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Tuarascáil A9-0246/2020
Alex Agius Saliba
An ceart chun dícheangail
2019/2181(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 13

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

13. ag meabhrú riachtanais shonracha 
earnálacha éagsúla, maille leis na 
héagothromaíochtaí eatarthu, maidir leis an 
gceart chun dícheangail; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, bunaithe ar mheasúnú 
cuimsitheach, ar mheastóireacht cheart 
agus ar chomhairliúchán leis na Ballstáit 
agus na comhpháirtithe sóisialta, togra a 
chur ar aghaidh le haghaidh treoir de chuid 
an Aontais maidir le caighdeáin agus dálaí 
íosta chun a áirithiú go bhfuil oibrithe in 
ann a gceart chun dícheangail a fheidhmiú 
go héifeachtach agus chun úsáid uirlisí 
digiteacha atá ann cheana agus nua chun 
críocha oibre a rialáil, agus Creat-
Chomhaontú na gComhpháirtithe Sóisialta 
Eorpacha maidir leis an Digiteáil á chur 
san áireamh ag an am céanna, a bhfuil 
socruithe maidir le ceangal agus dícheangal 
mar chuid de; á áitiú go n-urramóidh aon 
tionscnamh reachtach neamhspleáchas na 
gcomhpháirtithe sóisialta ar an leibhéal 
náisiúnta, comhaontuithe cómhargála 
náisiúnta, agus traidisiúin agus samhlacha 
margaidh saothair náisiúnta, agus nach 
ndéanfaidh sé difear don cheart chun 
comhaontuithe cómhargála a chaibidliú, a 
thabhairt i gcrích agus a fhorfheidhmiú i 
gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus an 
cleachtas náisiúnta;

13. ag meabhrú riachtanais shonracha 
earnálacha éagsúla, maille leis na 
héagothromaíochtaí eatarthu, maidir leis an 
gceart chun dícheangail; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, bunaithe ar mheasúnú 
cuimsitheach, ar mheastóireacht cheart 
agus ar chomhairliúchán leis na Ballstáit 
agus na comhpháirtithe sóisialta, togra a 
chur ar aghaidh le haghaidh treoir de chuid 
an Aontais maidir le caighdeáin agus dálaí 
íosta chun a áirithiú go bhfuil oibrithe in 
ann a gceart chun dícheangail a fheidhmiú 
go héifeachtach agus chun úsáid uirlisí 
digiteacha atá ann cheana agus nua chun 
críocha oibre a rialáil, agus Creat-
Chomhaontú na gComhpháirtithe Sóisialta 
Eorpacha maidir leis an Digiteáil á chur 
san áireamh ag an am céanna, a bhfuil 
socruithe maidir le ceangal agus dícheangal 
mar chuid de; ag meabhrú go ndéantar 
foráil sa Chreat-Chomhaontú maidir le 
bearta cur chun feidhme a bheith á 
ndéanamh ag na comhpháirtithe sóisialta 
sna trí bliana amach romhainn agus go 
dtabharfadh togra reachtach roimh 
dheireadh na tréimhse cur chun feidhme 
sin neamhaird ar ról na gcomhpháirtithe 
sóisialta a leagtar síos in CFAE; á áitiú go 
n-urramóidh aon tionscnamh reachtach 
neamhspleáchas na gcomhpháirtithe 
sóisialta ar an leibhéal náisiúnta, 
comhaontuithe cómhargála náisiúnta, agus 
traidisiúin agus samhlacha margaidh 
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saothair náisiúnta, agus nach ndéanfaidh sé 
difear don cheart chun comhaontuithe 
cómhargála a chaibidliú, a thabhairt i 
gcrích agus a fhorfheidhmiú i gcomhréir 
leis an dlí náisiúnta agus an cleachtas 
náisiúnta;

Or. en


