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6.2.2019 A8-0049/2

Leasú 2
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0049/2019
David Martin
Comhaontú Cosanta Infheistíochta AE-Singeapór (rún)
(2018/0095M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris A

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

A. de bhrí go bhfuil luachanna 
bunúsacha i gcoiteann ag AE agus 
Singeapór, lena n-áirítear an daonlathas, 
an smacht reachta, urraim do chearta an 
duine, don éagsúlacht chultúrtha agus 
teanga agus tiomantas láidir do rialacha 
bunaithe ar thrádáil laistigh den chóras 
iltaobhach trádála;

A. ag diúltú don Chomhaontú 
Cosanta Infheistíochta agus don Córas 
Cúirte Infheistíochta idir Singeapór agus 
an tAontas Eorpach; 

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/3

Leasú 3
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0049/2019
David Martin
Comhaontú Cosanta Infheistíochta AE-Singeapór (rún)
(2018/0095M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris D

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

D. de bhrí gurb é Singeapór an 
comhpháirtí is mó de AE in Oirdheisceart 
na hÁise, agus díreach faoi bhun trian de 
thrádáil AE-ASEAN in earraí agus 
seirbhísí aige, agus thart ar dhá thrian de na 
hinfheistíochtaí uile idir an dá réigiún. de 
bhrí go bhfuil a n-oifig réigiúnach ag níos 
mó na 10,000 cuideachta Eorpach i 
Singeapór agus a oibríonn mar is gnách, i 
gcomhthéacs deimhneacht dhlíthiúil; 

D. de bhrí gurb é Singeapór an 
comhpháirtí is mó de AE in Oirdheisceart 
na hÁise, agus díreach faoi bhun trian de 
thrádáil AE-ASEAN in earraí agus 
seirbhísí aige, agus thart ar dhá thrian de na 
hinfheistíochtaí uile idir an dá réigiún; de 
bhrí go bhfuil a n-oifig réigiúnach nó 
boscaí litreach ag níos mó na 10 000 
cuideachta Eorpach i Singeapór agus go n-
oibríonn siad mar is gnách, i gcomhthéacs 
slándáil agus deimhneacht dhlíthiúil;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/4

Leasú 4
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0049/2019
David Martin
Comhaontú Cosanta Infheistíochta AE-Singeapór (rún)
(2018/0095M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris K

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

K. de bhrí gur lú an tábhacht atá le 
sásraí um réiteach díospóidí de bharr 
geilleagair fhorbartha ag a bhfuil údaráis 
bhreithiúnacha dea-fheidhmiúla, cé go 
bhféadfadh na sásraí sin réiteach níos 
tapúla ar na díospóidí sin a áirithiú; de 
bhrí go ndéanfadh bunú cúirte iltaobhaí 
infheistíochta neamhspleáiche, mar sin 
féin, muinín sa chóras agus i 
ndeimhneacht dhlíthiúil a fheabhsú;

K. de bhrí go bhfágann geilleagair 
fhorbartha ina bhfuil córais bhreithiúnacha 
dhea-fheidhmiúla nach bhfuil aon 
fhiúntas leis an ngá atá le réiteach 
díospóidí idir infheisteoirí agus stáit; de 
bhrí, thairis sin, go bhfuil ISDS, fiú má 
dhéantar é a athbhrandáil mar ‘ICS’, ag 
éalú ó na cúirteanna náisiúnta agus go 
leanann cinntí neamhchothromaithe as, 
ar cinntí iad atá i bhfabhar sainleasanna 
agus cúluithe daonlathacha;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/5

Leasú 5
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0049/2019
David Martin
Comhaontú Cosanta Infheistíochta AE-Singeapór (rún)
(2018/0095M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris M

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

M. de bhrí gur thug na Páirtithe 
gealltanas cúirt iltaobhach infheistíochta 
a bhunú, tionscnamh ar thug an 
Pharlaimint tacaíocht láidir dó;

scriosta

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/6

Leasú 6
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0049/2019
David Martin
Comhaontú Cosanta Infheistíochta AE-Singeapór (rún)
(2018/0095M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 1

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

1. ag cur in iúl gur díol sásaimh di 
chur chuige nua AE maidir le cosaint 
infheistíochta agus a shásra um 
fhorfheidhmiú (ICS), a tháinig in ionad an 
tsásra thar a bheith conspóideach maidir le 
réiteach díospóide idir infheisteoirí agus an 
stát (ISDS), agus ag tabhairt aghaidh ar 
chuid dá lochtanna sa phróiseas, agus sna 
cineálacha cur chuige leithleacha atá á 
leanúint ag Ballstáit AE sna conarthaí 
déthaobhacha infheistíochta (BITanna) atá 
ann cheana;

1. Ag tabhairt dá haire cur chuige 
nua AE maidir le cosaint infheistíochta 
agus a shásra um fhorfheidhmiú (ICS), atá 
ag teacht in ionad an tsásra chonspóidigh 
maidir le réiteach díospóide idir 
infheisteoirí agus stáit (ISDS) agus na 
cineálacha cur chuige leithleacha atá á 
leanúint ag Ballstáit AE sna conarthaí 
déthaobhacha infheistíochta (BITanna) atá 
ann cheana; ag tabhairt dá haire go bhfuil 
sé léirithe i staidéir éagsúla nach 
ndéanfadh ICS aon athrú ar na cearta 
an-uileghabhálacha a thugtar 
d’infheisteoirí coigríche sna conarthaí 
infheistíochta reatha;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/7

Leasú 7
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0049/2019
David Martin
Comhaontú Cosanta Infheistíochta AE-Singeapór (rún)
(2018/0095M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 2

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

2. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach 
go n-áiritheofar ardleibhéal cosanta 
infheistíochta, trédhearcachta agus 
cuntasachta, leis an gcomhaontú agus, ag 
an am céanna, an ceart na leibhéil 
rialtasacha go léir a rialáil agus saothrú 
cuspóirí beartais phoiblí dlisteanacha don 
dá Pháirtí, amhail sláinte phoiblí agus 
cosaint an chomhshaoil, á choimirciú ; ag 
cur i bhfios dá ndéanfadh Pairtí amháin 
rialáil ar shlí a mbeadh drochthionchar aige 
ar infheistíocht nó a chuirfeadh isteach ar 
ionchais brabúis infheisteora, nach mbeadh 
sé ina shárú ar chaighdeáin cosanta 
infheistíochta agus nach mbeadh gá le haon 
chúiteamh dá bhrí sin; ag cur i bhfáth nach 
gceadaítear don chomhaontú srian a chur le 
neamhspleáchas na gcomhpháirtithe 
sóisialta ná cearta na gceardchumann ar 
aon bhealach.

2. Á mheas go bhfuil sé 
ríthábhachtach go gcoimirceofar leis an 
gcomhaontú an ceart na leibhéil rialtasacha 
go léir a rialáil agus saothrú cuspóirí 
beartais phoiblí dlisteanacha don dá 
Pháirtí, amhail sláinte phoiblí agus cosaint 
an chomhshaoil, ach gan a bheith teoranta 
dóibh sin; ag cur i bhfios dá ndéanfadh 
Pairtí amháin rialáil ar shlí a mbeadh 
drochthionchar aige ar infheistíocht nó a 
chuirfeadh isteach ar ionchais brabúis 
infheisteora, nach mbeadh sé ina shárú ar 
chaighdeáin cosanta infheistíochta agus 
nach mbeadh gá le haon chúiteamh dá bhrí 
sin; ag cur i bhfáth nach gceadaítear don 
chomhaontú srian a chur le 
neamhspleáchas na gcomhpháirtithe 
sóisialta ná cearta na gceardchumann ar 
aon bhealach;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/8

Leasú 8
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0049/2019
David Martin
Comhaontú Cosanta Infheistíochta AE-Singeapór (rún)
(2018/0095M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 2 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 2a. Ag tabhairt dá haire nach 
bhforáiltear d’aon choimircí a chuirfeadh 
cosc ar chóras seo ICS ó éifeacht 
fuaraithe rialála a chruthú trí chás ICS a 
bhagairt ar rialtas chun cosc a chur ar 
reachtaíocht nach bhfuil inmhianaithe a 
fhorbairt nó a rith;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/9

Leasú 9
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0049/2019
David Martin
Comhaontú Cosanta Infheistíochta AE-Singeapór (rún)
(2018/0095M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 4

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

4. ag meabhrú go mbeartaítear le ICS 
go mbunófaí Binse Infheistíochta Buan 
Céadchéime agus Binse Achomhairc, nach 
mór dá gcomhaltaí cáilíochtaí 
inchomparáide le cáilíochtaí na 
mbreithiúna sa Chúirt Bhreithiúnais 
Idirnáisiúnta a bheith acu, lena n-áirítear 
saineolas i réimse an dlí idirnáisiúnta 
phoiblí, agus ní i réimse an dlí tráchtála 
amháin, agus nach mór dóibh rialacha 
dochta maidir le neamhspleáchas, ionracas 
agus iompar eiticiúil a shásamh trí chód 
iompair ceangailteach atá ceaptha 
coinbhleachtaí leasa a chosc;

4. Ag meabhrú go mbeartaítear le ICS 
go mbunófaí Binse Infheistíochta Buan 
Céadchéime agus Binse Achomhairc, nach 
mór dá gcomhaltaí cáilíochtaí atá 
inchomparáide le cáilíochtaí na 
mbreithiúna sa Chúirt Bhreithiúnais 
Idirnáisiúnta a bheith acu, lena n-áirítear 
saineolas i réimse an dlí idirnáisiúnta 
phoiblí, agus ní i réimse an dlí tráchtála 
amháin, agus nach mór dóibh go teoiriciúil 
rialacha dochta maidir le neamhspleáchas, 
ionracas agus iompar eiticiúil a shásamh trí 
chód iompair ceangailteach atá ceaptha 
coinbhleachtaí leasa a chosc;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/10

Leasú 10
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0049/2019
David Martin
Comhaontú Cosanta Infheistíochta AE-Singeapór (rún)
(2018/0095M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 4 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 4a. Ag meabhrú go bhfuil ICS, amhail 
mar a tugadh isteach in CETA, faoi 
láthair os comhair Chúirt Bhreithiúnais 
an Aontais Eorpaigh ar feitheamh ar 
chinneadh i dtaobh a mhéid atá sé ag luí 
le Conarthaí AE agus go mbeadh 
comhartha a thiocfadh ón bParlaimint 
maidir le ICS ag an tráth seo ina 
chomhartha a bheadh an-dhíobhálach;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/11

Leasú 11
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0049/2019
David Martin
Comhaontú Cosanta Infheistíochta AE-Singeapór (rún)
(2018/0095M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 5

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

5. ag cur in iúl gur díol sásaimh di go 
mbeidh feidhm ag rialacha trédhearcachta 
os comhair binsí fiosraithe, go mbeidh 
cásdoiciméid ar fáil go poiblí agus go 
dtionólfar éisteachtaí go poiblí; den 
tuairim go gcabhróidh trédhearcacht níos 
mó le hiontaoibh phoiblí a chothú sa 
chóras; ag cur in iúl gur díol sásaimh di, 
thairis sin, an tsoiléireacht maidir leis na 
forais inar féidir le hinfheisteoir éileamh a 
chur isteach, ar rud é a áirithíonn 
trédhearcacht agus cothroime bhreise an 
phróisis;

5. Ag cur in iúl gur díol sásaimh di go 
mbeidh feidhm ag rialacha trédhearcachta 
os comhair binsí, go mbeidh cásdoiciméid 
ar fáil go poiblí agus go dtionólfar 
éisteachtaí go poiblí; ag cur in iúl gur díol 
sásaimh di, thairis sin, an tsoiléireacht 
maidir leis na forais inar féidir le 
hinfheisteoir éileamh a chur isteach;

Or. en


