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Leasú 22
Philippe Lamberts
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Comhthairiscint i gcomhair rúin
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a 
chomhrac

Comhthairiscint i gcomhair rúin
Mír 58 a (nua)

Comhthairiscint i gcomhair rúin Leasú

 58a. á aithint gur gá cistí breise a 
shlógadh ar bhealach tapa agus saor ó 
mhaorlathas chun cabhrú le Ballstáit riar 
ar riachtanais na troda i gcoinne COVID-
19 agus a iarmhairtí ach á chur i bhfáth 
go gcaithfear mí-úsáid fhéideartha a 
bhainfí as cistí den sórt sin a imscrúdú 
agus smachtbhannaí infheidhmithe a 
bheith ann ag teacht chun críche don 
ghéarchéim láithreach; á mheas, dá bhrí 
sin, go gcaithfidh acmhainní 
leordhóthanacha a bheith isteach le CAI 
feabhsaithe d’Oifig an Ionchúisitheora 
Phoiblí Eorpaigh (OIPE) chun a chur ar 
a chumas muinín na saoránach a fháil, 
an chalaois a throid, sócmhainní a 
urghabháil agus ar an gcaoi sin a bheith 
neodrach ó thaobh buiséid de sa 
mheántéarma; á iarraidh go maoineofaí a 
bhuiséad trí Cheannteideal 7 (Riarachán 
Poiblí Eorpach), fearacht an Mhaoirseora 
Eorpaigh ar Chosaint Sonraí, na 
Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta 
Seachtraí nó an Ombudsman Eorpaigh, 
chun a neamhspleáchas a neartú;
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Leasú 23
Philippe Lamberts
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Comhthairiscint i gcomhair rúin
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a 
chomhrac

Comhthairiscint i gcomhair rúin
Mír 31 a (nua)

Comhthairiscint i gcomhair rúin Leasú

 31a. á chur i bhfios go láidir go bhfuil 
daoine gan dídean agus daoine eile atá i 
ndálaí forbhásacha tithíochta go mór i 
mbaol i ngéarchéim COVID-19 agus is 
minic nach féidir leo scaradh sóisialta a 
chleachtadh nó bearta cosanta eile a 
leanúint; ag tathant ar AE agus ar na 
Ballstáit bearta spriocdhírithe a chur 
chun feidhme chun daoine gan dídean a 
chosaint agus cúnamh airgeadais a 
sholáthar do ENRanna agus na húdaráis 
áitiúla sin a sholáthraíonn cúnamh 
túslíne, díshealbhuithe a chur ar fionraí 
agus tacú le tionóntaí agus úinéirí 
morgáiste;
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Leasú 24
Philippe Lamberts
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Comhthairiscint i gcomhair rúin
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a 
chomhrac

Comhthairiscint i gcomhair rúin
Mír 44 a (nua)

Comhthairiscint i gcomhair rúin Leasú

 44a. á mholadh maidir le bearta 
éigeandála arna nglacadh ag tríú tíortha 
mar fhreagairt ar ghéarchéim COVID-19 
nach sáródh siad cearta an duine ná an 
dlí idirnáisiúnta, go mbeadh siad teoranta 
do bhearta comhréireacha a bhfuil 
géarghá leo, agus go mbeadh siad faoi 
réir grinnscrúdú rialta agus faoi cheangal 
ama; ag cáineadh cinsireacht, gabháil 
agus imeaglú a dhéantar ar iriseoirí, 
daoine ón lucht freasúra, oibrithe cúraim 
sláinte agus daoine aonair eile toisc gur 
cháin siad a rialtais, lena n-áirítear 
bainistiú na géarchéime ag a rialtais; á 
iarraidh ar AE tacú le feachtas domhanda 
chun príosúnaigh pholaitíochta agus 
cosantóirí cearta daonna atá faoi 
choinneáil agus ciontóirí a mbaineann 
riosca íseal leo a scaoileadh saor;
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Leasú 25
Philippe Lamberts
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Comhthairiscint i gcomhair rúin
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a 
chomhrac

Comhthairiscint i gcomhair rúin
Mír 47 a (nua)

Comhthairiscint i gcomhair rúin Leasú

 47a. á iarraidh go mbeadh tacaíocht 
mhéadaithe ó AE do na Balcáin Thiar 
(e.g. trína gcur san áireamh i gCiste 
Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh 
agus díolúine ón scéim um údarú 
onnmhairithe sealadacha do threalamh 
cosanta), agus infheictheacht na 
tacaíochta sin a neartú chun 
dlúthpháirtíocht AE leis na tíortha agus 
na pobail sin a léiriú; á iarraidh go 
mbeadh fócas speisialta ar mhionlaigh a 
bhfuil rochtain íseal acu ar sheirbhísí 
cúram sláinte amhail na Romaigh;
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Leasú 26
Philippe Lamberts
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Comhthairiscint i gcomhair rúin
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a 
chomhrac

Comhthairiscint i gcomhair rúin
Mír 30

Comhthairiscint i gcomhair rúin Leasú

30. á iarraidh ar an gCoimisiún agus na 
Ballstáit tosaíocht a thabairt do bhearta 
maidir le cabhair agus maolú géarchéime 
do na saoránaigh is leochailí, mná agus 
leanaí atá neamhchosanta ar fhoréigean 
teaghlaigh, daoine scothaosta, daoine faoi 
mhíchumas, mionlaigh eitneacha agus 
daoine as réigiúin iargúlta nó atá scartha 
amach, lena n-áirítear tíortha agus críocha 
thar lear agus na réigiúin is forimeallaí, trí 
chiste tacaíochta eisceachtúil tiomnaithe 
dírithe ar córas cúraim sláinte agus 
earnálacha atá buailte leis an ráig de 
COVID-19, agus na daoine atá i mbaol na 
bochtaineachta nó an eisiamh shóisialta, 
atá ar fad sa bhaol is mó d'ionfhabhtú 
COVID-19 ach i mbaol fulaingt níos mó 
óna éifeachtaí eacnamaíocha chomh maith; 
á iarraidh go mbeadh straitéis 
chuimsitheach i gcoinne na bochtaineachta 
ann, le Ráthaíocht Eorpach i dtaobh 
Leanaí; ag tathant ar AE agus na Ballstáit 
anailís inscne maidir leis na hiarrachtaí 
freagartha a ionchorprú ionas go 
seachnófar cur le neamhionannas inscne, 
chun  a áirithiú go gcoinneofar seirbhísí 
d’íospartaigh foréigin ar oscailt, agus chun 
seirbhísí líne cabhraí, tacaíocht dhlíthiúil ar 

30. á iarraidh ar an gCoimisiún agus na 
Ballstáit tosaíocht a thabairt do bhearta 
maidir le cabhair agus maolú géarchéime 
do na saoránaigh is leochailí, mná agus 
leanaí atá neamhchosanta ar fhoréigean 
teaghlaigh, daoine scothaosta, daoine faoi 
mhíchumas, mionlaigh eitneacha agus 
daoine as réigiúin iargúlta nó atá scartha 
amach, lena n-áirítear tíortha agus críocha 
thar lear agus na réigiúin is forimeallaí, trí 
chiste tacaíochta eisceachtúil tiomnaithe 
dírithe ar chóras cúraim sláinte agus 
earnálacha atá buailte leis an ráig de 
COVID-19, agus na daoine atá i mbaol na 
bochtaineachta nó an eisiamh shóisialta, 
agus arb iad is mó is baol d'ionfhabhtú 
COVID-19 ach atá ag fulaingt níos mó óna 
éifeachtaí eacnamaíocha chomh maith; á 
iarraidh go mbeadh straitéis chuimsitheach 
i gcoinne na bochtaineachta ann, le 
Ráthaíocht Eorpach i dtaobh Leanaí; ag 
tathant ar AE agus na Ballstáit anailís 
inscne maidir leis na hiarrachtaí freagartha 
a ionchorprú ionas go seachnófar cur le 
neamhionannas inscne, chun a áirithiú go 
gcoinneofar seirbhísí d’íospartaigh foréigin 
ar oscailt, agus chun seirbhísí líne cabhraí, 
tacaíocht dhlíthiúil ar líne agus seirbhísí 
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líne agus seirbhísí tuairiscithe a atreisiú 
chun foréigean teaghlaigh agus 
inscnebhunaithe a chosc agus a chomhrac 
agus mná agus leanaí uile a chosaint uaidh;

tuairiscithe a atreisiú chun foréigean 
teaghlaigh agus inscnebhunaithe a chosc 
agus a chomhrac agus mná agus leanaí uile 
a chosaint uaidh; á mheabhrú di go 
gcaithfidh bearta ábhartha a bheith de 
réir Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe 
ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas, 
agus rochtain chomhionann agus neamh-
idirdhealaitheach ar sheirbhísí sóisialta 
agus cúram sláinte á háirithiú, chomh 
maith le bearta sonracha a ghlacadh arb é 
is aidhm dóibh daoine faoi mhíchumas a 
chosaint, bunaithe ar chomhairliúcháin 
agus rannpháirtíocht daoine faoi 
mhíchumas, trí bhaill ionadaíocha a 
dteaghlach nó eagraíochtaí, agus bearta a 
dhéanann difear dóibh á nglacadh;

Or. en



AM\1203087GA.docx PE647.590v01-00 }
PE647.591v01-00 }
PE647.593v01-00 }
PE647.594v01-00 } RC1

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

15.4.2020 B9-0143/2020 } 
B9-0144/2020 } 
B9-0146/2020 } 
B9-0147/2020 } RC1/Am. 27

Leasú 27
Philippe Lamberts
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Comhthairiscint i gcomhair rúin
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a 
chomhrac

Comhthairiscint i gcomhair rúin
Mír 30 a (nua)

Comhthairiscint i gcomhair rúin Leasú

 30a. á áitiú gur cheart do Bhallstáit 
aird ar leith a thabhairt ar rochtain 
chomhionann ar chúram sláinte, go 
háirithe ar neamh-idirdhealú maidir le 
rochtain ar chóireáil leighis agus cúram 
práinneach, agus cearta daoine atá ina 
gcónaí in institiúidí cónaithe á n-áirithiú, 
ar daoine iad atá níos mó i mbaol 
ionfhabhtaithe, go háirithe daoine 
scothaosta agus daoine faoi mhíchumas, 
agus a áirithiú go ndéantar cistiú agus 
trealmhú ar sheirbhísí cúraim agus 
tacaíochta pobalbhunaithe agus foireann 
a bheith acu, ar seirbhísí iad a 
theastaíonn ó na daoine sin go laethúil, á 
áitiú freisin gur cheart do bhearta 
coraintín riachtanais daoine faoi 
mhíchumas a chur san áireamh, gur 
cheart go mbeadh faisnéis phoiblí faoi 
phaindéim COVID-19 inrochtana ag an 
líon is leithne daoine faoi mhíchumas, 
agus gur cheart daoine faoi mhíchumas a 
áireamh i ngach beart cosanta ioncaim;
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Leasú 28
Philippe Lamberts
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Comhthairiscint i gcomhair rúin
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a 
chomhrac

Comhthairiscint i gcomhair rúin
Mír 34 a (nua)

Comhthairiscint i gcomhair rúin Leasú

 34a. á iarraidh go dtabharfaí tacaíocht, 
ar leibhéal AE agus ar an leibhéal 
náisiúnta, do na hearnálacha cultúir agus 
cruthaitheacha toisc go bhfuil siad buailte 
go dona ag na géarchéimeanna reatha 
agus go bhfuil ról tábhachtach acu sa 
gheilleagar, agus sa saol sóisialta chomh 
maith; á thabhairt chun suntais gur 
thaispeáin  an ghéarchéim reatha nach 
bhfuil ár gcórais oideachais chomh 
hathléimneach agus ba cheart dóibh a 
bheith, agus á mheas, dá bhrí sin, go 
bhfuil sé ríthábhachtach go ndéanfaí  go 
gcuirfí na scileanna riachtanacha agus 
an trealamh riachtanach ar fáil d’oideoirí 
agus do dhaltaí le haghaidh cásanna 
scolaíochta baile; á chur in iúl gur geal 
léi, ina leith sin, an tionscnamh ón 
gCoimisiún maidir leis an bPlean 
Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach 
a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom 
le dáta; á mheas nach leor é, áfach, agus 
á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na 
Ballstáit plean infheistíochta 
comhordaithe a chur le chéile chun ár 
gcórais oideachais a fheabhsú;

Or. en
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Leasú 29
Philippe Lamberts
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Comhthairiscint i gcomhair rúin
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a 
chomhrac

Comhthairiscint i gcomhair rúin
Mír 11

Comhthairiscint i gcomhair rúin Leasú

11. á chur in iúl gur díol sásaimh di an 
tionscnamh ón gCoimisiún i leith maoiniú 
a aistriú ó chlár taighde AE ionsar an 
comhrac i gcoinne an víris trína áirithiú go 
mbeidh cóireálacha, vacsaíní agus 
diagnóisic ar fáil, inrochtana agus 
inacmhainne ar bhonn domhanda; á 
iarraidh go mbunófaí maoiniú breise le 
haghaidh ‘ciste taighde agus nuálaíochta 
(T&N) COVID-19’ chun dlús a chur lena 
iarrachtaí taighde mear ar vacsaín agus/nó 
ar chóireáil a mhaoiniú; á chreidiúint gur 
cheart taighdeoirí, FBManna nuálacha agus 
tionscail Eorpacha gach tacaíocht atá ag 
teastáil uathu a fháil chun teacht ar 
leigheas; á iarraidh ar na Ballstáit an 
tacaíocht do chláir thaighde, forbartha agus 
nuálaíochta a mhéadú go suntasach, ar cláir 
iad a bheidh dírithe ar an ngalar a thuiscint, 
agus ar dhlús a chur faoi dhiagnóisiú agus 
tástáil agus ar vacsaín a fhorbairt; á 
iarraidh ar ospidéil agus ar thaighdeoirí 
sonraí a chomhroinnt le EMA, agus a 
bheith rannpháirteach i dtrialacha cliniciúla 
Eorpacha ar mhórscála; á thabhairt chun 
suntais an gá atá le bearta tacaíochta a 

11. á chur in iúl gur díol sásaimh di an 
tionscnamh ón gCoimisiún i leith maoiniú 
a aistriú ó chlár taighde AE ionsar an 
comhrac i gcoinne an víris trína áirithiú go 
mbeidh cóireálacha, vacsaíní agus 
diagnóisic ar fáil, inrochtana agus 
inacmhainne ar bhonn domhanda; á 
iarraidh go mbunófaí maoiniú breise le 
haghaidh ‘ciste taighde agus nuálaíochta 
(T&N) COVID-19’ chun dlús a chur lena 
iarrachtaí taighde mear ar vacsaín agus/nó 
ar chóireáil a mhaoiniú; á chreidiúint gur 
cheart taighdeoirí, FBManna nuálacha agus 
tionscail Eorpacha gach tacaíocht atá ag 
teastáil uathu a fháil chun teacht ar 
leigheas; á iarraidh ar na Ballstáit an 
tacaíocht do chláir thaighde, forbartha agus 
nuálaíochta a mhéadú go suntasach, ar cláir 
iad a bheidh dírithe ar an ngalar a thuiscint, 
agus ar dhlús a chur faoi dhiagnóisiú agus 
tástáil agus ar vacsaín a fhorbairt; á 
iarraidh ar ospidéil agus ar thaighdeoirí 
sonraí a chomhroinnt le EMA, agus a 
bheith rannpháirteach i dtrialacha cliniciúla 
Eorpacha ar mhórscála; á thabhairt chun 
suntais an gá atá le bearta tacaíochta a 
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thugann tús áite d’eolaíocht oscailte chun 
comhroinnt sonraí agus torthaí taighde a 
bhrostú sa phobal eolaíochta san Eoraip 
agus níos faide i gcéin; á áitiú go 
bhfanfadh aon taighde atá maoinithe go 
poiblí san fhearann poiblí;

thugann tús áite d’eolaíocht oscailte chun 
comhroinnt sonraí agus torthaí taighde a 
bhrostú sa phobal eolaíochta san Eoraip 
agus níos faide i gcéin; á áitiú go 
bhfanfadh aon taighde atá maoinithe go 
poiblí san fhearann poiblí; á áitiú ar an 
gCoimisiún iarraidh ar Bhallstáit 
ceadúnais éigeantacha a eisiúint a 
chuirfidh ar fionraí éifeacht monaplachta 
paitinní a d’fhéadfadh srian a chur le 
tástáil, táirgeadh agus dáileadh 
cóireálacha núíosacha, vacsaíní agus 
diagnóisice, agus allmhairiú cógas a 
tháirgtear i dtíortha eile a éascú; á mheas 
go bhfuil leas sáraitheach poiblí ann 
maidir le torthaí trialacha cliniciúla a 
nochtadh agus á iarraidh ar an 
gCoimisiún deonú eisiachais margaidh a 
tharscaoileadh, chun dlús a chur le 
táirgeadh cineálach agus soláthar 
cógaisíochta tarrthála; á áitiú ar an 
gCoimisiún comhoibriú i sásraí 
comhordaithe idirnáisiúnta maidir le 
déantúsaíocht, soláthar agus rochtain ar 
vacsaíní, diagnóisic agus cóireálacha;

Or. en
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Leasú 30
Philippe Lamberts
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Comhthairiscint i gcomhair rúin
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a 
chomhrac

Comhthairiscint i gcomhair rúin
Mír 51 a (nua)

Comhthairiscint i gcomhair rúin Leasú

 51a. cinnte de go bhfuil cearta daonna 
corparáideacha agus dícheall cuí 
comhshaoil ina gcoinníollacha 
riachtanacha chun géarchéimeanna 
amach anseo a chosc agus a mhaolú agus 
slabhraí luacha inbhuanaithe a áirithiú;

Or. en


