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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 4 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

4a. á chur i bhfáth gur cheart go 
mbeadh na Ballstáit in ann nósanna 
imeachta teorann a chur i bhfeidhm ag 
teorainneacha inmheánacha d’fhonn 
sábháilteacht an phobail a chosaint nó 
slándáil inmheánach an Bhallstáit atá i 
gceist a áirithiú, go háirithe nuair a 
bhíonn insreabhadh suntasach imirceach 
neamhdhleathach a chuireann 
teorainneacha seachtracha an Aontais 
faoi bhrú; ag cur béim ar an bhfíoras, 
thairis sin, go bhfuil sé de cheart 
ceannasach ag na Ballstáit a chinneadh 
an gceadófar nó nach gceadófar imircigh 
ina gcríoch, agus á chur i bhfáth go 
bhfuil sé de cheart ag na Ballstáit 
rialuithe ag teorainneacha inmheánacha 
a thabhairt isteach arís nuair is gá;
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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 16 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

16a. á mheas nár cheart d’eagraíochtaí 
neamhrialtasacha a bheith mar chuid 
d’aon ‘sásra faireacháin neamhspleách’, 
ós rud é nach bhfuil na heagraíochtaí 
neamhrialtasacha sin neamhspleách, de 
réir sainmhínithe, agus gur minic a 
chuireann siad le fadhb na himirce 
neamhdhleathaí; á chur i bhfáth nach 
bhfuil foras faire de dhíth ó na Ballstáit 
chun cáilíocht agus toradh an phróisis 
chinnteoireachta maidir le nósanna 
imeachta tearmainn agus/nó teorann a 
fhíorú; á chur i bhfáth nach féidir a chur 
de cheangal ar na Ballstáit rochtain gan 
srian a dheonú ar aon eagraíocht chun 
críocha faireacháin;
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