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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

30.9.2020 A9-0160/13

Leasú 13
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 rúin
Mír 22

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

22. á chur in iúl gur oth léi go bhfuil an 
rialtas atá ann faoi láthair ag smaoineamh 
ar tharraingt siar ón gComhaontú 
Ginearálta um Sholáthar; ag tathant ar an 
rialtas leanúint de bheith ina pháirtí sa 
chomhaontú sin;

22. á chur in iúl gur oth léi go mór 
nach bhfuil Comhaontú Pháras sínithe ag 
an rialtas atá ann faoi láthair, go bhfuil sé 
tarraingthe siar ón gConradh maidir le 
Neamhleathadh Arm Núicléach agus ó 
Chomhaontú Vín maidir le clár núicléach 
na hIaráine, agus go bhfuil sé anois ag 
smaoineamh ar tharraingt siar ón 
gComhaontú Ginearálta um Sholáthar; á 
chur in iúl go bhfuil súil aici go 
ndéanfaidh an chéad rialtas eile 
athmhachnamh ar na roghanna 
polaitiúla sin a dhéanann dochar do 
mhuintir Mheiriceá agus don domhan;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/14

Leasú 14
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 rúin
Mír 32

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

32. á chur in iúl gur geal léi gur 
tháinig CST idir an tAontas agus an 
tSeapáin i bhfeidhm ar an 1 Feabhra 2019, 
agus ag tabhairt dá haire gurb amhlaidh, 
dar leis na chéad eilimintí a tugadh bliain 
amháin tar éis a chur chun feidhme13, gur 
tháinig méadú 6.6 % ar onnmhairiúcháin 
chun na Seapáine le hais na tréimhse 
céanna sa bhliain roimhe sin;
________________

32. ag tabhairt dá haire gur tháinig an 
Comhaontú Saorthrádála idir AE agus an 
tSeapáin i bhfeidhm an 1 Feabhra 2019 
agus gur cuireadh tús lena chur chun 
feidhme, agus á iarraidh ar an 
gCoimisiún é a chaibidliú an athuair 
chun é a chur in oiriúint do na dúshláin 
nua atá roimh AE agus an chuid eile den 
domhan;

13null

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/15

Leasú 15
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 rúin
Mír 33

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

33. á chur in iúl gur geal léi teacht i 
bhfeidhm chomhaontú trádála an 
21 Samhain 2019 idir an tAontas agus 
Singeapór; á chur in iúl gur geal léi an 
dul chun cinn ar mhaithe leis an 
gcomhaontú idir an tAontas agus Vítneam 
a chur chun feidhme, á iarraidh go leanfaí 
den dul chun cinn gasta, go háirithe 
maidir le hinstitiúidí comhpháirteacha a 
bhunú agus le daingniú a dhéanamh ar 
na coinbhinsiúin agus gealltanais 
lárnacha de chuid na hEagraíochta 
Idirnáisiúnta Saothair (EIS) atá idir 
chamáin maidir le saincheisteanna 
chearta an duine, agus ag tathant ar an 
gCoimisiún a áirithiú, i gcomhar leis an 
tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí (SEGS), go ndéanfar iad a 
fhorfheidhmiú go nithiúil; á iarraidh ar 
na Ballstáit dul ar aghaidh le daingniú an 
Chomhaontaithe Cosanta Infheistíochta 
idir an tAontas agus Vítneam (EVIPA), 
chun gur féidir leis teacht i bhfeidhm a 
luaithe is féidir, in éineacht leis an 
gComhaontú Saorthrádála idir an 
tAontas agus Vítneam (EVFTA); ag 
tabhairt dá haire go ndearna an tAontas 
earraí arbh ionann agus EUR 13.8 billiún 
a luach a onnmhairiú chuig Vítneam in 
2018, agus á chur i bhfios gurb amhlaidh, 
a bhuí leis na comhaontuithe 
saorthrádála (CSTanna) agus na 

33. ag tabhairt dá haire gur tháinig 
comhaontú trádála an 21 Samhain 2019 
idir AE agus Singeapór i bhfeidhm agus 
gur cuireadh an comhaontú idir AE agus 
Vítneam chun feidhme agus á iarraidh go 
ndéanfaí athbhreithniú orthu chun go 
mbeidh siad ag teacht leis na dúshláin 
nua amhail an t-athrú aeráide agus 
paindéimí;
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comhaontuithe cosanta infheistíochta 
(CCInna) riailbhunaithe, go ndéanfar 
intuarthacht agus an smacht reachta a 
áirithiú d’infheisteoirí, agus freisin go 
dtiocfaidh méadú dearfach ar 
onnmhairiúcháin sa dá threo agus go 
gcruthófar cobhsaíocht agus iontaoibh do 
FBManna; á chur in iúl go bhfuil sí den 
tuairim gur céim iad na comhaontuithe 
sin i dtreo CST a thabhairt i gcrích le 
réigiún Chomhlachas Náisiúin na hÁise 
Thoir Theas ina iomláine;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/16

Leasú 16
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 rúin
Mír 35

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

35. á thabhairt chun suntais a 
thábhachtaí atá sé treisiú le trádáil a théann 
chun tairbhe don dá thaobh agus leis an 
gcaidreamh polaitiúil le Meiriceá 
Laidineach; á mheabhrú go mbíonn an 
tAontas Eorpach agus Meiriceá Laidineach 
i ndlúthchomhar le chéile bunaithe ar na 
naisc stairiúla, chultúrtha agus 
eacnamaíocha atá eatarthu, agus gurb é 
réigiún Mheiriceá Laidinigh agus Mhuir 
Chairib an cúigiú comhpháirtí trádála is mó 
dá bhfuil ag an Aontas; á chreidiúint gur 
den bhunriachtanas é an tAontas a bheith i 
láthair sa réigiún i dtéarmaí comhar a 
fheabhsú bunaithe ar chomhluachanna agus 
freisin i dtéarmaí a bheith mar ardán ar a 
saothrófar beartas gníomhaíochta seachtraí 
an Aontais, go háirithe i dtéarmaí treisiú 
leis an gcóras trádála iltaobhach 
riailbhunaithe; á iarraidh ar an 
gCoimisiún soiléiriú a thabhairt ar a 
bhfuil ar intinn aige a mhéid a bhaineann 
le comhaontuithe trádála agus 
comhaontuithe comhlachais amach anseo 
maidir leis an tsaincheist i ndáil le 
deighilt an téacs;

35. á thabhairt chun suntais a 
thábhachtaí atá sé treisiú leis an trádáil a 
théann chun tairbhe don dá thaobh agus 
leis an gcaidreamh polaitiúil le Meiriceá 
Laidineach; á mheabhrú go mbíonn an 
tAontas Eorpach agus Meiriceá Laidineach 
i ndlúthchomhar le chéile bunaithe ar na 
naisc stairiúla, chultúrtha agus 
eacnamaíocha atá eatarthu, agus gurb é 
réigiún Mheiriceá Laidinigh agus Mhuir 
Chairib an cúigiú comhpháirtí trádála is mó 
dá bhfuil ag AE; á chreidiúint gur den 
bhunriachtanas é an tAontas a bheith i 
láthair sa réigiún ó thaobh comhar a 
fheabhsú bunaithe ar chomhluachanna agus 
freisin ó thaobh a bheith mar ardán ar a 
saothrófar beartas gníomhaíochta seachtraí 
AE, go háirithe ó thaobh treisiú leis an 
gcóras trádála iltaobhach riailbhunaithe; á 
mheas go mbeadh sé an-
neamhdhaonlathach leanúint den rún na 
parlaimintí náisiúnta a eisiamh ó 
phróiseas daingniúcháin na 
gcomhaontuithe comhlachais ina n-
iomláine, i bhfianaise an tionchair 
ollmhóir a bhíonn acu sin ar shaol na 
saoránach ó lá go lá;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/17

Leasú 17
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 rúin
Mír 36

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

36. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá 
an nuachóiriú a tugadh i gcrích le déanaí 
ar an gcomhaontú comhlachais idir an 
tAontas agus Meicsiceo agus comhaontú 
comhlachais Mercosur a tugadh i gcrích 
le déanaí, ar comhaontuithe iad a bhfuil 
sé d’acmhainn acu ár gcomhpháirtíocht 
straitéiseach le Meiriceá Laidineach a 
dhoimhniú, deiseanna breise a chruthú 
inár gcaidreamh trádála leis na tíortha 
sin, agus cabhrú le slabhraí soláthair a 
éagsúlú do gheilleagar na hEorpa; á 
mheas go bhfuil an comhaontú 
comhlachais idir an tAontas agus 
Mercosur ar an socrú is mó den chineál 
sin idir dhá bhloc agus go bhfuil sé 
d’acmhainn aige limistéar margaidh 
oscailte lena gcuimseofaí tuairim agus 
800 milliún saoránach agus a rachadh 
chun tairbhe don dá thaobh; á chur i 
bhfios gurb amhlaidh, ar aon dul le gach 
comhaontú trádála de chuid an Aontais, 
go gcaithfear iomaíocht chóir a áirithiú 
leis an gcomhaontú sin agus go 
gcaithfear a ráthú leis go n-urramaítear 
caighdeáin agus modhanna táirgthe 
Eorpacha, á chur i bhfios go gcaithfear 
an chaibidil cheangailteach maidir le 
forbairt inbhuanaithe sa chomhaontú a 
chur i bhfeidhm, a chur chun feidhme 
agus a mheasúnú ina hiomláine, mar aon 
le gealltanais shonracha i leith cearta 

36. ag tabhairt dá haire gur tugadh i 
gcrích le déanaí an t-inisiliú ar an 
gcomhaontú comhlachais idir AE agus 
Meicsiceo agus an comhaontú comhlachais 
idir AE agus Mercosur; á chur i bhfios go 
bhfuil caibidlí maidir leis an bhforbairt 
inbhuanaithe sna comhaontuithe sin ach 
nach bhfuil sásra iontu lena 
gceanglaítear a bhforfheidhmiú, agus á 
iarraidh ar an gComhairle gan iad a 
shíniú; á iarraidh ar an gCoimisiún 
beartas trádála AE ina iomláine a 
chaibidliú an athuair chun a áirithiú go 
bhfuil comhaontú Pháras agus caighdeáin 
na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair 
(EIS) á gcomhlíonadh go hiomlán agus 
chun a aithint, i bhfianaise na n-easnamh 
a chonacthas le linn na paindéime, go 
bhfuil géarghá ann go bhfaigheadh AE 
an acmhainneacht táirgthe neamhspleách 
ar ais i ngach earnáil straitéiseach;
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saothair agus chosaint an chomhshaoil, 
lena n-áirítear comhaontú Pháras maidir 
leis an gcomhshaol agus na rialacha cur 
chun feidhme ábhartha a chur chun 
feidhme;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/18

Leasú 18
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 rúin
Mír 37

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

37. á chreidiúint go diongbháilte go 
bhfónfaidh an nuachóiriú ar an 
gcomhaontú comhlachais leis an tSile chun 
borradh eile a chur faoi láithreacht an 
Aontais sa réigiún máguaird agus go 
mbeidh sé ina chuidiú le clár oibre le 
haghaidh trádáil idirnáisiúnta a chur chun 
cinn bunaithe ar fhorbairt inbhuanaithe, ar 
chosaint níos láidre do chaighdeáin 
chomhshaoil agus saothair, agus ar urramú 
chearta an duine; á iarraidh ar an 
gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar na 
prionsabail sin a chomhlíonadh sna 
caibidlíochtaí atá ar siúl faoi láthair agus 
go bhféadfar teacht ar chomhaontú go 
tráthúil;

37. á mheas go diongbháilte gur cheart 
don nuachóiriú ar an gcomhaontú 
comhlachais leis an tSile a bheith ailínithe 
leis an gclár oibre le haghaidh trádáil 
idirnáisiúnta bunaithe ar fhorbairt 
inbhuanaithe, ar chosaint níos láidre do 
chaighdeáin chomhshaoil agus saothair, 
agus ar urramú chearta an duine; á iarraidh 
ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar na 
prionsabail sin a chomhlíonadh sna 
caibidlíochtaí atá ar siúl faoi láthair;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/19

Leasú 19
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 rúin
Mír 37 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

37a. á chur in iúl go bhfuil na hábhair 
chéanna imní aici is atá ag parlaimintí 
roinnt Ballstát faoin gcomhaontú idir AE 
agus Mercosur, ós rud é go bhfuil 
contúirt ag baint leis do réigiún na 
hAmasóine, do phobail dhúchasacha, 
d‘fheirmeoirí beaga agus meánmhéide ón 
dá réigiún, do phoist thionsclaíocha san 
Airgintín agus sa Bhrasaíl, don tslándáil 
bia in AE mar gheall ar an úsáid ollmhór 
a bhaintear as lotnaidicídí a bhfuil 
toirmeasc ar a n-úsáid in AE – cé go 
bhfuil cuid mhór acu á n-onnmhairiú ag 
tionscal na gceimiceán in AE – agus don 
daonlathas, i bhfianaise an tsáraithe ar 
an smacht reachta agus chur faoi chois 
na mionlach sa Bhrasaíl agus i 
bParagua;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/20

Leasú 20
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 rúin
Mír 38

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

38. á iarraidh go saothrófaí clár oibre 
uaillmhianach a mhéid a bhaineann le 
CSTanna a chaibidliú, go háirithe leis an 
Astráil agus leis an Nua-Shéalainn, an 
Túinéis, Maracó agus an Indinéis, agus i 
gcomhréir leis an gComhaontú Glas, agus 
aird á tabhairt ar chineál íogair táirgí 
talmhaíochta áirithe, amhail mairteoil, 
caoireoil, táirgí déiríochta agus torthaí; á 
iarraidh an athuair go gcuirfí tús go pras 
leis an gcaibidlíocht leis an Téaváin, agus 
á iarraidh ar an gCoimisiún tús a chur le 
cleachtadh scóipe;

38. á iarraidh go gcuirfí stop láithreach 
leis an gcaibidlíocht ar aon 
chomhaontuithe saorthrádála (CSTanna) 
nua, eadhon leis an Astráil agus an Nua-
Shéalainn, an Túinéis, Maracó agus an 
Indinéis, go dtí mbeidh beartas trádála 
nua bunaithe a bheidh i gcomhréir leis an 
gComhaontú Glas, agus mar gheall ar 
tháirgí talmhaíochta áirithe atá de chineál 
íogair, amhail mairteoil, caoireoil, táirgí 
déiríochta agus torthaí;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/21

Leasú 21
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 rúin
Mír 43

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

43. ag meabhrú na bhforbairtí 
dearfacha maidir leis Comhaontú Trádála 
AE-Cheanada (CETA); ag tabhairt dá 
haire, le linn a chéad bhliana féilire 
iomláine dá chur chun feidhme, gur 
tháinig fás 10.3% ar thrádáil 
dhéthaobhach earraí, lena n-áirítear 
táirgí agraibhia, i gcomparáid leis an 
meán sna trí bliana roimhe sin; á 
mheabhrú gur tháinig ardú 60 % ar 
bharrachas trádála AE le Ceanada agus 
gur chruthaigh sé sin deiseanna breise 
dár n-onnmhaireoirí; á mheabhrú freisin, 
ó tháinig an comhaontú i bhfeidhm go 
sealadach, go bhfuil comhpháirtíocht 
láidir cruthaithe ag an dá pháirtí trí 
mholtaí tábhachtacha a chur i dtionlacan 
an téacs bunaidh maidir le trádáil, 
gníomhú ar son na haeráide agus 
comhaontú Pháras, trádáil agus inscne, 
agus FMBanna, agus á mheas gur 
cruthúnas an méid sin ar an dinimic a 
bhaineann le comhaontú trádála a chur 
chun feidhme; á iarraidh ar an 
gCoimisiún sonraí níos déanaí a 
bhaineann le honnmhairí ag FMBanna 
AE agus inbhuanaitheacht fhoriomlán an 
chomhaontaithe a tharchur chuig an 
bParlaimint; a mheabhrú a thábhachtaí 
atá sé cur chun feidhme agus obair 
leantach ar an gcaibidil TSD a neartú;

43. á chur in iúl go bhfuil imní mhór 
uirthi maidir leis an sárú atá déanta ag 
Ceanada ar an gComhaontú Trádála idir 
AE agus Ceanada (CETA), mar a léirigh 
saineolaithe slándála bia an Choimisiúin 
in 2014 agus le déanaí in 2020, go 
háirithe maidir le hinrianaitheacht na 
mairteola ó Cheanada, an easpa comhair 
ó údaráis Cheanada a fhágann nach 
féidir le AE a fhíorú nach n-úsáidtear aon 
hormóin fáis, agus a mhéid a ghlacann 
comhlachtaí freagracha theorainn AE 
agus na húdaráis sláinte le sáruithe ar an 
tslándáil bia; á chur i bhfáth nach mór an 
comhaontú sin a chaibidliú an athuair 
chun go mbeidh sé i gcomhréir leis an 
gComhaontú Glas agus prionsabal an 
réamhchúraim agus chun go mbeidh 
ceangal ann an chaibidil a bhaineann leis 
an trádáil agus forbairt inbhuanaithe (TSD) 
a fhorfheidhmiú;
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30.9.2020 A9-0160/22

Leasú 22
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 rúin
Mír 48

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

48. á thabhairt chun suntais a 
thábhachtaí atá sé ról a thabhairt do na 
parlaimintí náisiúnta, don tsochaí shibhialta 
agus d’earnáil phríobháideach gach páirtí i 
gcaibidlíocht trádála go háirithe; á iarraidh 
go mbeadh níos mó rannpháirtíochta agus 
comhairliúcháin ag na comhpháirtithe 
sóisialta agus ag an tsochaí shibhialta i 
gcaibidlíocht agus i gcur chun feidhme 
comhaontuithe trádála, go háirithe laistigh 
de shainchúram na ngrúpaí comhairleacha 
baile, a bhféadfaí a ról faireacháin a 
leathnú go dtí gach cuid de 
chomhaontuithe trádála, agus gan é a 
theorannú do chaibidlí TSD amháin;

48. á thabhairt chun suntais a 
thábhachtaí atá sé ról a thabhairt do na 
parlaimintí náisiúnta, don tsochaí shibhialta 
agus d’earnáil phríobháideach gach páirtí 
sa chaibidlíocht trádála go háirithe; á 
iarraidh go mbeadh níos mó 
rannpháirtíochta agus comhairliúcháin ag 
na comhpháirtithe sóisialta agus ag an 
tsochaí shibhialta sa chaibidlíocht a 
dhéantar ar chomhaontuithe trádála agus 
ina gcur chun feidhme, go háirithe laistigh 
de shainchúram na ngrúpaí comhairleacha 
baile, a bhféadfaí a ról faireacháin a 
leathnú go dtí gach cuid de 
chomhaontuithe trádála, agus gan é a 
theorannú do chaibidlí TSD amháin; á 
iarraidh ar an gCoimisiún nós imeachta 
soiléir agus neamhspleách a bhunú chun 
déileáil le héilimh, mar shampla an t-
éileamh a chuir eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta i bPeiriú síos;

Or. en


