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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

3.2/2021 (oiriúnaithe) A9-0005/4

Leasú 4
Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Peter Kofod
thar ceann Ghrúpa na Féiniúlachta agus an Daonlathais

Tuarascáil A9-0005/2021
Erik Marquardt
Cur chun feidhme Airteagal 43 den Treoir maidir le Nósanna Imeachta Tearmainn
(2020/2047(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris B

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

B. de bhrí gur minic nach mbailítear 
sonraí imdhealaithe agus inchomparáide 
maidir le cur chun feidhme Airteagal 43 
APD nó nach gcuirtear ar fáil go poiblí iad; 
de bhrí nach bhfuil fáil ar chostais 
airgeadais na nósanna imeachta teorann; de 
bhrí gur féidir le costais dhaonna 
shuntasacha do dhaoine aonair eascairt 
as cailleadh saoirse, go háirithe mura 
bhfuil saoráidí coinneála teorann 
leordhóthanach nó mura gcuirtear 
coimircí nós imeachta i bhfeidhm nó 
mura gcuirtear i bhfeidhm go leormhaith 
iad;

B. de bhrí gur minic nach mbailítear 
sonraí imdhealaithe agus inchomparáide 
maidir le cur chun feidhme Airteagal 43 
APD nó nach gcuirtear ar fáil go poiblí iad; 
de bhrí nach bhfuil fáil ar chostais 
airgeadais na nósanna imeachta teorann; de 
bhrí gur cheart go mbeadh sé mar 
phríomhchomaoin an nós imeachta sin 
slándáil na dteorainneacha seachtracha a 
áirithiú;

Or. en
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3.2.2021 A9-0005/5

Leasú 5
Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Peter Kofod
thar ceann Ghrúpa na Féiniúlachta agus an Daonlathais

Tuarascáil A9-0005/2021
Erik Marquardt
Cur chun feidhme Airteagal 43 den Treoir maidir le Nósanna Imeachta Tearmainn
(2020/2047(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris G

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

G. de bhrí, in ainneoin an mhéadaithe 
shuntasaigh atá tagtha ar sháruithe 
líomhnaithe ar chearta bunúsacha ag 
teorainneacha seachtracha AE, nach 
bhfuil aon oibleagáid ar na Ballstáit sásra 
faireacháin neamhspleách a bhunú lena n-
áirithítear cosaint na gceart bunúsach ag 
teorainneacha seachtracha;

G. de bhrí nach bhfuil aon oibleagáid 
ar na Ballstáit sásra faireacháin 
neamhspleách a bhunú lena n-áirithítear 
cosaint na gceart bunúsach ag 
teorainneacha seachtracha;

Or. en
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3.2.2021 A9-0005/6

Leasú 6
Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod
thar ceann Ghrúpa na Féiniúlachta agus an Daonlathais

Tuarascáil A9-0005/2021
Erik Marquardt
Cur chun feidhme Airteagal 43 den Treoir maidir le Nósanna Imeachta Tearmainn
(2020/2047(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 5

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

5. á thabhairt dá haire go bhfuil leas 
ag gach duine a bhfuil cosaint idirnáisiúnta 
á lorg acu ina n-iarrataí a bheith á 
láimhseáil chomh tapa agus chomh 
héifeachtúil agus is féidir, ar choinníoll go 
bhfuil gach iarratas faoi réir measúnú 
aonair agus go bhfuil feidhm ag na 
coimircí nós imeachta agus na cearta a 
dheonaítear d’iarrthóirí faoi dhlí an 
Aontais agus gur féidir iad a fheidhmiú 
go héifeachtach;

5. á thabhairt dá haire go bhfuil leas 
ag gach duine a bhfuil cosaint idirnáisiúnta 
á lorg acu ina n-iarrataí a bheith á 
láimhseáil chomh tapa agus chomh 
héifeachtúil agus is féidir, agus nach féidir 
é sin a dhéanamh ach amháin i gcás ina 
gcomhoibríonn iarrthóirí le húdaráis 
rialaithe teorann, trí dhoiciméadacht a 
sholáthar agus trí fhaisnéis chruinn a 
thabhairt;

Or. en
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3.2.2021 A9-0005/7

Leasú 7
Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod
thar ceann Ghrúpa na Féiniúlachta agus an Daonlathais

Tuarascáil A9-0005/2021
Erik Marquardt
Cur chun feidhme Airteagal 43 den Treoir maidir le Nósanna Imeachta Tearmainn
(2020/2047(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 6

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

6. á mheabhrú go mbaineann scrúdú 
ar iarratas ar thearmann ag an teorainn nó i 
gcrios idirthurais leis na nósanna imeachta 
teorann sula ndéantar cinneadh maidir le 
dul isteach ar chríoch Bhallstáit; á 
athdhearbhú nach mór diúltú cead isteach 
faoi Chód Teorainneacha Schengen a 
bheith gan dochar do chur i bhfeidhm 
forálacha speisialta maidir leis an gceart 
chun tearmainn agus maidir le cosaint 
idirnáisiúnta; á thabhairt dá haire, dá bhrí 
sin, go bhfuil oibleagáid ar na Ballstáit a 
mheas cibé a bhfuil nó nach bhfuil cosaint 
de dhíth ar iarrthóir ar thearmann;

6. á mheabhrú go mbaineann scrúdú 
ar iarratas ar thearmann ag an teorainn nó i 
gcrios idirthurais leis na nósanna imeachta 
teorann sula ndéantar cinneadh maidir le 
dul isteach ar chríoch Bhallstáit, lena 
bhféachtar lena fhíorú cibé ar theip ar an 
iarratasóir go toiliúil comhoibriú leis na 
húdaráis chinntitheacha nó ar chuir sé nó 
sí iad ar míthreoir, nó an bhfuil sé nó sí 
ina fhíorbhagairt nó ina fíorbhagairt 
ghníomhach agus tromchúiseach go leor 
ar an ord poiblí nó ar an tslándáil 
náisiúnta; á athdhearbhú nach mór diúltú 
cead isteach faoi Chód Teorainneacha 
Schengen a bheith gan dochar do chur i 
bhfeidhm forálacha speisialta maidir leis an 
gceart chun tearmainn agus maidir le 
cosaint idirnáisiúnta; á thabhairt dá haire, 
dá bhrí sin, go bhfuil oibleagáid ar na 
Ballstáit a mheas cibé a bhfuil nó nach 
bhfuil cosaint de dhíth ar iarrthóir ar 
thearmann; á chur in iúl, thairis sin, nach 
ceadmhach imircigh a mheas mar 
iarrthóirí tearmainn de facto;

Or. en
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3.2.2021 A9-0005/8

Leasú 8
Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod
thar ceann Ghrúpa na Féiniúlachta agus an Daonlathais

Tuarascáil A9-0005/2021
Erik Marquardt
Cur chun feidhme Airteagal 43 den Treoir maidir le Nósanna Imeachta Tearmainn
(2020/2047(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 9

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

9. á thabhairt chun suntais gur dócha 
go gcuirfear iarrthóirí atá faoi réir nósanna 
imeachta teorann faoi choinneáil le linn 
scrúdú a dhéanamh ar a n-iarratas ar 
thearmann; á chur i bhfios, thairis sin, go 
ndéanann na Ballstáit uile a ndearnadh 
scrúdú orthu sa Mheasúnú ar Chur Chun 
Feidhme Eorpach a rinne EPRS iarrthóirí 
tearmainn a choinneáil faoi chuimsiú 
nósanna imeachta teorann;

9. á thabhairt chun suntais gur dócha 
go gcuirfear iarrthóirí atá faoi réir nósanna 
imeachta teorann faoi choinneáil le linn 
scrúdú a dhéanamh ar a n-iarratas ar 
thearmann; á chur i bhfios, thairis sin, go 
ndéanann na Ballstáit uile a ndearnadh 
scrúdú orthu sa Mheasúnú ar Chur Chun 
Feidhme Eorpach a rinne EPRS iarrthóirí 
tearmainn a choinneáil faoi chuimsiú 
nósanna imeachta teorann, a mhéid a 
cheadaítear é faoin dlí náisiúnta agus faoi 
dhlí an Aontais;

Or. en
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3.2.2021 A9-0005/9

Leasú 9
Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod
thar ceann Ghrúpa na Féiniúlachta agus an Daonlathais

Tuarascáil A9-0005/2021
Erik Marquardt
Cur chun feidhme Airteagal 43 den Treoir maidir le Nósanna Imeachta Tearmainn
(2020/2047(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 10

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

10. á athdhearbhú, amhail dá 
sonraítear in RCD, nach ceadmhach do 
na Ballstáit duine a choimeád faoi 
choinneáil ar an gcúis gur iarrthóir é nó í, 
agus ar an gcúis sin amháin, agus nach 
féidir iarrthóirí a choinneáil ach amháin 
faoi imthosca eisceachtúla atá sainithe ar 
chaoi an-soiléir; ag meabhrú a 
comhaontaithe chomhpháirtigh 
shealadaigh leis an gComhairle maidir le 
hathmhúnlú RCD ina sonraítear nach 
gcoinneoidh na Ballstáit iarrthóir ar 
bhonn a náisiúntachta; á chur i bhfáth go 
leagtar síos in RCD nach mór coinneáil a 
bheith ina rogha dheireanach, ar feadh 
tréimhse chomh gearr agus is féidir, agus 
ar feadh na tréimhse sin amháin, chomh 
fada agus atá na forais a leagtar amach 
in Airteagal 8(3) de RCD infheidhme, 
agus go gcaithfear deis a thabhairt do 
dhaoine atá á gcoinneáil achomharc a 
dhéanamh i gcoinne chailleadh saoirse na 
ndaoine sin; á athdhearbhú go bhfuil 
feidhm freisin ag an gceart chun saoirse 
mar a leagtar síos in Airteagal 6 de Chairt 
um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh agus in Airteagal 5 ECHR ag 
teorainneacha AE; á chur in iúl gurb oth 
léi gur ar éigean go ndearnadh aon 
roghanna eile ar choinneáil a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm i nósanna 
imeachta teorann, agus ag spreagadh na 

10. á aithint go bhféadfadh sé go 
mbeadh ar na Ballstáit, mar bheart cosanta 
réamhchúramach, duine a choimeád faoi 
choinneáil ar an gcúis gur iarrthóir é nó í, 
agus ar an gcúis sin amháin;
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mBallstát na bearta is gá a dhéanamh 
chun a áirithiú go bhfuil roghanna eile 
seachas coinneáil ar fáil;

Or. en
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3.2.2021 A9-0005/10

Leasú 10
Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod
thar ceann Ghrúpa na Féiniúlachta agus an Daonlathais
Rob Rooken

Tuarascáil A9-0005/2021
Erik Marquardt
Cur chun feidhme Airteagal 43 den Treoir maidir le Nósanna Imeachta Tearmainn
(2020/2047(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 19 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 19a. á chur in iúl gur cúis mhór imní di 
nach bhfuil nósanna imeachta 
leormhaithe um measúnú aoise i 
bhfeidhm ag na Ballstáit; á mholadh go 
ndéanfaidh na Ballstáit bearta 
leormhaithe a bhunú chun measúnú 
éifeachtach a dhéanamh ar stádas na 
mionaoiseach;

Or. en


