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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas 
agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
thairiscint i gcomhair rúin:

1. á mheabhrú go bhfuil an tAontas fothaithe ar na luachanna a chumhdaítear in 
Airteagal 2 de CAE;

2. á chur in iúl gur geal léi Tuarascáil 2020 ón gCoimisiún maidir leis an Smacht Reachta 
(an Tuarascáil) agus an tábhacht a leagtar ar an gcóras ceartais leis;

3. á chur i bhfáth, i gcomhréir leis an Tuarascáil, go bhfuil córais cheartais éifeachtacha atá 
neamhspleách agus éifeachtúil riachtanach chun an smacht reachta a chaomhnú; á 
thabhairt chun suntais, go háirithe, gur gá go mbeadh an bhreithiúnacht in ann a 
feidhmeanna a fheidhmiú le huathriail iomlán, gan idirghabháil ó aon institiúid nó 
comhlacht eile, i gcomhréir le prionsabal dheighilt na gcumhachtaí;

4. á chur in iúl go bhfuil sí buartha go mór faoin bhfíric gur ábhar mór imní fós é 
neamhspleáchas na breithiúnachta i roinnt Ballstát; á chur in iúl gur oth léi gur thaisc an 
Ungáir agus an Pholainn caingean le haghaidh neamhniú Rialachán (AE, Euratom) 
2020/2092 maidir le réimeas ginearálta coinníollachta chun buiséad an Aontais a 
chosaint i mí an Mhárta 2021, arb é is aidhm dó aghaidh a thabhairt ar sháruithe ar an 
smacht reachta a bhfuil tionchar acu ar leasanna airgeadais an Aontais;

5. á mheas go bhfuil ríthábhacht ag baint leis an athbhreithniú tréimhsiúil ar an smacht 
reachta agus ag moladh iarrachtaí an Choimisiúin chun athchóirithe struchtúracha a 
spreagadh sna réimsí a chumhdaítear sa Tuarascáil; á chreidiúint, áfach, cé gur uirlis 
faireacháin riachtanach é, go bhfuil moltaí maidir leis na dúshláin a aithnítear agus an 
ghníomhaíocht leantach is gá fíor-riachtanach; ag tathant ar an gCoimisiún úsáid láidir a 
bhaint as nósanna imeachta um shárú i gcás inarb iomchuí, chun cúlú ar an smacht 
reachta i gcórais náisiúnta cheartais a chosc agus ag tathant ar an gComhairle na 
nósanna imeachta uile atá ar feitheamh faoi Airteagal 7(1) de CFAE a atosú agus an 
Pharlaimint a chur ar an eolas faoi sin;

6. á thabhairt dá haire le sásamh go bhfuil caibidlí náisiúnta éagsúla sa Tuarascáil lena 
ndéantar iarracht modheolaíocht choiteann a leagan síos; á iarraidh ar an gCoimisiún, 
áfach, comparáid stuama idir na córais cheartais náisiúnta éagsúla a sholáthar, béim a 
leagan ar an áit a bhféadfaí na cleachtais is fearr do chórais inchomparáide a chur i 
bhfeidhm agus ar an gcaoi a bhféadfaí aghaidh a thabhairt ar easnaimh chomhcosúla;

7. á thabhairt dá haire go dtugtar aghaidh sa Tuarascáil, mar is ceart, ar dhigiteáil 
riachtanach na n-imeachtaí ceartais agus ar an oiliúint is gá do bhreithiúna, lena n-
áirítear maidir leis an smacht reachta agus Cairt um Chearta Bunúsacha (an Chairt); á 
chur in iúl gur oth léi nach luaitear oiliúint d’abhcóidí sa Tuarascáil; á chur in iúl gur 
oth léi nach gcumhdaítear sa Tuarascáil na cearta a leagtar síos in Airteagal 47 den 
Chairt, amhail an ceart chun cosaint agus ionadaíocht a fháil agus an ceart chun 
cúnaimh dhlíthiúil; á iarraidh ar an gCoimisiún raon feidhme a chéad tuarascála eile a 
leathnú d’fhonn na réimsí sin a chumhdú.



PE691.166v01-00 4/4 PA\1227886GA.docx

GA


