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Leasú 1
Margarita de la Pisa Carrión, Beata Kempa
thar ceann an Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0025/2022
Chrysoula Zacharopoulou
Plean Gníomhaíochta III AE maidir le hInscne
(2021/2003(INI))

Tairiscint i gcomhair rún (Riail 181(3) de na Rialacha Nós Imeachta) a thagann in ionad 
tairiscint neamhreachtach i gcomhair rún A8–0123/2022

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le Plean Gníomhaíochta III AE maidir le hInscne

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine an 10 Nollaig 1948, ina 
luaitear go sainráite sa bhrollach ‘cearta comhionanna fear agus ban’,

– ag féachaint d’Airteagail 2 agus 3(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach,

– ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), go háirithe 
Airteagail 8, 10 agus 168(7) de,

– ag féachaint do rún uaithi an 10 Nollaig 2013 maidir le sláinte agus cearta gnéis agus 
atáirgthe1,

– ag féachaint d’Airteagal 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí gur bunluach de chuid an Aontais Eorpaigh é an comhionannas idir fir agus mná 
agus gur cheart, dá bhrí sin, é a léiriú mar phrionsabal cothrománach a shaothraíonn AE 
ina chuid gníomhaíochtaí go léir;

B. de bhrí gur ceart bunúsach sainithe é an ceart chun cóir chomhionann a aithnítear sna 
Conarthaí agus atá fíor-riachtanach chun an tAontas a fhorbairt tuilleadh;

C. de bhrí go sonraítear in Airteagal 168(7) CFAE ‘go n-urramóidh gníomhaíocht an 
Aontais na freagrachtaí atá ar na Ballstáit maidir lena mbeartas sláinte a shainiú agus 
seirbhísí sláinte agus cúram leighis a eagrú agus a sholáthar’ agus ‘go n-áireofar ar na 
freagrachtaí a bheidh ar na Ballstáit seirbhísí sláinte agus cúram leighis a bhainistiú 
agus leithdháileadh na n-acmhainní a shanntar dóibh’;

D. de bhrí, sa rún uaithi an 10 Nollaig 2013, dheimhnigh Parlaimint na hEorpa gur 
inniúlacht de chuid na mBallstát gurb ea foirmliú agus cur chun feidhme beartas maidir 
le sláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe agus maidir le hoideachas gnéasach i 

1 IO C 468, 15.12.2016, lch. 66.
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scoileanna;

E. de bhrí, ina freagra ar cheist pharlaiminteach an 9 Márta 2021, gur luaigh an 
Coimisinéir um Chomhionannas, Helena Dalli, go bhfuil ‘cumhachtaí reachtacha maidir 
le sláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe, lena n-áirítear ginmhilleadh, ag na Ballstáit’;

F. de bhrí gur dhearbhaigh an Coimisinéir um Chomhionannas le linn suí iomlánach an 
23 Meitheamh 2021 ‘nach bhfuil ach inniúlacht chomhlántach ag AE, mar is eol dúinn 
go léir, i gcúrsaí sláinte poiblí, agus go bhfuil na Ballstáit inniúil chun a mbeartas sláinte 
a shainiú’, agus ‘gur faoin mBallstát lena mbaineann atá sé, dá bhrí sin, cinneadh a 
dhéanamh i dtaobh reachtaíocht ghinmhillte’;

G. de bhrí nach ceart uilechoiteann de chuid an duine é an ginmhilleadh agus nach n-
áirítear é in aon chonradh dlí idirnáisiúnta atá ceangailteach ó thaobh dlí de;

H. de bhrí, sa dlí idirnáisiúnta, go n-áirítear i bprionsabal na neamh-idirghabhála – ach gan 
a bheith teoranta dó – toirmeasc ar bhagairt nó úsáid fornirt i gcoinne neamhspleáchas 
polaitiúil aon stáit; de bhrí gur comhthoradh ar cheart gach stáit chun ceannasachta gurb 
ea an toirmeasc ar idirghabháil;

I. de bhrí go rialaítear prionsabail agus cuspóirí ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais le 
hAirteagail 208 go 214 CFAE maidir le comhar le tríú tíortha agus le cabhair dhaonnúil; 
de bhrí go ndearbhaítear iontu nach foláir do bheartais forbartha an Aontais a bheith i 
gcomhréir le prionsabail an dlí idirnáisiúnta agus le prionsabail na neamhchlaontachta, 
na neodrachta agus an neamh-idirdhealaithe; de bhrí, mar sin, nach foláir d’aon 
chomhar le tríú tíortha a gcultúir, a mbealaí maireachtála agus a dtraidisiúin a urramú 
chun seasamh le cearta an duine sna tíortha sin;

1. ag tabhairt dá haire go bhfuil sé d’oibleagáid ar an Aontas leis an CFAE deireadh a chur 
le neamhionannais idir fir agus mná ina ghníomhaíochtaí uile, go gcaithfear cloí leis an 
bprionsabal cothrománach sin i gcumraíocht obair beartais earnála uile na Comhairle;

2. á chur i bhfáth gur cheart doiciméid uile AE a bheith bunaithe ar théarmaíocht a 
ghlactar sa dlí príomha, amhail ‘comhionannas idir mná agus fir’; ag cur béim ar an 
bhfíoras nach n-úsáidtear an téarma ‘inscne’ sna Conarthaí ná i gCairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, cé go dtagraítear go sainráite in Airteagail 2 agus 3(3) 
den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus in Airteagal 23 den Chairt do ‘chomhionannas 
idir mná agus fir’;

3. á thabhairt chun suntais go bhfuil gá ag comhphobal daonlathach feidhmiúil le sraith 
luachanna coiteanna ar féidir le gach duine comhaontú leo, a chomhroinnt agus 
rannchuidiú leo; á mheas gur cheart go ndíreodh aon phleananna gníomhaíochta sa 
réimse sin ar shaoirse daoine aonair, i gcomhréir le prionsabal an phearsantais, seachas 
daoine a bhrath mar ionadaithe de ghrúpa comhchoiteann;

4. á chur i bhfios nach gcuirtear comhionannas idir fir agus mná chun cinn le ‘cuótaí 
inscne’, ach gurb é go ndéantar leo an bonn a baint ón gcomhionannas sin; á chreidiúint 
nach bhfónann ‘cuótaí inscne’ ach amháin chun laghdú a dhéanamh ar luach an 
tuilleamhlathais agus coinníollacha míchothroma saothair a fhorchur ar fhir agus ar 
mhná;
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5. ag tabhairt dá haire, cé go bhfuil tionchar ag paindéim COVID-19 ar shláinte na bhfear 
agus na mban ar leibhéil éagsúla, ní léir an bhfuil sé sin mar thoradh ar dhifríochtaí 
bitheolaíocha idir fir agus mná, ar dhifríochtaí iompraíochta nó ar dhifríochtaí idir rátaí 
comhghalrachta;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún comhionannas a chur chun cinn go gníomhach faoin dlí ina 
chaidreamh seachtrach;

7. á athdhearbhú gur inniúlacht de chuid na mBallstát gurb ea foirmliú agus cur chun 
feidhme beartas maidir le sláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe agus maidir le 
hoideachas gnéasach i scoileanna;

8. ag cáineadh AE as sláinte ghnéis agus atáirgthe agus cearta agus príomhshruthú inscne a 
fhorchur mar réamhriachtanais le haghaidh caidreamh frithpháirteach le tríú tíortha, 
agus sárú á dhéanamh aige ar a luachanna náisiúnta spioradálta agus cultúrtha;

9. á chur i bhfios go láidir gur sárú ar chearta an duine é pósadh éigeantais agus pósadh 
leanaí, lena bhfágtar go mbíonn mná agus cailíní thar a bheith leochaileach i leith 
foréigin agus mí-úsáide; á thabhairt chun suntais go n-aithnítear ciorrú ball giniúna ban 
go hidirnáisiúnta mar shárú ar chearta an duine agus go bhfuil ar a laghad trí mhilliún 
cailín i mbaol gach bliain; á chur i bhfáth gur masla gurb ea ciorrú ball giniúna ban agus 
pósadh éigeantais agus pósadh leanaí do dhínit na mban mar dhaoine; á iarraidh go 
ndéanfadh AE agus tríú tíortha gníomhaíocht chomhpháirteach chun feasacht a ardú i 
leith ciorrú ball giniúna ban agus pósadh éigeantais agus chun iad a chosc;

10. ag tabhairt dá haire gur cúis bhuartha di go bhfuil iarracht déanta ag roinnt grúpaí i 
bParlaimint na hEorpa cur isteach a dhéanamh ar ábhair a choimeádann na Conarthaí do 
na Ballstáit;

11. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.

Or. en


