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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

13.1.2021 A9-0248/2

Leasú 2
Gwendoline Delbos-Corfield
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
An Barántas Gabhála Eorpach agus nósanna imeachta um thabhairt suas idir na Ballstáit
(2019/2207(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 5

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

5. á chur i bhfios gur cheart cur le 
BGE agus é a fheabhsú chun go mbeidh sé 
níos éifeachtaí, níos láithrí agus níos 
measúla ar chinntí na gcúirteanna 
náisiúnta, agus an chomhréireacht á 
hurramú ag an am céanna, toisc go n-
éilíonn ceann de na haidhmeanna a 
bhaineann le hAontas níos láidre go 
mbeadh muinín ag na Ballstáit as córais dlí 
agus córais phríosúin na mBallstát eile, rud 
a bhfuil an sásra sin fíor-riachtanach dó; á 
mheabhrú, má dhéantar an t-aitheantas 
frithpháirteach a lagú ó thaobh in ábhair 
choiriúla nach ndéanfar ach é a lagú i 
réimsí eile, rud a dhéanfadh dochar do dhul 
i ngleic go héifeachtach le comhbheartais, 
amhail an margadh inmheánach;

5. á chur i bhfios go bhféadfaí BGE a 
fheabhsú agus feabhas a chur air chun go 
mbeadh sé níos éifeachtaí, níos láithrí agus 
níos urramaí do chinntí cúirteanna 
náisiúnta, agus fós an chomhréireacht a 
urramú; ag meabhrú, áfach, nach féidir 
BGE a mheasúnú ina aonar, agus á 
chreidiúint go n-éilíonn Aontas níos láidre 
a bheith ann go gcuirfeadh na Ballstáit 
prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh 
i bhfeidhm ar bhealach nach bhfágann go 
gclaontar ó fhreagrachtaí na mBallstát i 
dtaobh cearta bunúsacha daoine aonair a 
chosaint agus seasamh leis an smacht 
reachta, agus, ar an gcaoi sin, muinín 
fheabhsaithe i gcórais dlí agus córais 
príosúin Ballstát eile, a bhfuil an sásra sin 
bunriachtanach ina leith, a bhaint amach; 
ag meabhrú gur féidir aon lagú ar an 
aitheantas frithpháirteach in ábhair 
choiriúla a bheith ina shiocair lena lagú i 
réimsí eile, rud a dhéanfadh dochar do dhul 
i ngleic le comhbheartais, amhail an 
margadh inmheánach, go héifeachtach; ag 
meabhrú freisin gurb é is aidhm do na 
coimircí coiriúla íosta a leagtar síos sna 
Treoracha maidir le Cearta Nós Imeachta 
ná triail chóir a áirithiú; á thabhairt chun 
suntais go bhfuil tábhacht ar leith ag 
baint leis an gceart chun trialach córa 
mar ráthaíocht go ndéantar cearta daoine 
aonair agus an smacht reachta a 
choimirciú; á mheas gur cheart 
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comhlíonadh ceart nós imeachta a bheith 
ina réamhchoinníoll chun aon BGE a 
fhorghníomhú agus ag meabhrú go bhfuil 
gá le breis coimircí chun mí-úsáid 
BGEnna a chosc;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/3

Leasú 3
Gwendoline Delbos-Corfield
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
An Barántas Gabhála Eorpach agus nósanna imeachta um thabhairt suas idir na Ballstáit
(2019/2207(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 7

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

7. á chur i bhfios go láidir nár cheart 
BGE a mhí-úsáid do mhionchionta, i gcás 
nach ann d’fhorais le coinneáil 
réamhthrialach; á mheabhrú gur cheart 
úsáid BGE a theorannú do chionta 
tromchúiseacha i gcás ina bhfuil sé fíor-
riachtanach agus comhréireach; ag tathant 
go n-úsáidfear ionstraimí dlí nach bhfuil 
chomh hionsáiteach céanna, i gcás inar 
féidir, sula n-eiseofar BGE, amhail EIO; á 
chur i bhfios gur cheart do na húdaráis 
eisiúna seiceálacha comhréireacha a 
dhéanamh, lena dtabharfar  san áireamh 
(i) tromchúis an chiona, (ii) an pionós a 
fhorchuirfear is dócha má fhaightear an 
duine ciontach sa chion líomhnaithe, (iii) a 
dhóchúla atá sé go gcoinneofaí an duine sa 
Bhallstát eisiúna tar éis an duine a thabhairt 
suas, (iv) an tionchar ar chearta an duine 
iarrtha agus ar a theaghlach nó ar a 
teaghlach, agus (v) leasanna íospartaigh an 
chiona; á iarraidh ar na Ballstáit agus ar a 
n-údaráis bhreithiúnacha cásanna BGE a 
phróiseáil gan aon mhoill mhíchuí a luaithe 
a eisítear BGE, chun an choinneáil 
réamhthrialach a íoslaghdú; 

7. á chur i bhfios go láidir nár cheart 
an Barántas Gabhála Eorpach a úsáid le 
haghaidh mionchionta ná chun críocha ar 
ina leith nach gá go gcoinneofaí daoine, 
amhail ceistiú tosaigh amhrastach agus 
ceistiú réamhthrialach; á mheabhrú gur 
cheart úsáid BGE a theorannú do chionta 
tromchúiseacha i gcás ina bhfuil sé fíor-
riachtanach agus comhréireach; ag tathant 
go n-úsáidfear ionstraimí dlí nach bhfuil 
chomh hionsáiteach céanna, i gcás inar 
féidir, sula n-eiseofar BGE, amhail EIO; á 
chur i bhfios gur cheart d’údaráis eisiúna 
seiceálacha comhréireacha a dhéanamh 
lena mbaineann ceart chun agóid a 
dhéanamh i gcoinne eisiúint an 
Bharántais Gabhála Eorpaigh sula n-
ordaítear an tabhairt suas chun cosc a 
chur le sáruithe ar chearta bunúsacha a 
bheith á ndéanamh sula mbeidh fáil ar 
aon leigheas ex post, agus a chuireann 
san áireamh (i) tromchúis an chiona, (ii) an 
pionós is dócha a fhorchuirfear má 
fhaightear an duine ciontach sa chion 
líomhnaithe, (iii) an dóchúlacht go 
gcoinneofaí an duine sa Bhallstát eisiúna 
tar éis é a thabhairt suas, (iv) an tionchar ar 
chearta an duine iarrtha agus ar chearta a 
theaghlaigh nó a teaghlaigh, agus (v) 
leasanna íospartaigh an chiona; á iarraidh 
ar na Ballstáit agus ar a n-údaráis 
bhreithiúnacha cásanna BGE a phróiseáil 
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gan moill mhíchuí a luaithe a eisítear BGE, 
chun an choinneáil réamhthrialach a 
íoslaghdú; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/4

Leasú 4
Gwendoline Delbos-Corfield
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
An Barántas Gabhála Eorpach agus nósanna imeachta um thabhairt suas idir na Ballstáit
(2019/2207(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 8

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

8. á thabhairt chun suntais, de réir 
CBAE, gur eisceacht ar an aitheantas 
frithpháirteach é diúltú do BGE a 
fhorghníomhú agus nach mór é a 
léirmhíniú go docht35 i gcás ina bhfuil 
feidhm ag ceann de na forais do 
neamhaithint (Airteagal 3 agus Airteagal 4 
de Chinneadh Réime 2002/548/JHA) nó ag 
ceann de na ráthaíochtaí (Airteagal 5 den 
chinneadh céanna) nó i gcomhréir le cásdlí 
CBAE; 

___________
35 Féach, mar shampla, CBAE, C-216/18 
PPU, An tAire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais.

8. á thabhairt chun suntais gurb 
amhlaidh, de réir CBAE, atá sé beartaithe 
go mbeadh diúltú BAE a fhorghníomhú 
ina eisceacht ón aitheantas frithpháirteach 
agus nach mór é a léirmhíniú go docht35 i 
gcás ina bhful feidhm ag ceann amháin de 
na forais le neamhaithint (Airteagal 3 agus 
Airteagal 4 de Chinneadh Réime 
2002/548/CGB) nó ceann amháin de na 
ráthaíochtaí (Airteagal 5 den Chinneadh 
Réime sin), maille leis an oibleagáid chun 
cearta bunúsacha a urramú (Airteagal 
1(3) den Chinneadh Réime sin), nó i 
gcomhréir le cásdlí CBAE; ag tabhairt dá 
haire go bhfuil sé de chumhacht ag an 
údarás breithiúnach forghníomhaithe 
staonadh ó éifeacht a thabhairt do BGE i 
gcás ina bhféadfadh sé gurb é an toradh a 
d’fhéadfadh a bheith ar an tabhairt suas 
go dtabharfaí íde mhídhaonna nó 
tháireach don duine iarrtha (Airteagal 4 
den Chairt)1a nó i gcás ina bhfuil 
fíorbhaol ann go sárófar an ceart 
bunúsach chun binse neamhspleách agus, 
dá bhrí sin, an ceart chun trialach córa 
(Airteagal 47(2) den Chairt)1b;

_______
1a Cás CBAE, C-216/18 PPU, an tAire Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais..
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1b Cásanna CBAE CJEU C-404/15 agus 
C-659/15 PPU, Aranyosi agus 
Căldăraru.
35 Féach, mar shampla, CBAE C-216/18 
PPU, an tAire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais.

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/5

Leasú 5
Gwendoline Delbos-Corfield
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
An Barántas Gabhála Eorpach agus nósanna imeachta um thabhairt suas idir na Ballstáit
(2019/2207(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 11

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

11. á chreidiúint gur gá bearta 
cothrománacha breise a ghlacadh chun 
feabhas a chur ar phrionsabal an chomhair 
dhílis, mar a chumhdaítear in Airteagal 
4(3) CAE, agus chun an mhuinín 
fhrithpháirteach sna córais cheartais 
náisiúnta a mhéadú, agus ar an mbealach 
sin comhar breithiúnach níos éifeachtúla a 
bhaint amach; á chur i bhfios go gcuireann 
seiceáil coiriúlachta dúbailte teorainn le 
haitheantas frithpháirteach agus, de réir 
CBAE, go gcaithfear í a léirmhíniú go 
sriantach; ag cur béim ar an bhfíoras, 
áfach, go bhfuil imní leanúnach ann maidir 
le sainmhínithe iomchuí ar chionta coiriúla 
nach bhfuil feidhm ag riail na coiriúlachta 
dúbailte maidir leo a thuilleadh; á thabhairt 
dá haire gur cheart, go hidéalach, go n-
oibreodh an t-aitheantas frithpháirteach go 
huathoibríoch37 gan athmheasúnú a 
dhéanamh ar na forais shubstaintiúla le 
haghaidh cúisimh agus nár cheart cinntí 
a dhiúltú ach amháin má tá na cúiseanna 
ann le ceann de na forais le diúltú atá 
liostaithe go hiomlán i gCinneadh Réime 
BGE a agairt nó ach amháin má fhágann 
imthosca eile, arna n-aithint ag CBAE, go 
bhfuil údar maith le srianta a chur ar 
phrionsabail an aitheantais 
fhrithpháirtigh agus na muiníne 
frithpháirtí idir na Ballstáit;

11. á chreidiúint gur gá bearta 
cothrománacha breise a ghlacadh chun 
treisiú le prionsabal an chomhair dhílis mar 
a chumhdaítear in Airteagal 4(3) CAE agus 
chun muinín fhrithpháirteach i gcórais 
cheartais náisiúnta a mhéadú, agus, ar an 
mbealach sin, comhar breithiúnach níos 
éifeachtúla a bhaint amach; á chur i bhfios 
go meastar go ndéanann seiceáil 
choiriúlachta dhúbailte, i ndiaidh go bhfuil 
gá léi chun a áirithiú go ndéanfar cearta 
bunúsacha daoine aonair a urramú go 
hiomlán, teorainn a chur leis an aitheantas 
frithpháirteach agus nach mór, de réir 
CBAE, í a léirmhíniú go sriantach; ag cur 
béim ar an bhfíoras, áfach, go bhfuil imní 
fós ann faoi easpa sainmhínithe iomchuí ar 
chionta coiriúla nach bhfuil feidhm ag riail 
na coiriúlachta dúbailte maidir leo a 
thuilleadh; ag tabhairt dá haire, áfach, nár 
cheart go n-oibreodh an t-aitheantas 
frithpháirteach go huathoibríoch37 i 
bhfianaise na n-easnamh méadaitheach a 
mhéid a bhaineann leis an smacht 
reachta i roinnt Ballstát, ach go n-éilíonn 
sé go ndéanfadh an t-údarás 
forghníomhaithe measúnú ar gach cás; 
ag tabhairt dá haire, thairis sin, go bhfuil 
gá le seiceáil choiriúlachta dhúbailte ós 
rud é nach bhfuil dlí coiriúil suntasach 
iomlán comhchuibhithe ann agus nach 
ann d’íoschaighdeáin nós imeachta;
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____________
37Féach, mar shampla, an teachtaireacht ón 
gCoimisiún an 26 Iúil 2000 maidir le 
hAitheantas Frithpháirteach do Chinntí 
Deiridh in Ábhair Choiriúla 
(COM(2000)0495).

___________
37Féach, mar shampla, an teachtaireacht ón 
gCoimisiún an 26 Iúil 2000 maidir le 
hAitheantas Frithpháirteach do Chinntí 
Deiridh in Ábhair Choiriúla 
(COM(2000)0495).

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/6

Leasú 6
Gwendoline Delbos-Corfield
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
An Barántas Gabhála Eorpach agus nósanna imeachta um thabhairt suas idir na Ballstáit
(2019/2207(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 14

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

14. á thabhairt chun suntais a 
thábhachtaí atá sé measúnú a dhéanamh 
ar chuimsiú cionta breise nó catagóirí 
breise cionta amhail coireanna comhshaoil 
(e.g. Cionta truaillithe ó longa), cineálacha 
áirithe imghabhála cánach, coireanna 
fuatha, mí-úsáid ghnéasach, foréigean 
inscne, cionta a dhéantar trí mhodhanna 
digiteacha amhail goid aitheantais, cionta a 
bhaineann le foréigean a úsáid nó le 
bagairt thromchúiseach ar ord poiblí na 
mBallstát agus coireanna i gcoinne 
iomláine bhunreachtúil na mBallstát arna 
ndéanamh trí fhoréigean a úsáid, 
coireanna cinedhíothaithe, coireanna in 
aghaidh na daonnachta agus coireanna 
cogaidh faoi chuimsiú tiomantas breisithe 
ó na Ballstáit don chomhar breithiúnach, 
don smacht reachta agus do na cearta 
bunúsacha; á chur i bhfáth go gcabhródh 
comhar breithiúnach níos dlúithe maidir 
le cionta den chineál sin leis an Aontas a 
chuspóirí tosaíochta féin a bhaint amach, 
agus ag an am céanna coincheap na 
hurraime don daonlathas agus  don 
smacht reachta san Aontas á neartú;

14. á thabhairt chun suntais gurb 
amhlaidh, mar gheall ar an ngné 
thrasteorann de líon méadaithe cionta 
amhail coireanna comhshaoil (e.g. cionta 
truaillithe ó longa), cineálacha áirithe 
imghabhála cánach, mí-úsáid ghnéasach, 
foréigean inscne, cionta a dhéantar trí 
mheáin dhigiteacha amhail goid 
aitheantais, coireanna cinedhíothaithe, 
coireanna in aghaidh an chine dhaonna 
agus coireanna cogaidh, gur tábhachtaí fós 
go n-urramódh na Ballstáit an smacht 
reachta agus cearta bunúsacha, go háirithe 
maidir le neamhspleáchas na mbreithiúna 
agus an ceart chun trialach córa; ag 
meabhrú gurb amhlaidh, mar gheall ar 
na heasnaimh mhéadaitheacha i ndáil leis 
an smacht reachta, agus toisc nach ann do 
dhlí coiriúil substaintiúil atá go hiomlán 
comhchuibhithe, ná nach ann 
d’íoschaighdeáin nós imeachta, go 
bhféadfaí cearta bunúsacha daoine 
aonair a chur i mbaol dá leathnófaí liosta 
na gcionta nach gá seiceáil choiriúlachta 
dhúbailte ina leith;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/7

Leasú 7
Gwendoline Delbos-Corfield
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
An Barántas Gabhála Eorpach agus nósanna imeachta um thabhairt suas idir na Ballstáit
(2019/2207(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 34 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 34a. á mheas gur cheart bainistiú 
éifeachtúil fadtéarmach ar chórais 
phríosúnachta a chur chun feidhme, rud 
a laghdódh líon na bpríosúnach trí 
phionóis neamhchoinneála a úsáid níos 
minice, amhail seirbhís pobail, pionóis 
airgeadais agus faireachán leictreonach; 
á chur i bhfáth gur cheart bearta 
malartacha ar choinneáil a mheas ar fud 
shlabhra an cheartais choiriúil; á 
iarraidh ar an gCoimisiún dlús a chur 
lena iarrachtaí ina leith sin agus sásra 
faireacháin AE ar dhálaí príosúin agus 
coinneála a chur ar bun;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Leasú 8
Gwendoline Delbos-Corfield
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
An Barántas Gabhála Eorpach agus nósanna imeachta um thabhairt suas idir na Ballstáit
(2019/2207(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 37

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

37. á iarraidh ar an gCoimisiún staidéar 
a dhéanamh ar fhéidearthacht d’ionstraimí 
forlíontacha maidir le cearta nós imeachta, 
amhail na hionstraimí sin a bhaineann le 
hinghlacthacht fianaise agus coinníollacha 
príosúin maidir le coinneáil 
réamhthrialach, go háirithe ar bhonn 
chaighdeáin Chomhairle na hEorpa nó níos 
airde, lena n-áirítear maidir le 
teorainneacha ama ar choinneáil 
réamhthrialach; á dhearbhú gur cheart don 
Choimisiún díriú ar na caighdeáin is airde 
agus prionsabail na coimhdeachta agus na 
comhréireachta á n-urramú ag an am 
céanna; á iarraidh ar an gCoimisiún na 
huirlisí faisnéise d’údaráis 
fhorghníomhaitheacha náisiúnta maidir le 
coinníollacha coinneála agus príosúnachta 
réamhthrialach a neartú i ngach Ballstát; 

37. á iarraidh ar an gCoimisiún staidéar 
a dhéanamh ar a indéanta atá sé ionstraimí 
maidir le cearta nós imeachta a 
fhorlíonadh, amhail na hionstraimí sin a 
bhaineann le hinghlacthacht fianaise agus 
dálaí príosúin i gcoinneáil réamhthrialach, 
go háirithe ar bhonn chaighdeáin 
Chomhairle na hEorpa nó níos airde, lena 
n-áirítear maidir le teorainneacha ama ar 
choinneáil réamhthrialach; á dhearbhú gur 
cheart don Choimisiún díriú ar na 
caighdeáin is airde agus fós prionsabail na 
coimhdeachta agus na comhréireachta a 
urramú; á chreidiúint gur féidir easpa 
íoschaighdeán maidir le dálaí príosúin 
agus coinneáil réamhthrialach ar leibhéal 
AE, easpa teorannaithe ar úsáid 
coinneála réamhthrialaigh a bheith mar 
rogha dheiridh, agus roghanna 
malartacha gan a bheith á mbreithniú, 
maille le heaspa measúnaithe chuí ar cé 
acu atá nó nach bhfuil na cásanna 
ullamh do thriail, a bheith ina siocair le 
tréimhsí gan údar agus iomarcacha a 
bheith á gcaitheamh ag amhrastaigh agus 
daoine atá cúisithe i gcoinneáil 
réamhthrialach; á mheabhrú gur measa 
fós an staid sin mar gheall ar phaindéim 
COVID-19; á iarraidh ar an gCoimisiún 
íoschaighdeáin AE a bhaint amach, go 
háirithe maidir le coimircí nós imeachta 
coiriúla agus maidir le dálaí príosúin 
agus coinneála, mar aon le neartú a 
dhéanamh ar na huirlisí faisnéise a neartú 
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d’údaráis fhorghníomhaitheacha náisiúnta 
maidir leis na coinníollacha a bhaineann le 
coinneáil agus príosúnacht réamhthrialach i 
ngach Ballstát; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/9

Leasú 9
Gwendoline Delbos-Corfield
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
An Barántas Gabhála Eorpach agus nósanna imeachta um thabhairt suas idir na Ballstáit
(2019/2207(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 37 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 37a. á chur i bhfios go láidir nach 
bhfuil aon sásra i bhfeidhm chun a 
áirithiú go ndéanfar obair leantach chuí 
ar na ráthaíochtaí arna dtabhairt ag na 
húdaráis bhreithiúnacha eisiúna tar éis 
an duine a thabhairt suas; á iarraidh go 
scrúdódh an Coimisiún bearta a 
d’fhéadfaí a dhéanamh ina leith sin;

Or. en
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Leasú 10
Gwendoline Delbos-Corfield
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
An Barántas Gabhála Eorpach agus nósanna imeachta um thabhairt suas idir na Ballstáit
(2019/2207(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 42

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

42. ag tabhairt dá haire caighdeáin 
ECtHR chomh maith leis na ceanglais a 
leagtar amach i dTreoir 2013/48/AE maidir 
leis an gceart chun rochtain a fháil ar 
dhlíodóir agus i dTreoir 2010/64/AE 
maidir leis an gceart chun ateangaireachta 
agus aistriúcháin; ag tathant ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú 
go ráthaítear, sa dlí agus sa chleachtas, an 
ceart chun rochtain a fháil ar dhlíodóir agus 
ar chúnamh dlíthiúil sna Ballstáit eisiúna 
agus forghníomhaithe araon; 

42. ag tabhairt dá haire caighdeáin 
ECtHR chomh maith leis na ceanglais a 
leagtar amach i dTreoir 2013/48/AE maidir 
leis an gceart chun rochtain a fháil ar 
dhlíodóir agus i dTreoir 2010/64/AE 
maidir leis an gceart chun ateangaireachta 
agus aistriúcháin; á mheabhrú go gcuirfí 
feabhas ar cháilíocht na hionadaíochta dá 
n-áiritheofaí go mbeadh dóthain ama ann 
chun cás a ullmhú agus dá mbeadh 
rochtain iomlán agus thapa a bheith ar 
ábhair an cháis; á chur i bhfáth, i 
bhfianaise chineál trasteorann imeachtaí 
BGE, a mbíonn baint acu go minic le 
cosantóirí nach bhfuil teanga an 
Bhallstáit fhorghníomhaithe acu, gurb é 
atá i rochtain ar sheirbhísí 
ateangaireachta ag céim thosaigh na n-
imeachtaí a áirithiú, agus, go háirithe, 
cumarsáid le dlíodóirí a éascú, ná 
coimirce bunriachtanach imeachtaí córa, 
agus ceanglas de bhun Threoir 
2010/64/AE; ag tathant ar an gCoimisiún 
agus ar na Ballstáit a áirithiú go ráthaítear, 
sa dlí agus sa chleachtas, an ceart chun 
rochtain a fháil ar dhlíodóir agus ar 
chúnamh dlíthiúil sna Ballstáit eisiúna agus 
forghníomhaithe araon; 

Or. en
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Leasú 11
Gwendoline Delbos-Corfield
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
An Barántas Gabhála Eorpach agus nósanna imeachta um thabhairt suas idir na Ballstáit
(2019/2207(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 43

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

43. á shonrú go bhfuil BGE 
éifeachtach; á chreidiúint, áfach, go 
mbaineann na príomh-shaincheisteanna a 
bhaineann le BGE lena 
chomhleanúnachas agus lena 
éifeachtúlacht, rud a d’fhéadfaí a 
fheabhsú, fiú más rud é gur ardaíodh líon 
teoranta ceisteanna maidir le comhlíonadh 
luachanna AE agus ceart bunúsach; 

43. á shonrú go bhfuil BGE 
éifeachtach; á chreidiúint, áfach, go 
mbaineann na príomh-shaincheisteanna i 
dtaobh BGE le comhlíonadh luachanna AE 
agus ceart bunúsach; á chur i bhfáth, 
áfach, go bhfuil saincheisteanna ann 
freisin maidir le comhleanúnachas agus 
éifeachtúlacht; 

Or. en


