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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Leasú 11
Ó Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL 
Moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na 
Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (2020/2023(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 37

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

37.   
(iii) ba cheart do ghealltanais maidir le 
bearta frithdhumpála agus frithchúitimh dul 
thar
rialacha na hEagraíochta Domhanda 
Trádála (EDT) sa réimse sin, de réir mar is 
iomchuí, agus
gealltanais agus deiseanna forfheidhmithe 
maidir le hiomaíocht agus státchabhair;

Leasú 12
Ó Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL 

(iii) trí ghealltanais maidir le bearta 
frithdhumpála agus frithchúitimh tabharfar 
aghaidh freisin ar chásanna dumpála 
comhshaoil, sóisialta agus cánach, agus 
d’fhéadfadh siad dul thar
rialacha na hEagraíochta Domhanda 
Trádála (EDT) sa réimse sin, de réir mar is 
iomchuí; agus
gealltanais agus deiseanna forfheidhmithe 
maidir le hiomaíocht agus státchabhair;
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Moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i 
gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht 
Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann (2020/2023(INI))

Mír 136
Tairiscint i gcomhair rúin 136. 
Tairiscint i gcomhair rúin

ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go 
mbeadh san áireamh sa chomhaontú 
beartaithe
bearta láidre agus in-fhorfheidhmithe lena 
gcumhdaítear aithint agus cosaint 
ardleibhéil tásc geografach comh maith le
ceart maoine intleachtúla, amhail cóipcheart 
agus cearta gaolmhara, trádmharcanna agus 
dearaí tionscail, paitinní agus rúin cheirde, 
bunaithe ar
chreat dlíthiúil reatha agus todhchaíoch AE; 
á mheas gur cheart go n-áiritheofaí an 
fhéidearthacht ann go mbeadh 
dlúthchomhar déthaobhach ann
idir Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais 
Eorpaigh (EUIPO) agus
na hOifigí Maoine Intleachtúla sa Ríocht 
Aontaithe;

Leasú 13
Ó Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL 
Moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i 
gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht 
Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann (2020/2023(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin

Leasú

ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go 
mbeadh san áireamh sa chomhaontú 
beartaithe
bearta láidre agus in-fhorfheidhmithe lena 
gcumhdaítear aithint agus cosaint 
ardleibhéil tásc geografach comh maith le
ceart maoine intleachtúla, amhail cóipcheart 
agus cearta gaolmhara, trádmharcanna agus
dearaí tionscail, paitinní agus rúin cheirde, 
bunaithe ar chreat dlíthiúil reatha agus 
todhchaíoch AE
gan rochtain ar chógais inacmhainne, 
amhail cógas cineálach, a chur i gcontúirt 
; á mheas gur cheart go n-áiritheofaí an 
fhéidearthacht ann go mbeadh 
dlúthchomhar déthaobhach ann
idir Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais 
Eorpaigh (EUIPO) agus
na hOifigí Maoine Intleachtúla sa Ríocht 
Aontaithe;
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Mír 37

Tairiscint i gcomhair rúin

Leasú 14
Ó Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL 
Moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i 
gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht 
Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann (2020/2023(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 37

Leasú

(xiii nua) á mheabhrú gur cheart seirbhísí 
sláinte poiblí a eisiamh ó fhorálacha a 
bhaineann le léirscaoileadh; 
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Leasú

(xiv nua) á iarraidh ar an dá pháirtí teacht 
ar chomhaontú maidir le coimircí 
éigeandála ar sheirbhísí ionas gur féidir 
rochtain ar an margadh, cóireáil náisiúnta 
agus/nó aon ghealltanas eile faoi seach in 
earnálacha aonair a chur ar fionraí go 
sealadach, bunaithe ar phrionsabail an 
neamh-idirdhealaithe, agus lena ndéantar 
na forálacha atá ann cheana faoi GATS 
Airteagal XII a chomhlánú, má bhíonn 
deacrachtaí tromchúiseacha ag páirtí 
maidir le comhardú íocaíochtaí agus 
deacrachtaí airgeadais seachtracha, agus 
GATS Airteagal XIV má mheastar gur gá 
gníomhaíocht a dhéanamh maidir le 
húdair imní sáraitheacha do bheartais 
amhail cosaint beatha agus sláinte;


