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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 
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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 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; 
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áirítear comhaontú Pháras maidir leis an 
gcomhshaol agus na rialacha cur chun 
feidhme ábhartha a chur chun feidhme; á 
chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di 
beartas comhshaoil Jair Bolsonaro, a 
théann i gcoinne na gealltanais a 
rinneadh i gcomhthéacs chomhaontú 
Pháras, go háirithe maidir leis an téamh 
domhanda a chomhrac agus 
bithéagsúlacht a chosaint; á thabhairt 
chun suntais, sna cúinsí sin, nach féidir 
comhaontú AE-Mercosur a dhaingniú 
mar atá sé faoi láthair;
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