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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

16.6.2020 A9-0117/17

Leasú 17
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
thar ceann Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Moladh ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 71

Togra le haghaidh molta Leasú

71. á chur in iúl gurb oth léi go bhfuil 
cinneadh déanta ag an Ríocht Aontaithe 
nach mbeidh feidhm a thuilleadh ag 
prionsabal na saorghluaiseachta daoine idir 
AE agus an Ríocht Aontaithe tar éis na 
hIdirthréimhse; á áitiú gur gá forálacha 
uaillmhianacha maidir le gluaiseacht 
daoine a chur san áireamh sa 
chomhpháirtíocht amach anseo, 
forálacha a bheidh bunaithe ar 
chómhalartacht iomlán agus 
neamh‑idirdhealú i measc na mBallstát; á 
athdhearbhú go gcaithfidh rochtain na 
Ríochta Aontaithe ar an margadh 
inmheánach a bheith i gcomhréir leis na 
gealltanais a tugadh chun soghluaisteacht 
daoine a éascú; á chur i bhfáth nár cheart 
bacainn throm riaracháin nó airgeadais a 
bheith mar thoradh ar an gcóras 
trasnaithe teorann;

71. ag tabhairt dá haire go bhfuil 
cinneadh déanta ag an Ríocht Aontaithe 
nach mbeidh feidhm a thuilleadh ag 
prionsabal na saorghluaiseachta daoine idir 
AE agus an Ríocht Aontaithe tar éis na 
hIdirthréimhse; á mheabhrú go dtagann 
an beartas imirce faoi réim cheannasacht 
pholaitiúil nua-athbhunaithe na Ríochta 
Aontaithe;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/18

Leasú 18
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
thar ceann Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Moladh ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 91

Togra le haghaidh molta Leasú

91. á áitiú nach féidir leis an Ríocht 
Aontaithe breith an dá rogha a bheith aici 
maidir leis na gnéithe d’acquis tearmainn 
agus imirce AE is fearr léi a choimeád;

91. á áitiú go léireoidh AE urraim chuí 
do chinntí ceannasachta na Ríochta 
Aontaithe i ndáil leis na beartais 
tearmainn agus imirce;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/19

Leasú 19
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Marco 
Campomenosi, Gilles Lebreton
thar ceann Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Moladh ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Togra le haghaidh molta
Aithris F

Togra le haghaidh molta Leasú

F. de bhrí gur cheart go mbeadh an 
comhaontú sa todhchaí leabaithe i gcreat 
foriomlán rialachais agus de bhrí gur 
cheart gurbh í Cúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh (CBAE) an t-aon 
chomhlacht atá freagrach as dlí AE a 
léirmhíniú;

F. de bhrí nach bhfuil sé iomchuí a 
iarraidh ar thíortha, gan trácht ar thríú 
tír atá anois ceannasach amhail an 
Ríocht Aontaithe, géilleadh do dhlínse 
cúirte ar nós Cúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh (CBAE), a bhfuil 
cáineadh déanta fiú amháin ag an gcúirt 
is airde i mBallstát de chuid AE uirthi, 
eadhon Bundesverfassungsgericht na 
Gearmáine, i mbreithiúnas dá cuid a thug 
sí le déanaí agus a bhain le BCE inar 
dúradh go raibh an claonadh in CBAE 
‘gníomhú go contrártha’ dá chur chuige 
críochnúil féin nuair a oireann sé sin di 
sa mhéid nach dtugann sí urraim do 
phrionsabal an tabhartha atá bunaithe i 
gConradh AE agus go ndéanann sí 
neamhaird dá cásdlí féin mórán de réir 
mar is áil léi;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/20

Leasú 20
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
thar ceann Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Moladh ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 3 a (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

3a. ag tabhairt dá haire, agus é ina 
chúis mhór buartha di, go bhfuil cur 
chuige an Choimisiúin i leith an phróisis 
caibidlíochta ag cur leasanna 
chuideachtaí na hEorpa i mbaol ós rud é 
go bhfuil sé claonta mar gheall ar gur 
mian leis an gCoimisiún pionós a chur ar 
an Ríocht Aontaithe as a rogha 
cheannasach féin an tAontas Eorpach a 
fhágáil seachas cur chuige sin an 
Choimisiúin a bheith faoi threoir ag 
leasanna an mhargaidh Eorpaigh, ag 
onnmhaireoirí Eorpacha, ag infheisteoirí 
agus ag leasanna eacnamaíocha uilíocha 
Bhallstáit AE;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/21

Leasú 21
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
thar ceann Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Moladh ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 31 a (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

31a. á chur i bhfáth gur comhpháirtí 
eacnamaíoch lárnach do na Ballstáit 
Eorpacha í an Ríocht Aontaithe; á chur 
in iúl gur iomaí sin Ballstát AE atá ann 
atá ina nglan-onnmhaireoirí chuig an 
Ríocht Aontaithe agus go mbeidh sé mar 
thosaíocht go dtiocfar ar réiteach a 
shásóidh na páirtithe uile agus é mar 
aidhm leis sin urraim do leasanna 
onnmhaireoirí agus infheisteoirí AE a 
áirithiú chomh maith le cosaint dóibh a 
áirithiú; á chur in iúl go láidir go bhfuil 
tábhacht agus tairbhí ag gabháil le 
comhtháthú na margaí agus le gaireacht 
gheografach, arb é an toradh a bhíonn 
orthu ná go mbíonn rochtain níos fearr ar 
an margadh ag FBManna, go mbíonn 
costais níos ísle ann agus tionchar níos lú 
ar an gcomhshaol ó iompar earraí;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/22

Leasú 22
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, France Jamet, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
thar ceann Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Moladh ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 32

Togra le haghaidh molta Leasú

32. ag tabhairt dá haire gur roghnaigh 
an Ríocht Aontaithe a comhpháirtíocht 
eacnamaíoch agus trádála amach anseo le 
AE a bhunú ar bhonn ‘Comhaontú 
Cuimsitheach Saorthrádála’ faoi mar atá 
leagtha síos sa doiciméad arna fhoilsiú ag 
Rialtas na Ríochta Aontaithe an 27 Feabhra 
2020 dar teideal ‘An Ghaolmhaireacht le 
AE sa Todhchaí – Cur Chuige na Ríochta 
Aontaithe i leith na gCaibidlíochtaí’; ag cur 
béim ar an bhfíoras, cé go bhfuil Parlaimint 
na hEorpa ag tacú le AE i dtaca le FTA 
cothrom, uaillmhianach, agus cuimsitheach 
a chaibidliú go cuiditheach leis an Ríocht 
Aontaithe, nach mbeidh FTA, de thoradh a 
nádúir, comhionann choíche le trádáil 
‘shaoráideach’; ag comhroinnt an 
tseasaimh arna leagan amach sna treoracha 
caibidlíochta, arna ghlacadh go 
comhpháirteach ag na 27 mBallstát, go 
mbeadh raon feidhme agus uaillmhian FTA 
lena n-aontódh AE ag brath ar agus nasctha 
go díreach le haontú na Ríochta Aontaithe 
le forálacha a bhainfeadh leis an machaire 
comhréidh a bheadh cuimsitheach, 
ceangailteach agus in-fhorfheidhmithe, i 
bhfianaise na méide, na gaireachta 
geografaí, an idirspleáchais eacnamaíoch 
agus na nascachta eacnamaíche, 
chomhtháthú na margaí, agus ar 

32. ag tabhairt dá haire gur roghnaigh 
an Ríocht Aontaithe a comhpháirtíocht 
eacnamaíoch agus trádála amach anseo le 
AE a bhunú ar bhonn ‘Comhaontú 
Cuimsitheach Saorthrádála’ faoi mar atá 
leagtha síos sa doiciméad arna fhoilsiú ag 
Rialtas na Ríochta Aontaithe an 27 Feabhra 
2020 dar teideal ‘An Ghaolmhaireacht le 
AE sa Todhchaí – Cur Chuige na Ríochta 
Aontaithe i leith na gCaibidlíochtaí’; ag cur 
béim ar an bhfíoras, cé go bhfuil Parlaimint 
na hEorpa ag tacú le AE i dtaca le FTA 
cothrom, uaillmhianach agus cuimsitheach 
a chaibidliú go cuiditheach leis an Ríocht 
Aontaithe, nach mbeidh FTA, de thoradh a 
nádúir, comhionann choíche le trádáil 
‘shaoráideach’; ag comhroinnt an 
tseasaimh arna leagan amach sna treoracha 
caibidlíochta, arna ghlacadh go 
comhpháirteach ag na 27 mBallstát, go 
mbeadh raon feidhme agus uaillmhian FTA 
lena n-aontódh AE ag brath ar agus nasctha 
go díreach le haontú na Ríochta Aontaithe 
le forálacha a bhainfeadh leis an machaire 
comhréidh a bheadh cuimsitheach, 
ceangailteach agus in-fhorfheidhmithe, i 
bhfianaise na méide, na gaireachta 
geografaí, an idirspleáchais eacnamaíoch 
agus na nascachta eacnamaíche, 
chomhtháthú na margaí, agus ar 
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chomhaontú maidir le hiascach a bheith 
tugtha i gcrích chomh maith, mar chuid 
lárnach den chomhpháirtíocht; á 
athdhearbhú nach féidir aon chomhaontú 
trádála a thabhairt i gcrích idir AE agus an 
Ríocht Aontaithe, mura n-áireofar 
comhaontú iascaigh ann a bheidh iomlán, 
inbhuanaithe, cothrom agus fadtéarmach, 
lena gcloífear le leanúint ar aghaidh faoi 
dhálaí optamacha le rochtain ar uiscí, 
acmhainní agus margaí atá ann cheana, i 
gcomhréir le prionsabail an 
chomhbheartais iascaigh (CFP) agus arna 
ghlacadh roimh dheireadh na 
hIdirthréimhse;

chomhaontú maidir le hiascach a bheith 
tugtha i gcrích chomh maith, mar chuid 
lárnach den chomhpháirtíocht; á 
athdhearbhú nach féidir aon chomhaontú 
trádála a thabhairt i gcrích idir AE agus an 
Ríocht Aontaithe, mura n-áireofar 
comhaontú iascaigh ann a bheidh iomlán, 
inbhuanaithe, cothrom agus fadtéarmach trí 
rochtain chómhalartach ar uiscí agus 
acmhainní iascaigh a bhfuil sé mar 
aidhm leis sin na gníomhaíochtaí, 
acmhainní agus margaí iascaigh atá ann 
cheana a choinneáil ar bun, agus go 
nglacfar an comhaontú sin roimh 
dheireadh na hIdirthréimhse;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/23

Leasú 23
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
thar ceann Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Moladh ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 32 a (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

32a. á chur i bhfáth go bhfuil na 
réamhchoinníollacha agus na 
sainphribhléidí atá á n-éileamh ag an 
gCoimisiún ar an Ríocht Aontaithe i 
bhfad níos déine ná na cinn a éilíodh 
roimhe seo ar thíortha comhpháirtíochta 
eile i gcomhthéacs comhaontuithe trádála 
a thabhairt i gcrích; ag tabhairt dá haire, 
agus gur mór is oth léi é, go bhfuil an 
Coimisiún, mar bheart pionósach aige, ag 
iarraidh ceanglais níos troime a fhorchur 
ar an Ríocht Aontaithe, amhail 
reachtaíocht AE a chomhtháthú, agus nár 
fhorchuir sé na ceanglais sin sna 
comhaontuithe trádála is déanaí a síníodh 
le Ceanada, le Vítneam nó le Singeapór;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/24

Leasú 24
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
thar ceann Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Moladh ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 35

Togra le haghaidh molta Leasú

35. á mheabhrú gur coinníoll 
bunriachtanach é an gealltanas leanúnach 
comhroinnte maidir le cuspóir cuótaí 
nialais agus taraifí nialais don 
ghaolmhaireacht trádála chun comhaontú a 
thabhairt i gcrích go tráthúil taobh istigh 
den amlíne an-ghairid a d’fhorchuir an 
Ríocht Aontaithe féin ar na caibidlíochtaí 
seo, go háirithe ós rud é gur léiríodh le 
taithí roimhe seo go bhféadfadh na blianta 
a bheith i gceist le caibidliú de réir na líne 
taraife; á chur in iúl gur cúis bhuartha di 
rún Rialtas na Ríochta Aontaithe bogadh 
ón gcuspóir sin; á thabhairt chun suntais go 
ndéanfaí an difear is mó d’earraí 
talmhaíochta, ós rud é go ndéantar difear 
don earnáil sin de ghnáth le línte taraife 
neamhnialasacha a bhíonn fágtha in 
FTAnna; á athdhearbhú i ndáil leis sin, gan 
beann ar línte taraife 100 % nó níos lú a 
bheith scriosta, nach ndéanfar éileamh AE 
maidir le coinníollacha stóinsithe i dtaca le 
machaire comhréidh a athrú; á athdhearbhú 
nach mór go gcaomhnófaí caighdeáin 
chomhshaoil, shóisialta agus fostaíochta ar 
ardleibhéil choibhéiseacha le himeacht ama 
sna forálacha maidir leis an machaire 
comhréidh, ag brath ar chaighdeáin 
iomchuí agus ábhartha AE agus 
idirnáisiúnta, agus ag cur sásraí iomchuí 

35. á mheabhrú gur coinníoll 
bunriachtanach é an gealltanas leanúnach 
comhroinnte maidir le cuspóir cuótaí 
nialais agus taraifí nialais don 
ghaolmhaireacht trádála chun comhaontú a 
thabhairt i gcrích go tráthúil taobh istigh 
den amlíne an-ghairid a d’fhorchuir an 
Ríocht Aontaithe féin ar na caibidlíochtaí 
seo, go háirithe ós rud é gur léiríodh le 
taithí roimhe seo go bhféadfadh na blianta 
a bheith i gceist le caibidliú de réir na líne 
taraife; á chur in iúl gur cúis bhuartha di 
rún Rialtas na Ríochta Aontaithe bogadh 
ón gcuspóir sin; á thabhairt chun suntais go 
ndéanfaí an difear is mó d’earraí 
talmhaíochta agus do Thásca 
Geografacha (TGanna) a chuirtear i 
bhfeidhm ar tháirgí talmhaíochta, bia nó 
dí de thionscnamh AE, ós rud é go 
ndéantar difear don earnáil sin de ghnáth le 
línte taraife neamhnialasacha a bhíonn 
fágtha in FTAnna; á athdhearbhú i ndáil 
leis sin, gan beann ar línte taraife 100 % nó 
níos lú a bheith scriosta, nach ndéanfar 
éileamh AE maidir le coinníollacha 
stóinsithe i dtaca le machaire comhréidh a 
athrú; á athdhearbhú nach mór go 
gcaomhnófaí caighdeáin chomhshaoil, 
shóisialta agus fostaíochta ar ardleibhéil 
choibhéiseacha le himeacht ama sna 
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san áireamh chun cur chun feidhme intíre 
éifeachtach a áirithiú, agus go n-áireofaí 
creat stóinsithe agus cuimsitheach iontu le 
haghaidh iomaíochta agus rialú 
státchabhrach lena gcuirfí cosc ar 
shaobhadh míchuí trádála agus iomaíochta 
seachas tagairt d’fhóirdheontais amháin, 
mar atá á dhéanamh ag an Ríocht 
Aontaithe, ar an drochuair;

forálacha maidir leis an machaire 
comhréidh, ag brath ar chaighdeáin 
iomchuí agus ábhartha AE agus 
idirnáisiúnta, agus ag cur sásraí iomchuí 
san áireamh chun cur chun feidhme intíre 
éifeachtach a áirithiú, agus go n-áireofaí 
creat stóinsithe agus cuimsitheach iontu le 
haghaidh iomaíochta agus rialú 
státchabhrach lena gcuirfí cosc ar 
shaobhadh míchuí trádála agus iomaíochta 
seachas tagairt d’fhóirdheontais amháin, 
mar atá á dhéanamh ag an Ríocht 
Aontaithe, ar an drochuair;

Or. en


