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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

22.4.2021 A9-0120/9

Leasú 9
Michael Bloss
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
An Ciste Eorpach Cosanta a Bhunú
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 20 – mír 4

Seasamh ón gComhairle Leasú

4. A mhéid a bhaineann le torthaí arna 
nginiúint ag faighteoirí trí ghníomhaíochtaí 
a fhaigheann tacaíocht ón gCiste agus gan 
dochar do mhír 9 den Airteagal seo, 
tabharfar fógra don Choimisiún sula 
ndéanfar aon aistriú úinéireachta nó aon 
cheadúnais eisiach a dheonú do thríú tír 
neamhchomhlachaithe nó d'eintiteas de 
chuid tríú tír neamhchomhlachaithe. Sa 
chás go sáraíonn aistriú úinéireachta nó 
deonú ceadúnais eisiach mar sin leasanna 
slándála agus cosanta an Aontais agus na 
mBallstát nó na cuspóirí mar a leagtar 
amach in Airteagal 3 iad, aisíocfar an 
tacaíocht a cuireadh ar fáil faoin gCiste.

4. A mhéid a bhaineann le torthaí arna 
nginiúint ag faighteoirí trí ghníomhaíochtaí 
a fhaigheann tacaíocht ón gCiste agus gan 
dochar do mhír 9 den Airteagal seo, 
tabharfar fógra don Choimisiún sula 
ndéanfar aon aistriú úinéireachta nó aon 
cheadúnais eisiach a dheonú do thríú tír 
neamhchomhlachaithe nó d'eintiteas de 
chuid tríú tír neamhchomhlachaithe. Sa 
chás go sáraíonn aistriú úinéireachta nó 
deonú ceadúnais eisiach mar sin leasanna 
slándála agus cosanta an Aontais agus na 
mBallstát, na hocht gcritéir maidir le 
honnmhairiú arm a leagtar amach in 
Airteagal 2 de Chomhsheasamh 
2008/944/CBES, nó na cuspóirí mar a 
leagtar amach in Airteagal 3 iad, aisíocfar 
an tacaíocht a cuireadh ar fáil faoin gCiste.
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22.4.2021 A9-0120/10

Leasú 10
Michael Bloss
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
An Ciste Eorpach Cosanta a Bhunú
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 23 – mír 4

Seasamh ón gComhairle Leasú

4. A mhéid a bhaineann le torthaí arna 
nginiúint ag faighteoirí trí ghníomhaíochtaí 
forbartha a fhaigheann tacaíocht ón gCiste 
agus gan dochar do mhír 3 den Airteagal 
seo, tabharfar fógra don Choimisiún, sula 
ndéanfar aon aistriú úinéireachta do thríú 
tír neamhchomhlachaithe nó d'eintiteas de 
chuid tríú tír neamhchomhlachaithe. Sa 
chás go sáraíonn aistriú úinéireachta mar 
sin leasanna slándála agus cosanta an 
Aontais agus na mBallstát nó na cuspóirí 
mar a leagtar amach in Airteagal 3 iad, 
aisíocfar an tacaícoht ón gCiste a cuireadh 
ar fáil.

4. A mhéid a bhaineann le torthaí arna 
nginiúint ag faighteoirí trí ghníomhaíochtaí 
forbartha a fhaigheann tacaíocht ón gCiste 
agus gan dochar do mhír 3 den Airteagal 
seo, tabharfar fógra don Choimisiún, sula 
ndéanfar aon aistriú úinéireachta do thríú 
tír neamhchomhlachaithe nó d'eintiteas de 
chuid tríú tír neamhchomhlachaithe. Sa 
chás go sáraíonn aistriú úinéireachta mar 
sin leasanna slándála agus cosanta an 
Aontais agus na mBallstát, na hocht 
gcritéir maidir le honnmhairiú arm a 
leagtar amach in Airteagal 2 de 
Chomhsheasamh 2008/944/CBES, nó na 
cuspóirí mar a leagtar amach in Airteagal 3 
iad, aisíocfar an tacaíocht a cuireadh ar fáil 
faoin gCiste.

Or. en
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22.4.2021 A9-0120/11

Leasú 11
Michael Bloss
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
An Ciste Eorpach Cosanta a Bhunú
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 24 – mír 2

Seasamh ón gComhairle Leasú

2. Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin 
gníomhartha cur chun feidhme, na cláir 
oibre dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal 
seo a ghlacadh. Déanfar na gníomhartha 
cur chun feidhme sin a ghlacadh i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 34(2).

2. Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin 
gníomhartha tarmligthe, na cláir oibre dá 
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a 
ghlacadh. Déanfar na gníomhartha 
tarmligthe sin a ghlacadh i gcomhréir leis 
an nós imeachta dá dtagraítear in 
Airteagal 33.
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22.4.2021 A9-0120/12

Leasú 12
Michael Bloss
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
An Ciste Eorpach Cosanta a Bhunú
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 33

Seasamh ón gComhairle Leasú

Airteagal 33 Airteagal 33
An tarmligean a fheidhmiú An tarmligean a fheidhmiú

1. Is faoi réir na gcoinníollacha a 
leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an 
chumhacht don Choimisiún chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

1. Is faoi réir na gcoinníollacha a 
leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an 
chumhacht don Choimisiún chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 28 a thabhairt don 
Choimisiún go ceann tréimhse 
neamhchinntithe ama amhail ón... [dáta 
theacht i bhfeidhm na Treorach seo].

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 24(2) agus 
Airteagal 28 a thabhairt don Choimisiún go 
ceann tréimhse neamhchinntithe ama 
amhail ón... [dáta theacht i bhfeidhm na 
Treorach seo].

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 28 a chúlghairm 
aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun 
cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le 
tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa 
chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá 
tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí 
a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghnímh 
tharmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 24(2) agus 
Airteagal 20 a chúlghairm aon tráth. 
Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a 
dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na 
cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. 
Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú 
an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 
sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 
bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i 
bhfeidhm cheana féin.

4. Roimh dó gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúchán le saineolaithe arna n-

4. Roimh dó gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúchán le saineolaithe arna n-
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ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 
maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 
maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, 
an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle faoi.

5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, 
an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle faoi.

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 28 i bhfeidhm 
ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha 
in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an 
gComhairle laistigh de thréimhse 2 mhí tar 
éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in 
éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis 
a chur in iúl don Choimisiún nach 
ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an 
tréimhse sin a fhadú 2 mhí ar thionscnamh 
Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 24(2) nó 
Airteagal 28 i bhfeidhm ach amháin mura 
mbeidh aon agóid curtha in iúl ag 
Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle 
laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis fógra 
faoin ngníomh sin a thabhairt do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in 
éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis 
a chur in iúl don Choimisiún nach 
ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an 
tréimhse sin a fhadú 2 mhí ar thionscnamh 
Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

r. en
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22.4.2021 A9-0120/13

Leasú 13
Michael Bloss
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
An Ciste Eorpach Cosanta a Bhunú
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 26 – mír 2

Seasamh ón gComhairle Leasú

2. Is náisiúnaigh ón raon Ballstát is 
leithne is féidir a bheidh sna saineolaithe 
neamhspleácha dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo agus roghnófar iad ar bhonn 
glaonna ar léirithe spéise a sheolfar chuig 
aireachtaí cosanta agus gníomhaireachtaí 
fo-ordaithe, comhlachtaí ábhartha eile de 
chuid an rialtais, institiúidí taighde, 
ollscoileanna, comhlachais ghnó nó fiontair 
san earnáil cosanta d'fhonn liosta 
saineolaithe neamhspleácha a bhunú. De 
mhaolú ar Airteagal 237 den Rialachán 
Airgeadais, ní chuirfear an liosta 
saineolaithe ar fáil don phobal.

2. Is náisiúnaigh ón raon Ballstát is 
leithne is féidir a bheidh sna saineolaithe 
neamhspleácha dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo agus roghnófar iad ar bhonn 
glaonna ar léirithe spéise a sheolfar chuig 
aireachtaí cosanta agus gníomhaireachtaí 
fo-ordaithe, comhlachtaí ábhartha eile de 
chuid an rialtais, institiúidí taighde, 
ollscoileanna, comhlachais ghnó nó fiontair 
san earnáil cosanta d'fhonn liosta 
saineolaithe neamhspleácha a bhunú.

Or. en


