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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia ar an 
gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, 
na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Tá nasc ann le fada idir forbairt 
earnáil an spáis agus an tslándáil. I gcuid 
mhór cásanna, is earraí dhá úsáid iad 
trealamh, comhpháirteanna agus ionstraimí 
a úsáidtear in earnáil an spáis. Ba cheart, 
mar sin, leas a bhaint as na deiseanna a 
bhaineann leis an spás i leith shlándáil an 
Aontais agus a Bhallstát.

(2) Tá nasc ann le fada idir forbairt 
earnáil an spáis agus an tslándáil. I gcuid 
mhór cásanna, is earraí dhá úsáid iad 
trealamh, comhpháirteanna agus ionstraimí 
a úsáidtear in earnáil an spáis. Ba cheart, 
mar sin, leas a bhaint as na deiseanna a 
bhaineann leis an spás i leith shlándáil 
agus neamhspleáchas an Aontais agus a 
Bhallstát.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Tá an earnáil spáis 
ríthábhachtach ar na saolta seo do go leor 
beartas de chuid an Aontais agus na 
mBallstát i réimsí amhail an comhshaol, 
athrú aeráide, talmhaíocht agus forbairt 
tuaithe, cosaint shibhialta agus cosc, 
sábháilteacht agus slándáil, chomh maith 
leis an ngeilleagar digiteach. Caithfear 
tuilleadh úsáidí ionchasacha, lena n-
áirítear réitigh spáis don athrú aeráide, a 
shainaithint agus iad a leanúint go 
fuinniúil.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Tá an tAontas ag forbairt a chuid 
tionscnamh agus clár spáis féin ó bhí 
deireadh na 1990aidí ann, mar atá, Breis-
seirbhís na hEorpa um Loingseoireacht 
Gheochobhsaí (EGNOS) agus ansin 
Galileo agus Copernicus, tionscnaimh agus 
cláir a fhreastalaíonn ar riachtanais 
shaoránaigh an Aontais agus ceanglais na 
mbeartas poiblí. Ní hamháin gur cheart a 
áirithiú go leanfar de na tionscnaimh sin, 
ach is gá iad a fheabhsú chomh maith sa 
chaoi go mbeidh siad fós ar thús 
cadhnaíochta ó thaobh forbairt 
teicneolaíochta nua agus na claochluithe i 
réimsí na teicneolaíochta digití, na 
faisnéise agus na cumarsáide, go 
bhfreastalóidh siad ar riachtanais úsáideoirí 
agus gur féidir na tosaíochtaí polaitiúla a 
bhaint amach leo, tosaíochtaí amhail an t-
athrú aeráide, lena n-áirítear faireachán a 
dhéanamh ar athruithe san Artach, an 
tslándáil agus an chosaint.

(3) Tá an tAontas ag forbairt a chuid 
tionscnamh agus clár spáis féin ó bhí 
deireadh na 1990aidí ann, mar atá, Breis-
seirbhís na hEorpa um Loingseoireacht 
Gheochobhsaí (EGNOS) agus ansin 
Galileo agus Copernicus, tionscnaimh agus 
cláir a fhreastalaíonn ar riachtanais 
shaoránaigh an Aontais agus ceanglais na 
mbeartas poiblí. Ní hamháin gur cheart a 
áirithiú go leanfar de na tionscnaimh sin, 
ach is gá iad a fheabhsú chomh maith sa 
chaoi go mbeidh siad fós ar thús 
cadhnaíochta ó thaobh forbairt 
teicneolaíochta nua agus na claochluithe i 
réimsí na teicneolaíochta digití, na 
faisnéise agus na cumarsáide, go 
bhfreastalóidh siad ar riachtanais úsáideoirí 
agus gur féidir na tosaíochtaí polaitiúla a 
bhaint amach leo, tosaíochtaí amhail 
maolú a dhéanamh ar an athrú aeráide 
agus oiriúnú dó, lena n-áirítear faireachán 
a dhéanamh ar athruithe san Artach, an 
tslándáil agus an chosaint.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart don Choimisiún, agus do 
na Ballstáit agus don Ard-Ionadaí chomh 
maith, iompraíocht fhreagrach sa spás agus 
sa chianspás a chur chun cinn agus a 
fhiosrú cad a thiocfadh as aontacht sna 
Coinbhinsiúin ábhartha de chuid na 
Náisiún Aontaithe.

(7) Ba cheart don Choimisiún, agus do 
na Ballstáit agus don Ard-Ionadaí chomh 
maith, iompraíocht fhreagrach sa spás agus 
sa chianspás a chur chun cinn, go háirithe i 
bhfianaise an smionagar spáis atá ag dul i 
méid, agus a fhiosrú cad a thiocfadh as 
aontacht sna Coinbhinsiúin ábhartha de 
chuid na Náisiún Aontaithe.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé 
dul i ngleic leis an athrú aeráide i 
gcomhréir le gealltanais an Aontais 
Comhaontú Pháras agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe a chur chun feidhme, cuideoidh 
an Clár sin na bearta ar son na haeráide a 
phríomhshruthú agus an sprioc fhoriomlán 
a bhaint amach go gcaithfear 25 % de 
chaiteachais bhuiséadacha an Aontais mar 
thacaíocht do chuspóirí aeráide. 
Sainaithneofar bearta ábhartha le linn 
ullmhú agus chur chun feidhme an Chláir, 
agus déanfar athmheasúnú ar na bearta sin 
mar chuid de na meastóireachtaí agus na 
próisis athbhreithnithe ábhartha.

(13) Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé 
dul i ngleic leis an athrú aeráide i 
gcomhréir le cuspóirí aeráide an Aontais 
agus a ghealltanais a bheith ar thús 
cadhnaíochta chun Comhaontú Pháras 
agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, 
cuideoidh an Clár sin na bearta ar son na 
haeráide a phríomhshruthú agus an sprioc 
fhoriomlán a bhaint amach go pras go 
gcaithfear 30 % de chaiteachais 
bhuiséadacha an Aontais mar thacaíocht do 
chuspóirí aeráide, chomh maith le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a phríomhshruthú i 
mbeartais uile an Aontais. Sainaithneofar 
bearta ábhartha le linn ullmhú agus chur 
chun feidhme an Chláir, agus déanfar 
athmheasúnú ar na bearta sin mar chuid de 
na meastóireachtaí agus na próisis 
athbhreithnithe ábhartha.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 47

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(47) Ba cheart rochtain uathrialach ar 
eolas timpeallachta agus ar 
phríomhtheicneolaíochtaí i leith seirbhísí 
breathnaithe an Domhain agus 
geofhaisnéise a áirithiú le Copernicus, sa 
chaoi gur féidir leis an Aontas 
cinnteoireacht neamhspleách agus bearta a 
dhéanamh i réimsí an chomhshaoil, an 
athraithe aeráide, na cosanta sibhialta, na 
slándála agus an gheilleagair dhigitigh, le 
cois réimsí eile.

(47) Ba cheart rochtain uathrialach ar 
eolas timpeallachta agus ar 
phríomhtheicneolaíochtaí i leith seirbhísí 
breathnaithe an Domhain agus 
geofhaisnéise a áirithiú le Copernicus, sa 
chaoi gur féidir leis an Aontas 
cinnteoireacht neamhspleách agus bearta a 
dhéanamh i réimsí an chomhshaoil, an 
athraithe aeráide, na bithéagsúlachta, na 
húsáide talún, na cosanta ithreacha, 
shláinte na n-aigéan, na cosanta agus 
coisc sibhialta, na slándála agus an 
gheilleagair dhigitigh, le cois réimsí eile.
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Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 47 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(47a) Leanann líon na n-úsáideoirí a 
bhaineann feidhm as seirbhísí Copernicus 
i dtaca le hathrú aeráide de bheith ag dul 
i méid agus mhéadaigh sé faoi dhó ó 2015 
go 2016. Caithfear na seirbhísí sin a chur 
chun feidhme ina n-iomláine chun na 
sonraí a chur ar fáil ar bhonn níos 
forleithne do bhearta chun an t-athrú 
aeráide a mhaolú agus chun dul in 
oiriúint dó.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 62 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(62a) Bíonn costas mór ann ó thaobh 
costais oibriúcháin de agus an tionchar a 
imrítear ar an gcomhshaol ó iompar 
árthaí spáis agus óna gcomhpháirteanna 
ón domhan go dtí an spás. Chun líon na 
dturas chuig an spás a laghdú agus, dá 
réir sin, astú astaíochtaí gás ceaptha teasa 
a laghdú, ba cheart árthaí spáis a 
dhearadh d’fhonn a n-ath-inúsáidteacht 
sa Spás. Thairis sin, ba cheart go mbeadh 
sé ina chuspóir fadtéarmach táirgeadh 
fuinnimh inbhuanaithe sa spás a 
chumasú trí fheidhm a bhaint as na 
hacmhainní atá ar fáil sa spás, mar 
shampla, chun táirgeadh hidrigine a chur 
ar bun chun go bhféadfaidh árthaí spáis a 
athbhreoslú.

Leasú 9
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 64

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(64) Ba cheart soláthar sheirbhísí SST a 
bhunú ar chomhar idir an tAontas agus na 
Ballstáit agus ar úsáid saineolais agus 
sócmhainní atá ann cheana agus a bheidh 
ann amach anseo, lena n-áirítear an taithí 
agus na sócmhainní a forbraíodh trí bhíthin 
Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa nó a 
d'fhorbair an tAontas. Ba cheart an deis a 
bheith ann tacaíocht airgeadais a thabhairt 
le haghaidh fhorbairt brathadóirí nua SST. 
Ós rud é gur córas íogair atá in SST, ba 
cheart an smacht ar bhrathadóirí náisiúnta 
agus a n-oibríochtaí, ar chothabháil, 
athnuachan agus próiseáil sonraí as a 
dtagann soláthar seirbhísí SST a fhágáil ag 
na Ballstáit atá páirteach.

(64) Ba cheart soláthar sheirbhísí SST a 
bheith bunaithe ar chomhar idir an tAontas 
agus na Ballstáit agus ar úsáid saineolais 
agus sócmhainní náisiúnta agus ESA atá 
ann cheana agus a bheidh ann amach 
anseo, lena n-áirítear an taithí agus na 
sócmhainní a forbraíodh trí bhíthin 
Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa nó a 
d'fhorbair an tAontas. Ba cheart an deis a 
bheith ann tacaíocht airgeadais a thabhairt 
le haghaidh fhorbairt brathadóirí nua SST. 
Ós rud é gur córas íogair atá in SST, ba 
cheart an smacht ar bhrathadóirí náisiúnta 
agus ESA agus a n-oibríochtaí, ar 
chothabháil, athnuachan agus próiseáil 
sonraí as a dtagann soláthar seirbhísí SST a 
fhágáil ag na Ballstáit atá páirteach.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 67

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(67) Sa bhreis air sin, ba cheart SST a 
bheith comhlántach le bearta maolaithe atá 
ann cheana, amhail na Treoirlínte maidir le 
Smionagar Spáis a Mhaolú ón gCoiste um 
Úsáidí Síochánta an Chianspáis 
(COPUOS) agus na Treoirlínte maidir le 
hInbhuanaitheacht Fhadtéarmach 
Gníomhaíochtaí Cianspáis eile, nó 
tionscnamh eile, chun a áirithiú go mbeidh 
gníomhaíochtaí cianspáis sábháilte, slán 
agus inbhuanaithe. Chun rioscaí imbhuailte 
a laghdú, chuardódh SST sineirgíochtaí le 
tionscnaimh maidir le bearta bainte agus 
éighníomhaithe smionagair spáis. 
Chuideodh SST a áirithiú go mbeadh úsáid 
agus taiscéaladh an chianspáis síochánta. Is 
féidir go mbeidh tionchar ag an méadú ar
ghníomhaíochtaí spáis ar thionscnaimh 

(67) Sa bhreis air sin, ba cheart SST a 
bheith comhlántach le bearta maolaithe atá 
ann cheana, amhail na Treoirlínte maidir le 
Smionagar Spáis a Mhaolú ón gCoiste um 
Úsáidí Síochánta an Chianspáis 
(COPUOS) agus na Treoirlínte maidir le 
hInbhuanaitheacht Fhadtéarmach 
Gníomhaíochtaí Cianspáis eile, nó 
tionscnamh eile, chun a áirithiú go mbeidh 
gníomhaíochtaí cianspáis sábháilte, slán 
agus inbhuanaithe. Chun rioscaí imbhuailte 
a laghdú, chuardódh SST sineirgíochtaí 
freisin le tionscnaimh maidir le bearta 
bainte agus éighníomhaithe smionagair 
spáis, mar shampla trí theicneolaíocht a 
fhorbairt a mbainfeadh an smionagar 
spáis ar bhonn gníomhach. Chuideodh 
SST a áirithiú go mbeadh úsáid agus 
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idirnáisiúnta i réimse an bhainistithe 
spástráchta. Ba cheart don Aontas 
faireachán a dhéanamh ar na forbairtí sin 
agus féadfaidh sé iad a chur san áireamh 
san athbhreithniú lár téarma ar an CAI 
reatha.

taiscéaladh an chianspáis síochánta. 
D'fhéadfadh impleachtaí a bheith ag an 
méadú ar ghníomhaíochtaí spáis ar 
thionscnaimh idirnáisiúnta i réimse an 
bhainistithe spástráchta. Ba cheart don 
Aontas faireachán a dhéanamh ar na 
forbairtí sin agus féadfaidh sé iad a chur 
san áireamh san athbhreithniú lár téarma ar 
an CAI reatha.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 70

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(70) Is féidir go mbagróidh teagmhais 
aimsire spáis mhíchuibheasacha agus 
mhóra sábháilteacht saoránaigh agus go 
gcuirfidh siad isteach ar oibríochtaí 
bonneagar ar talamh agus sa spás. Dá bhrí 
sin ba cheart feidhm aimsire spáis a bhunú 
mar chuid den Chlár chun rioscaí aimsire 
spáis agus na riachtanais úsáideoirí a 
bhaineann leo a mheas, chun feasacht ar 
rioscaí aimsire spáis a ardú, chun a áirithiú 
go soláthrófar seirbhísí aimsire spáis a 
bheidh faoi cheannas an úsáideora agus 
chun feabhas a chur ar na 
hacmhainneachtaí atá ag Ballstáit i leith 
seirbhísí aimsire spáis a tháirgeadh. Ba 
cheart don Choimisiún na hearnálacha a 
bhfuiltear le seirbhísí oibríochtúla aimsire 
spáis a sholáthar dóibh a chur in ord 
tosaíochta de réir riachtanais úsáideoirí, 
rioscaí agus ullmhacht teicneolaíochta. San 
fhadtéarma, féadfar aghaidh a thabhairt ar 
riachtanais earnálacha eile. Chun go 
soláthrófar seirbhísí ar leibhéal an Aontais 
de réir riachtanais úsáideoirí beidh gá le 
taighde spriocdhírithe comhordaithe 
leanúnach agus gníomhaíochtaí forbartha 
chun tacú le héabhlóid na seirbhísí aimsire 
spáis. Ba cheart soláthar na seirbhísí 
aimsire spáis a bheith bunaithe ar na 
hacmhainneachtaí náisiúnta agus 
acmhainneachtaí an Aontais agus ba cheart 

(70) Is féidir go mbagróidh teagmhais 
aimsire spáis mhíchuibheasacha agus 
mhóra sábháilteacht saoránaigh agus go 
gcuirfidh siad isteach ar oibríochtaí 
bonneagar ar talamh agus sa spás. Dá bhrí 
sin ba cheart feidhm aimsire spáis a bhunú 
mar chuid den Chlár chun rioscaí aimsire 
spáis agus na riachtanais úsáideoirí a 
bhaineann leo a mheas, chun feasacht ar 
rioscaí aimsire spáis a ardú, chun a áirithiú 
go soláthrófar seirbhísí aimsire spáis a 
bheidh faoi cheannas an úsáideora agus 
chun feabhas a chur ar na 
hacmhainneachtaí atá ag Ballstáit i leith 
seirbhísí aimsire spáis a tháirgeadh. Ba 
cheart don Choimisiún na hearnálacha a 
bhfuiltear le seirbhísí oibríochtúla aimsire 
spáis a sholáthar dóibh a chur in ord 
tosaíochta de réir riachtanais úsáideoirí, 
rioscaí agus ullmhacht teicneolaíochta. San 
fhadtéarma, féadfar aghaidh a thabhairt ar 
riachtanais earnálacha eile. Chun go 
soláthrófar seirbhísí ar leibhéal an Aontais 
de réir riachtanais úsáideoirí beidh gá le 
taighde spriocdhírithe comhordaithe 
leanúnach agus gníomhaíochtaí forbartha 
chun tacú le héabhlóid na seirbhísí aimsire 
spáis. Ba cheart soláthar na seirbhísí 
aimsire spáis a bheith bunaithe ar na 
hacmhainneachtaí náisiúnta, 
acmhainneachtaí ESA, agus 
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an deis a bheith ag cuid mhór Ballstát agus 
ag an earnáil phríobháideach a bheith 
páirteach dá bharr.

acmhainneachtaí an Aontais agus ba cheart 
an deis a bheith ag cuid mhór Ballstát agus 
ag an earnáil phríobháideach a bheith 
páirteach dá bharr.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 71

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(71) Sa Pháipéar Bán ón gCoimisiún 
maidir le todhchaí na hEorpa25, i nDearbhú 
na Róimhe ó Chinn Stáit agus Rialtais ó 27 
mBallstát26 de chuid AE, agus i roinnt rún 
ó Pharlaimint na hEorpa, tá sé luaite go 
bhfuil ról mór le himirt ag AE i leith a 
áirithiú go mbeidh an Eoraip sábháilte slán 
buanseasmhach agus go mbeidh sí in ann 
dul i ngleic le dúshláin amhail 
coinbhleachtaí réigiúnacha,
sceimhlitheoireacht, cibearbhagairtí agus 
méadú faoi bhrúnna imirce. Ní mór 
rochtain shlán ráthaithe ar chumarsáid 
satailíte a bheith ann mar uirlis do 
ghníomhaithe slándála agus nuair a 
chomhthiomsaítear agus a chomhroinntear 
an phríomhacmhainn slándála sin, 
neartaítear Aontas a chosnaíonn a chuid 
saoránaigh.

(71) Sa Pháipéar Bán ón gCoimisiún 
maidir le todhchaí na hEorpa25, i nDearbhú 
na Róimhe ó Chinn Stáit agus Rialtais ó 27 
mBallstát26 de chuid AE, agus i roinnt rún 
ó Pharlaimint na hEorpa, tá sé luaite go 
bhfuil ról mór le himirt ag an Aontas i leith 
a áirithiú go mbeidh an Eoraip sábháilte 
slán buanseasmhach agus go mbeidh sí in 
ann cuidiú le dul i ngleic le dúshláin 
amhail an t-athrú aeráide, coinbhleachtaí 
réigiúnacha, sceimhlitheoireacht, 
cibearbhagairtí agus méadú faoi bhrúnna 
imirce. Ní mór rochtain shlán ráthaithe ar 
chumarsáid satailíte a bheith ann mar uirlis 
do ghníomhaithe slándála agus nuair a 
chomhthiomsaítear agus a chomhroinntear 
an phríomhacmhainn slándála sin, 
neartaítear Aontas a chosnaíonn a chuid 
saoránaigh.

_________________ _________________

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/white_paper_on_the_future_
of_europe_en.pdf

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/white_paper_on_the_future_
of_europe_en.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) ciallaíonn "teagmhais aimsire 
spáis" éagsúlachtaí a tharlaíonn go 
nádúrtha sa timpeallacht spáis idir an 
Ghrian agus an Domhan, lena n-áirítear 
bladhmanna gréine, cáithníní fuinnimh 
gréine, gaoth ghréine, agus eisteilgean 
maise corónaí, a bhféadfadh a bheith de 
thoradh orthu stoirmeacha gréine 
(stoirmeacha geomhaighnéadacha, 
stoirmeacha grianradaíochta agus suaití 
ianaisféaracha) a d'fhéadfadh tionchar a 
bheith acu ar an Domhan;

(2) ciallaíonn "teagmhais aimsire 
spáis" éagsúlachtaí a tharlaíonn go 
nádúrtha sa timpeallacht spáis idir an 
Ghrian agus an Domhan, lena n-áirítear 
bladhmanna gréine, cáithníní fuinnimh 
gréine, gaoth ghréine, agus eisteilgean 
maise corónaí, a bhféadfadh a bheith de 
thoradh orthu stoirmeacha gréine 
(stoirmeacha geomhaighnéadacha, 
stoirmeacha grianradaíochta agus suaití 
ianaisféaracha) a d’fhéadfadh tionchar a 
bheith acu ar an Domhan nó bonneagar 
atá bunaithe sa spás;

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) ciallaíonn ‘iarrthóirí ionchasacha’ 
tíortha nó eintitis ag a bhfuil seans maith 
dul isteach san Aontas amach anseo, ach 
nár deonaíodh stádas mar iarrthóir dóibh 
fós;

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ina theannta sin, áireofar sa Chlár bearta 
chun rochtain éifeachtúil a áirithiú ar an 
spás don Chlár agus chun earnáil nuálach 
spáis a chothú.

Ina theannta sin, áireofar sa Chlár bearta 
chun rochtain éifeachtúil a áirithiú ar an 
spás don Chlár agus chun earnáil nuálach 
agus iomaíoch spáis a chothú.
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Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) i gcás Copernicus: sonraí agus 
faisnéis ó bhreathnóireacht an Domhain atá 
cruinn iontaofa a sholáthar ar bhonn 
fadtéarmach, chun tacú le cur chun 
feidhme bheartais an Aontais agus na 
mBallstát i réimse an chomhshaoil, an
athraithe aeráide, na talmhaíochta agus na 
forbartha tuaithe, na cosanta sibhialta, na 
sábháilteachta agus na slándála agus an 
gheilleagair dhigitigh, agus chun 
faireachán a dhéanamh orthu sin;

(b) i gcás Copernicus: sonraí agus 
faisnéis ó bhreathnóireacht an Domhain atá 
cruinn, iontaofa agus dírithe ar an 
úsáideoir a sholáthar ar bhonn 
fadtéarmach, chun tacú le cur chun 
feidhme bheartais an Aontais agus na 
mBallstát i réimse an chomhshaoil, an 
athraithe aeráide, na talmhaíochta agus na 
forbartha tuaithe, na cabhrach daonnúla, 
na cosanta sibhialta, na sábháilteachta agus 
na slándála agus an gheilleagair dhigitigh, 
agus chun faireachán a dhéanamh orthu 
sin;

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) i gcás feasacht suímh sa spás 
(‘FSS’): inniúlachtaí SST a fheabhsú 
maidir le faireachán a dhéanamh ar réada 
spáis agus iad a rianú agus a shainaithint, 
faireachán a dhéanamh ar aimsir spáis agus
inniúlachtaí réad gar don domhan na 
mBallstát a mhapáil agus a líonrú;

(c) i gcás feasacht suímh sa spás 
(‘FSS’): inniúlachtaí SST a fheabhsú 
maidir le faireachán a dhéanamh ar réada 
spáis agus iad a rianú agus a shainaithint, 
faireachán a dhéanamh ar aimsir spáis,
inniúlachtaí réad gar don domhan (NEO) 
na mBallstát a mhapáil agus a líonrú, agus 
chun teacht ar réitigh d’oibríochtaí 
glantacháin Eorpacha fithis domhain;

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) gníomhaíochtaí forbartha atá (b) gníomhaíochtaí forbartha atá 
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nasctha le rochtain fhéinrialaitheach, 
iontaofa agus costéifeachtúil ar an spás;

nasctha le rochtain uathrialaitheach, 
iontaofa agus chostéifeachtúil ar an spás 
lena n-áirítear táirgeadh malartach 
fuinnimh a bhaineann feidhm as na 
hacmhainní atá le fáil sa spás, 
teicneolaíochtaí lainseála malartacha 
agus córais nó seirbhísí nuálacha, 
leasanna slándála bunúsacha an Aontais 
agus a Bhallstát á gcur san áireamh, 
amhail dá dtagraítear in Airteagal 25;

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) gníomhaíochtaí oideachais agus 
oiliúna a sholáthar;

(e) gníomhaíochtaí oideachais agus 
oiliúna a sholáthar, mar shampla trí 
thréimhsí oiliúna atá dírithe ar mhic 
léinn, céimithe nua, agus gairmithe agus 
fiontraithe óga;

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) riachtanais úsáideoirí na seirbhísí 
arna soláthar ag comhpháirteanna an Chláir 
a chur san áireamh go córasach, mar aon le 
héabhlóidí eolaíochta agus teicneolaíochta 
a bhaineann leis na seirbhísí sin;

(d) riachtanais úsáideoirí na seirbhísí 
arna soláthar ag comhpháirteanna an Chláir 
a chur san áireamh go córasach, lena n-
áirítear dul i gcomhairle le fóram 
úsáideoirí Copernicus dá dtagraítear in 
Airteagal 48(1), mar aon le héabhlóidí 
eolaíochta agus teicneolaíochta a 
bhaineann leis na seirbhísí sin;

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 48 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun críocha Copernicus a chomhordú 
agus é a bhainistiú, tabharfaidh Coiste 
Copernicus cúnamh don Choimisiún, ar 
coiste é a bheidh comhdhéanta de 
hionadaithe na mBallstát agus ionadaithe 
ó fhóram úsáideoirí Copernicus. Is éard a 
bheidh i bhfóram úsáideoirí Copernicus 
ná meitheal de Choiste Copernicus, ina 
mbeidh daoine ó chomhphobail náisiúnta 
úsáideoirí mar fhoireann ann. Imreoidh 
fóram úsáideoirí Copernicus ról 
tábhachtach i rannchuidithe i dtaca le 
forbairtí a bhaineann le Copernicus a 
bhailiú agus iad a scaipeadh ar 
úsáideoirí.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 50

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 50 Airteagal 50

Seirbhísí Copernicus Seirbhísí Copernicus

Áireofar faoi Copernicus bearta a thacóidh 
leis na seirbhísí seo a leanas:

Áireofar faoi Copernicus bearta a thacóidh 
leis na seirbhísí seo a leanas:

(a) faireachán comhshaoil, seirbhísí 
tuairiscithe agus dearbhaithe comhlíonta 
lena gcumhdaítear:

(a) faireachán comhshaoil, seirbhísí 
tuairiscithe agus dearbhaithe comhlíonta 
lena gcumhdaítear:

– faireachán ar an atmaisféar a 
sholáthróidh faisnéis maidir le cáilíocht an 
aeir agus comhdhéanamh ceimiceach an 
atmaisféir;

– faireachán ar an atmaisféar a 
sholáthróidh faisnéis maidir le cáilíocht an 
aeir agus comhdhéanamh ceimiceach an 
atmaisféir;

– faireachán ar an muirthimpeallacht 
chun faisnéis a sholáthar faoi staid agus 
dinimicí éiceachóras muirí agus cósta agus 
a n-acmhainní;

– faireachán ar an muirthimpeallacht, 
le béim faoi leith ar mhapáil truailliú ó 
phlaistigh agus ó mhicreaphlaistigh, chun 
faisnéis a sholáthar faoi staid agus dinimicí 
éiceachóras muirí agus cósta agus a n-
acmhainní;

– faireachán ar talamh agus 
talmhaíocht chun faisnéis a sholáthar faoi 
chumhdach talún, úsáid talún agus athrú ar 
úsáid talún, limistéir uirbeacha, cainníocht 

– faireachán ar talamh agus 
talmhaíocht chun faisnéis a sholáthar faoi 
chumhdach talún, úsáid talún agus athrú ar 
úsáid talún, cáilíocht na hithreach, 
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agus cáilíocht uisce intíre, foraoiseacha, 
talmhaíochta agus acmhainní nádúrtha eile, 
bithéagsúlacht agus cróisféar;

fairsingiú fásaigh, limistéir uirbeacha, 
cainníocht agus cáilíocht uisce intíre, 
foraoiseacha agus dífhoraoisiú, 
talmhaíochta agus acmhainní nádúrtha eile, 
bithéagsúlacht agus cróisféar;

– faireachán ar an athrú aeráide chun 
faisnéis a sholáthar faoi CO2 
antrapaigineach agus astaíochtaí eile gás 
ceaptha teasa, athróga riachtanacha 
aeráide, athanailísí aeráide, réamhaisnéisí 
séasúracha, réamh-mheastacháin agus na 
iarmhairtí an athraithe aeráide, mar aon le 
táscairí ar scálaí ábhartha ama agus 
spásúla;

– faireachán ar an athrú aeráide chun 
faisnéis a sholáthar faoi CO2

antrapaigineach agus astaíochtaí eile gás 
ceaptha teasa, athróga riachtanacha 
aeráide, athanailísí aeráide, réamhaisnéisí 
séasúracha, réamh-mheastacháin agus na 
iarmhairtí an athraithe aeráide, mar aon le 
táscairí ar scálaí ábhartha ama agus 
spásúla;

– faireachán ar shuíomhanna 
nádúrtha agus oidhreacht chultúrtha 
UNESCO;

(b) seirbhís bainistithe éigeandála chun 
faisnéis a sholáthar chun tacú leis na 
húdaráis phoiblí a phléann le cosaint 
shibhialta arna bunú san Aontas, a 
thacaíonn le hoibríochtaí cosanta sibhialta 
agus oibríochtaí freagartha éigeandála 
(gníomhaíochtaí luathrabhaidh agus 
inniúlachtaí freagartha ar ghéarchéimeanna 
a fheabhsú), agus le bearta um chosc agus 
um ullmhacht (anailísí ar riosca agus ar 
théarnamh) i ndáil leis na cineálacha 
éagsúla tubaistí;

(b) seirbhís bainistithe éigeandála chun 
faisnéis a sholáthar chun tacú leis an 
Lárionad Comhordúcháin 
Práinnfhreagartha agus leis na húdaráis 
phoiblí a phléann le cosaint shibhialta arna 
bunú san Aontas, a thacaíonn le 
hoibríochtaí cosanta sibhialta Eorpacha 
agus náisiúnta agus oibríochtaí freagartha 
éigeandála Eorpacha agus náisiúnta
(gníomhaíochtaí luathrabhaidh agus 
inniúlachtaí freagartha ar ghéarchéimeanna 
a fheabhsú), agus le bearta um chosc agus 
um ullmhacht (anailísí ar riosca agus ar 
théarnamh) i ndáil le gach cineál tubaistí 
féideartha;

(c) seirbhís slándála chun tacú le 
faireachas ar theorainneacha seachtracha 
an Aontais, faireachas muirí agus le beart 
seachtrach de chuid an Aontais a thugann 
freagra ar na dúshláin slándála atá os 
comhair an Aontais, agus cuspóirí agus 
gníomhaíochtaí an chomhbheartais 
eachtraigh agus slándála.

(c) seirbhís slándála chun tacú le 
faireachas ar theorainneacha seachtracha 
an Aontais, faireachas muirí agus le beart 
seachtrach de chuid an Aontais a thugann 
freagra ar na dúshláin slándála atá os 
comhair an Aontais, agus cuspóirí agus 
gníomhaíochtaí an chomhbheartais 
eachtraigh agus slándála.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 77 – mír 2 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) clár oibre na Gníomhaireachta don 
chéad bhliain eile a ghlacadh faoin 15 
Samhain gach bliain, tar éis dó an chuid 
den chlár a tharraing an Bord um 
Chreidiúna Slándála suas i gcomhréir le 
pointe (b) d’Airteagal 80 a chur isteach 
ann, gan aon athrú, agus tar éis dó tuairim 
an Choimisiúin a fháil;

(a) clár oibre na Gníomhaireachta don 
chéad bhliain eile a ghlacadh faoin 15 
Samhain gach bliain, tar éis dó an chuid 
den chlár a tharraing an Bord um 
Chreidiúna Slándála suas i gcomhréir le 
pointe (b) d’Airteagal 80 a chur isteach 
ann, gan aon athrú, agus tar éis dó tuairim 
an Choimisiúin a fháil agus tar éis dó dul i 
gcomhairle le Parlaimint na hEorpa i 
dtaca leis an gclár oibre sin;

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 99 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh comhaltaí an Bhoird 
Riaracháin agus an Bhoird um Chreidiúna 
Slándála, an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, 
chomh maith leis na saineolaithe náisiúnta 
a bheidh ar iasacht agus na breathnóirí, 
dearbhú gealltanas agus dearbhú leasanna 
ina léireofar an bhfuil nó nach bhfuil aon 
leas díreach nó neamhdhíreach ann a 
d’fhéadfaí a mheas go ndéanann sé dochar 
dá neamhspleáchas. Beidh na dearbhuithe 
sin cruinn agus iomlán. Déanfaidh siad iad 
i scríbhinn agus iad ag dul i mbun a gcuid 
cúraimí agus déanfar iad a athnuachan 
gach bliain. Déanfar iad a nuashonrú nuair 
is gá, go háirithe i gcás athruithe ábhartha 
ar chúinsí pearsanta na ndaoine lena 
mbaineann.

1. Déanfaidh comhaltaí an Bhoird 
Riaracháin agus an Bhoird um Chreidiúna 
Slándála, an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, 
chomh maith leis na saineolaithe náisiúnta 
a bheidh ar iasacht agus na breathnóirí, 
dearbhú gealltanas agus dearbhú leasanna 
ina léireofar an bhfuil nó nach bhfuil aon 
leas díreach nó neamhdhíreach ann a 
d’fhéadfaí a mheas go ndéanann sé dochar 
dá neamhspleáchas. Beidh na dearbhuithe 
sin cruinn agus iomlán. Déanfaidh siad iad 
i scríbhinn agus iad ag dul i mbun a gcuid 
cúraimí agus déanfar iad a athnuachan 
gach bliain. Déanfar iad a nuashonrú nuair 
is gá, go háirithe i gcás athruithe ábhartha 
ar chúinsí pearsanta na ndaoine lena 
mbaineann. Déanfar an dearbhú 
gealltanais agus an dearbhú leasanna a 
chur ar fáil go poiblí agus beidh rochtain 
éasca orthu ar líne.

Réasúnú

Méadóidh trédhearcacht mhéadaithe an muinín atá ag an bpobal san obair seo.

Leasú 25



PE629.519v01-00 16/18 AD\1166727GA.docx

GA

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 99 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Dearbhóidh Comhaltaí an Bhoird 
Riaracháin agus Comhaltaí an Bhoird um 
Chreidiúna Slándála, an Stiúrthóir 
Feidhmiúcháin, mar aon leis na 
saineolaithe náisiúnta a bheidh ar iasacht 
agus na breathnóirí agus na saineolaithe 
seachtracha a ghlacfaidh páirt i 
meithleacha ad hoc, go cruinn agus go 
hiomlán roimh aon chruinniú a mbeidh 
siad rannpháirteach ann, an bhfuil nó nach 
bhfuil aon leas díreach nó neamhdhíreach 
ann a d’fhéadfaí a mheas go ndéanann sé 
dochar dá neamhspleáchas i ndáil le haon 
ítimí a bheidh ar an gclár agus ní 
ghlacfaidh siad páirt sa phlé ná sa vótáil ar 
na pointí sin.

2. Dearbhóidh Comhaltaí an Bhoird 
Riaracháin agus Comhaltaí an Bhoird um 
Chreidiúna Slándála, an Stiúrthóir 
Feidhmiúcháin, mar aon leis na 
saineolaithe náisiúnta a bheidh ar iasacht 
agus na breathnóirí agus na saineolaithe 
seachtracha a ghlacfaidh páirt i 
meithleacha ad hoc, go cruinn agus go 
hiomlán roimh aon chruinniú a mbeidh 
siad rannpháirteach ann, an bhfuil nó nach 
bhfuil aon leas díreach nó neamhdhíreach 
ann a d’fhéadfaí a mheas go ndéanann sé 
dochar dá neamhspleáchas i ndáil le haon 
ítimí a bheidh ar an gclár agus ní 
ghlacfaidh siad páirt sa phlé ná sa vótáil ar 
na pointí sin. Déanfar dearbhuithe 
leasanna a bhaineann le míreanna ar an 
gclár oibre a chur ar fáil go poiblí agus 
beidh rochtain éasca orthu ar líne.

Réasúnú

Méadóidh trédhearcacht mhéadaithe an muinín atá ag an bpobal san obair seo.
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