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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 2

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

2. Ag tabhairt dá haire go n-áiritheofar 
ardleibhéal cosanta infheistíochta agus 
deimhneachta dlíthiúla leis an 
gcomhaontú agus, ag an am céanna, go 
gcosnófar ceart na bPáirtithe cuspóirí 
beartais phoiblí dlisteanacha, amhail sláinte 
phoiblí, seirbhísí poiblí agus cosaint an 
chomhshaoil, a rialú agus a shaothrú; ag 
cur i dtreis go n-áiritheofar trédhearcacht 
agus cuntasacht leis an gcomhaontú 
freisin; á iarraidh ar an gCoimisiún aird 
níos mó a thabhairt ar an gcomhrac i 
gcoinne an athraithe aeráide agus ar an 
urraim do Chomhaontú Pháras i ndáil le 
ceart rialála na bPáirtithe a choimirciú, mar 
a rinneadh le CETA; ag éileamh go 
ndéanfaí faireachán agus tuairisciú rialta do 
Pharlaimint na hEorpa maidir le húsáid na 
forála sin ag infheisteoirí Eorpacha;

2. Ag tabhairt dá haire go n-áiritheofar 
leis an gcomhaontú stádas pribhléideach 
agus cearta infhorfheidhmithe 
d’infheisteoirí coigríche tríd an gclásal 
eadrána, ach gan sásra smachtbhannaí a 
bhunú i gcás neamhchomhlíonadh 
caighdeán sóisialta agus comhshaoil, 
agus gur féidir leis ceart na bPáirtithe 
cuspóirí dlisteanacha beartais phoiblí a 
rialú agus a shaothrú, amhail sláinte 
phoiblí, seirbhísí poiblí, agus cosaint an 
chomhshaoil, a lagú; á iarraidh ar an 
gCoimisiún aird níos mó a thabhairt ar an 
gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide 
agus ar an urraim do Chomhaontú Pháras i 
ndáil le ceart rialála na bPáirtithe a 
choimirciú; ag éileamh go ndéanfaí 
faireachán agus tuairisciú rialta do 
Pharlaimint na hEorpa maidir le húsáid na 
forála sin ag infheisteoirí Eorpacha;
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