
AM\1214594GA.docx PE658.341v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

30.9.2020 A9-0160/3

Leasú 3
Luke Ming Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rún
Aithris G

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

G. de bhrí go léiríonn figiúirí ó 
Eorabharaiméadar le déanaí go 
gcreideann thart ar 60 % de shaoránaigh 
AE go dtairbhíonn siad den trádáil 
idirnáisiúnta; de bhrí go bhfuil cuid den 
tuairim phoiblí go mór ar an eolas i dtaobh 
an bheartais trádála agus i dtaobh 
comhaontuithe trádála; de bhrí go ndeir 
leath na ndaoine a ceistíodh sa suirbhé 
gur cheart gur cruthú post san Aontas agus 
cosaint na gcaighdeán comhshaoil agus 
sláinte a bheadh mar thosaíochtaí i 
mbeartas trádála AE; de bhrí go gcaithfidh 
an Coimisiún agus na Ballstáit leanúint de 
straitéis chumarsáide chuí ar an mbeartas 
trádála agus ar chomhaontuithe trádála a 
fhorbairt, a mbeadh sé mar aidhm léi dul i 
ngleic le bréagnuacht ar an trádáil agus 
an méid faisnéise agus is féidir a 
chraobhscaoileadh, ach fós díriú isteach 
ar gheallsealbhóirí ar leith agus feasacht 
na n-oibreoirí eacnamaíocha ar 
chomhaontuithe trádála a mhúscailt;

G. de bhrí go bhfuil an t-éileamh ag 
dul i méid i measc shaoránaigh AE go 
ndéanfaí AE a chur in oiriúint do na 
dúshláin nua a bhfuil ar ár sochaithe 
aghaidh a thabhairt orthu; de bhrí go 
bhfuil cuid mhór den tuairim phoiblí go 
mór ar an eolas i dtaobh an bheartais 
trádála agus i dtaobh comhaontuithe trádála 
agus go measann siad gur cheart gur 
cruthú post san Aontas agus cosaint na 
gcaighdeán comhshaoil agus sláinte a 
bheadh mar thosaíochtaí i mbeartas trádála 
AE; de bhrí go gcaithfidh an Coimisiún 
agus na Ballstáit leanúint de straitéis 
chumarsáide chuí ar an mbeartas trádála 
agus ar chomhaontuithe trádála a fhorbairt, 
a mbeadh sé mar aidhm léi 
faisnéischuimsitheach, inchreidte agus 
neodrach a sholáthar don phobal;
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30.9.2020 A9-0160/4

Leasú 4
Luke Ming Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rún
Aithris J

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

J. de bhrí go raibh an ráig de COVID-
19 ina chúis le géarchéim ilghnéitheach ag 
a bhfuil iarmhairtí fadtéarmacha agus gur 
nocht sé an easpa athléimneachta atá sna 
slabhraí luacha domhanda le haghaidh 
táirgí lárnacha áirithe, lena n-áirítear 
trealamh agus feistí leighis; de bhrí go 
bhfuil sé léirithe ag an ngéarchéim go 
bhfuil gá le slabhraí táirgthe atá níos 
stóinsithe agus níos athléimní, agus go 
bhfuil gá freisin ann le hinfheistiú a 
dhéanamh i réimsí straitéiseacha ar 
mhaithe le hathléimneacht slabhraí 
soláthair AE a láidriú; de bhrí go bhfuil sé 
le tuiscint as tuarascálacha 
eolaíochtbhunaithe go bhfuil méadú ag 
teacht ar an mbaol go mbeidh ráigeanna de 
phaindéimí ann ar fud an domhain chomh 
maith le feiniméin a bhaineann leis an 
athrú aeráide a mbeidh tionchar acu araon 
ar an gcaidreamh idirnáisiúnta; de bhrí go 
bhfuil airí trádála G20 tiomanta do 
mhaolú a dhéanamh ar thionchair 
COVID-19 ar an trádáil agus 
infheistíocht idirnáisiúnta trí choinneáil 
orthu ag obair le chéile ar mhaithe le 
timpeallacht trádála agus infheistíochta 
atá saor, cothrom, neamh-
idirdhealaitheach, trédhearcach, 
intuartha agus cobhsaí a thabhairt i 
gcrích agus trínár margaí a choinneáil ar 
oscailt chun sreabh leanúnach de 

J. de bhrí gur léiríodh le ráig de 
COVID-19 leochaileacht gheilleagar AE 
agus a spleáchas ar shlabhraí soláthair 
mar thoradh ar léirscaoileadh 
diongbháilte trádála leis na blianta anuas, 
atá ina chúis le géarchéim ilghnéitheach ag 
a bhfuil iarmhairtí fadtéarmacha agus gur 
nocht sé an easpa athléimneachta atá sna 
slabhraí luacha domhanda le haghaidh 
táirgí lárnacha áirithe, lena n-áirítear 
trealamh agus feistí leighis; de bhrí go 
bhfuil sé léirithe ag an ngéarchéim go 
bhfuil gá le slabhraí táirgthe atá níos 
stóinsithe agus níos athléimní, agus go 
bhfuil gá freisin ann le hinfheistiú a 
dhéanamh i réimsí straitéiseacha ar 
mhaithe le hathléimneacht slabhraí 
soláthair AE a láidriú; de bhrí go bhfuil sé 
le tuiscint as tuarascálacha 
eolaíochtbhunaithe go bhfuil méadú ag 
teacht ar an mbaol go mbeidh ráigeanna de 
phaindéimí ann ar fud an domhain chomh 
maith le feiniméin a bhaineann leis an 
athrú aeráide a mbeidh tionchar acu araon 
ar an gcaidreamh idirnáisiúnta; de bhrí gur 
theip ar airí trádála G20 dul i ngleic i 
gceart le bunchúiseanna na 
ngéarchéimeanna, agus tabhairt faoi 
athchóiriú na slabhraí táirgthe, chun 
éagsúlú agus stóinseacht eacnamaíoch a 
áirithiú, sa bhreis ar an riachtanas chun 
sreabh leanúnach de sholáthairtí agus 
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sholáthairtí agus trealamh riachtanach 
leighis, de tháirgí ríthábhachtach 
talmhaíochta agus d’earraí, agus seirbhísí 
bunriachtanacha eile a áirithiú trasna 
teorainneacha; 

trealamh riachtanach leighis, de tháirgí 
ríthábhachtach talmhaíochta agus d’earraí 
agus seirbhísí bunriachtanacha eile a 
áirithiú trasna teorainneacha; 
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30.9.2020 A9-0160/5

Leasú 5
Luke Ming Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rún
Mír 1

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

1. á thabhairt dá haire go bhfuil 
gnéithe suntasacha den chomhthéacs 
domhanda ag athrú agus gur léir anois nach 
féidir iad a thuar, le teannas ag tarlú le dhá 
bhliain anuas; á athdhearbhú go dtugann sí 
a tacaíocht do chóras trádála iltaobhach atá 
oscailte, saor, riailbhunaithe, intuartha agus 
cothrom agus gur córas é sin a chaithfear a 
choimirciú agus a chur chun cinn; á chur 
in iúl, in ainneoin cúrsaí eacnamaíochta 
a bheith dian ar fud an domhain, gur 
thaifead AE barrachas de EUR 84.6 
billiún (in 2018) i dtrádáil earraí lena 
chomhpháirtithe i gcomhaontú trádála, i 
gcomparáid le heasnamh trádála 
foriomlán de thart ar EUR 24.6 billiún 
leis an gcuid eile den domhan; á 
mheabhrú go bhfuil os cionn 36 milliún 
post ann a fhaigheann tacaíocht ó 
onnmhairithe chuig tíortha lasmuigh den 
Aontas;

1. á chur in iúl gur cúis imní di é go 
bhfuil gnéithe suntasacha den chomhthéacs 
domhanda ag athrú agus gur léir anois nach 
féidir iad a thuar, le teannas ag tarlú le dhá 
bhliain anuas agus leochaileacht 
gheilleagar AE agus spleáchas a 
shlabhraí soláthair do tháirgí 
riachtanacha mar thoradh ar an 
léirscaoileadh a bhí ar bun ar feadh na 
mblianta; á athdhearbhú go dtugann sí a 
tacaíocht do chóras trádála iltaobhach atá 
oscailte, saor, riailbhunaithe, intuartha agus 
cothrom agus gur córas é sin a chaithfear a 
choimirciú  ach a athchóiriú ionas go 
mbeidh sé níos trédhearcaí, níos 
daonlathaí agus níos urramaí d’ordlathas 
noirm an dlí idirnáisiúnta; á mheas gur 
gá dian-atreorú a dhéanamh ar an 
gcomhbheartas tráchtála chun a áirithiú 
go ndéanfar poist ardchaighdeáin a 
chruthú, seirbhís poiblí a neartú, 
earnálacha straitéiseacha agus 
leochaileacha den gheilleagar a chosaint, 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha a éagsúlú 
chun dul i ngleic le mórdhúshláin amhail 
paindéimí, athrú aeráide agus 
bochtaineachta;
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30.9.2020 A9-0160/6

Leasú 6
Luke Ming Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rún
Mír 3

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

3. á áitiú go gcaithfidh straitéis trádála 
AE leanúint de leasanna agus luachanna 
an Aontais a chur chun cinn nuair a 
théitear i ngleic le dúshláin nua ar fud an 
domhain agus go gcaithfidh sí iomaíochas 
thionscal AE a mhéadú chomh maith le fás 
eacnamaíoch a ghiniúint i gcomhréir le 
cuspóirí an Chomhaontuithe Ghlais den 
Eoraip; á mheas, dá bhrí sin, gurb é an 
bealach is fearr chun an tAontas a 
dhéanamh níos iomaithí i ndomhan 
domhandaithe ná trí chlár oibre 
uaillmhianach iltaobhach, iolrathaobhach 
agus déthaobhach, trí comhaontuithe 
trádála atá cothrom agus tairbhiúil don dá 
pháirtí a thabhairt i gcrích, trí 
cómhalartacht daingean a áirithiú agus trí 
urraim a léiriú d’ardleibhéal noirm agus 
chaighdeáin na hEorpa in earnálacha 
íogaire, i gcearta an duine agus i gcosaint 
éifeachtach dóibh sin, chomh maith le trí 
dheireadh a chur le bacainní trádála nach 
bhfuil bonn cirt leo agus trí úsáid a bhaint 
as uirlisí cosanta trádála nuair is gá;

3. á áitiú go gcaithfidh straitéis trádála 
AE fregairt do na dúshláin nua ar fud an 
domhain agus go gcaithfidh sí stóinseacht 
thionscal AE a mhéadú chomh maith le 
bheith curtha i gcomhréir le cuspóirí an 
Chomhaontuithe Ghlais den Eoraip; á 
mheas, dá bhrí sin, gurb é an bealach is 
fearr chun an tAontas a dhéanamh níos 
iomaithí i ndomhan domhandaithe ná trí 
chlár oibre uaillmhianach idirnáisiúnta, 
iltaobhach, iolrathaobhach agus 
déthaobhach, trí comhaontuithe trádála atá 
cothrom agus tairbhiúil don dá pháirtí a 
thabhairt i gcrích, trí cómhalartacht 
daingean a áirithiú agus trí urraim a léiriú 
d’ardleibhéal noirm agus chaighdeáin na 
hEorpa in earnálacha íogaire, i gcearta an 
duine agus i gcosaint éifeachtach dóibh sin, 
chomh maith le trí dheireadh a chur le 
bacainní trádála nach bhfuil bonn cirt leo 
agus trí úsáid a bhaint as uirlisí cosanta 
trádála nuair is gá;
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30.9.2020 A9-0160/7

Leasú 7
Luke Ming Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rún
Mír 5

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

5 á chur i bhfáth go bhfuil gá ann le 
feabhas a chur ar mhalartú faisnéise idir na 
Ballstáit; á iarraidh go ndéanfar malartú 
breise ar dhea-chleachtais, bíodh sin idir na 
Ballstáit agus idir na Ballstáit agus an 
Coimisiún, d’fhonn sineirgí a bhaint amach 
agus feabhas a chur ar thorthaí; ina leith 
sin, á chur i bhfáth freisin go gcaithfear 
feabhas a chur ar straitéisí measúnaithe ar 
chomhaontuithe, agus á mheas gur cheart 
don Choimisiún measúnú tionchair níos 
fearr a áirithiú do gach aon chomhaontú 
trádála agus gur comhlachtaí 
neamhspleácha a dhéanfaidh é sin agus do 
ndéanfaidh siad luath go maith é;

5. á chur i bhfáth go bhfuil gá ann le 
feabhas a chur ar mhalartú faisnéise idir na 
Ballstáit; á iarraidh go ndéanfar malartú 
breise ar dhea-chleachtais, bíodh sin idir na 
Ballstáit agus idir na Ballstáit agus an 
Coimisiún, d’fhonn sineirgí a bhaint amach 
agus feabhas a chur ar thorthaí; ina leith 
sin, á chur i bhfáth freisin go gcaithfear 
feabhas a chur ar straitéisí measúnaithe ar 
chomhaontuithe, agus á mheas gur cheart 
don Choimisiún measúnú tionchair níos 
fearr a áirithiú do gach aon chomhaontú 
trádála agus gur comhlachtaí 
neamhspleácha a dhéanfaidh é sin ag úsáid 
samhlacha eacnamaíochta iontaofa agus 
go ndéanfaidh siad luath go maith é;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/8

Leasú 8
Luke Ming Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rún
Mír 7

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

7. á chur i bhfáth go gcaithfidh an 
Coimisiún agus na Ballstáit oibriú ar 
straitéis chumarsáide feabhsaithe i ndáil 
leis na tairbhí atá ag bearta trádála AE 
agus feasacht a mhúscailt chun an 
tsochaí agus geallsealbhóirí a 
rannpháirtiú go héifeachtach; á 
mheabhrú go dtugann treochláir deis don 
Choimisiún chun na cúiseanna atá le 
tionscnamh ar leith, mar aon lena 
chuspóirí, a chur in iúl agus a mhíniú 
agus gur deis freisin iad le dul i 
gcomhairle leis an tsochaí agus le 
geallsealbhóirí agus aiseolas a fháil uathu; 
á mheas gur cheart don Choimisiún 
trédhearcacht iomlán na dtreochlár agus 
aon ghníomhaíochtaí comhairliúcháin eile 
a áirithiú chun go ndéanfar a dtionchar a 
uasmhéadú agus chun go ráthófar 
rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí;

7. á chur i bhfáth go gcaithfidh an 
Coimisiún agus na Ballstáit obair i 
gcomhar níos fearr leis an tsochaí agus le 
geallsealbhóirí agus aiseolas a fháil; á 
mheas gur cheart don Choimisiún 
trédhearcacht iomlán na dtreochlár agus 
aon ghníomhaíochtaí comhairliúcháin eile 
a áirithiú chun go ndéanfar a dtionchar a 
uasmhéadú agus chun go ráthófar 
rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/9

Leasú 9
Luke Ming Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rún
Mír 11

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

11. á chur in iúl go bhfuil aiféala uirthi 
faoi na caillteanais eacnamaíocha mar 
thoradh ar shuaitheadh na trádála 
idirnáisiúnta agus na slabhraí luacha 
domhanda mar thoradh ar phaindéim 
COVID-19, a bhféadfadh tionchar an-ghéar 
a bheith aici ar thíortha i mbéal forbartha; á 
iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go 
dtacóidh a fhorálacha trádála le tíortha atá i 
mbéal forbartha le rochtain ar chógais agus 
ar threalamh leighis; 

11. á chur in iúl go bhfuil aiféala uirthi 
faoi na caillteanais eacnamaíocha mar 
thoradh ar shuaitheadh na trádála 
idirnáisiúnta agus na slabhraí luacha 
domhanda mar thoradh ar phaindéim 
COVID-19, a bhféadfadh tionchar an-ghéar 
a bheith aici ar thíortha i mbéal forbartha; á 
iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go 
dtacóidh a fhorálacha trádála le tíortha atá i 
mbéal forbartha le rochtain ar chógais agus 
ar threalamh leighis, agus a slándáil bia a 
áirithiú;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/10

Leasú 10
Luke Ming Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rún
Mír 13

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

13. á chur i bhfáth go bhfuil uair na 
cinniúna buailte linn maidir le 
hiltaobhachas atá oscailte, cothrom, 
cothromúil, inbhuanaithe agus bunaithe ar 
luachanna a chur chun cinn, agus leis an 
gcóras trádála domhanda a chothú; á chur 
in iúl gur oth léi go mór an tsáinn ina 
bhfuil EDT agus a n-éilítear bearta 
gníomhacha agus gealltanais ó chomhaltaí 
uile EDT ina leith; á athdhearbhú go bhfuil 
sí tiomanta do chosaint an chórais trádála 
iltaobhaigh riailbhunaithe;

13. á chur i bhfáth go bhfuil uair na 
cinniúna buailte linn maidir le 
hiltaobhachas atá oscailte, cothrom, 
cothromúil, inbhuanaithe agus bunaithe ar 
luachanna a chur chun cinn, agus leis an 
gcóras trádála domhanda a chothú; á chur 
in iúl gur oth léi go mór an tsáinn ina 
bhfuil EDT agus a n-éilítear bearta 
gníomhacha agus gealltanais ó chomhaltaí 
uile EDT ina leith; á athdhearbhú go bhfuil 
sí tiomanta do chosaint an chórais trádála 
iltaobhaigh riailbhunaithe agus an dlí 
idirnáisiúnta;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/11

Leasú 11
Luke Ming Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rún
Mír 17

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

17. á chur in iúl gur geal léi an dul 
chun cinn a rinneadh ar chaibidlíochtaí 
maidir leis an gCúirt Iltaobhach 
Infheistíochta (CII); ag tabhairt dá haire 
go bhfuil an Córas Idirnáisiúnta Cúirte 
(ICS) beartaithe mar chéim i dtreo CII; á 
chur in iúl gur oth léi an dul chun cinn thar 
a bheith mall atá déanta ag Ballstáit maidir 
le deireadh a chur le conarthaí 
déthaobhacha infheistíochta (BITanna) 
laistigh den Aontas, agus ag tathant ar an 
gCoimisiún gníomhaíocht a dhéanamh i 
gcás inarb iomchuí;

17. á chur in iúl gur cúis imní di é, 
mar is cúis imní do domhan uile, na 
hInfheisteoirí éagóracha ar chórais 
Socraithe Díospóidí Stáit agus á iarraidh 
ar an gCoimisiún staonadh ó aon chineál 
córas speisialta ceartais nó eadrána a 
chur chun cinn nó a chaibidliú le 
haghaidh infheisteoirí corparáideacha 
agus coigríche amhail ISDS, ICS, MIC 
nó eile; á iarraidh ar an gCoimisiún na 
córais sin a chur ar ceal agus na 
comhaontuithe saorthrádála reatha a 
athchaibidliú, agus teacht ar bhealach 
tapa freisin amach as an gConradh um 
Chairt Fuinnimh scannalach a 
chosnaíonn na billiúin euro ar na 
Ballstáit agus a dhéanann níos costasaí 
agus níos deacra an t-aistriú riachtanach 
chuig táirgeadh fuinnimh i gcomhréir leis 
an gComhaontú Glas agus le Comhaontú 
Pháras; á chur in iúl gur oth léi an dul 
chun cinn thar a bheith mall atá déanta ag 
Ballstáit maidir le deireadh a chur le 
conarthaí déthaobhacha infheistíochta 
(BITanna) laistigh den Aontas, agus ag 
tathant ar an gCoimisiún gníomhaíocht a 
dhéanamh i gcás inarb iomchuí;
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20. á mheabhrú gur cheart don Aontas 
leanúint de bheith ag obair mar 
chomhpáirtí le SAM agus gur mór dó 
teacht ar réitigh leis maidir le 
saincheisteanna trádála lena ngabhann leas 
coiteann agus maidir le bagairtí agus 
imreas trádála, lena n-áirítear cur i 
bhfeidhm dlíthe seach-chríochacha arna 
nglacadh ag SAM agus atá contrártha don 
dlí idirnáisiúnta; á chur i bhfáth gur cheart 
don Aontas leanúint de pháirt a ghlacadh in 
iarrachtaí chun iontaoibh fhrithpháirteach 
agus dlúthchaidreamh trádála a chur ar bun 
arís agus, san am céanna, a áirithiú go 
ndéantar caighdeáin Eorpacha a urramú; á 
chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go 
bhféadfaí comhaontú teoranta trádála le 
SAM a mheas mar chéim thábhachtach 
chun cinn;

20. á mheabhrú gur cheart don Aontas 
leanúint de bheith ag obair mar 
chomhpáirtí le SAM agus gur mór dó 
teacht ar réitigh leis maidir le 
saincheisteanna trádála lena ngabhann leas 
coiteann agus maidir le bagairtí agus 
imreas trádála, lena n-áirítear cur i 
bhfeidhm dlíthe seach-chríochacha arna 
nglacadh ag SAM agus atá contrártha don 
dlí idirnáisiúnta; á chur i bhfáth gur cheart 
don Aontas leanúint de pháirt a ghlacadh in 
iarrachtaí chun iontaoibh fhrithpháirteach 
agus dlúthchaidreamh trádála a chur ar bun 
arís agus, san am céanna, a áirithiú go 
ndéantar caighdeáin Eorpacha a urramú; á 
chur in iúl go bhfuil sí den tuairim nár 
cheart aon chomhaontú trádála, fiú 
amháin ceann teoranta, a shíniú le Stáit 
Aontaithe Mheiriceá fad is nach bhfuil 
Comhaontú Pháras sínithe ag an tír sin 
agus nach bhfuil sé á chur i bhfeidhm 
aici, agus fad atá bearta trádála 
neamhdhleathacha agus smachtbhannaí 
seach-chríochacha á bhforchur aici ;
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