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An Coiste um Fhorbairt
An Cathaoirleach

16.7.2020

An tUas. Pascal Canfin
A Chathaoirligh
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint 
Shibhialta. (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

A Cathaoirligh, a chara,

Faoin nós imeachta thuasluaite, iarradh ar an gCoiste um Fhorbairt tuairim a chur faoi bhráid 
do choiste. Ag a chruinniú an 29 Meitheamh 2020, chinn Comhordaitheoirí an choiste an 
tuairim a sheoladh i bhfoirm litreach.

Rinne an Coiste um Fhorbairt breithniú ar an ábhar ag a chruinniú an 15 Iúil 2020. Ag a 
chruinniú1, chinn sé a iarraidh ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a ionchorprú:

Le dea-mhéin,

Tomas Tobé

1 Bhí na daoine seo a leanas i láthair ag an vótáil chríochnaitheach: Tomas Tobé (Cathaoirleach agus rapóirtéir 
don tuairim), Pierrette Herzberger-Fofana (1ú Leas-Chathaoirleach), Chrysoula Zacharopoulou (3ú Leas-
Chathaoirleach), Erik Marquardt (4ú Leas-Chathaoirleach). Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, 
Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna 
Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Ádám 
Kósa, Pierfrancesco Majorino, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Marc Tarabella, Patrizia 
Toia, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok.
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LEASUITHE

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) De bhrí go bhfuil méadú ar 
mhinicíocht, ar dhéine agus ar chastacht 
na dtubaistí nádúrtha ar fud an domhain 
mar gheall ar an athrú aeráide agus go 
bhfuil tíortha i mbéal forbartha, go 
háirithe na tíortha is lú forbairt agus na 
stáit oileánacha bheaga i mbéal 
forbartha, an-leochaileach, ar thaobh 
amháin, mar gheall ar an gcumas 
tearcfhorbartha atá acu oiriúnú 
d’iarmhairtí an athraithe aeráide agus iad 
a mhaolú, agus freagairt do thubaistí a 
bhaineann leis an aeráid, agus ar an 
taobh eile, dá nochtadh geografach do 
thuilte, do thriomaigh agus do dhóiteáin 
foraoise.

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Cuireann dóiteáin foraoise saol 
daoine, slite beatha agus bithéagsúlacht i 
mbaol, bíonn méideanna móra astaíochtaí 
carbóin scaoilte mar thoradh orthu agus 
laghdaíonn siad an cumas ionsúite 
carbóin an phláinéid, rud a ghéaraíonn 
tuilleadh an t-athrú aeráide. Is ábhar 
imní ar leith iad cásanna ina scriosann 
dóiteán foraois phríomhúil nó ceantair 
atá éillithe go radaighníomhach. Éilíonn 
an méadú ar thubaistí a bhaineann leis an 
aeráid, lena n-áirítear dóiteáin foraoise, 
go neartófar oibríochtaí an tSásra Aontais 
um Chosaint Shibhialta, lena n-áirítear 
na gníomhaíochtaí a dhíríonn ar thubaistí 
a chosc agus ullmhacht ina leith;



AL\1209206GA.docx 3/4 PE654.047v01-00

GA

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3 a) Chun trédhearcacht agus 
cuntasacht a uasmhéadú do shaoránaigh 
an Aontais, ba cheart don Choimisiún 
treoir a thabhairt ar aghaidh maidir le 
conas a dhéanfaí an cion den chaiteachas 
a chuirtear i gcrích trí Shásra an Aontais 
um Chosaint Shibhialta ar cheart dó 
cáiliú mar Chabhair Oifigiúil um 
Fhorbairt (ODA) a thomhas;

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 12 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) I gcás inar gá, tá leas ag an Aontas 
freagairt ar éigeandálaí i dtríú tíortha. Ós 
rud é gur bunaíodh é go príomha mar 
líontán sábhála laistigh den Aontas, i 
gcásanna a bhfuil údar cuí leo agus na 
prionsabail dhaonnúla á gcur i gcuntas, 
d'fhéadfaí acmhainneachtaí rescEU a 
imscaradh lasmuigh den Aontas Eorpach.

(12) I gcás inar gá, tá leas ag an Aontas 
freagairt ar éigeandálaí i dtríú tíortha. Ós 
rud é gur bunaíodh é go príomha mar 
líontán sábhála laistigh den Aontas, i 
gcásanna a bhfuil údar cuí leo, i 
gcomhairle le gníomhaithe daonnúla 
roimh na hidirghabhálacha, agus na 
prionsabail dhaonnúla á gcur i gcuntas, 
d'fhéadfaí acmhainneachtaí rescEU a 
imscaradh lasmuigh den Aontas Eorpach.

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE 
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Sainaithneoidh agus cuirfidh an 
Coimisiún agus na Ballstáit sineirgíochtaí 
chun cinn idir cúnamh cosanta sibhialta 
agus cistiú le haghaidh cabhair dhaonnúil 
arna gcur ar fáil ag an Aontas agus ag na 
Ballstáit agus oibríochtaí freagartha le 
haghaidh géarchéimeanna daonnúla i ndáil 
le hathléimneacht ó thubaistí lasmuigh den 

2. Sainaithneoidh agus cuirfidh an 
Coimisiún agus na Ballstáit sineirgíochtaí 
chun cinn idir cúnamh cosanta sibhialta 
agus cistiú le haghaidh cabhair dhaonnúil 
arna gcur ar fáil ag an Aontas agus ag na 
Ballstáit agus oibríochtaí freagartha le 
haghaidh géarchéimeanna daonnúla i ndáil 
le hathléimneacht ó thubaistí lasmuigh den 
Aontas á bpleanáil, i gcomhairle le 
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Aontas á bpleanáil. gníomhaithe daonnúla lena n-áirítear 
gníomhaithe áitiúla agus údaráis áitiúla 
aon uair is féidir.

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 a 
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 16 – mír 2

 An téacs atá ann Leasú

(9a) in Airteagal 16, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 2:

2. Féadfar idirghabhálacha faoin 
Airteagal seo a sheoladh mar idirghabháil 
cúnaimh uathrialach nó mar rannchuidiú le 
hidirghabháil faoi stiúir eagraíocht 
idirnáisiúnta. Déanfar comhordú an 
Aontais a chomhtháthú go hiomlán leis an 
gcomhordú foriomlán arna sholáthar ag 
Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú 
Gnóthaí Daonnúla (OCHA), agus 
déanfaidh comhordú an Aontais ról 
ceannasach OCHA a urramú. I gcás 
tubaistí de dhéantús an duine nó 
éigeandálaí casta, áiritheoidh an Coimisiún 
comhsheasmhacht leis an gComhdhearcadh 
Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil agus 
urraim do phrionsabail dhaonnúla.

2. Féadfar idirghabhálacha faoin 
Airteagal seo a sheoladh mar idirghabháil 
cúnaimh uathrialach nó mar rannchuidiú le 
hidirghabháil faoi stiúir eagraíocht 
idirnáisiúnta. Déanfar comhordú an 
Aontais a chomhtháthú go hiomlán leis an 
gcomhordú foriomlán arna sholáthar ag 
Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú 
Gnóthaí Daonnúla (OCHA), agus 
déanfaidh comhordú an Aontais ról 
ceannasach OCHA a urramú. I gcás 
tubaistí de dhéantús an duine nó 
éigeandálaí casta, rachaidh an Coimisiún, 
aon uair is féidir, i gcomhairle le 
gníomhaithe daonnúla lena n-áirítear 
gníomhaithe áitiúla agus 
comhsheasmhacht a áirithiú leis an 
gComhdhearcadh Eorpach maidir le 
Cabhair Dhaonnúil (*)  agus urraim do 
phrionsabail dhaonnúla.


