith ag 
baint le toghcháin áitiúla an 25 Deireadh 
Fómhair 2020 san Úcráin tar éis 
athchóirithe díláraithe a rinneadh le 
déanaí lenar cineachadh cumhachtaí 
agus acmhainní suntasacha do rialtais 
áitiúla, go raibh an próiseas toghchánach 
socair, dea-eagraithe agus trédhearcach 
den chuid is mó, agus gur comhlíonadh 
na nósanna imeachta, agus ar an iomlán, 
gur chomhlíon Lárchoimisiún Toghcháin 
na hÚcráine na spriocdhátaí dlíthiúla uile 
agus go raibh sé ag feidhmiú ar bhealach 
neamhchlaonta, oscailte agus 
trédhearcach;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/10

Leasú 10
Michael Gahler
thar ceann Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris J

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

J. de bhrí, cé go bhfuil dul chun cinn 
suntasach déanta ag an Úcráin i gcur chun 
feidhme gealltanais a bhaineann le CC 
agus comtháthú leis an Aontas, ní mór fos 
cuid de na hathóirithe ar cuireadh tús leo a 
thabhairt i gcrích, go háirithe i réimsí an 
smachta reachta, dea-rialachais agus frith-
éillithe, toisc, d’aineoinn dul chun cinn 
suntasach, tá éilliú forleathan fós ag cur 
isteach ar phróiseas athchóirithe na 
hÚcráine; de bhrí, thairis sin, go bhfuil 
roinnt bearta breise fós le glacadh ionas 
nach dtarlóidh aon sleamhnú siar, le béim 
ar an mbreithiúnacht;

J. de bhrí, cé go bhfuil dul chun cinn 
suntasach déanta ag an Úcráin i gcur chun 
feidhme gealltanais a bhaineann le CC 
agus comtháthú leis an Aontas, nach mór 
fos cuid de na hathóirithe ar cuireadh tús 
leo a thabhairt i gcrích, go háirithe i réimsí 
an smachta reachta, dea-rialachais agus 
frith-éillithe; de bhrí, in ainneoin dul chun 
cinn suntasach, go bhfuil éilliú forleathan 
fós ag cur isteach ar phróiseas athchóirithe 
na hÚcráine; de bhrí gur bagairt í an 
ghéarchéim bhunreachtúil leanúnach ar 
chumas an Uachtaráin agus Verkhovna 
Rada athchóirithe a chur i gcrích; de bhrí 
gur cosúil go bhfuil tionchar polaitiúil a 
fháil ar ais ag olagarcaí; de bhrí go bhfuil 
roinnt bearta breise fós le glacadh ionas 
nach dtarlóidh aon sleamhnú siar, le béim 
ar an mbreithiúnacht;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/11

Leasú 11
Michael Gahler
thar ceann Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris T

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

T. de bhrí go bhfuil na fadhbanna i 
gcóras sláinte na hÚcráine éirithe níos 
doimhne mar toradh ar phaindéim COVID-
19; de bhrí, cé go bhfuil cúram sláinte saor 
in aisce, de réir dlí na hÚcráine, níl sin fíor 
i dtaithí go leor shaoránaigh na tíre agus 
iad ag lorg córa leighis;

T. de bhrí go bhfuil na fadhbanna i 
gcóras sláinte na hÚcráine éirithe níos 
doimhne mar toradh ar phaindéim COVID-
19; de bhrí, cé go bhfuil cúram sláinte saor 
in aisce de réir dlí na hÚcráine, nach bhfuil 
sé sin fíor i dtaithí go leor shaoránaigh na 
tíre agus iad ag lorg córa leighis mar 
gheall ar na céimeanna athchóirithe ró-
fhada a thóg Aireacht Sláinte na 
hÚcráine;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/12

Leasú 12
Michael Gahler
thar ceann Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 1

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

1. ag tabhairt dá haire gur léiriú é 
CC/LDCST ar uaillmhian chomhroinnte 
AE agus na hÚcráine bogadh i dtreo 
comhlachas polaitiúil agus comhtháthú 
eacnamaíoch, a d’fhéadfadh a bheith ina 
threoirphlean don athchóiriú, agus leagann 
sí béim ar a ríthábhachtaí atá sé, go háirithe 
sna tréimhsí eisceachtúla atá ann faoi 
láthair; ag tathant go gcuirfí an comhaontú 
chun feidhme ina iomláine agus go mbainfí 
leas iomlán as an acmhainneacht a 
d’fhéadfadh a bheith ann; ag tathant freisin 
ar údaráis na hÚcráine a chur chun feidhme 
a bheith go hard acu ar a gcláir oibre in 
ainneoin na ndúshlán a bhaineann le 
paindéim COVID-19; á chur i bhfáth go 
bhfuil an cúnamh a thugann AE don Úcráin 
faoi réir coinníollachta doichte agus a 
athdhearbhú gur gá don Úcráin tiomantas 
athnuaite a léiriú maidir le hathchóiriú a 
dhéanamh ar phrionsabail an Aontais agus 
cloí leis na prionsabail sin; á mheabhrú a 
riachtanaí atá sé go dtabharfaí CC/LDCST 
cothrom le dáta, go gcuirfear san áireamh 
go cuí éabhlóid na gcreataí rialála agus na 
riachtanas forbartha eacnamaíche, agus go 
neartófaí na sásraí faireacháin;

1. ag tabhairt dá haire gur léiriú é 
CC/LDCST ar uaillmhian chomhroinnte 
AE agus na hÚcráine bogadh i dtreo 
comhlachas polaitiúil agus comhtháthú 
eacnamaíoch, a d’fhéadfadh a bheith ina 
threoirphlean don athchóiriú, agus leagann 
sí béim ar a ríthábhachtaí atá sé, go háirithe 
sna tréimhsí eisceachtúla atá ann faoi 
láthair; ag tathant go gcuirfí an comhaontú 
chun feidhme ina iomláine agus go mbainfí 
leas iomlán as an acmhainneacht a 
d’fhéadfadh a bheith ann; ag tathant freisin 
ar údaráis na hÚcráine a chur chun feidhme 
a bheith go hard acu ar a gcláir oibre in 
ainneoin na ndúshlán a bhaineann le 
paindéim COVID-19; á chur i bhfáth go 
bhfuil an cúnamh a thugann AE don Úcráin 
faoi réir coinníollachta doichte agus a 
athdhearbhú gur gá don Úcráin tiomantas 
athnuaite a léiriú maidir le hathchóiriú a 
dhéanamh ar phrionsabail an Aontais agus 
cloí leis na prionsabail sin; á mheabhrú a 
riachtanaí atá sé go dtabharfaí CC/LDCST 
cothrom le dáta, go gcuirfear san áireamh 
go cuí éabhlóid na gcreataí rialála agus na 
riachtanas forbartha eacnamaíche, agus go 
neartófaí na sásraí faireacháin; á mholadh 
go mbainfeadh AE agus an Úcráin leas as 
an athbhreithniú rialta a dhéanfar go 
luath ar bhaint amach chuspóirí CC 
d’fhonn féachaint an bhféadfaí gnéithe 
trádála agus earnálacha a thabhairt 
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3.2.2021 A9-0219/13

Leasú 13
Michael Gahler
thar ceann Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 2

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

2. á chur in iúl gur geal léi na pacáistí 
cabhrach gan fasach, lena n-áirítear 
cúnamh macrairgeadais, atá curtha ar fáil 
ag an Aontas don Úcráin mar chuid 
d’Fhoireann na hEorpa, chun cabhrú le 
tíortha comhpháirtíochta déileáil le 
géarchéim COVID-19; ag tabhairt dá haire 
gur léiriú ríthábhachtach é sin ar 
dhlúthpháirtíocht AE tráth a raibh 
géarchéim ann nach bhfacthas a leithéid 
riamh cheana; á iarraidh ar údaráis na 
hÚcráine timpeallacht a chruthú a bheadh 
fabhrach d’infheistíochtaí agus na 
coinníollacha a comhaontaíodh a chur chun 
feidhme go pras chun cúnamh 
macrairgeadais AE a leagtar amach sa 
Mheabhrán Tuisceana a íoc amach;

2. á chur in iúl gur geal léi na pacáistí 
cabhrach gan fasach, lena n-áirítear 
cúnamh macrairgeadais, atá curtha ar fáil 
ag an Aontas don Úcráin mar chuid 
d’Fhoireann na hEorpa, chun cabhrú le 
tíortha comhpháirtíochta déileáil le 
géarchéim COVID-19; ag tabhairt dá haire 
gur léiriú ríthábhachtach é sin ar 
dhlúthpháirtíocht AE tráth a raibh 
géarchéim ann nach bhfacthas a leithéid 
riamh cheana; á iarraidh ar údaráis na 
hÚcráine timpeallacht a chruthú a bheadh 
fabhrach d’infheistíochtaí agus na 
coinníollacha a comhaontaíodh a chur chun 
feidhme go pras chun cúnamh 
macrairgeadais AE a leagtar amach sa 
Mheabhrán Tuisceana a íoc amach; á 
mheabhrú do Rialtas na hÚcráine gur 
eisceacht aonuaire ab ea eisíocaíocht an 
chéad tráinse den chúnamh 
mhacrairgeadais de EUR 1.2 billiún arb 
ionann é agus EUR 600 milliún i mí na 
Nollag 2020 gan aon choinníollacha 
sonracha beartais, gur tacaíocht 
éigeandála a bhí ann agus nár cheart mí-
úsáid a bhaint as sin chun tacú le 
hathchóirithe comhaontaithe;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/14

Leasú 14
Michael Gahler
thar ceann Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 17

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

17. á chur in iúl gur geal léi an méid a 
baineadh amach leis an athchóiriú ar 
dhílárú agus cumhachtú na mbardas a 
tionscnaíodh in 2014, arb é ceann de na 
hathchóirithe is rathúla go nuige seo é; ag 
aithint tacaíocht thionscadal U-LEAD, a 
raibh mar thoradh air gur bunaíodh 
beagnach 1,000 pobal áitiúil chónasctha 
ina bhfuil thart ar 11.7 milliún saoránach; á 
mheas, go dearfach, na céimeanna a tugadh 
go dtí seo d’fhonn an t-údarás poiblí agus 
an t-airgeadas poiblí a dhílárú trí phacáiste 
gníomhartha dlíthiúla agus trí chur chun 
feidhme praiticiúil na ngníomhartha sin; ag 
tacú go hiomlán, go háirithe le rún 
Verkhovna Rada maidir le Foirmiú agus 
Leachtú dúichí an 17 Iúil 2020, agus dá 
réir sin, de ghnáth, beidh feidhm, de 
ghnáth, ag na socruithe maidir le 
comhdhlúthú dúichí freisin maidir le 
críocha na Crimé agus ceantair réigiúin 
Donetsk agus Luhansk nach bhfuil á 
rialú ag Rialtas na hÚcráine faoi láthair;

17. á chur in iúl gur geal léi an méid a 
baineadh amach leis an athchóiriú ar 
dhílárú agus cumhachtú na mbardas a 
tionscnaíodh in 2014, arb é ceann de na 
hathchóirithe is rathúla go nuige seo é; ag 
aithint tacaíocht thionscadal U-LEAD, a 
raibh mar thoradh air gur bunaíodh 
beagnach 1 000 pobal áitiúil atá cónasctha 
go deonach ina bhfuil thart ar 11.7 milliún 
saoránach; á mheas, go dearfach, na 
céimeanna a tugadh go dtí seo d’fhonn an 
t-údarás poiblí agus an t-airgeadas poiblí a 
dhílárú trí phacáiste gníomhartha dlíthiúla 
agus trí chur chun feidhme praiticiúil na 
ngníomhartha sin; á iarraidh ar an 
gCoimisiún staidéar dlúth a dhéanamh ar 
shonraí an athchóirithe díláraithe agus é 
a úsáid, b’fhéidir, mar chás-staidéar 
rathúil do thíortha eile;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/15

Leasú 15
Michael Gahler
thar ceann Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 19

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

19. á chur in iúl gur geal léi eagrú an 
chéad bhabhta de thoghcháin áitiúla an 25 
Deireadh Fómhair 2020, le ráta vótála níos 
mó ná 36%, a bhí sé saor agus cothrom, 
ach in éineacht le comhairliúchán poiblí 
comhthreomhar, a chruthaigh buntáiste 
polaitiúil míchuí, de réir ESCE/ODIHR, 
agus a d’fhág an deighilt idir stáit agus 
páirtí doiléir; á iarraidh ar údaráis an stáit 
neamhspleáchas an fhéinrialtais áitiúil a 
urramú agus tacú le hacmhainní riaracháin 
na mbardas agus na gcathracha; á chur in 
iúl gur geal léi an t-athrú ar an gcód buiséid 
le ráthaíocht go mbeidh sciar 60% de cháin 
ioncaim phearsanta áitiúil ann mar 
ranníocaíocht riachtanach don airgeadas 
poiblí fónta ar an leibhéal áitiúil; ag 
tabhairt rabhadh faoin struchtúir 
chomhthreomhara a bhunú ar an leibhéal 
áitiúil a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le 
streachailt ar inniúlachtaí, ach ag moladh 
go mbreathnófaí ar inniúlachtaí dúbailte a 
thabhairt do shealbhóirí oifige, ag glacadh 
leis go bhfuil inniúlachtaí áitiúla acu agus 
ag feidhmiú ag an am céanna leis an údarás 
stáit is ísle;

19. á chur in iúl gur geal léi eagrú an 
chéad bhabhta de thoghcháin áitiúla an 
25 Deireadh Fómhair 2020, le ráta vótála 
níos mó ná 36 %, a bhí sé saor agus 
cothrom, ach in éineacht le comhairliúchán 
poiblí comhthreomhar, a chruthaigh 
buntáiste polaitiúil míchuí, de réir 
ESCE/ODIHR, agus a d’fhág an deighilt 
idir stáit agus páirtí doiléir; á iarraidh ar 
údaráis an stáit neamhspleáchas an 
fhéinrialtais áitiúil a urramú agus tacú le 
hacmhainní riaracháin na mbardas agus na 
gcathracha; á iarraidh go dtabharfaí 
isteach coincheap an eintitis phoiblí 
chríochaigh mar dhuine dlítheanach, arb 
é an cleachtas bunaithe é san Aontas 
Eorpach agus a aithnítear sa Chairt 
Eorpach um Fhéinrialú Áitiúil; á chur in 
iúl gur geal léi an t-athrú ar an gcód buiséid 
le ráthaíocht go mbeidh sciar 60 % de 
cháin ioncaim phearsanta áitiúil ann mar 
ranníocaíocht riachtanach don airgeadas 
poiblí fónta ar an leibhéal áitiúil; ag 
tabhairt rabhadh faoin struchtúir 
chomhthreomhara a bhunú ar an leibhéal 
áitiúil a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le 
streachailt ar inniúlachtaí, ach ag moladh 
go mbreathnófaí ar inniúlachtaí dúbailte a 
thabhairt do shealbhóirí oifige, ag glacadh 
leis go bhfuil inniúlachtaí áitiúla acu agus 
ag feidhmiú ag an am céanna leis an údarás 
stáit is ísle; ag tabhairt dá haire rún 
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Verkhovna Rada an 17 Iúil 2020 maidir le 
Foirmiú agus Leachtú dúichí, ar dá réir a 
bheidh feidhm, de ghnáth, ag na 
socruithe a bhaineann le comhdhlúthú 
dúichí freisin maidir le críocha na Crimé 
agus ceantair réigiúin Donetsk agus 
Luhansk nach bhfuil á rialú ag Rialtas na 
hÚcráine faoi láthair;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/16

Leasú 16
Michael Gahler
thar ceann Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 21

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

21. á chur in iúl gur geal léi na 
céimeanna rathúla arna nglacadh i réimse 
an chomhair eolaíoch agus theicneolaíoch, 
lena n-áirítear tionscal an spáis, agus i 
réimse na cosanta, go háirithe cóineasú sa 
chuid oibríochtúil, oideachasúil agus 
institiúideach, agus i gcur chun feidhme na 
n-athruithe inmheánacha is gá sna 
hearnálacha sin; ag moladh go bhfuil an 
Úcráin toilteanach a bheith rannpháirteach 
i gCreat Taighde agus Nuálaíochta AE, Fís 
Eorpach agus cláir thaighde na 
Gníomhaireachta Eorpaí Spáis (GSE); ag 
tabhairt dá haire an comhar tairbheach idir 
Aireacht Cosanta na hÚcráine agus an 
Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint 
(GEC) agus ag spreagadh a fhorbairt 
tuilleadh; á iarraidh ar AE agus ar an 
Úcráin dlús a chur leis an gcomhar i 
gcúrsaí slándála agus cosanta agus aird ar 
leith a thabhairt ar an gcoinbhleacht in 
oirthear na hÚcráine agus ar iarrachtaí na 
Rúise sláine críche na hÚcráine a chur as 
riocht, trí athmhuintearas, comhar i réimse 
na cibearshlándála agus an comhrac i 
gcoinne na bréagaisnéise, chomh maith le 
hoibriú chun athléimneacht teaghlach, 
pobal agus institiúidí stáit a neartú;

21. á chur in iúl gur geal léi na 
céimeanna rathúla arna nglacadh i réimse 
an chomhair eolaíoch agus theicneolaíoch, 
lena n-áirítear tionscal an spáis, agus i 
réimse na cosanta, go háirithe cóineasú sa 
chuid oibríochtúil, oideachasúil agus 
institiúideach, agus i gcur chun feidhme na 
n-athruithe inmheánacha is gá sna 
hearnálacha sin; ag moladh go bhfuil an 
Úcráin toilteanach a bheith rannpháirteach 
i gCreat Taighde agus Nuálaíochta AE, Fís 
Eorpach agus cláir thaighde na 
Gníomhaireachta Eorpaí Spáis (GSE); ag 
tabhairt dá haire an comhar tairbheach idir 
Aireacht Cosanta na hÚcráine agus an 
Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint 
(GEC) agus ag spreagadh a fhorbairt 
tuilleadh; á iarraidh ar AE agus ar an 
Úcráin dlús a chur leis an gcomhar i 
gcúrsaí slándála agus cosanta agus aird ar 
leith a thabhairt ar an gcoinbhleacht in 
oirthear na hÚcráine agus ar iarrachtaí na 
Rúise an bonn a bhaint de cheannasacht 
na hÚcráine agus a sláine críche a shárú, 
trí athmhuintearas, comhar i réimse na 
cibearshlándála agus an comhrac i gcoinne 
na bréagaisnéise, chomh maith le hoibriú 
chun athléimneacht teaghlach, pobal agus 
institiúidí stáit a neartú;
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