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30.9.2020 A9-0160/23

Leasú 23
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 48 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

 48a. á iarraidh ar an gCoimisiún, i 
bhfianaise sárú tromchúiseach ar chearta 
an duine ag fórsaí slándála na Colóime, 
clásal daonlathach agus chearta an duine 
na gcomhaontuithe sin a chur i bhfeidhm, 
de bhrí gur eilimintí riachtanacha de na 
comhaontuithe sin iad; á chur i bhfios go 
bhféadfar an fhionraí sin a bheith 
páirteach agus dírithe ar na hearnálacha 
eacnamaíocha sin a bhaineann tairbhe as 
feallmharú agus easáitiú an daonra, 
amhail táirgeadh pailme ola agus 
bananaí; á iarraidh ar pharlaimintí 
náisiúnta nach bhfuil an comhaontú seo 
daingnithe acu gan é a dhaingniú go dtí 
go mbeidh sásra éifeachtúil curtha i 
bhfeidhm atá in ann comhlíonadh 
threochlár agus eilimintí riachtanacha an 
chomhaontaithe a ráthú;
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30.9.2020 A9-0160/24

Leasú 24
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 49

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

49. ag meabhrú a seasaimh a cuireadh 
in iúl ina tuarascáil roimhe seo maidir le 
cur chun feidhme an chomhbheartais 
tráchtála; á chur i bhfios go láidir gur 
bunús maith le machnamh é plean 
gníomhaíochta 15 phointe an 27 Feabhra 
2018 a leagtar amach le seirbhísí an 
Choimisiúin chun cur chun feidhme na 
caibidle TSD a fheabhsú; á chur i bhfios go 
bhfuil clásail maidir le cearta an duine 
agus caibidlí maidir le forbairt 
inbhuanaithe sna comhaontuithe 
nuaghlúine, ar comhaontuithe iad atá le cur 
chun feidhme go cuimsitheach agus ina n-
iomláine chun urramú chearta an duine, 
luachanna an Aontais agus ardchaighdeáin 
saothair, shóisialta agus chomhshaoil a 
choimirciú agus a chur chun cinn; ag 
tabhairt dá haire go bhfuil meastóireacht ar 
na caibidlí maidir le forbairt inbhuanaithe 
sa tuarascáil ón gCoimisiún ar chun 
feidhme CSTanna, agus á iarraidh go 
ndéanfar na forálacha TSD atá ann cheana 
a chur chun feidhme go tráthúil; á iarraidh 
ar an gCoimisiún modheolaíocht bheacht 
agus shonrach a fhorbairt le haghaidh 
meastóireacht agus cur chun feidhme na 
gcaibidlí sin, ós rud é nach féidir 
meastóireacht den sórt sin a dhéanamh ar 
bhonn sonraí cainníochtúla amháin; á 
iarraidh ar an gCoimisiún tograí a 
thíolacadh maidir le conas forfheidhmiú na 

49. á mheabhrú a seasaimh a cuireadh 
in iúl ina tuarascáil roimhe seo maidir le 
cur chun feidhme an chomhbheartais 
tráchtála; á chur i bhfios go láidir gur 
bunús maith le machnamh é plean 
gníomhaíochta 15 phointe an 27 Feabhra 
2018 a leagtar amach le seirbhísí an 
Choimisiúin chun cur chun feidhme na 
caibidle TSD a fheabhsú; á chur i bhfios go 
bhfuil an tagairt don Daonlathas agus do 
Chearta an Duine mar eilimintí 
riachtanacha na gcomhaontuithe, mar a 
rinneadh sna cinn a bhí ann roimhe seo, 
ach go n-áiritheofar freisin caibidlí maidir 
le forbairt inbhuanaithe sna comhaontuithe 
nuaghlúine, ar comhaontuithe iad atá le cur 
chun feidhme go cuimsitheach agus ina n-
iomláine chun urramú chearta an duine, 
luachanna an Aontais agus ardchaighdeáin 
saothair, shóisialta agus chomhshaoil a 
choimirciú agus a chur chun cinn; ag 
tabhairt dá haire go bhfuil meastóireacht ar 
na caibidlí maidir le forbairt inbhuanaithe 
sa tuarascáil ón gCoimisiún ar chun 
feidhme CSTanna, agus á iarraidh go 
ndéanfar na forálacha TSD atá ann cheana 
a chur chun feidhme go tráthúil; á iarraidh 
ar an gCoimisiún modheolaíocht bheacht 
agus shonrach a fhorbairt le haghaidh 
meastóireacht agus cur chun feidhme na n-
eilimintí riachtanacha seo agus na 
gcaibidlí TSD sin, ós rud é nach féidir 
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caibidle maidir le forbairt inbhuanaithe a 
neartú i gcomhaontuithe trádála;

meastóireacht den sórt sin a dhéanamh ar 
bhonn sonraí cainníochtúla amháin; á 
iarraidh ar an gCoimisiún tograí a 
thíolacadh maidir le conas forfheidhmiú an 
chlásail maidir le cearta an duine agus 
daonlathas, agus na caibidle maidir le 
forbairt inbhuanaithe a neartú i 
gcomhaontuithe trádála;
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30.9.2020 A9-0160/25

Leasú 25
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 56

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

56. á chreidiúint gur cheart go mbeadh 
caibidlí TSD i gcomhaontuithe ar cheann 
de na spreagthóirí do ghné sheachtrach an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip; á chur 
i bhfios go láidir gur cheart go mbeadh aon 
sásra nua coigeartaithe carbóin 
comhoiriúnach le rialacha ETD agus le 
CSTanna AE; á chur i bhfáth nár cheart 
cuideachtaí AE a chur faoi mhíbhuntáiste 
san iomaíocht;

56. á chreidiúint gur cheart go mbeadh 
caibidlí TSD i gcomhaontuithe ar cheann 
de na spreagthóirí do ghné sheachtrach an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip; á chur 
i bhfios go láidir nach mór don AE 
gníomhú ar leibhéal EDT chun a áirithiú 
nach gcuirfidh aon riail EDT i gcoinne an 
tsásra nua coigeartaithe carbóin ná i 
gcoinne aon bheart is gá chun dul i ngleic 
leis an athrú aeráide;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/26

Leasú 26
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 63

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

63. á chur in iúl gur geall léi an fógra 
ón gCoimisiún maidir le ceapachán 
Príomhoifigigh Fhorfheidhmithe Trádála 
(CTEO) go luath in 2020 chun faireachán 
agus feabhsú a dhéanamh ar 
chomhlíonadh chomhaontuithe trádála 
AE; ag tabhairt dá haire gur cheart 
rialacha faoi chomhaontuithe trádála AE 
a fhorfheidhmiú mar is ceart chun a n-
éifeachtacht a áirithiú agus chun aghaidh 
a thabhairt ar shaobhadh ar an margadh; 
á chur i bhfios go láidir gur gá an post 
nuachruthaithe sin a bheith dírithe ar 
chur chun feidhme agus forfheidhmiú ár 
gcomhaontuithe trádála, agus ar sháruithe 
ar rochtain ar an margadh agus ar thrádáil 
agus ar ghealltanais maidir le forbairt 
inbhuanaithe; á chur in iúl go bhfuil sí den 
tuairim nach amháin gur cheart don CTEO 
faireachán agus forfheidhmiú a dhéanamh 
ar oibleagáidí comhshaoil agus cosanta 
saothair faoi chomhaontuithe trádála AE le 
tríú tíortha, ach gur cheart dó díriú freisin 
ar chur chun feidhme gach caibidle i 
gcomhaontuithe trádála chun a ráthú go 
mbainfear leas iomlán as na hoibleagáidí 
sin; á iarraidh ar an gCoimisiún an ról sin a 
shoiléiriú tuilleadh;

63. ag tabhairt dá haire ceapachán an 
Phríomhoifigigh Fhorfheidhmithe Trádála 
(CTEO) nua chun faireachán agus feabhsú 
a dhéanamh ar chur chun feidhme agus 
forfheidhmiú ár gcomhaontuithe trádála, 
chomh maith le sáruithe ar rochtain ar an 
margadh agus ar thrádáil agus ar 
ghealltanais maidir le forbairt inbhuanaithe 
a scrúdú; á chur in iúl go bhfuil sí den 
tuairim nach amháin gur cheart don CTEO 
faireachán agus forfheidhmiú a dhéanamh 
ar oibleagáidí comhshaoil, chearta an 
duine agus cosanta saothair faoi 
chomhaontuithe trádála AE le tríú tíortha, 
ach gur cheart dó díriú freisin ar chur chun 
feidhme gach caibidle i gcomhaontuithe 
trádála chun a ráthú go mbainfear leas 
iomlán astu; á iarraidh ar an gCoimisiún an 
ról sin a shoiléiriú tuilleadh;
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30.9.2020 A9-0160/27

Leasú 27
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 64

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

64. á iarraidh ar an gComhairle 
comhaontú tapa agus mear maidir leis an 
Ionstraim um Sholáthar Idirnáisiúnta a 
áirithiú, chun slándáil dhlíthiúil, 
cómhalartacht agus machaire comhréidh a 
chur ar fáil d’oibreoirí AE; á iarraidh go n-
áireofaí catalóg dhomhanda de tháirgí 
cúraim sláinte éigeandála riachtanacha, 
chun mí-úsáid amach anseo ag soláthraithe 
tríú tír sa trádáil idirnáisiúnta le linn 
paindéim dhomhanda a sheachaint; ag 
tabhairt dá haire gurb iad margaí soláthair 
phoiblí an Aontais na margaí is oscailte ar 
domhan agus nach bhfuil ach rochtain an-
teoranta ag tríú tíortha áirithe ar na margaí 
sin; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé 
cómhalartacht agus comhthairbhe a chur 
chun cinn i réimse na rochtana ar mhargaí 
agus an tsoláthair phoiblí, chun tairbhe do 
chuideachtaí AE;

64. á iarraidh ar an gComhairle 
comhaontú tapa agus mear maidir leis an 
Ionstraim um Sholáthar Idirnáisiúnta a 
áirithiú, chun slándáil dhlíthiúil, 
cómhalartacht agus machaire comhréidh a 
chur ar fáil d’oibreoirí AE; á iarraidh go n-
áireofaí catalóg dhomhanda de tháirgí 
cúraim sláinte éigeandála riachtanacha, 
chun mí-úsáid amach anseo ag soláthraithe 
tríú tír sa trádáil idirnáisiúnta le linn 
paindéim dhomhanda a sheachaint; ag 
tabhairt dá haire, agus is cúis imní di, gurb 
iad margaí soláthair phoiblí an Aontais na 
margaí is oscailte ar domhan agus go bhfuil 
teorainn curtha go haireach ar an rochtain 
ar chuid de na margaí sin ag tríú tíortha 
áirithe chun a FBManna áitiúla a 
chosaint; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá 
sé cómhalartacht agus comhthairbhe a chur 
chun cinn i réimse na rochtana ar mhargaí 
agus an tsoláthair phoiblí, chun tairbhe do 
shaoránaigh agus do chuideachtaí AE;
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30.9.2020 A9-0160/28

Leasú 28
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 69

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

69. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an 
leathnú a dhéantar go leanúnach trí bhíthin 
chomhaontuithe infheistíochta ar shásraí 
eadrána idir infheisteoirí agus stáit; á 
mheabhrú go bhfuil córais 
chomhthreomhara bhreithiúnacha den sórt 
sin ceaptha chun bheith fabhrach do 
leasanna corparáideacha agus cearta 
corparáideacha, ach ní do dhualgais agus 
freagrachtaí na gcuideachta, agus gur féidir 
leo spás beartais na stát agus a gceart 
dlisteanach rialaithe a chur i mbaol; ag 
cáineadh an fhíorais gur thosaigh 
gnólachtaí dlí ag cur comhairle chun cinn 
maidir leis an gcaoi a bhféadfadh 
infheisteoirí coigríche agraí dlí a dhéanamh 
in eadráin mar thoradh ar bhearta rialtais a 
bhaineann le COVID-19; á iarraidh go 
gcuirfear moratóir ar gach éileamh eadrána 
a bhaineann le bearta atá dírithe ar ghnéithe 
sláinte, eacnamaíocha agus sóisialta den 
phaindéim agus ar na héifeachtaí a 
bhaineann léi;

69. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an 
leathnú a dhéantar go leanúnach trí bhíthin 
chomhaontuithe infheistíochta ar shásraí 
eadrána idir infheisteoirí agus stáit; á 
mheabhrú go bhfuil córais 
chomhthreomhara bhreithiúnacha den sórt 
sin ceaptha chun bheith fabhrach do 
leasanna corparáideacha agus cearta 
corparáideacha, ach ní do dhualgais agus 
freagrachtaí na gcuideachta, agus gur féidir 
leo spás beartais na stát agus a gceart 
dlisteanach rialaithe a chur i mbaol; ag 
cáineadh an fhíorais gur thosaigh 
gnólachtaí dlí ag cur comhairle chun cinn 
maidir leis an gcaoi a bhféadfadh 
infheisteoirí coigríche agraí dlí a dhéanamh 
in eadráin mar thoradh ar bhearta rialtais a 
bhaineann le COVID-19; á iarraidh go 
gcuirfear moratóir ar gach éileamh eadrána 
a bhaineann le bearta atá dírithe ar ghnéithe 
sláinte, eacnamaíocha agus sóisialta den 
phaindéim agus ar na héifeachtaí a 
bhaineann léi, agus deireadh le 
caibidlíocht maidir le haon chineál sásra 
idir Infheisteoir agus Stát lena mbunófaí 
córais cheartais a sholáthraíonn 
pribhléidí do chuideachtaí 
corparáideacha agus d’infheisteoirí 
coigríche;

Or. en
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