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PR_COD_1amCom

Eochair do na siombailí a úsáidtear

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann an leasú le gníomh atá cheana ann a bhfuil sé i gceist é a leasú leis 
an dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear 
an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas 
a bhaint as an tsiombail ▌ nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus arb 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
gcuirtear i bhfeidhm scéim ghinearálaithe um fhabhair tharaife agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
(COM(2021)0579 – C9-0364/2021– 2021/0297(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle (COM(2021)0579),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 207(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a chuir an Coimisiún an togra faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa (C9-0364/2021),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ón gCoiste um 
Fhorbairt,

– ag féachaint do thuarascáil ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A9-0147/2022),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Beidh comhbheartas tráchtála an 
Aontais bunaithe ar na prionsabail a leagtar 
amach sna forálacha ginearálta maidir le 
gníomhaíocht sheachtrach an Aontais, 
arna leagan síos in Airteagal 21 den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE).

(2) Tá gníomhaíocht sheachtrach an 
Aontais bunaithe ar na prionsabail agus na 
cuspóirí a leagtar síos in Airteagal 21 den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach. 
Féachann an tAontas leis na prionsabail 
agus na cuspóirí sin a chur chun cinn ina 
chaidreamh le tríú tíortha. Ba cheart, dá 
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bhrí sin, na gníomhaíochtaí agus na 
bearta uile a dhéanann an tAontas ar an 
leibhéal idirnáisiúnta a mheas, a 
cheapadh agus a chur chun feidhme 
d‘fhonn cur chuige comhleanúnach i 
leith tíortha comhpháirtíochta a áirithiú, 
agus lena dtreiseofar ábharthacht agus 
neart thionchar ghníomhaíocht 
sheachtrach an Aontais. Chun na críche 
sin, ba cheart don Aontas a áirithiú go 
ndéanfar a bheartas tráchtála i 
ndlúthchomhar le beartais sheachtracha 
eile, agus go ndéanfar, leis an teagmháil 
rialta le tíortha comhpháirtíochta dá 
bhforáiltear faoi chuimsiú ionstraimí 
éagsúla na gníomhaíochta seachtraí, 
obair leantach chuí ar na hoibleagáidí 
agus na saincheisteanna a sainaithníodh i 
gcur chun feidhme chaidreamh trádála 
agus ionstraimí trádála an Aontais. 
Cumhdaítear faoi GSP breis agus 60 tír 
agus 2 bhilliún duine sa domhan agus tá 
sé ar cheann de phríomhionstraimí 
bheartas tráchtála an Aontais chun cearta 
an duine, forbairt inbhuanaithe agus dea-
rialachas a chur chun cinn.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Is iad cuspóirí ginearálta GSP tacú 
le deireadh a chur le bochtaineacht de 
gach cineál, i gcomhréir le Clár 
Oibre 2030 agus le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe 17.12 agus an clár oibre 
maidir le forbairt inbhuanaithe a chur chun 
cinn, agus dochar do leasanna thionscal an 
Aontais á seachaint ag an am céanna. 
Baineadh de thátal as Meastóireacht 
Mheántéarmach GSP 2018 agus as Staidéar 
tacaíochta 2021 le haghaidh an 
Mheasúnaithe Tionchair atá mar bhonn 
taca faoin Rialachán seo go bhfuil na 

(5) Is iad cuspóirí ginearálta GSP tacú 
le deireadh a chur leis an mbochtaineacht 
ina cineálacha uile, i gcomhréir le Clár 
Oibre 2030 agus le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe 17.12, an clár oibre maidir le 
forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn 
agus éagsúlú onnmhairí ó thíortha 
tairbhíocha GSP a spreagadh, agus 
dochar do leasanna thionscal an Aontais á 
seachaint ag an am céanna. Tá tairbhe 
bainte freisin ag gnólachtaí AE as GSP. 
Baineadh de thátal as Meastóireacht 
Mheántéarmach GSP 2018 agus as Staidéar 
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príomhchuspóirí sin comhlíonta le creat 
GSP faoi Rialachán (AE) Uimh. 978/2012, 
cuspóirí a bhí ag croílár an athchóirithe a 
rinneadh in 2012 ar Rialachán (CE) 
Uimh. 732/2008 ón gComhairle15. 

tacaíochta 2021 le haghaidh an 
Mheasúnaithe Tionchair atá mar bhonn 
taca faoin Rialachán seo go bhfuil na 
príomhchuspóirí sin comhlíonta go 
páirteach le creat GSP faoi Rialachán (AE) 
Uimh. 978/2012, cuspóirí a bhí ag croílár 
an athchóirithe a rinneadh in 2012 ar 
Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón 
gComhairle, in éineacht leis an easpa dul 
chun cinn i dtaca leis an daonlathas agus 
cearta an duine.

______________ ______________

15 Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón 
gComhairle an 22 Iúil 2008 lena gcuirtear 
scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe i 
bhfeidhm ón 1 Eanáir 2009 agus lena 
leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 552/97, 
(CE) Uimh. 1933/2006 agus Rialacháin 
(CE) Uimh. 1100/2006 ón gCoimisiún 
agus (CE) Uimh. 964/2007 ón gCoimisiún 
(IO L 211, 6.8.2008, lch. 1).

15 Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón 
gComhairle an 22 Iúil 2008 lena gcuirtear 
scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe i 
bhfeidhm ón 1 Eanáir 2009 agus lena 
leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 552/97, 
(CE) Uimh. 1933/2006 agus Rialacháin 
(CE) Uimh. 1100/2006 ón gCoimisiún 
agus (CE) Uimh. 964/2007 ón gCoimisiún 
(IO L 211, 6.8.2008, lch. 1).

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Tá na cuspóirí sin fós ábhartha sa 
chomhthéacs domhanda atá ann faoi láthair 
agus tá siad comhsheasmhach le hanailís 
agus le peirspictíocht na Teachtaireachta 
ón gCoimisiún le déanaí maidir le 
hAthbhreithniú ar an mBeartas Trádála 
“Beartas Trádála Oscailte, Inbhuanaithe 
agus Teanntásach”16 (‘TPR’). De réir an 
Athbhreithnithe, tá “leas straitéiseach ag 
an Aontas tacú le comhtháthú feabhsaithe 
tíortha leochaileacha i mbéal forbartha sa 
gheilleagar domhanda” agus “ní mór dó 
úsáid iomlán a bhaint as an neart a 
sholáthraítear lena oscailteacht agus le 
tarraingteacht a Mhargaidh Aonair” chun 
tacú leis an iltaobhachas agus chun a 

(6) Tá na cuspóirí sin fós ábhartha sa 
chomhthéacs domhanda atá ann faoi láthair 
agus tá siad comhsheasmhach le hanailís 
agus le peirspictíocht na Teachtaireachta 
ón gCoimisiún le déanaí maidir le 
hAthbhreithniú ar an mBeartas Trádála 
‘Beartas Trádála Oscailte, Inbhuanaithe 
agus Teanntásach’ (‘TPR’). De réir TPR, 
tá ‘leas straitéiseach ag an Aontas tacú le 
comhtháthú feabhsaithe tíortha 
leochaileacha i mbéal forbartha sa 
gheilleagar domhanda’ agus ‘ní mór dó 
úsáid iomlán a bhaint as an neart a 
sholáthraítear lena oscailteacht agus le 
tarraingteacht a Mhargaidh Aonair’ chun 
tacú leis an iltaobhachas agus chun a 
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áirithiú go gcomhlíonfar luachanna 
uilíocha. I gcás GSP go sonrach, tugtar dá 
aire san Athbhreithniú an ról tábhachtach 
a bhaineann leis maidir le ‘hurraim do 
bhunchearta an duine agus do chearta 
saothair a chur chun cinn’ agus leagtar síos 
leis an cuspóir le haghaidh GSP chun 
‘deiseanna trádála a mhéadú a thuilleadh 
le haghaidh tíortha i mbéal forbartha chun 
an bhochtaineacht a laghdú agus chun poist 
a chruthú a bheidh bunaithe ar luachanna 
idirnáisiúnta agus ar phrionsabail 
idirnáisiúnta’. Thairis sin, ba cheart go 
gcuideodh an scéim le tairbhithe athshlánú 
ó thionchar COVID-19 agus lena 
ngeilleagair a atógáil ar bhealach 
inbhuanaithe, lena n-áirítear i ndáil le 
caighdeáin idirnáisiúnta um chearta an 
duine, um chaighdeáin saothair, 
chomhshaoil agus dea-rialachais. Ba cheart 
comhleanúnachas a áirithiú idir GSP agus a 
chuspóirí agus an cúnamh a sholáthraítear 
do thíortha is tairbhithe, i gcomhréir le 
Comhtháthú Beartas an Aontais ar mhaithe 
le Forbairt (CBF), rud atá ina 
phríomhchuid d’iarrachtaí an Aontais chun 
tionchar dearfach an chomhair um fhorbairt 
a fheabhsú agus éifeachtacht an chomhair 
sin a mhéadú17.

áirithiú go gcomhlíonfar luachanna 
uilíocha. I gcás GSP go sonrach, tugtar dá 
aire in TPR an ról tábhachtach a bhaineann 
leis maidir le ‘hurraim do bhunchearta an 
duine agus do chearta saothair a chur chun 
cinn’ agus leagtar síos leis an cuspóir le 
haghaidh GSP chun ‘deiseanna trádála a 
mhéadú tuilleadh le haghaidh tíortha i 
mbéal forbartha chun an bhochtaineacht a 
laghdú agus chun poist a chruthú a bheidh 
bunaithe ar luachanna idirnáisiúnta agus ar 
phrionsabail idirnáisiúnta’. Tá neartú a 
dhéanamh ar na huirlisí chun an 
choinníollacht dhearfach i ndáil leis na 
coinbhinsiúin idirnáisiúnta a chothú, 
agus freisin na tíortha tairbhíocha a 
spreagadh go réamhghníomhach leis na 
coinbhinsiúin sin a dhaingniú, ina 
ngnéithe bunriachtanacha, dá bhrí sin, 
chun a chinntiú go dtacóidh na deiseanna 
breise trádála atá ann mar gheall ar GSP 
le forbairt na dtíortha tairbhíocha ar 
bhealach inbhuanaithe. Trí dhíriú go 
háirithe ar na táirgí nach bhfuil chomh 
hiomaíoch sin, ba cheart go dtacódh an 
córas fabhrach taraife faoin scéim le 
tíortha tairbhíocha GSP AE bonn 
tionsclaíoch láidir a fhorbairt chun 
éagsúlú na sreabh trádála a chothú. 
Thairis sin, ba cheart go gcuideodh an 
scéim le tairbhithe téarnamh ó thionchar 
COVID-19, lena dtreiseofaí a bhfothú 
acmhainneachta agus lena ngeilleagair a 
atógáil ar bhealach inbhuanaithe, lena n-
áirítear maidir le caighdeáin idirnáisiúnta 
um chearta an duine, saothair, chomhshaoil 
agus dea-rialachais. Ba cheart 
comhleanúnachas agus comhlántacht a 
áirithiú idir GSP agus a chuspóirí agus an 
cúnamh a sholáthraítear do thíortha 
tairbhíocha, i gcomhréir le Comhtháthú 
Beartas an Aontais ar mhaithe le Forbairt 
(CBF), rud atá ina phríomhchuid 
d’iarrachtaí an Aontais chun tionchar 
dearfach an chomhair um fhorbairt a 
fheabhsú agus éifeachtacht an chomhair sin 
a mhéadú. Ba cheart do chúnamh an 
Aontais, i bhfianaise a leochaileachta 
eacnamaíche, tacaíocht spriocdhírithe a 
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thabhairt do thíortha tairbhíocha agus a 
ngealltanais agus a n-oibleagáidí á 
gcomhlíonadh acu maidir le daingniú 
agus cur chun feidhme na gcoinbhinsiún 
idirnáisiúnta faoi Scéimeanna GSP.

________________________ ________________________
16 COM(2021)0066, an 18 Feabhra 2021. 16 COM(2021)0066, an 18 Feabhra 2021.
17 Airteagal 208 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a 
bhaineann le CBF ina léitear: ‘Tabharfaidh 
an tAontas aird ar chuspóirí an chomhair 
um fhorbairt sna beartais a chuirfidh sé 
chun feidhme ar dóigh dóibh difear a 
dhéanamh do thíortha atá i mbéal 
forbartha’.

17 Airteagal 208 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a 
bhaineann le CBF ina léitear: ‘Tabharfaidh 
an tAontas aird ar chuspóirí an chomhair 
um fhorbairt sna beartais a chuirfidh sé 
chun feidhme ar dóigh dóibh difear a 
dhéanamh do thíortha atá i mbéal 
forbartha’.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Trí bhíthin rochtain fhabhrach a 
thabhairt ar mhargadh an Aontais, ba 
cheart go mbeadh an scéim ina cabhair ag 
tíortha i mbéal forbartha ina ndícheall an 
bhochtaineacht a laghdú agus dea-rialachas 
agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn 
agus a bhaint amach trí chuidiú a 
thabhairt dóibh ioncam breise a ghiniúint 
ón trádáil idirnáisiúnta, ioncam is féidir a 
ath-infheistiú ina dhiaidh sinar mhaithe 
lena bhforbairt féin agus, sa bhreis air sin, 
chun a ngeilleagair a éagsúlú. Ba cheart 
fabhair tharaife na scéime a dhíriú ar na 
tíortha sin atá i mbéal forbartha agus inar 
mó na riachtanais forbartha, trádála agus 
airgeadais atá acu.

(7) Trí bhíthin rochtain fhabhrach a 
thabhairt ar mhargadh an Aontais, ba 
cheart go mbeadh an scéim ina cabhair ag 
tíortha i mbéal forbartha ina ndícheall an 
bhochtaineacht a laghdú agus dea-rialachas 
agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn 
agus a bhaint amach trí chabhrú leo 
ioncam breise a ghiniúint ón trádáil 
idirnáisiúnta, ioncam is féidir a ath-
infheistiú ina dhiaidh sin ar mhaithe lena 
bhforbairt inbhuanaithe féin agus, sa 
bhreis air sin, chun a ngeilleagair, a 
dtáirgeacht agus a n-onnmhairí a éagsúlú. 
Ba cheart go ndíreodh fabhair tharaife na 
scéime ar na tíortha sin atá i mbéal 
forbartha agus ar mó na riachtanais 
forbartha, trádála agus airgeadais atá acu 
agus tacú go háirithe le deiseanna a 
thabhairt do tháirgí nach bhfuil chomh 
iomaíoch céanna. Agus ag déanamh 
amhlaidh, thacódh an scéim le haistriú na 
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dtíortha i mbéal forbartha chuig stádas 
ard-mheánioncaim. 

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) Ba cheart ról tábhachtach a bheith 
ag GSP maidir le trádáil in earraí, atá 
comhoiriúnach le rialacha EDT, a 
tháirgtear go hinbhuanaithe a chur chun 
cinn agus ba cheart forbairt 
spriocdhírithe agus cúnamh teicniúil a 
cheapadh agus a sholáthar chun a 
áirithiú gur féidir le tíortha tairbhíocha 
páirt iomlán a ghlacadh sa trádáil 
inbhuanaithe.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7b) Tá an comhionannas inscne i 
mbeartais uile an Aontais bunaithe go 
daingean in Airteagal 8 CFAE agus tá sé 
i gcroílár Chlár Oibre 2030 na Náisiún 
Aontaithe freisin, mar a chumhdaítear in 
SDG 5, ach is gnách le comhaontuithe 
trádála agus infheistíochta difear a 
dhéanamh do mhná agus d’fhir ar shlite 
difriúla mar gheall ar neamhionannais 
inscne struchtúracha. D’fhéadfadh scéim 
GSP rannchuidiú go dearfach le 
fostaíocht agus cumhachtú na mban. Is 
iad na codanna táirge is suntasaí faoi thrí 
shocrú GSP an Aontais ná earraí teicstíle 
agus éadaigh, arb ionann iad agus suas le 
80 % de na hallmhairí fabhracha faoi 
shocrú EBA, cé gur mná iad breis agus 
80 % den 60 milliún oibrí monarchan 
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éadaigh sa domhan.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Ba cheart socrú bunúsach (‘socrú 
caighdeánach GSP’) a bheith i gceist leis 
an scéim, agus dhá shocrú speisialta, 
eadhon an ‘socrú speisialta dreasachta um 
fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas – 
GSP+’ agus ‘an socrú speisialta le 
haghaidh na dtíortha is lú forbairt – ASA’. 
Dá bhrí sin, leantar de struchtúr na 10 
mbliana roimhe sin leis an scéim, a 
mheastar gur éirigh leis, toisc go ndírítear 
an scéim ar na tíortha is mó gátar agus go 
dtugtar aghaidh léi ar riachtanais forbartha 
éagsúla na dtairbhithe.

(8) Ba cheart socrú bunúsach (‘socrú 
caighdeánach GSP’) a bheith i gceist leis 
an scéim, agus dhá shocrú speisialta, 
eadhon an ‘socrú speisialta dreasachta um 
fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas – 
GSP+’ agus ‘an socrú speisialta le 
haghaidh na dtíortha is lú forbairt - EBA’. 
Leantar, dá bhrí sin, de struchtúr na 10 
mbliana roimhe sin leis an scéim, toisc go 
ndírítear an scéim ar na tíortha is mó gátar 
agus go dtugtar aghaidh léi ar riachtanais 
forbartha éagsúla na dtairbhithe, ar cheart 
a áireamh orthu freisin a bpróisis 
lánpháirtithe réigiúnaigh. Ba cheart 
feidhm a bheith ag an scéim i leith 
chríoch iomlán na dtíortha is tairbhithe, 
lena n-áirítear i leith limistéir 
eacnamaíocha speisialta agus i leith 
limistéir próiseála onnmhairí.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Ba cheart an socrú ginearálta GSP a 
dheonú do na tíortha i mbéal forbartha go 
léir a bhfuil riachtanas forbartha den 
chineál céanna acu agus a bhfuil leibhéal 
forbartha eacnamaíoch comhchosúil acu. 
Níl aon sainmhíniú ann ar 'tír i mbéal 
forbartha' ar leibhéal na hEagraíochta 
Domhanda Trádála, agus fágtar faoi 
thíortha a dheonaíonn fabhair liosta na 
dtíortha i mbéal forbartha atá incháilithe do 

(9) Ba cheart an socrú ginearálta GSP a 
dheonú do na tíortha i mbéal forbartha go 
léir a bhfuil riachtanas forbartha den 
chineál céanna acu, a bhfuil leibhéal 
forbartha eacnamaíoch comhchosúil acu 
agus a bhfuil gealltanas tugtha acu na 
coinbhinsiúin idirnáisiúnta dá dtagraítear 
in Iarscríbhinn VI a shíniú agus a 
dhaingniú. Má mhainníonn na tíortha na 
coinbhinsiúin idirnáisiúnta a dhaingniú 
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GSP a chinneadh. Maidir le tíortha ar 
éirigh leo a n-aistriú ó gheilleagair láraithe 
go geilleagair mhargaidh a thabhairt chun 
críche, agus atá ina ngeilleagair 
chumhachtacha sa lá atá inniu ann agus 
seasamh láidir acu sa trádáil idirnáisiúnta, 
amhail an tSín, Hong Cong, Macao agus an 
Rúis, níor cheart iad a bhreithniú mar 
thíortha i mbéal forbartha i gcomhthéacs 
GSP, agus ba cheart, dá bhrí sin, iad a 
bhaint de liosta na dtíortha incháilithe. Na 
tíortha sin a n-aicmíonn an Banc 
Domhanda mar thíortha ardioncaim nó ard-
mheánioncaim, tá leibhéil ioncaim per 
capitaacu a fhágann gur féidir leo leibhéil 
éagsúlaithe níos airde a bhaint amach 
d’uireasa fhabhair tharaife na scéime. Tá 
siad ag céim dhifriúil den fhorbairt 
eacnamaíoch agus níl, dá bhrí sin, na 
riachtanais forbartha, trádála agus 
airgeadais chéanna acu agus atá ag tíortha 
ísealioncaim i mbéal forbartha nó tíortha 
atá níos leochailí; Chun idirdhealú nach 
bhfuil údar leis a chosc, ní mór iad a 
láimhseáil ar bhealach difriúil; ní 
thairbhíonn siad de shocrú caighdeánach 
GSP dá bhrí sin. Thairis sin, an úsáid a 
bhaineann tíortha ardioncaim nó ard-
mheánioncaim as fabhair tharaife a 
sholáthraítear faoin scéim, mhéadódh sí ar 
an mbrú iomaíochta a bhíonn ar onnmhairí 
ó na tíortha níos boichte agus níos 
leochailí, rud a d’fhéadfadh, dá bhrí sin, a 
bheith ina ualach gan údar ar na tíortha i 
mbéal forbartha atá níos leochailí. Ba 
cheart a chur san áireamh le socrú 
caighdeánach GSP go bhféadfadh na 
riachtanais forbartha, trádála agus 
airgeadais athrú agus ba cheart a áirithiú 
leis go leanfaidh an socrú de bheith ar fáil 
má thagann athrú ar staid tíre.

laistigh de 5 bliana ó chur i bhfeidhm na 
bhfabhar trádála, ba cheart an scéim a 
chur ar fionraí. Níl aon sainmhíniú ann ar 
‘tír i mbéal forbartha’ ar leibhéal na 
hEagraíochta Domhanda Trádála, agus 
fágtar faoi thíortha a dheonaíonn fabhair 
liosta na dtíortha i mbéal forbartha atá 
incháilithe do GSP a chinneadh. Maidir le 
tíortha ar éirigh leo a n-aistriú ó 
gheilleagair láraithe go geilleagair 
mhargaidh a thabhairt chun críche, agus atá 
ina ngeilleagair chumhachtacha sa lá atá 
inniu ann ag a bhfuil seasamh láidir sa 
trádáil idirnáisiúnta, amhail an tSín, Hong 
Cong, Macao agus an Rúis, níor cheart iad 
a bhreithniú mar thíortha i mbéal forbartha 
i gcomhthéacs GSP, agus ba cheart, dá bhrí 
sin, iad a bhaint de liosta na dtíortha 
incháilithe. Na tíortha sin a n-aicmíonn an 
Banc Domhanda mar thíortha ardioncaim 
nó ard-mheánioncaim, tá leibhéil ioncaim 
per capita acu lena lamháiltear dóibh 
leibhéil éagsúlaithe níos airde a bhaint 
amach d’uireasa fhabhair tharaife na 
scéime. Tá siad ag céim dhifriúil den 
fhorbairt eacnamaíoch agus níl, dá bhrí sin, 
na riachtanais forbartha, trádála agus 
airgeadais chéanna acu agus atá ag tíortha 
ísealioncaim i mbéal forbartha nó tíortha 
atá níos leochailí; Chun idirdhealú nach 
bhfuil údar leis a chosc, ní mór iad a 
láimhseáil ar bhealach difriúil; ní 
thairbhíonn siad, dá bhrí sin, de shocrú 
caighdeánach GSP. Thairis sin, an úsáid a 
bhaineann tíortha ardioncaim nó ard-
mheánioncaim as fabhair tharaife a 
sholáthraítear faoin scéim, mhéadódh sí ar 
an mbrú iomaíochta a bhíonn ar onnmhairí 
ó na tíortha níos boichte agus níos 
leochailí, rud a d’fhéadfadh, dá bhrí sin, a 
bheith ina ualach gan údar ar na tíortha i 
mbéal forbartha atá níos leochailí. Ba 
cheart a chur san áireamh le socrú 
caighdeánach GSP go bhféadfadh na 
riachtanais forbartha, trádála agus 
airgeadais athrú agus ba cheart a áirithiú 
leis go leanfaidh an socrú de bheith ar fáil 
má thagann athrú ar staid tíre.
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Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Tá an socrú speisialta dreasachta 
um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-
rialachas (GSP+) bunaithe ar choincheap 
lárnach na forbartha inbhuanaithe, mar a 
aithnítear i gcoinbhinsiúin agus in 
ionstraimí idirnáisiúnta amhail 
Dearbhú 1986 na Náisiún Aontaithe maidir 
leis an gCeart chun Forbartha, Dearbhú 
Rio 1992 maidir leis an gComhshaol agus 
leis an bhForbairt, Dearbhú na 
hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair 1998 
maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus 
Cearta Bunúsacha ag an Obair, Dearbhú 
Mílaoise na Náisiún Aontaithe 2000, 
Dearbhú Johannesburg maidir leis an 
bhForbairt Inbhuanaithe 2002, Dearbhú 
Céad Bliain ILO maidir le Todhchaí na 
hOibre 2019, Doiciméad Deiridh 
Chruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe 
maidir le Forbairt Inbhuanaithe 2015 "I 
mBun Athraithe: Clár Oibre 2030 don 
Fhorbairt Inbhuanaithe", Prionsabail 
Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le 
Gnó agus Cearta an Duine, agus 
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide faoi Chreat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide. Dá 
bhrí sin, ba cheart na fabhair tharaife 
bhreise dá bhforáiltear faoin socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú 
do na tíortha sin i mbéal forbartha atá 
leochaileach ó thaobh an gheilleagair de, 
de dheasca easpa éagsúlaithe, agus a bhfuil 
coinbhinsiúin bhunúsacha idirnáisiúnta 
maidir le cearta an duine agus cearta 
saothair daingnithe acu, leis an aeráid agus 
le cosaint an chomhshaoil, agus leis an 
dea-rialachas, agus gealltanas a thabhairt 

(11)  Tá an socrú speisialta dreasachta 
um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-
rialachas (GSP+) bunaithe ar choincheap 
lárnach na forbartha inbhuanaithe, mar a 
aithnítear i gcoinbhinsiúin agus in 
ionstraimí idirnáisiúnta amhail 
Dearbhú 1986 na Náisiún Aontaithe maidir 
leis an gCeart chun Forbartha, Dearbhú 
Rio 1992 maidir leis an gComhshaol agus 
leis an bhForbairt, Dearbhú na 
hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair 1998 
maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus 
Cearta Bunúsacha ag an Obair, Dearbhú 
Mílaoise na Náisiún Aontaithe 2000, 
Dearbhú Johannesburg maidir leis an 
bhForbairt Inbhuanaithe 2002, Dearbhú 
Céad Bliain EIS maidir le Todhchaí na 
hOibre 2019, Doiciméad Críochnaitheach 
Chruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe 
maidir le Forbairt Inbhuanaithe 2015 ‘I 
mBun Athraithe: Clár Oibre 2030 don 
Fhorbairt Inbhuanaithe’, Prionsabail 
Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le 
Gnó agus Cearta an Duine, agus 
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide faoi Chreat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide. Ba 
cheart, dá bhri sin, na fabhair tharaife 
bhreise dá bhforáiltear faoin socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú 
do na tíortha sin i mbéal forbartha atá 
leochaileach ó thaobh an gheilleagair de, 
de dheasca easpa éagsúlaithe, agus a bhfuil 
coinbhinsiúin bhunúsacha idirnáisiúnta 
maidir le cearta an duine agus cearta 
saothair, maidir leis an aeráid agus le 
cosaint an chomhshaoil, agus maidir leis 
an dea-rialachas, daingnithe acu agus tús 
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go n-áiritheofar go gcuirfear chun feidhme 
go héifeachtach iad. Ba cheart don socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas cuidiú leis 
na tíortha sin na freagrachtaí breise, a 
eascraíonn as daingniú agus cur chun 
feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún sin, 
a ghlacadh chucu féin. Ba cheart liosta na 
gcoinbhinsiún is ábhartha do GSP a 
thabhairt cothrom le dáta chun forbairt na 
n-ionstraimí bunúsacha agus na gcaighdeán 
bunúsacha idirnáisiúnta a léiriú níos fearr 
agus ba cheart cur chuige 
réamhghníomhach a ghlacadh leo maidir 
leis an bhforbairt inbhuanaithe i gcomhréir 
leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
agus le Clár Oibre 2030. I ndáil leis sin, 
cuirtear isteach na coinbhinsiúin seo a 
leanas: Comhaontú Pháras maidir leis an 
Athrú Aeráide (2015) – a tháinig in ionad 
Phrótacal Kyoto; an Coinbhinsiún ar 
Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas 
(CRPD); an Prótacal Roghnach a ghabhann 
leis an gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh 
maidir le Rannpháirtíocht Leanaí i 
gCoinbhleacht Armtha (OP-CRC-AC); 
Coinbhinsiún EIS Uimh. 81 maidir le 
Cigireacht Saothair; Coinbhinsiún EIS 
Uimh. 144 maidir le Cigireacht Saothair; 
agus Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in 
aghaidh na Coireachta Eagraithe 
Trasnáisiúnta. 

curtha acu lena gcur chun feidhme, agus 
a bhfuil gealltanas tugtha acu go n-
áiritheoidh siad go gcuirfear chun feidhme 
go héifeachtach iad agus go n-oibreoidh 
siad i gcomhar le chéile maidir le 
faireachán a dhéanamh ar an gcur chun 
feidhme sin. Ba cheart don socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas cabhrú leis na tíortha sin na 
freagrachtaí breise, a eascraíonn as 
daingniú agus cur chun feidhme 
éifeachtach na gcoinbhinsiún sin, a 
ghlacadh chucu féin. Ba cheart liosta na 
gcoinbhinsiún is ábhartha do GSP a 
thabhairt cothrom le dáta chun forbairt na 
n-ionstraimí bunúsacha agus na gcaighdeán 
bunúsacha idirnáisiúnta a léiriú níos fearr 
agus ba cheart cur chuige 
réamhghníomhach a ghlacadh leo maidir 
leis an bhforbairt inbhuanaithe i gcomhréir 
leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
agus le Clár Oibre 203018. Ina leith sin, 
cuirtear isteach na coinbhinsiúin seo a 
leanas: Comhaontú Pháras maidir leis an 
Athrú Aeráide (2015) – a tháinig in ionad 
Phrótacal Kyoto; an Coinbhinsiún ar 
Chearta Daoine atá faoi Mhíchumais 
(CRPD); an Prótacal Roghnach a ghabhann 
leis an gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh 
maidir le Rannpháirtíocht Leanaí i 
gCoinbhleacht Armtha (OP-CRC-AC); 
Coinbhinsiún EIS Uimh. 81 maidir le 
Cigireacht Saothair; Coinbhinsiún EIS 
Uimh. 144 maidir le Cigireacht Saothair; 
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in 
aghaidh na Coireachta Eagraithe 
Trasnáisiúnta; an Chéad Phrótacal 
Roghnach a ghabhann leis an gCúnant 
Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus 
Polaitiúla; Reacht na Róimhe den Chúirt 
Choiriúil Idirnáisiúnta.

______________ ____________
18 Na Náisiúin Aontaithe (2015). Rún arna 
ghlacadh ag an gComhthionól Ginearálta 
an 25 Meán Fómhair 2015 dar teideal: 
Transforming Our World the Agenda 2030 
for Sustainable Development: [I mBun 
Athraithe: Clár Oibre 2030 don Fhorbairt 

18 Na Náisiúin Aontaithe (2015). Rún arna 
ghlacadh ag an gComhthionól Ginearálta 
an 25 Meán Fómhair 2015 dar teideal: 
Transforming Our World the Agenda 2030 
for Sustainable Development: [I mBun 
Athraithe: Clár Oibre 2030 don Fhorbairt 
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Inbhuanaithe] (A/RES/70/1), ar fáil ag: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

Inbhuanaithe] (A/RES/70/1), ar fáil ag: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Tá spriocanna uaillmhianacha 
leagtha amach ag an Aontas chun an 
fhorbairt inbhuanaithe a chur chun cinn 
ina ghnéithe daonna, sóisialta, 
eacnamaíocha agus comhshaoil, go 
háirithe tríd an gComhaontú Glas don 
Eoraip, tríd an bPlean Gníomhaíochta 
don Gheilleagar Ciorclach, tríd an 
Straitéis Ón bhFeirm go dtí an Forc, nó i 
réimsí an díchill chuí chorparáidigh 
inbhuanaithe agus an dífhoraoisithe, a 
bheidh ina siocair le hathruithe 
bunúsacha ar phatrúin trádála a mbeidh 
tionchar ábhartha acu ar scéim GSP le 
linn na 10 mbliana atá amach romhainn. 
Le cur chun feidhme na scéime 
ginearálaithe um fhabhair tharaife, ba 
cheart an plé atá ann faoi láthair maidir 
le tionscnaimh an Aontais a 
chomhtháthú, ar plé é a mbeidh 
caighdeáin chomhshaoil, shóisialta agus 
táirgthe sláinte i bhfad níos airde i gceist 
leis i gcás táirgí an Aontais agus táirgí a 
allmhaireofar isteach san Aontas ó thríú 
tíortha.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 b (nua)

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11b) Ba cheart do AE caidreamh a 
bhunú le tíortha tairbhíocha, ar bhonn 
comhthuisceana agus ar bhealach 
leanúnach agus comhoibritheach, chun 
cabhrú leo caighdeáin idirnáisiúnta, 
shóisialta, dhaonna agus chomhshaoil a 
bhaint amach agus a chur chun feidhme, 
agus leibhéal forbartha na dtíortha á chur 
san áireamh.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11c) Trí níos mó béime a chur ar chur 
chun feidhme éifeachtach na 
gcroíchoinbhinsiúin idirnáisiúnta dá 
dtagraítear in Iarscríbhinn VI, agus mar 
bheart d’athrú dearfach, ba cheart go 
rannchuideodh an scéim leis an gcuspóir 
sin agus go n-éascófaí léi na dálaí 
socheacnamaíocha agus comhshaoil a 
bhfuil gá leo chun cómhalartacht sna 
caighdeáin táirgeachta a bhaint amach de 
réir a chéile ag na tíortha tairbhíocha san 
fhadtéarma.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Ba cheart tíortha atá ag imeacht ar 
aghaidh ón gcatagóir Tíortha is Lú Forbairt 
(LDC) a bhunaigh na Náisiúin Aontaithe a 
spreagadh chun leanúint ar aghaidh ar 
chonair na forbartha inbhuanaithe. Chun na 
críche sin, ba cheart na critéir 

(12) Ba cheart tíortha atá ag imeacht ar 
aghaidh ón gcatagóir Tíortha is Lú Forbairt 
(TLF) a bhunaigh na Náisiúin Aontaithe a 
spreagadh chun leanúint ar aghaidh ar 
chonair na forbartha inbhuanaithe. Chun na 
críche sin, ba cheart na critéir 
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leochaileachta eacnamaíche chun cáiliú 
don socrú speisialta dreasachta um 
fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a 
dhéanamh níos éasca i gcomparáid le 
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012, chun 
rochtain a éascú do líon níos mó tíortha atá 
ag imeacht ar aghaidh ón gcatagóir tíortha 
is lú forbairt.

leochaileachta eacnamaíche chun cáiliú 
don socrú speisialta dreasachta um 
fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a 
dhéanamh níos éasca i gcomparáid le 
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012, chun 
rochtain a éascú do líon níos mó tíortha atá 
ag imeacht ar aghaidh ón gcatagóir tíortha 
is lú forbairt. Ba cheart don Choimisiún 
dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an dul 
chun cinn leanúnach agus marthanach i 
dtreo na coinbhinsiúin idirnáisiúnta a 
chumhdaítear leis an Rialachán seo a 
dhaingniú, agus ba cheart clárú 
airgeadais forbartha AE a cheapadh chun 
an cuspóir sin a chur san áireamh mar is 
cuí.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Ba cheart fabhair a cheapadh chun 
tuilleadh fás eacnamaíoch a chur chun 
cinn, agus, trína bhíthin sin, chun go 
bhfreagrófar go dearfach don ghá atá le 
forbairt inbhuanaithe a bheith ann. Faoin 
socrú speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas, ba cheart, 
dá bhrí sin, na taraifí ad valorem a chur ar 
fionraí i gcás na dtíortha tairbhíocha lena 
mbaineann. Ba cheart na dleachtanna 
sonracha a fhionraí freisin, mura rud é go 
bhfuil siad comhcheangailte le dleacht 
chustaim ad valorem.

(13) Ba cheart fabhair a cheapadh chun 
tuilleadh fás inbhuanaithe a chur chun 
cinn, agus, trína bhíthin sin, chun go 
bhfreagrófar go dearfach don ghá atá le 
forbairt inbhuanaithe a bheith ann. Ba 
cheart cabhair spriocdhírithe ón Aontas 
don trádáil agus do mhaoiniú na 
forbraíochta, lena n-áirítear maoiniú 
cumaiscthe agus ráthaíochtaí, a sholáthar 
dá réir sin, chun cabhrú le trádáil agus 
infheistíocht inbhuanaithe i leith na 
hacmhainneachta táirgeachta, i leith an 
éagsúlaithe agus i leith an bhreisluacha, 
go háirithe ag tíortha ísealioncaim, a chur 
chun cinn. Faoin socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas, ba cheart, dá bhrí sin, na 
taraifí ad valorem a chur ar fionraí i gcás 
na dtíortha tairbhíocha lena mbaineann. Ba 
cheart na dleachtanna sonracha a fhionraí 
freisin, mura rud é go bhfuil siad 
comhcheangailte le dleacht chustaim ad 
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valorem.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Maidir le tíortha ar deonaíodh an 
socrú speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas dóibh i 
gcomhréir le Rialachán (AE) 
Uimh. 978/2012, ba cheart dóibh iarratas 
nua a thíolacadh laistigh de 2 bhliain tar éis 
dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo. 
Chun leanúnachas agus deimhneacht 
dhlíthiúil a áirithiú d’oibreoirí 
eacnamaíocha, áfach, ní mór na fabhair 
tharaife faoin socrú speisialta dreasachta 
um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-
rialachas dá bhforáiltear i Rialachán (AE) 
Uimh. 978/2012 a choinneáil ar bun le linn 
na tréimhse ina ndéanfar measúnú ar a n-
iarratas. Is féidir breathnú go fabhrach ar 
iarrataí ar chúnamh teicniúil agus 
airgeadais ó thíortha iarrthacha a 
bhaineann le daingniú agus cur chun 
feidhme na gcoinbhinsiún.

(15) Maidir le tíortha ar deonaíodh an 
socrú speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas dóibh i 
gcomhréir le Rialachán (AE) 
Uimh. 978/2012, ba cheart dóibh iarratas 
nua a thíolacadh laistigh de 2 bhliain tar éis 
dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo. 
Chun leanúnachas agus deimhneacht 
dhlíthiúil a áirithiú d’oibreoirí 
eacnamaíocha, áfach, ní foláir na fabhair 
tharaife faoin socrú speisialta dreasachta 
um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-
rialachas dá bhforáiltear i Rialachán (AE) 
Uimh. 978/2012 a choinneáil ar bun le linn 
na tréimhse ina ndéanfar measúnú ar a n-
iarratas. Ba cheart don Aontas a 
chomhaontú, a mhéid is féidir, go gcuirfí 
ar fáil cúnamh teicniúil agus airgeadais le 
haghaidh tíortha iarrthacha a bhaineann le 
daingniú agus cur chun feidhme na 
gcoinbhinsiún. Ba cheart 
dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an dul 
chun cinn leanúnach agus marthanach i 
dtreo na croíchoinbhinsiúin idirnáisiúnta 
a dhaingniú agus a chur chun feidhme, 
agus ba cheart cúnamh teicniúil agus 
airgeadais an Aontais a cheapadh chun 
an cuspóir sin a chur san áireamh mar is 
cuí. 

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) Ba cheart go gcuimseodh an t-
iarratas ar an socrú dreasachta speisialta 
um fhorbairt inbhuanaithe, i measc nithe 
eile, plean poiblí gníomhaíochta 
réamhbhreathnaitheach ina 
mionsonraítear liosta beart tosaíochtaí-
dhírithe a bheidh le glacadh, ar bearta iad 
a mheastar a bheith riachtanach chun na 
coinbhinsiúin idirnáisiúnta ábhartha a 
chur chun feidhme go héifeachtach. Ba 
cheart go mbeadh na bearta sin ina 
dtagarmharcanna chun taraifí a chur ar 
fionraí go comhleanúnach agus go 
liostófaí iad i sceideal fionraí taraifí, a 
chuirfí san áireamh sa phlean 
gníomhaíochta. Maidir leis an bplean 
gníomhaíochta sin, ar cheart don tír 
thairbhíoch teacht ar chomhthuiscint leis 
an gCoimisiún ina leith agus, i gcás inarb 
iomchuí, leis an tSeirbhís Eorpach 
Gníomhaíochta Seachtraí, ba cheart 
spriocdhátaí a áireamh ann freisin agus 
ba cheart go sainaithneofaí ann 
comhlachtaí ábhartha na tíre tairbhíche 
atá freagrach as a chur chun feidhme. Tá 
bailíocht na bpleananna gníomhaíochta 
faoi réir fhad tréimhse an Rialacháin seo.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart don Choimisiún agus i 
gcás inarb iomchuí, don tSeirbhís Eorpach 
Gníomhaíochta Seachtraí, faireachán a 
dhéanamh ar stádas dhaingniú na 
gcoinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le cearta 
an duine agus cearta saothair, cosaint an 
chomhshaoil agus dea-rialachas agus ar 
chur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún, trí scrúdú a dhéanamh ar an 
bhfaisnéis ábhartha, go háirithe, i gcás ina 

(16) Ba cheart don Choimisiún agus i 
gcás inarb iomchuí, don tSeirbhís Eorpach 
Gníomhaíochta Seachtraí, faireachán a 
dhéanamh ar stádas dhaingniú na 
gcoinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le cearta 
an duine agus cearta saothair, cosaint an 
chomhshaoil agus dea-rialachas agus ar 
chur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún, trí mheasúnú a dhéanamh, 
ar bhealach trédhearcach, ar an dul chun 
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mbeidh fáil orthu, ar chonclúidí agus ar 
mholtaí na gcomhlachtaí ábhartha 
faireacháin arna mbunú faoi na 
coinbhinsiúin sin. Gach 3 bliana, ba cheart 
don Choimisiún tuarascáil a thíolacadh do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le stádas dhaingniú na 
gcoinbhinsiún faoi seach, maidir le conas 
atá na tíortha is tairbhithe ag comhlíonadh 
aon oibleagáidí tuairiscithe faoi na 
coinbhinsiúin sin, agus maidir le stádas 
chur i bhfeidhm na gcoinbhinsiún sa 
chleachtas.

cinn arna dhéanamh i gcur chun feidhme 
an phlean gníomhaíochta, agus trí scrúdú 
a dhéanamh ar an bhfaisnéis ábhartha, go 
háirithe, i gcás ina mbeidh fáil orthu, ar 
chonclúidí agus ar mholtaí na gcomhlachtaí 
ábhartha faireacháin arna mbunú faoi na 
coinbhinsiúin sin. Ba cheart an faireachán 
sin a bheith bunaithe ar mhisin 
ardleibhéil ar an láthair freisin. Faoi 
chuimsiú na misean sin, ba cheart go 
rachfaí i gcomhairle go hiomchuí le 
geallsealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus 
cosantóirí chearta an duine, sna tíortha 
tairbhíocha. Gach 3 bliana, ba cheart don 
Choimisiún tuarascáil a thíolacadh do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le stádas dhaingniú na 
gcoinbhinsiún faoi seach, maidir le conas 
atá na tíortha tairbhíocha ag comhlíonadh 
aon oibleagáidí tuairiscithe faoi na 
coinbhinsiúin sin, agus maidir le stádas 
chur i bhfeidhm na gcoinbhinsiún go 
hiarbhír, go háirithe ar bhonn chur chun 
feidhme an phlean gníomhaíochta. Ina 
gconclúidí maidir leis an bhfaireachán, 
ba cheart go soláthródh an Coimisiún 
agus, i gcás inarb iomchuí, an tSeirbhís 
Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, 
moltaí soiléire i dtaobh saincheisteanna 
agus gníomhaíochtaí a mbeidh tosaíocht 
le tabhairt dóibh don tréimhse dá éis sin.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16a) Ba cheart go mbeadh ról 
ríthábhachtach ag Toscaireachtaí AE i 
dtíortha tairbhíocha i gcur chun feidhme 
foriomlán an Rialacháin seo. Ba cheart 
do Thoscaireachtaí an Aontais pointí 
fócasacha a chur ar bun lena n-
áiritheofaí comhordú i measc na n-uirlisí 
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éagsúla chun tacú leis an tír thairbhíoch 
ceanglais an Rialacháin seo a chur chun 
feidhme.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16b) Ba cheart go rachfaí i gcomhairle 
leis an tsochaí shibhialta agus le 
geallsealbhóirí ábhartha eile i rith an 
timthrialla faireacháin bunaithe ar 
nósanna imeachta poiblí agus 
spriocdhátaí, agus ba cheart an fhaisnéis 
a chuireann siad isteach a chur i gcuntas 
go cuí.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16c) Ba cheart don Choimisiún gné 
láidir forbartha inbhuanaithe a chur 
chun cinn i slabhraí luacha domhanda, i 
gcomhréir leis na hoibleagáidí díchill 
chuí a leagtar amach i bPrionsabail 
Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir 
le Gnó agus Cearta an Duine.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Ar mhaithe le faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme agus, i 

(17) Ar mhaithe le faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme agus, i 
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gcás inarb infheidhme, ar aistarraingt 
fabhar taraife, bíonn tuarascálacha ó 
chomhlachtaí ábhartha faireacháin fíor-
riachtanach. Mar sin féin, féadfar na 
tuarascálacha sin a fhorlíonadh le faisnéis 
eile a bheidh ar fáil don Choimisiún, lena 
n-áirítear faisnéis a gheofar faoi chláir um 
chúnamh teicniúil dhéthaobhaigh nó 
iltaobhaigh, agus trí fhoinsí eile faisnéise, 
ar choinníoll go mbeidh siad cruinn agus 
iontaofa. D’fhéadfaí a áireamh leis sin 
faisnéis ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, ó rialtais, ó eagraíochtaí 
idirnáisiúnta, ón tsochaí shibhialta, ó 
chomhpháirtithe sóisialta, nó ó ghearáin a 
fuarthas tríd an bPointe Iontrála Aonair ar 
choinníoll go gcomhlíonfaidh siad na 
ceanglais ábhartha. D’fhéadfaí easnaimh a 
shainaithnítear le linn an phróisis 
faireacháin a chur san áireamh i 
gclársceidealú níos spriocdhírithe ón 
gCoimisiún amach anseo maidir le 
cúnamh forbartha.

gcás inarb infheidhme, ar dheonú ina 
dhiaidh sin nó ar aistarraingt fabhar 
taraife, bíonn tuarascálacha ó chomhlachtaí 
ábhartha faireacháin bunriachtanach. 
Féadfar na tuarascálacha sin, áfach, a 
mhéid is féidir, a fhorlíonadh le faisnéis 
eile a bheidh ar fáil, lena n-áirítear faisnéis 
a gheofar faoi chláir um chúnamh teicniúil 
dhéthaobhaigh nó iltaobhaigh, agus trí 
fhoinsí eile faisnéise, ar choinníoll go 
mbeidh siad cruinn agus iontaofa. 
D’fhéadfaí a áireamh air sin faisnéis ó 
institiúidí, comhlachtaí, oifigí nó 
gníomhaireachtaí an Aontais, ó rialtais, ó 
eagraíochtaí idirnáisiúnta, ón tsochaí 
shibhialta, ó chomhpháirtithe sóisialta, ó 
ionadaithe ar na leasanna eacnamaíocha, 
nó ó ghearáin a fuarthas tríd an SEP ar 
choinníoll go gcomhlíonfaidh siad na 
ceanglais ábhartha. Ba cheart easnaimh a 
shainaithnítear le linn an phróisis 
faireacháin a bheith ina mbonn le 
clársceidealú cúnaimh forbartha an 
Choimisiúin don am atá le teacht agus le 
cúnamh teicniúil a sholáthar ar bhealach 
níos spriocdhírithe.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) I mí Iúil 2020, cheap an Coimisiún 
an Príomh-Oifigeach Forfheidhmithe 
Trádála agus é mar ról aige rialacha trádála 
a fhorfheidhmiú. I dtaca leis sin, i mí na 
Samhna 2020, sheol an Coimisiún sásra 
nua um ghearáin, an Pointe Iontrála Aonair 
(‘SEP’), mar chuid dá iarrachtaí méadaithe 
forfheidhmiú agus cur chun feidhme na 
ngealltanas trádála a neartú. Tríd an 
bPointe Iontrála Aonair, faigheann an 
Coimisiún gearáin maidir le hábhair 
éagsúla a bhaineann le beartas trádála, lena 
n-áirítear sáruithe ar ghealltanais GSP. Ba 

(18) I mí Iúil 2020, cheap an Coimisiún 
an Príomh-Oifigeach Forfheidhmithe 
Trádála agus é mar ról aige rialacha trádála 
a fhorfheidhmiú. I dtaca leis sin, i mí na 
Samhna 2020, sheol an Coimisiún sásra 
nua um ghearáin, an Pointe Iontrála Aonair 
(‘SEP’), mar chuid dá iarrachtaí méadaithe 
forfheidhmiú agus cur chun feidhme na 
ngealltanas trádála a neartú. Tríd an SEP, 
faigheann an Coimisiún gearáin maidir le 
hábhair éagsúla a bhaineann le beartas 
trádála, lena n-áirítear sáruithe ar 
ghealltanais GSP. Tá an SEP inrochtana 



RR\1256203GA.docx 23/168 PE703.100v02-00

GA

cheart córas nua gearán den sórt sin a 
chomhtháthú faoi chuimsiú an Rialacháin 
seo.

do shaoránaigh, eintitis, ceardchumainn, 
geallsealbhóirí, cosantóirí chearta an 
duine agus don tsochaí shibhialta atá 
bunaithe san Aontas nó sna tíortha 
tairbhíocha agus ba cheart don 
Choimisiún rúndacht na ngearán a 
áirithiú, lena n-áirítear céannacht na 
ngearánach agus na gnéithe ábhartha 
uile a bhaineann leis an ngearán. Ba 
cheart an córas nua gearán sin a 
chomhtháthú agus a chur ar bhonn 
foirmiúil faoi chuimsiú an Rialacháin seo. 

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Ba cheart leanúint de dhleachtanna 
Comhtharaife Custaim a fhionraí i gcás 
táirgí neamhíogaire, ach i gcás táirgí 
íogaire ba cheart laghdú taraife a bheith 
ann chun ráta sásúil úsáide a áirithiú agus 
an tráth céanna cás na dtionscal 
comhfhreagrach san Aontas a chur san 
áireamh.

(21) Ba cheart leanúint de dhleachtanna 
Comhtharaife Custaim a fhionraí i gcás 
táirgí neamhíogaire, ach i gcás táirgí 
íogaire ba cheart laghdú taraife a bheith 
ann chun ráta sásúil úsáide a áirithiú agus 
éifeacht na forbartha a uasmhéadú agus 
cás na dtionscal comhfhreagrach san 
Aontas á chur i gcuntas ag an am céanna.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart laghdú taraife den sórt 
sin a bheith tarraingteach a dhóthain, chun 
trádálaithe a spreagadh le leas a bhaint as 
na deiseanna a chuirtear ar fáil leis an 
scéim. Dá bhrí sin, ba cheart na 
dleachtanna ad valorem a laghdú le ráta 
comhréidh de 3.5 phointe céatadáin ó ráta 
dleachta na ‘náisiún barrfhabhair’, agus ba 
cheart dleachtanna den sórt sin do theicstílí 

(22) Ba cheart laghdú ar tharaifí a 
bheith tarraingteach a dhóthain, chun 
trádálaithe a spreagadh le leas a bhaint as 
na deiseanna a chuirtear ar fáil leis an 
scéim. Ba cheart, dá bhrí sin, na 
dleachtanna ad valorem a laghdú le ráta 
comhréidh de 3,5 pointe céatadáin ó ráta 
dleachta an ‘náisiúin barrfhabhair’, agus 
ba cheart dleachtanna den sórt sin do 



PE703.100v02-00 24/168 RR\1256203GA.docx

GA

agus d’earraí teicstíle a laghdú 20 %. Ba 
cheart dleachtanna sonracha a laghdú 
30 %. I gcás ina ndéantar dleacht íosta a 
shonrú, níor cheart go mbeadh feidhm ag 
an dleacht íosta sin.

theicstílí agus d’earraí teicstíle a laghdú 
20 %. Ba cheart dleachtanna sonracha a 
laghdú 30 %. I gcás ina ndéantar dleacht 
íosta a shonrú, níor cheart go mbeadh 
feidhm ag an dleacht íosta sin.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23a) Sásraí riachtanacha is ea coimircí 
chun laghdú a dhéanamh ar spleáchas na 
dtíortha tairbhíocha ar líon beag táirgí, 
chun fabhair a dhíriú ar tháirgí nach 
bhfuil chomh hiomaíoch céanna agus 
chun fás eacnamaíoch a spreagadh. Leis 
an scéim, ba cheart leasanna airgeadais 
agus eacnamaíocha an Aontais a threisiú 
trí choimircí éifeachtacha 
infhorfheidhmithe a chur ar fáil do 
tháirgí íogaire, ar bearta iad lenar cheart, 
ag an am céanna, feabhas a chur ar 
éagsúlú a ngeilleagar agus ar chur chun 
feidhme ceart sóisialta agus comhshaoil i 
dtíortha tairbhíocha.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Ba cheart grádúchán táirgí a bheith 
bunaithe ar chritéir a bhaineann le ranna 
agus caibidlí den Chomhtharaif Chustaim. 
Ba cheart feidhm a bheith ag grádúchán 
táirgí maidir le roinn nó fo-roinn chun na 
cásanna ina ndéantar grádúchán táirgí 
ilchineálacha a laghdú. Ba cheart 
grádúchán roinne nó fo-roinne (arna 
comhdhéanamh de chaibidlí) le haghaidh 
tíre is tairbhí a chur i bhfeidhm nuair a 

(24) Ba cheart grádúchán táirgí a bheith 
bunaithe ar chritéir a bhaineann le ranna 
agus caibidlí na Comhtharaife Custaim. 
Ba cheart feidhm a bheith ag grádúchán 
táirgí i leith roinne nó foroinne chun 
laghdú a dhéanamh ar na cásanna ina 
ndéantar táirgí ilchineálacha a ghrádú. Ba 
cheart grádúchán roinne nó foroinne (arna 
comhdhéanamh de chaibidlí) i gcás tír 
thairbhíoch a chur i bhfeidhm nuair a 



RR\1256203GA.docx 25/168 PE703.100v02-00

GA

chomhlíonann an roinn na critéir 
ghrádúcháin ar feadh 3 bliana as a chéile, 
chun intuarthacht agus cothroime an 
ghrádúcháin a mhéadú trí bhíthin an 
éifeacht atá ag athrúcháin mhóra agus 
eisceachtúla sa staidreamh maidir le 
hallmhairí a dhíchur. Níor cheart go 
mbeadh feidhm ag grádúchán maidir leis 
na tíortha a thairbhíonn den socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas ná maidir 
leis na tíortha a thairbhíonn den socrú 
speisialta do na tíortha is lú forbairt ós rud 
é go bhfuil a bpróifíl eacnamaíoch an-
chosúil lena chéile, rud a fhágann 
leochaileach iad mar gheall ar bhonn 
onnmhairiúcháin íseal neamhéagsúlaithe. 
Tá feidhm ag na fabhair tharaife dá 
bhforáiltear sa Rialachán seo maidir le 
táirgí de thionscnamh na dtíortha 
tairbhíocha i gcomhréir leis na rialacha 
tionscnaimh atá leagtha síos i gCód 
Custaim an Aontais agus na gníomhartha 
dlíthiúla arna nglacadh i gcomhréir leis na 
cumhachtaí a thugtar leis an gCód sin, go 
háirithe Rialachán Tarmligthe (AE) 
2015/244619 ón gCoimisiún agus Rialachán 
Cur Chun Feidhme (AE) 2015/244720 ón 
gCoimisiún. Ba cheart carnadh réigiúnach 
idir tíortha de ghrúpaí réigiúnacha 
éagsúla agus carnadh leathnaithe a 
dheonú ar choinníoll go dtabharfaidh an tír 
is tairbhí is iarratasóir fianaise 
leordhóthanach go bhfreagraíonn an 
carnadh dá riachtanais forbartha, 
mhaoinithe agus trádála, agus go dtiocfaidh 
dá thoradh sin, i measc nithe eile, fás 
eacnamaíoch, díothú na bochtaineachta, 
éagsúlú onnmhairí agus tionsclaíocht, agus 
ar choinníoll nach mbeidh tionchar diúltach 
aige ar staid tíortha eile, go háirithe tíortha 
is tairbhithe den scéim GRSA. Nuair a 
bheidh measúnú á dhéanamh ar cibé acu a 
fhreagraítear do riachtanais forbartha, 
mhaoinithe agus trádála na tíre iarrthaí le 
carnadh a dheonú, ba cheart don 
Choimisiún spleáchas na tíre is tairbhí ar 
an tír sholáthair a chur san áireamh mar 
aon le peirspictíochtaí i ndáil leis na táirgí 

chomhlíonann an roinn na critéir 
ghrádúcháin thar thréimhse 3 bliana as a 
chéile, ar mhaithe le hintuarthacht agus 
cothroime an ghrádúcháin a mhéadú trí 
dheireadh a chur le héifeacht na n-
athruithe móra agus eisceachtúla sna 
staitisticí allmhairiúcháin. Níor cheart go 
mbeadh feidhm ag grádúchán i leith na 
dtíortha a thairbhíonn den socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas (GSP+) ná i leith na dtíortha 
a thairbhíonn den socrú speisialta do na 
tíortha is lú forbairt (EBA) ós rud é go 
bhfuil a bpróifíl eacnamaíoch an-chosúil le 
chéile, rud a fhágann leochaileach iad mar 
gheall ar bhonn onnmhairiúcháin íseal, 
neamhéagsúlaithe. Ba cheart don 
Choimisiún faireachán a dhéanamh, i 
gcomhar le geallsealbhóirí agus leis an 
tsochaí shibhialta, ar acmhainneacht 
forbartha agus onnmhairithe na dtíortha 
tairbhíocha a d’fhéadfadh an stádas Ard-
Mheánioncaim a bhaint amach. Ba 
cheart go mbeadh sé d’aidhm ag an 
bhfaireachán sin feabhas a chur ar an 
spriocdhíriú a dhéanfar ar tháirgí íogaire 
faoin sásra grádúcháin táirgí, moltaí 
soiléire a thabhairt maidir le 
gníomhaíochtaí chun feabhas a chur ar 
éagsúlú na n-onnmhairí agus a áirithiú 
go ndéanfar fabhair taraife faoin GSP a 
aistarraingt ó tháirgí iomaíocha ar 
mhaithe le deiseanna breise a chur ar fáil 
i margadh AE i gcás onnmhairí na 
dtíortha is mó atá i ngátar. Tá feidhm ag 
na fabhair tharaife dá bhforáiltear sa 
Rialachán seo i leith táirgí de thionscnamh 
na dtíortha tairbhíocha i gcomhréir leis na 
rialacha tionscnaimh a leagtar síos i gCód 
Custaim an Aontais agus leis na 
gníomhartha dlíthiúla arna nglacadh i 
gcomhréir leis na cumhachtaí a thugtar leis 
an gCód sin, go háirithe Rialachán 
Tarmligthe (AE) 2015/2446 ón gCoimisiún 
agus Rialachán Cur Chun Feidhme 
(AE) 2015/2447 ón gCoimisiún. Ionstraim 
thábhachtach is ea an carnadh 
réigiúnach idir tíortha ina bhfuil grúpaí 
réigiúnacha éagsúla agus an carnadh 
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i dtrácht amach anseo. leathnaithe chun tacú le lánpháirtíocht 
réigiúnach agus ba cheart iad a spreagadh 
freisin faoin Rialachán seo mar ghnéithe 
tábhachtacha den fhorbairt inbhuanaithe. 
Ba cheart carnadh réigiúnach a dheonú ar 
choinníoll go dtabharfaidh an tír 
thairbhíoch is iarratasóir fianaise 
leordhóthanach go bhfreagraíonn an 
carnadh dá riachtanais forbartha, 
mhaoinithe agus trádála, agus go 
dtacaíonn sé leis an lánpháirtiú 
réigiúnach, agus go dtiocfaidh as sin, i 
measc nithe eile, fás eacnamaíoch 
inbhuanaithe agus deireadh leis an 
mbochtaineacht, éagsúlú onnmhairí agus 
forbairt na hacmhainneachta 
monaraíochta, tairbhí nithiúla do na 
pobail áitiúla, agus ar choinníoll nach 
mbeidh tionchar diúltach aige ar staid 
tíortha eile, go háirithe tíortha tairbhíocha 
EBA. Nuair a bheidh measúnú á dhéanamh 
i dtaobh an bhfreagraítear do riachtanais 
forbartha, mhaoinithe agus trádála na tíre 
iarrthaí le carnadh a dheonú, ba cheart don 
Choimisiún spleáchas na tíre tairbhíche ar 
ionchais thodhchaíocha na tíre soláthair a 
chur i gcuntas a mhéid a bhaineann leis 
na táirgí i dtrácht agus leis na tionchair ar 
an lánpháirtiú réigiúnach. Ba cheart aon 
cheanglais fhoirmiúla agus aon ualaí 
riaracháin a bhaineann le hiarratas a 
dhéanamh ar rochtain leathnaithe ar 
charnadh réigiúnach a shocrú go 
comhréireach íseal, ionas nach ndéanfar 
tairbhithe GSP a dhíspreagadh ó 
infheistíocht a dhéanamh i slabhraí 
soláthair réigiúnacha.

__________________ __________________
19 Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/2446 
ón gCoimisiún an 28 Iúil 2015 lena 
bhforlíontar Rialachán (AE) 
Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann 
le rialacha mionsonraithe maidir le 
forálacha áirithe de Chód Custaim an 
Aontais (IO L 343, 29.12.2015, lch. 1).

19 Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/2446 
ón gCoimisiún an 28 Iúil 2015 lena 
bhforlíontar Rialachán (AE) 
Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann 
le rialacha mionsonraithe maidir le 
forálacha áirithe de Chód Custaim an 
Aontais (IO L 343, 29.12.2015, lch. 1).

20 Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 20 Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 
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2015/2447 ón gCoimisiún an 
24 Samhain 2015 lena leagtar síos rialacha 
mionsonraithe maidir le forálacha áirithe 
de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais a 
chur chun feidhme (IO L 343, 29.12.2015, 
lgh. 558–893). 

2015/2447 ón gCoimisiún an 
24 Samhain 2015 lena leagtar síos rialacha 
mionsonraithe maidir le forálacha áirithe 
de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais a 
chur chun feidhme (IO L 343, 29.12.2015, 
lgh. 558–893).

Réasúnú

Ba cheart spreagadh a thabhairt do théarmaí níos fearr i gcás carnadh réigiúnach (amhail a 
leagtar amach faoi aithris 24 agus in Airteagal 33 (3)), ós rud é go ndéanfar leis tíortha GSP 
a chumasú tuilleadh chun forbairt a dhéanamh ar a slabhraí soláthair agus chomhtháthú níos 
fearr a dhéanamh leis an ngeilleagar domhanda. Is den tábhacht é, dá bhrí sin, nach mbeidh 
na forálacha maidir le carnadh, ina siocair le ceanglais dhíréireacha do thíortha GSP i leith 
a dtáirgí a charnadh le comhpháirtithe réigiúnacha, ós rud é nach mbeadh de thoradh air sin 
ach díspreagadh a dhéanamh ar infheistíocht san fhorbairt ar shlabhraí soláthair 
réigiúnacha níos forásaí. Leis an bhfoclaíocht atá ann faoi láthair, iarrtar ar thairbhithe GSP 
‘fianaise leordhóthanach a thabhairt go bhfreagraíonn carnadh dá riachtanais fhorbartha, 
airgeadais agus trádála’. Cé nach bhfuil sé soiléir go leor a bhfuil i gceist leis sin, ba cheart 
an Coimisiún a spreagadh chun ualaí riaracháin, agus ceanglais fhoirmiúla, a laghdú chomh 
híseal agus is féidir, chun na forais is fearr a chothú chun comhpháirtithe GSP a charnadh 
gan bhac.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Maidir leis na cúiseanna chun na 
socruithe faoin scéim a aistarraingt go 
sealadach, ba cheart a áireamh leo sáruithe 
tromchúiseacha agus córasacha ar na 
prionsabail a leagtar síos i gcoinbhinsiúin 
idirnáisiúnta a bhaineann le bunchearta an 
duine (lena gcuimsítear prionsabail áirithe 
maidir leis an dlí daonnúil idirnáisiúnta a 
chumhdaítear sna coinbhinsiúin sin), 
bunchearta saothair, leis an aeráid agus le 
cosaint an chomhshaoil, agus leis an dea-
rialachas, chun go gcuirfear cuspóirí na 
gcoinbhinsiún sin chun cinn. Ba cheart 
fabhair tharaife faoin socrú speisialta 

(25) Maidir leis na cúiseanna chun na 
socruithe faoin scéim a aistarraingt go 
sealadach, ba cheart go n-áireofaí leo 
sáruithe tromchúiseacha agus córasacha ar 
na prionsabail a leagtar síos i 
gcoinbhinsiúin idirnáisiúnta a bhaineann le 
bunchearta an duine (lena gcuimsítear 
prionsabail áirithe maidir leis an dlí 
daonnúil idirnáisiúnta a chumhdaítear sna 
coinbhinsiúin sin), le cearta saothair, 
cosaint na haeráide agus an chomhshaoil, 
agus an dea-rialachas, ionas go gcuirfear 
cuspóirí na gcoinbhinsiún sin chun cinn. 
Agus cinneadh á dhéanamh i dtaobh inar 
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dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas a tharraingt siar go 
sealadach más rud é nach n-urramóidh an 
tír is tairbhí an gealltanas ceangailteach 
atá uirthi daingniú agus cur chun feidhme 
éifeachtach na gcoinbhinsiún sin a 
choimeád nó na ceanglais tuairiscithe a 
fhorchuirtear leis na coinbhinsiúin faoi 
seach a chomhlíonadh, nó i gcás nach 
gcomhoibreoidh an tír is tairbhí le nósanna 
imeachta faireacháin an Aontais de réir 
mar a leagtar amach sa Rialachán seo iad. 
Ba cheart leanúint den aistarraingt 
shealadach go dtí nach mbeidh feidhm a 
thuilleadh ag na cúiseanna ab údar léi. I 
gcásanna ina mbeidh na sáruithe thar a 
bheith tromchúiseach, ba cheart an 
chumhacht a bheith ag an gCoimisiún 
freagairt go tapa trí bhearta a ghlacadh 
laistigh d’amlíne níos giorra. Faoi chur 
chuige an Aontais maidir le 
neamhfhulaingt ar shaothar leanaí ba cheart 
an méid seo a leanas a aíreamh sna 
cúiseanna atá le haistarraingt shealadach: 
onnmhairiú earraí a rinneadh le saothar 
leanaí, rud a thoirmisctear go 
hidirnáisiúnta, mar aon le honnmhairiú 
earraí a rinneadh le saothar éigeantais, 
sclábhaíocht agus saothar príosúin san 
aíreamh, mar a shainaithnítear sna 
Coinbhinsiúin ábhartha in Iarscríbhinn VI.

ann do na sáruithe tromchúiseacha agus 
córasacha sin, ba cheart don Choimisiún a 
chur i gcuntas, na measúnuithe, 
barúlacha, cinntí, agus moltaí uile atá ar 
fáil agus conclúidí na gcomhlachtaí 
ábhartha faireacháin agus na húdair imní 
réasúnaithe arna léiriú ag Parlaimint na 
hEorpa, ag an gComhairle, ag 
eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus ag an 
tsochaí shibhialta, lena n-áirítear 
ceardchumainn, nó ag gníomhú dó ar 
ghearán. Ba cheart fabhair tharaife faoin 
socrú speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas a 
aistharraingt go sealadach más rud é nach 
n-urramóidh an tír thairbhíoch an 
gealltanas ceangailteach a thug sí daingniú 
agus cur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún sin a choimeád nó na 
ceanglais thuairiscithe a fhorchuirtear leis 
na coinbhinsiúin faoi seach a 
chomhlíonadh, nó cur chun feidhme 
éifeachtach an phlean gníomhaíochta dá 
bhforáiltear ina hiarraidh ar thairbhe a 
bhaint as an socrú a choinneáil ar bun, 
nó i gcás nach gcomhoibreoidh an tír 
thairbhíoch le nósanna imeachta 
faireacháin an Aontais de réir mar a leagtar 
amach sa Rialachán seo iad. Ba cheart an 
aistarraingt shealadach a úsáid mar 
rogha dheireanach ar choinníoll go 
ndéanfar bealaí eile idirphlé agus 
rannpháirtíochta a fhiosrú. Ba cheart 
leanúint den aistarraingt shealadach go dtí 
nach mbeidh feidhm a thuilleadh ag na 
cúiseanna ab údar léi. I gcásanna ina 
mbeidh na sáruithe thar a bheith 
tromchúiseach, ba cheart an chumhacht a 
bheith ag an gCoimisiún freagairt go mear 
trí bhearta a ghlacadh laistigh d’amlíne 
níos giorra. Faoi chur chuige an Aontais 
maidir le neamhfhulaingt ar shaothar leanaí 
ba cheart an méid seo a leanas a aíreamh 
sna cúiseanna atá le haistarraingt 
shealadach: onnmhairiú earraí a rinneadh le 
saothar leanaí, rud a thoirmisctear go 
hidirnáisiúnta, mar aon le honnmhairiú 
earraí a rinneadh le saothar éigeantais, 
sclábhaíocht agus saothar príosúin san 
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aíreamh, mar a shainaithnítear sna 
Coinbhinsiúin ábhartha in Iarscríbhinn VI. 
Mar sin féin, is próiseas fadtéarmach é 
deireadh a chur le saothar leanaí, go 
háirithe i dtíortha nach bhfuil roghanna 
malartacha ar fáil iontu amhail dálaí 
oibre cuibhiúla, saorscolaíocht agus 
líontán sábhála sóisialta. Agus Airteagal 
19.1(b) á chur i bhfeidhm, ba cheart don 
Choimisiún a mheas cibé ar ghlac an tír 
thairbhíoch, i gcomhar le creat bheartais 
agus treochláir na hEagraíochta 
Idirnáisiúnta Saothair, beartais agus 
treochláir lena ndírítear ar shaothar 
leanaí a laghdú agus i dtaobh ar léirigh 
an faireachán a rinneadh air dul chun 
cinn nithiúil agus gníomhaíochtaí i dtreo 
chomhlíonadh iomlán choinbhinsiúin 
EIS. Féadfaidh an Coimisiún tacaíocht a 
thabhairt do na tíortha tairbhíocha chun 
an sprioc sin a bhaint amach trí bhíthin 
cúnamh teicniúil, fothú acmhainneachta 
agus cabhair airgeadais eile.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25a) Agus cinneadh á dhéanamh i 
dtaobh an bhfuil ann do sháruithe 
córasacha agus tromchúiseacha, ba 
cheart don Choimisiún an liosta 
neamhchuimsitheach cásanna seo a 
leanas a chur san áireamh: cinedhíothú; 
coireanna in aghaidh an chine dhaonna; 
céasadh agus íde nó pionós eile atá 
cruálach, mídhaonna nó táireach; 
sclábhaíocht nó saothar éigeantais; 
básuithe agus maruithe 
seachbhreithiúnacha, achomair nó 
treallacha; fuadach forfheidhmithe 
daoine; gabháil agus coinneáil 
threallach; gáinneáil ar dhaoine, lena n-
áirítear smuigleáil daoine; foréigean 
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gnéis agus inscnebhunaithe; sáruithe eile 
ar dhlíthe agus ar nósanna an chogaidh; 
sáruithe nó mí-úsáidí saoirse 
comhthionóil shíochánta agus 
comhlachais; sáruithe nó mí-úsáidí 
saoirse tuairimíochta agus saoirse 
tuairimí a nochtadh, sáruithe nó mí-
úsáidí saoirse reiligiúin nó creidimh; 
thairis sin, ba cheart don Choimisiún 
mainneachtain oibleagáidí a 
chomhlíonadh maidir le rannchuidithe 
arna gcinneadh go náisiúnta faoi 
chuimsiú Chomhaontú Pháras maidir leis 
an Athrú Aeráide a chur san áireamh.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25b) Ba cheart go measfaí go bhfuil 
aistarraingt shealadach na socruithe ina 
beart rogha deiridh. Féadfaidh anailís ar 
thionchar socheacnamaíoch na 
haistarraingthe a bheith ag gabháil le 
cinntí gaolmhara d’fhonn na héifeachtaí 
diúltacha ar dhaonraí na tíre tairbhíche a 
íoslaghdú agus an ghiaráil ar a rialtas a 
uasmhéadú ag an am céanna. Aon uair a 
thagann meath tromchúiseach ar an 
taifead ar chomhlíonadh na n-oibleagáidí 
ábhartha a leagtar amach sa Rialachán 
seo, ba cheart don Choimisiún agus do 
SEGS dlús a chur leis an idirphlé leis na 
tíortha tairbhíocha agus próiseas 
rannpháirtíochta feabhsaithe a sheoladh 
ina ngeallann tíortha gníomhaíochtaí a 
dhéanamh trí chur chun feidhme 
treochlár spriocdhírithe as a dtiocfadh dul 
chun cinn in-aitheanta sa ghearrthéarma 
nó, aon uair a bhíonn na saincheisteanna 
níos casta agus níos íogaire, sa 
mheántéarma.  Tar éis sheoladh an nóis 
imeachta um aistharraingt agus le linn 
thréimhse fhoriomlán an nóis imeachta 
um aistharraingt, ba cheart deis a 
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thabhairt do thíortha tairbhíocha tús a 
chur lena rannpháirteachas ann tráth ar 
bith. Má mheasann an Coimisiún go 
bhfuil dóthain fianaise ann go bhfuil tír 
thairbhíoch ag déanamh sárú 
tromchúiseach agus córasach ar na 
prionsabail a leagtar síos sna 
coinbhinsiúin atá liostaithe in 
Iarscríbhinn VI, ba cheart dó tús a chur 
láithreach leis an nós imeachta le 
haghaidh aistarraingt shealadach. I gcás 
ina bhfuil sáruithe thar a bheith 
tromchúiseach, ba cheart don Choimisiún 
an sásra mearfhreagartha a 
ghníomhachtú.  Aon uair a dhéantar an 
rannpháirtíocht fheabhsaithe a fhadú go 
dtí an dara bliain, ba cheart don 
Choimisiún an tír a chur ar liosta poiblí, 
d’fhonn intuarthacht a sholáthar agus 
giaráil a uasmhéadú

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26) Is féidir leis an imirce 
idirnáisiúnta ordúil tairbhí tábhachtacha 
a thabhairt do thíortha tionscnaimh agus 
cinn scríbe na n-imirceach agus 
rannchuidiú lena riachtanais maidir leis 
an bhforbairt inbhuanaithe. Tá sé 
ríthábhachtach cur leis an 
gcomhleanúnachas idir beartais trádála, 
forbartha agus imirce chun a áirithiú go 
bhfaighidh idir na tíortha tionscnaimh 
agus na tíortha cinn scríbe tairbhí na 
himirce go frithpháirteach. Ina leith sin, 
tá sé bunriachtanach do na tíortha 
tionscnaimh agus cinn scríbe araon 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
choiteanna, amhail dlús a chur leis an 
gcomhar maidir lena náisiúnaigh féin a 
athligean isteach agus lena n-
athimeascadh ar bhealach inbhuanaithe 

scriosta
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sa tír thionscnaimh, go háirithe ar 
mhaithe le laghdú leanúnach ar an 
daonra gníomhach sna tíortha 
tionscnaimh a sheachaint, in éineacht leis 
na hiarmhairtí fadtéarmacha a leanfadh 
as sin ó thaobh na forbartha de, agus a 
áirithiú go gcaithfear le himircigh le dínit. 

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26a) Le cur chuige níos comhordaithe, 
níos iomlánaíche agus níos struchtúrtha i 
leith na himirce, d’fhéadfaí sochair 
thábhachtacha a thabhairt do thíortha 
tionscnaimh, do thíortha idirthurais agus 
chinn scríbe na n-imirceach. Tá cur 
chuige comhordaithe maidir leis an 
imirce ríthábhachtach chun a áirithiú go 
bhfabhrófar tairbhí na himirce. Ba cheart 
comhpháirtíochtaí cuimsitheacha a 
fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar 
bhunchúiseanna na himirce éigeantais 
agus chun spriocanna agus cuspóirí 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a bhaint amach. Ba 
cheart an cur chuige sin agus na 
gníomhaíochtaí ábhartha a chur chun 
feidhme agus lánurraim á tabhairt don dlí 
idirnáisiúnta, lena n-áirítear an dlí 
idirnáisiúnta maidir le cearta an duine, 
an dlí daonnúil agus an dlí maidir le 
dídeanaithe, inniúlachtaí an Aontais agus 
inniúlachtaí náisiúnta, agus ba cheart iad 
a bheith i gcomhréir leis na prionsabail a 
chumhdaítear sna Comhshocruithe 
Domhanda maidir le Dídeanaithe agus 
maidir le hImirce Sábháilte, Ordúil agus 
Rialta. Ba cheart don Aontas fabhar a 
thabhairt do rannpháirtíocht 
chuiditheach agus a rachadh chun 
tairbhe go frithpháirteach maidir le gach 
gné den imirce, lena n-áirítear 
comhpháirtíochtaí soghluaisteachta, 
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athligean isteach agus athimeascadh. Trí 
fheabhas a chur ar athimeascadh 
inbhuanaithe na n-imirceach agus a 
dteaghlach a fhilleann , agus trí 
fhaireachán a dhéanamh orthu, lena n-
áirítear trí fhothú acmhainneachta, 
neartófaí go mór an rannpháirtíocht, a 
rachadh chun tairbhe go frithpháirteach, 
le tíortha comhpháirtíochta.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) Is dúshlán coiteann don Aontas 
agus dá chomhpháirtithe iad filleadh, 
athligean isteach agus athimeascadh 
imirceach. Go háirithe, tá sé d’oibleagáid 
ar gach Stát a náisiúnaigh féin a 
athligean isteach faoi dhlí idirnáisiúnta 
an ghnáis, agus faoi choinbhinsiúin 
idirnáisiúnta iltaobhacha amhail an 
Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta 
Idirnáisiúnta a síníodh in Chicago an 
7 Nollaig 1944. Trí fheabhas a chur ar an 
athimeascadh inbhuanaithe agus ar an 
bhfothú acmhainneachta, neartófaí an 
fhorbairt áitiúil sna tíortha 
comhpháirtíochta go mór.

scriosta

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(36) Ba cheart don Choimisiún tuairisciú 
go tráthrialta do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle maidir le héifeachtaí 
na scéime faoin Rialachán seo trí na coistí 
institiúideacha ábhartha. Faoin 

(36) Ba cheart don Choimisiún tuairisciú 
go tráthrialta do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle maidir le héifeachtaí 
na scéime faoin Rialachán seo trí na coistí 
institiúideacha ábhartha. Faoin 
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1 Eanáir 2030, ba cheart don Choimisiún 
tuairisciú do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle maidir le cur i bhfeidhm 
meántéarmach an Rialacháin seo agus 
measúnú a dhéanamh ar an ngá le 
hathbhreithniú a dhéanamh ar an scéim. Tá 
gá leis an tuarascáil chun anailís a 
dhéanamh ar thionchar na scéime ar 
riachtanais forbartha, trádála agus 
airgeadais na dtairbhithe mar aon leis an 
tionchar ar an trádáil dhéthaobhach agus ar 
ioncam taraife an Aontais, agus aird ar 
leith á tabhairt ar na spriocanna forbartha 
inbhuanaithe.

1 Eanáir 2029, ba cheart don Choimisiún 
tuairisciú do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle maidir le cur i bhfeidhm 
meántéarmach an Rialacháin seo agus 
measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le 
hathbhreithniú a dhéanamh ar an scéim. Tá 
gá leis an tuarascáil chun anailís a 
dhéanamh ar thionchar na scéime ar an 
bhforbairt, ar dhíothú na bochtaineachta, 
ar an éagsúlú eacnamaíoch, ar an trádáil 
agus ar riachtanais airgeadais na 
dtairbhithe, ag féachaint go speisialta do 
raon táirge an Rialacháin, lena n-áirítear 
i ndáil le saincheist na dtáirgí 
inbhuanaithe agus le haon fhorbairt 
ábhartha lena mbaineann coinníollachtaí, 
agus mar aon leis an tionchar ar an trádáil 
dhéthaobhach, an tionchar ar tháirgeoirí 
AE, agus ar ioncam taraife an Aontais, 
agus aird ar leith á tabhairt ar na 
spriocanna forbartha inbhuanaithe.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – pointe 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9a) ciallaíonn ‘táirgí íogaire’ earraí a 
bhféadfadh a ráta úsáide ag tíortha 
tairbhíocha GSP chaighdeánaigh 
tionchar diúltach a imirt ar chumas agus 
acmhainneacht thionscail an Aontais na 
hearraí céanna a mhonarú nó a 
phróiseáil san fhadtéarma;

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – pointe 10 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) ciallaíonn ‘plean gníomhaíochta’ 
liosta beart réamhbhreathnaitheach atá 
dírithe ar thosaíochtaí, lena n-áirítear 
cinn reachtacha, atá le glacadh agus 
gníomhaíochtaí atá le déanamh ag tír 
thairbhíoch, bearta a meastar iad a bheith 
riachtanach chun na croíchoinbhinsiúin 
idirnáisiúnta dá dtagraítear in 
Iarscríbhinn VI a chur chun feidhme go 
héifeachtach, agus bunaithe ar, inter alia, 
fhaisnéis atá ar fáil agus go háirithe ar na 
conclúidí is déanaí ó chomhlachtaí 
faireacháin na gcoinbhinsiún; soláthrófar 
freisin leis an bplean gníomhaíochta creat 
ama le haghaidh gach birt agus 
gníomhaíochta liostaithe agus 
sainaithneofar chomh beacht agus is 
féidir an institiúid ábhartha nó an 
struchtúr ábhartha atá freagrach sa tír 
thairbhíoch as a chur chun feidhme agus 
a fhormhaoirseacht; Tá gach beart agus 
gníomhaíocht liostaithe, nó tacar díobh, 
ina dtagarmharcanna chun taraifí a chur 
ar fionraí go comhleanúnach, amhail a 
chomhaontaítear sa sceideal fionraí 
taraifí, a áirítear sa phlean 
gníomhaíochta.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – pointe 10 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10b) ciallaíonn ‘rannpháirtíocht 
fheabhsaithe’ idirphlé arb é is aidhm dó 
tíortha a bhaineann tairbhe as na 
socruithe dá dtagraítear in Airteagal 1(2) 
a éascú agus a dhreasú chun dul chun 
cinn a dhéanamh ar réimsí criticiúla i 
dtaca leis na coinbhinsiúin idirnáisiúnta 
ábhartha agus trína dtagann na tíortha 
agus an Coimisiún ar chomhthuiscint 
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maidir le gníomhaíochtaí tosaíochta 
nithiúla agus réitigh inbhuanaithe chun 
aghaidh a thabhairt ar easnaimh 
thromchúiseacha i leith na 
gcoinbhinsiún;

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – pointe 10 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10c) ciallaíonn ‘liosta saincheisteanna’ 
liosta neamh-uileghabhálach de na 
saincheisteanna suntasacha ar ann dóibh 
i dtír thairbhíoch agus a ndéantar difear 
leo do chur chun feidhme rathúil na 
gcoinbhinsiún idirnáisiúnta is ábhartha 
do shocrú GSP+ agus do chur chun 
feidhme an phlean gníomhaíochta, arna 
sainaithint ag na comhlachtaí 
faireacháin, lena n-áirítear arna soláthar 
ag geallsealbhóirí ábhartha agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, agus 
bunaithe ar na conclúidí a leagtar amach 
sa tuarascáil dá dtagraítear in 
Airteagal 14 agus i dtaca leis an timthriall 
faireacháin roimhe sin;

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – pointe 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) ciallaíonn ‘cur chun feidhme 
éifeachtach’ cur chun feidhme iomlán na 
ngealltanas agus na n-oibleagáidí uile arna 
ngabháil ar láimh faoi na coinbhinsiúin 
idirnáisiúnta a liostaítear in 
Iarscríbhinn VI, á áirithiú ar an tslí sin go 
gcomhlíonfar gach prionsabal, cuspóir 
agus ceart a ráthaítear sna coinbhinsiúin 

(11) ciallaíonn ‘cur chun feidhme 
éifeachtach’ cur chun feidhme iomlán na 
ngealltanas agus na n-oibleagáidí uile arna 
ngabháil ar láimh faoi na coinbhinsiúin 
idirnáisiúnta a liostaítear in 
Iarscríbhinn VI, lena n-áirithítear, dá bhrí 
sin, comhlíonadh na bprionsabal, na 
gcuspóirí agus na gceart a ráthaítear sna 



RR\1256203GA.docx 37/168 PE703.100v02-00

GA

sin ar chríoch iomlán na tíre is tairbhí. coinbhinsiúin sin ar chríoch iomlán na tíre 
tairbhíche, lena n-áirítear ina limistéir 
eacnamaíocha speisialta agus a limistéir 
próiseála onnmhairí;

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – pointe 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) ciallaíonn ‘sárú tromchúiseach 
agus córasach’ sáruithe nó mí-úsáidí 
forleathana agus córasacha a bhaineann 
le coinbhinsiúin idirnáisiúnta 
Iarscríbhinn VI, mar a shainítear agus 
mar a chinntear iad faoi chuimsiú na 
gcoinbhinsiún sin

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – pointe 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11b) ciallaíonn ‘oibleagáidí díchill chuí 
maidir le cearta an duine’ an fhreagracht 
atá ar fhiontair ghnó cearta an duine a 
urramú agus cosaint a thabhairt ar mhí-
úsáid chearta an duine ag gnó. Tagraíonn 
an fhreagracht atá ar fhiontair ghnó 
maidir le cearta an duine a urramú do 
chearta an duine atá aitheanta go 
hidirnáisiúnta – a thuigtear, ar a laghad, 
mar na cearta a chuirtear in iúl sa Bhille 
Idirnáisiúnta um Chearta an Duine agus 
na prionsabail a bhaineann le cearta 
bunúsacha a leagtar amach i nDearbhú 
na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair 
maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus 
Cearta Bunúsacha san Obair.
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Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – pointe 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) ciallaíonn ‘gearán’ gearán a 
chuirtear faoi bhráid an Choimisiúin tríd 
an bPointe Iontrála Aonair.

(12) ciallaíonn ‘gearán’ gearán a 
dhéanann saoránaigh, eintitis, 
geallsealbhóirí nó an tsochaí shibhialta 
ón Aontas nó ó na tíortha tairbhíocha a 
chumhdaítear leis na scéimeanna dá 
dtagraítear in Airteagal 1, mír 2 agus a 
bhaineann leis na coinníollacha agus na 
cúiseanna dá dtagraítear in Airteagail 9 
agus 19, a chur faoi bhráid an Choimisiúin 
tríd an bPointe Iontrála Aonair, lena n-
áiritheofar an rúndacht, lena n-áirítear a 
mhéid a bhaineann le céannacht an 
ghearánaigh.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – pointe 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a) ciallaíonn “táirgí atá in iomaíocht 
dhíreach” táirge ar féidir, tar éis nó 
roimh chlaochlú tionsclaíoch, é a chur i 
gcomparáid le táirge eile.

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) tá foras leordhóthanach ann lena 
mheas gur ann do sháruithe 
tromchúiseacha agus córasacha ar na 
coinníollacha a leagtar amach in 
Airteagal 19.1 pointí (a), (b), (c), (d) agus 
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(e).

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Tíortha a thairbhíonn den socrú 
caighdeánach dá dtagraítear i mír 1, 
daingneoidh siad na coinbhinsiúin a 
liostaítear in Iarscríbhinn VI, laistigh de 5 
bliana ó chur i bhfeidhm na bhfabhar.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1b. Le clársceidealú forbartha 
airgeadais an Aontais faoin Ionstraim um 
Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar 
Idirnáisiúnta - An Eoraip Dhomhanda 
arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/947 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle chun tacú le tíortha a 
thairbhíonn den socrú speisialta dá 
dtagraítear i mír 1, tabharfar tosaíocht do 
dhaingniú na gcoinbhinsiún a liostaítear 
in Iarscríbhinn VI.

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Faoin 1 Eanáir gach bliain tar éis 
theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, 

2. Maidir leis na critéir 
eacnamaíocha dá dtagraítear in Airteagal 
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déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar 
Iarscríbhinn I. Chun am a thabhairt do thír 
is tairbhí de GSP caighdeánach agus 
d’oibreoirí eacnamaíocha dul in oiriúint go 
hordúil don athrú ar stádas na tíre faoin 
scéim:

4 mír 1(a) agus (b), faoin 1 Eanáir gach 
bliain tar éis theacht i bhfeidhm an 
Rialacháin seo, déanfaidh an Coimisiún 
faireachán agus athbhreithniú ar 
Iarscríbhinn I maidir le tíortha tairbhíocha 
a bhfuil stádas Ard-Mheánioncaim bainte 
amach acu. Chun am a thabhairt do thír 
thairbhíoch GSP chaighdeánaigh agus 
d’oibreoirí eacnamaíocha dul in oiriúint go 
hordúil don athrú ar stádas na tíre faoin 
scéim:

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 36, 
chun Iarscríbhinn III a leasú d’fhonn 
athruithe a ionchorprú a mbeidh gá leo de 
thoradh leasuithe ar an Ainmníocht 
Chomhcheangailte.

2. Tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 36 
chun Iarscríbhinní III, III agus IV a leasú 
chun an méid seo a leanas a dhéanamh: 

(a) athruithe a ionchorprú a bhfuil gá 
leo de bharr leasuithe ar an Ainmníocht 
Chomhcheangailte;
(b) aicmiú táirgí mar tháirgí íogaire 
nó mar tháirgí neamhíogaire a mhodhnú.

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- 1. Déanfaidh an Coimisiún 
faireachán, i gcomhar le geallsealbhóirí 
agus leis an tsochaí shibhialta, ar 
acmhainneacht forbartha agus 
onnmhairithe na dtíortha tairbhíocha a 
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d’fhéadfadh an stádas Ard-
Mheánioncaim a bhaint amach.

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Gach trí bliana, déanfaidh an 
Coimisiún athbhreithniú ar an liosta dá 
dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, agus 
déanfaidh sé gníomh cur chun feidhme a 
ghlacadh, i gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairliúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2), chun na fabhair tharaife dá 
dtagraítear in Airteagal 7 a fhionraí nó a 
athbhunú. Beidh feidhm ag an ngníomh cur 
chun feidhme sin ón 1 Eanáir den bhliain 
tar éis a theacht i bhfeidhm.

3. Gach 3 bliana, déanfaidh an 
Coimisiún athbhreithniú ar an liosta dá 
dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, agus 
déanfaidh sé gníomh cur chun feidhme a 
ghlacadh, i gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2), chun na fabhair tharaife dá 
dtagraítear in Airteagal 7 a fhionraí nó a 
athbhunú. Beidh feidhm ag an ngníomh cur 
chun feidhme sin i ndiaidh 6 mhí tar éis a 
theacht i bhfeidhm.

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tá na coinbhinsiúin uile a liostaítear 
in Iarscríbhinn VI (na ‘coinbhinsiúin 
ábhartha’) daingnithe aici agus nach 
mbeidh aon mhainneachtain 
thromchúiseach, chun aon cheann de na 
coinbhinsiúin sin a chur chun feidhme go 
héifeachtach, sainaitheanta ag an 
gCoimisiún, bunaithe ar fhaisnéis atá ar 
fáil, go háirithe na conclúidí is déanaí atá 
ar fáil ó na comhlachtaí faireacháin sin 
faoi na coinbhinsiúin sin;

(b) go bhfuil na coinbhinsiúin uile a 
liostaítear in Iarscríbhinn VI (na 
‘coinbhinsiúin ábhartha’) daingnithe aici 
agus nach mbeidh aon mhainneachtain 
thromchúiseach i dtaobh aon cheann de na 
coinbhinsiúin sin a chur chun feidhme go 
héifeachtach sainaitheanta ag an 
gCoimisiún, bunaithe ar fhaisnéis atá ar 
fáil, go háirithe na tátail is déanaí a bhfuil 
fáil orthu ó na comhlachtaí faireacháin faoi 
na coinbhinsiúin sin, mar aon le faisnéis 
arna tíolacadh ag eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta agus ag comhpháirtithe 
sóisialta;
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Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

d) go ndéanann sí gealltanas 
ceangailteach daingniú na gcoinbhinsiún 
ábhartha a choinneáil ar bun agus cur chun 
feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún sin a 
áirithiú, agus plean gníomhaíochta ag 
gabháil leis chun na coinbhinsiúin 
ábhartha a chur chun feidhme go 
héifeachtach;

(d) go dtugann sí gealltanas 
ceangailteach daingniú na gcoinbhinsiún 
ábhartha a choinneáil ar bun agus cur chun 
feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún sin a 
shaothrú agus a áirithiú, lena ngabhann 
plean gníomhaíochta céimeanna agus 
beart atá faoi cheangal ama a bhfuil gá 
leis chun na coinbhinsiúin dá dtagraítear 
in Iarscríbhinn VI a chur chun feidhme go 
héifeachtach; tiocfaidh an tír thairbhíoch 
agus an Coimisiún ar chomhthuiscint 
maidir leis an bplean gníomhaíochta, 
agus poibleofar an plean sin ina dhiaidh 
sin;

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) go measann an Coimisiún, bunaithe 
ar scrúdú ar an iarraidh, go gcomhlíonann 
an tír iarrthach na coinníollacha atá 
leagtha síos in Airteagal 9(1).

(b) go measann an Coimisiún, bunaithe 
ar scrúdú ar an iarraidh, lena n-áirítear 
ach gan a bheith teoranta don plean 
gníomhaíochta agus i dtaobh an bhfuil 
tús curtha ag an tír lena chur chun 
feidhme, go gcomhlíonann an tír iarrthach 
na coinníollacha a leagtar síos in 
Airteagal 9.

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is i scríbhinn a chuirfidh an tír 
iarrthach a hiarraidh faoi bhráid an 
Choimisiúin. Soláthrófar san iarraidh 
faisnéis chuimsitheach maidir le daingniú 
na gcoinbhinsiún ábhartha agus áireofar 
san fhaisnéis sin na gealltanais 
cheangailteacha dá dtagraítear in 
Airteagal 9, pointí (d), (e) agus (f).

2. Is i scríbhinn a chuirfidh an tír 
iarrthach a hiarraidh faoi bhráid an 
Choimisiúin. Soláthrófar san iarraidh 
faisnéis chuimsitheach maidir le daingniú 
agus staid chur chun feidhme na 
gcoinbhinsiún ábhartha agus áireofar san 
fhaisnéis sin na gealltanais cheangailteacha 
dá dtagraítear in Airteagal 9, pointí (d), (e) 
agus (f), lena n-áirítear plean 
gníomhaíochta a mbeidh bailchríoch 
curtha air.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Tar éis dó scrúdú a dhéanamh ar an 
iarraidh, tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, 
chun Iarscríbhinn I a leasú d'fhonn an 
socrú speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú 
do thír iarrthach tríd an tír sin a áireamh ar 
liosta na dtíortha is tairbhithe GSP+.

4. Agus an iarraidh á scrúdú, 
déanfar na tuairimí arna gcur in iúl ag 
Parlaimint na hEorpa agus ag an 
gComhairle, agus ag an tsochaí shibhialta 
agus ag geallsealbhóirí eile dá dtagraítear 
in Airteagal 35a, a chur san áireamh go 
cuí. Tar éis dó scrúdú a dhéanamh ar an 
iarraidh, tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, 
chun Iarscríbhinn I a leasú chun an socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú 
do thír iarrthach tríd an tír sin a áireamh ar 
liosta na dtíortha tairbhíocha GSP+.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. I gcás nach gcomhlíonfaidh tír 5. I gcás nach gcomhlíonfaidh tír 
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thairbhíoch GSP+ na coinníollacha dá 
dtagraítear in Airteagal 9, pointí (a) nó (c) 
a thuilleadh nó i gcás ina n-
aistarraingeoidh sí aon cheann dá 
gealltanais cheangailteacha dá dtagraítear 
in Airteagal 9, pointí (d), (e), agus (f), 
tugtar de chumhacht don Choimisiún 
gníomh tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir 
le hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn I a 
leasú chunan tír sin a bhaintde shocrú 
GSP+.

thairbhíoch GSP+ na coinníollacha dá 
dtagraítear in Airteagal 9, pointí (a) nó (c) 
a thuilleadh nó i gcás ina n-
aistarraingeoidh sí aon cheann dá 
gealltanais cheangailteacha dá dtagraítear 
in Airteagal 9, pointí (d), (e) agus (f), lena 
n-áirítear saincheisteanna gan réiteach a 
bhaineann le cur chun feidhme a phlean 
gníomhaíochta, tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 36, chun 
Iarscríbhinn I a leasú chun an tír sin a 
bhaint de shocrú GSP+.

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Maidir le dleachtanna ad valorem 
na Comhtharaife Custaim ar gach táirge a 
liostaítear in Iarscríbhinn III agus in 
Iarscríbhinn VII, ar de thionscnamh tíre is 
tairbhí de GSP+ iad, cuirfear ar fionraí iad.

1. Maidir le dleachtanna ad valorem 
na Comhtharaife Custaim ar gach táirge a 
liostaítear in Iarscríbhinn III agus in 
Iarscríbhinn VII, ar de thionscnamh tíre 
tairbhíche GSP+ iad, cuirfear ar fionraí 
iad, de réir sceideal na fionraí taraife dá 
dtagraítear in Airteagal 2.10 a (nua).

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar dleachtanna sonracha 
Comhtharaife Custaim ar tháirgí dá 
dtagraítear i mír 1 a fhionraí ina n-
iomláine, ach amháin i gcás táirgí a bhfuil 
dleachtanna ad valorem ar áireamh i 
ndleachtanna na Comhtharaife Custaim. I 
gcás táirgí arb é 1704 10 90 a gcód 
Ainmníochta Comhcheangailte, is é 16 % 
den luach custaim an teorainn a bheidh leis 

2. Déanfar dleachtanna sonracha 
Comhtharaife Custaim ar tháirgí dá 
dtagraítear i mír 1 a fhionraí de réir 
sceideal na fionraí taraife, dá dtagraítear 
in Airteagal 2.10 a(nua), ach amháin i 
gcás táirgí a bhfuil dleachtanna ad valorem 
ar áireamh i ndleachtanna na Comhtharaife 
Custaim. I gcás táirgí arb é 1704 10 90 a 
gcód Ainmníochta Comhcheangailte, is é 
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an dleacht shonrach. 16 % den luach custaim an teorainn a 
bheidh leis an dleacht shonrach.

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ón dáta a dheonófar na fabhair 
tharaife a fhoráiltear faoin socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas, déanfaidh an Coimisiún, i 
ndáil le gach ceann de na tíortha is 
tairbhithe GSP+, athbhreithniú 
leanúnach agus faireachán ar stádas 
dhaingniú na gcoinbhinsiún ábhartha agus 
ar a gcur chun feidhme éifeachtach, agus 
ar chomhoibriú na tíre is tairbhí de GSP+ 
leis na comhlachtaí faireacháin ábhartha 
freisin. Á dhéanamh sin dó, scrúdóidh an 
Coimisiún an fhaisnéis ábhartha uile, go 
háirithe conclúidí agus moltaí na 
gcomhlachtaí faireacháin ábhartha.

1. Ón dáta a dheonófar na fabhair 
tharaife a fhoráiltear faoin socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas, déanfaidh an Coimisiún, 
maidir le gach ceann de thíortha 
tairbhíocha GSP+, stádas dhaingniú na 
gcoinbhinsiún ábhartha agus a gcur chun 
feidhme éifeachtach a choimeád faoi 
bhreithniú agus a fhaire, mar aon le 
comhoibriú na tíre tairbhíche GSP+ leis 
na comhlachtaí faireacháin ábhartha. Á 
dhéanamh sin dó, déanfaidh an Coimisiún 
measúnú, ar bhealach trédhearcach, agus 
bunaithe ar chritéir oibiachtúla, ar an dul 
chun cinn arna dhéanamh ag tíortha 
tairbhíocha GSP+ maidir lena 
bpleananna gníomhaíochta a chur chun 
feidhme, agus scrúdóidh sé an fhaisnéis 
ábhartha uile, go háirithe conclúidí agus 
moltaí na gcomhlachtaí faireacháin 
ábhartha, mar aon le faisnéis chuí-
réasúnaithe arna cur isteach ag 
saoránaigh aonair, gníomhaithe san 
earnáil phríobháideach, eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta, ionadaithe 
ceardchumann, geallsealbhóirí ábhartha 
eile agus aon ghearáin a fuarthas. 
Déanfaidh an Coimisiún agus SEGS 
teagmháil rialta leis an tsochaí shibhialta 
áitiúil agus idirnáisiúnta chun measúnú a 
dhéanamh ar ghealltanais cur chun 
feidhme na dtíortha tairbhíocha. 
Bunaítear leis seo timthriall 3 bliana don 
athbhreithniú, don fhaireachán agus don 
mheasúnú (dá ngairtear timthriall 
faireacháin anseo feasta).
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Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Comhoibreoidh tír is tairbhí de 
GSP+ leis an gCoimisiún agus soláthróidh 
sí an fhaisnéis uile is gá chun measúnú a 
dhéanamh ar urramú na ngealltanas 
ceangailteach aici dá dtagraítear in 
Airteagal 9, pointí (d), (e) agus (f) agus ar a 
staid a mhéid a bhaineann le hAirteagal 9, 
pointí (b) agus (c).

2. Comhoibreoidh tír thairbhíoch 
GSP+ leis an gCoimisiún agus soláthróidh 
sí an fhaisnéis uile is gá chun measúnú a 
dhéanamh ar an urraim a thugann sí do 
na gealltanais cheangailteacha dá 
dtagraítear in Airteagal 9, pointí (d) lena n-
áirítear cur chun feidhme a plean 
gníomhaíochta, (e) agus (f) agus ar a staid 
a mhéid a bhaineann le hAirteagal 9, 
pointí (b) agus (c).

Leasú 60Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Déanfaidh an Coimisiún, i gcás 
inarb infheidhme i gcomhpháirt le SEGS, 
misean faireacháin ardleibhéil amháin ar 
a laghad in aghaidh gach timthrialla 
faireacháin chuig na tíortha tairbhíocha 
chun measúnú a dhéanamh ar an dul 
chun cinn ar bráid, i gcomhréir leis, inter 
alia na pleananna gníomhaíochta. Faoi 
chuimsiú na misean sin, rachaidh an 
Coimisiún i gcomhairle leis an tsochaí 
shibhialta agus le geallsealbhóirí eile dá 
dtagraítear in Airteagal 35a i gcomhréir 
leis na nósanna imeachta agus na 
spriocdhátaí a ghlac an Coimisiún agus a 
d’fhoilsigh sé le haghaidh 
comhairliúcháin den sórt sin. Coinneoidh 
an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus 
an Chomhairle ar an eolas faoi ullmhú 
agus toradh na misean.

Leasú 61
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2b. Ag tús gach timthrialla 
faireacháin, seolfaidh an Coimisiún liosta 
saincheisteanna chuig gach tír 
thairbhíoch GSP+ ina leagfar amach na 
saincheisteanna cur chun feidhme nach 
foláir aghaidh a thabhairt orthu le linn an 
timthrialla. Cuirfear liostaí na 
saincheisteanna ar fáil go poiblí.

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2c. Déanfar na pleananna 
gníomhaíochta agus moltaí an 
Choimisiúin agus na Seirbhíse Eorpaí 
Gníomhaíochta Seachtraí maidir le 
gníomhaíochtaí cur chun feidhme 
tosaíochta a chur san áireamh i gcur 
chun feidhme na hIonstraime faoi 
Rialachán (AE) 2021/947, lena n-áirítear 
d’fhonn cúnamh teicniúil sonrach, 
saineolas agus comhairle a chur ar fáil 
chun tacú le tíortha tairbhíocha GSP+ a 
ngealltanais idirnáisiúnta a bhaint amach 
agus a chomhlíonadh.

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2d. Ag deireadh gach timthrialla 
faireacháin, déanfaidh an Coimisiún 
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measúnú ar na tagarmharcanna atá 
comhlíonta ag an tír thairbhíoch GSP+ 
maidir le cur chun feidhme éifeachtach 
na gcoinbhinsiún ábhartha, agus 
déanfaidh sé bearta iomchuí chun 
dleachtanna taraife a fhionraí, i 
gcomhréir le hAirteagal 12.

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Faoin 1 Eanáir 2027, agus gach 3 
bliana ina dhiaidh sin, tíolacfaidh an 
Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle maidir le 
stádas dhaingniú na gcoinbhinsiún 
ábhartha, maidir le conas atá na tíortha is 
tairbhithe GSP+ ag comhlíonadh aon 
oibleagáidí tuairiscithe faoi na 
coinbhinsiúin sin, agus maidir le stádas 
chur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún sin.

1. Faoin 1 Eanáir 2027, agus gach 3 
bliana ina dhiaidh sin, cuirfidh an 
Coimisiún tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
maidir le stádas dhaingniú na 
gcoinbhinsiún ábhartha, maidir le 
comhlíonadh na dtíortha tairbhíocha 
GSP+ le haon oibleagáidí tuairiscithe faoi 
na coinbhinsiúin sin, agus maidir le stádas 
chur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún sin, agus freisin bunaithe 
ar an measúnú ar chur chun feidhme na 
bpleananna gníomhaíochta.

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) conclúidí an Choimisiúin agus, i 
gcás inarb iomchuí, conclúidí na Seirbhíse 
Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí maidir le 
cé acu atá nó nach bhfuil gach tír is tairbhí 
de GSP+ ag urramú na ngealltanas 
ceangailteach dá cuid oibleagáidí 
tuairiscithe a chomhlíonadh, comhoibriú 
leis na comhlachtaí faireacháin ábhartha i 
gcomhréir leis na coinbhinsiúin ábhartha 
agus cur chun feidhme éifeachtach na 

(b) conclúidí an Choimisiúin agus, i 
gcás inarb iomchuí, conclúidí na Seirbhíse 
Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí maidir le 
cé acu atá nó nach bhfuil gach tír 
thairbhíoch GSP+ ag urramú a ngealltanas 
ceangailteach i leith oibleagáidí tuairiscithe 
a chomhlíonadh, i leith comhoibriú leis na 
comhlachtaí faireacháin ábhartha i 
gcomhréir leis na coinbhinsiúin ábhartha 
agus cur chun feidhme éifeachtach na 
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gcoinbhinsiún sin a áirithiú; gcoinbhinsiún sin a áirithiú, lena n-áirítear 
trí mheasúnú ar chur chun feidhme a 
bplean gníomhaíochta.

Féadfaidh aon fhaisnéis is iomchuí dar leis 
an gCoimisiún, ó aon fhoinse, a bheith san 
áireamh sa tuarascáil.

Féadfaidh aon fhaisnéis ó aon fhoinse a 
mheasann an Coimisiún a bheith iomchuí 
a bheith san áireamh sa tuarascáil lena n-
áirítear ó eagraíochta na sochaí sibhialta, 
ó eagraíochtaí gnó agus ó 
cheardchumainn. Tabharfar aird sa 
tuarascáil freisin ar thionchar 
eacnamaíoch allmhairí faoin GSP+ ar 
tháirgeoirí AE, go háirithe i gcásanna ina 
bhfuil táirgí thar a bheith iomaíoch.

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Agus iad ag teacht ar a gconclúidí 
maidir le cur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún ábhartha, déanfaidh an 
Coimisiún agus, i gcás inarb iomchuí, an 
tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí measúnú ar chonclúidí agus ar 
mholtaí na gcomhlachtaí faireacháin 
ábhartha, agus, gan dochar d’fhoinsí eile, 
ar fhaisnéis arna tíolacadh ag Parlaimint na 
hEorpa nó ag an gComhairle mar aon le 
tríú páirtithe, lena n-áirítear rialtais agus 
eagraíochtaí idirnáisiúnta, an tsochaí 
shibhialta agus comhpháirtithe sóisialta.

3. Agus iad ag teacht ar a gconclúidí 
maidir le cur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún ábhartha, déanfaidh an 
Coimisiún agus, i gcás inarb iomchuí, an 
tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí measúnú ar chur chun feidhme 
na bpleananna gníomhaíochta bunaithe 
freisin ar chonclúidí agus moltaí na 
gcomhlachtaí faireacháin ábhartha, agus, 
gan dochar d’fhoinsí eile, ar fhaisnéis arna 
tíolacadh ag Parlaimint na hEorpa nó ag an 
gComhairle mar aon le tríú páirtithe, lena 
n-áirítear rialtais agus eagraíochtaí 
idirnáisiúnta, an tsochaí shibhialta agus 
comhpháirtithe sóisialta. Soláthróidh an 
Coimisiún agus, i gcás inarb infheidhme, 
an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí, moltaí maidir le 
saincheisteanna agus gníomhaíochtaí a 
mbeidh tosaíocht le tabhairt dóibh sa 
timthriall faireacháin iardain, lena n-
áirítear maidir le cúnamh teicniúil agus 
tacaíocht forbartha a sholáthar, de réir 
mar is iomchuí. I gcás móreasnaimh i 
gcur chun feidhme na bpleananna 
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gníomhaíochta, léireofar sa tuarascáil na 
bearta a cheanglaítear chun leanúint de 
chur chun feidhme na gcoinníollacha a 
leagtar síos in Airteagal 9(d).

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfar an socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas a aistarraingt go sealadach, 
maidir le gach táirge nó maidir le táirgí 
áirithe de thionscnamh tíre is tairbhí de 
GSP+, más rud é nach n-urramaíonn an tír 
sin a gealltanais cheangailteacha amhail dá 
dtagraítear in Airteagal 9, pointí (d), (e) 
agus (f), nó go bhfuil forchoimeádas 
leagtha amach ag an tír is tairbhí de GSP+ 
atá toirmiscthe le haon cheann de na 
coinbhinsiúin ábhartha nó nach mbeadh 
comhoiriúnach d’aidhm agus do chuspóir 
an choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear 
amhlaidh in Airteagal 9, pointe (c).

1. Déanfar an socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas a aistarraingt go sealadach, i 
leith gach táirge nó i leith táirgí áirithe, 
lena n-áirítear earnálacha áirithe, de 
thionscnamh tíre tairbhíche GSP+, i gcás 
nach n-urramaíonn an tír sin a gealltanais 
cheangailteacha amhail dá dtagraítear in 
Airteagal 9, pointí (d), (e) agus (f), lena n-
áirítear i gcás ina sainaithnítear 
móreasnaimh i gcur chun feidhme an 
phlean gníomhaíochta dá dtagraítear in 
Airteagal 9 pointe (d), le heaspa 
gníomhaíochtaí nithiúla ó thaobh ama 
agus dlí de, nó go bhfuil forchoimeádas 
leagtha amach ag an tír thairbhíoch GSP+ 
atá toirmiscthe le haon cheann de na 
coinbhinsiúin ábhartha nó go bhfuil sé ar 
neamhréir le haidhm agus le cuspóir an 
choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear in 
Airteagal 9, pointe (c).

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Más rud é, bíodh sé ar bhonn 
chonclúidí na tuarascála dá dtagraítear in 
Airteagal 14 nó ar bhonn na fianaise atá ar 
fáil, lena n-áirítear fianaise a cuireadh 
isteach trí ghearán, go bhfuil amhras 

3. I gcás, bíodh sé ar bhonn na 
gconclúidí nó ar bhonn obair leantach na 
tíre tairbhíche GSP+ i leith na moltaí 
agus na ngníomhaíochtaí tosaíochta arna 
soláthar ag an tuarascáil dá dtagraítear in 
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réasúnach ar an gCoimisiún nach bhfuil tír 
is tairbhí de GSP+ ar leith ag urramú a 
gealltanas ceangailteach dá dtagraítear in 
Airteagal 9, pointí (d), (e) agus (f), nó go 
bhfuil forchoimeádas leagtha amach aige 
atá toirmiscthe le haon cheann de na 
coinbhinsiúin ábhartha nó nach bhfuil 
comhoiriúnach d’aidhm agus do chuspóir 
an choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear 
amhlaidh in Airteagal 9, pointe (c) , 
déanfaidh sé, i gcomhréir leis an nós 
imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear 
in Airteagal 39(2), gníomh cur chun 
feidhme a ghlacadh chun tús a chur leis an 
nós imeachta um aistarraingt shealadach na 
bhfabhar taraife arna soláthar faoin socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas. Cuirfidh 
an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle ar an eolas ina leith sin

Airteagal 14 nó ar bhonn na fianaise atá ar 
fáil, lena n-áirítear fianaise a cuireadh 
isteach trí ghearán, nó ar bhonn fianaise 
arna tíolacadh ag Parlaimint na hEorpa, 
go háirithe faoi chuimsiú an idirphlé a 
fhoráiltear in Airteagal 35b, nó ag an 
gComhairle, go bhfuil amhras réasúnach ar 
an gCoimisiún nach bhfuil tír thairbhíoch 
GSP+ ar leith ag urramú a gealltanas 
ceangailteach amhail dá dtagraítear in 
Airteagal 9, pointí (d), (e) agus (f), lena n-
áirítear maidir le cur chun feidhme a 
plean gníomhaíochta, nó go bhfuil 
forchoimeádas leagtha amach aici atá 
toirmiscthe le haon cheann de na 
coinbhinsiúin ábhartha nó go bhfuil sé ar 
neamhréir le haidhm agus le cuspóir an 
choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear in 
Airteagal 9, pointe (c), déanfaidh sé, i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2), gníomh cur chun feidhme 
a ghlacadh chun tús a chur le nós imeachta 
um aistarraingt shealadach na bhfabhar 
taraife arna soláthar faoin socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas. Cuirfidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
ar an eolas faoi ghlacadh an ghnímh cur 
chun feidhme sin agus faoin obair 
leantach a bhaineann leis an bhfaisnéis a 
thíolaic Parlaimint na hEorpa nó an 
Chomhairle.
Sa mheasúnú uaidh i dtaobh nach 
ndéanann an tír thairbhíoch GSP+ na 
gealltanais cheangailteacha dá 
dtagraítear in Airteagal 9 pointe (d) a 
urramú, cuirfidh an Coimisiún i gcuntas 
go háirithe cibé a chuir na comhlachtaí 
faireacháin ábhartha, agus na sásraí 
conartha agus maoirseachta in iúl gur 
mainníodh, ar bhealach a d’fhéadfadh a 
bheith tromchúiseach, na coinbhinsiúin 
ábhartha a chur chun feidhme go 
héifeachtach, bunaithe ar tháscairí 
amhail:
- bunú coimisiún fiosrúcháin, misean 
aimsithe fíoras, rapóirtéirí speisialta tíre, 
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nó sásraí faireacháin eile ag Comhairle 
na Náisiún Aontaithe um Chearta an 
Duine nó ag an gComhthionól Ginearálta 
nó ag Comhlacht Rialaithe EIS;
- fionnachtana Ard-Choimisinéir na 
Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine, 
Nósanna Imeachta Speisialta na Náisiún 
Aontaithe nó saineolaithe neamhspleácha 
eile na Náisiún Aontaithe ar chearta an 
duine;
- nósanna imeachta ábhartha faoi 
chuimsiú Choiste EIS maidir le 
Caighdeáin a Chur i bhFeidhm, amhail 
mír speisialta a thabhairt isteach;
- rialuithe agus tuairimí cúirteanna 
idirnáisiúnta um chearta an duine;
- tuarascálacha ó ghrúpaí mór le rá um 
chearta an duine áitiúla agus 
idirnáisiúnta;
- táscairí ábhartha chun coinbhinsiúin 
iltaobhacha chomhshaoil agus dea-
rialachais a chur chun feidhme go 
héifeachtach.

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint 
na hEorpa, an Chomhairle agus an 
tsochaí shibhialta agus geallsealbhóirí dá 
dtagraítear in Airteagal 35a ar an eolas 
faoi na gearáin a fuarthas, agus iad a 
chur ar an eolas, mar aon leis an 
ngearánach, i gcás ina measann sé nach 
bhfuil dóthain fianaise sa ghearán i ndáil 
leis na táscairí dá dtagraítear san 
Airteagal seo.
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Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Tabharfaidh an Coimisiún gach 
deis don tír is tairbhí de GSP+ lena 
mbaineann chun bheith ag comhoibriú le 
linn na tréimhse dá dtagraítear i mír 4, 
pointe (b).

5. Tabharfaidh an Coimisiún gach 
deis don tír thairbhíoch GSP+ lena 
mbaineann chun bheith ag comhoibriú 
agus chun bheith rannpháirteach d’fhonn 
aghaidh a thabhairt ar na sáruithe ar a 
gealltanais cheangailteacha amhail dá 
dtagraítear i mír 3 le linn na tréimhse dá 
dtagraítear i mír 4, pointe (b).

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Lorgóidh an Coimisiún gach 
faisnéis a mheasann sé gá a bheith léi lena 
n-áirítear, inter alia, conclúidí agus moltaí 
na gcomhlachtaí ábhartha faireacháin. 
Agus é ag teacht ar a chonclúidí, déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar an bhfaisnéis 
ábhartha uile.

6. Lorgóidh an Coimisiún an 
fhaisnéis uile a mheasann sé a bheith 
riachtanach lena n-áirítear, inter alia, 
conclúidí agus moltaí na gcomhlachtaí 
faireacháin ábhartha agus faisnéis arna 
soláthar ag Parlaimint na hEorpa agus ag 
an gComhairle agus freisin ag 
heagraíochtaí na sochaí sibhialta ag 
eagraíochtaí gnó agus ag ceardchumainn. 
Agus é ag teacht ar a chonclúidí, déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar an bhfaisnéis 
ábhartha uile.

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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7.  Laistigh de 3 mhí tar éis don 
tréimhse arna sonrú san fhógra a dhul in 
éag, cinnfidh an Coimisiún:

7. Laistigh de 3 mhí tar éis don 
tréimhse arna sonrú san fhógra a dhul in 
éag, cinnfidh an Coimisiún:

(a) an nós imeachta um aistarraingt 
shealadach a fhoirceannadh; 

(a) an nós imeachta um aistarraingt 
shealadach a fhoirceannadh, toisc nach 
ndearbhaítear sa mheasúnú dá 
dtagraítear i mír 6 na forais leis an 
amhras réasúnach, nó toisc gur thug an 
tír thairbhíoch GSP+ faoi aghaidh a 
thabhairt ar na sáruithe ar a gealltanais 
cheangailteacha amhail dá dtagraítear i 
mír 3 agus go bhfuil sí tiomanta ina leith;

(b) na fabhair tharaife arna soláthar 
faoin socrú speisialta dreasachta um 
fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a 
aistarraingt go sealadach.

(b) na fabhair tharaife arna soláthar 
faoin socrú speisialta dreasachta um 
fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a 
aistarraingt go sealadach.

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach dtugann na fionnachtana údar maith 
le haistarraingt shealadach, glacfaidh sé 
gníomh cur chun feidhme chun an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach a 
fhoirceannadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear 
in Airteagal 39(2). Beidh an gníomh cur 
chun feidhme sin bunaithe inter alia ar an 
bhfianaise a fhaightear.

8. I gcás ina measann an Coimisiún, 
bunaithe ar na gnéithe dá dtagraítear i 
míreanna 5 agus 6, nach bhfuil údar maith 
le haistarraingt shealadach, glacfaidh sé 
gníomh cur chun feidhme chun an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach a 
fhoirceannadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2). Beidh an gníomh cur chun 
feidhme sin bunaithe inter alia ar an 
bhfianaise a fhaightear.

Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9. I gcás ina measfaidh an Coimisiún 
go dtugann na torthaí údar le haistarraingt 

9. I gcás ina measfaidh an Coimisiún, 
bunaithe ar thoradh an chomhair agus na 
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shealadach ar na cúiseanna dá dtagraítear i 
mír 1 den Airteagal seo, tugtar de 
chumhacht dó gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, 
chun Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a 
leasú chun na fabhair tharaife a fhoráiltear 
faoin socrú speisialta dreasachta um 
fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas 
dá dtagraítear in Airteagal 1(2), pointe (b), 
a aistarraingt go sealadach. Agus an 
gníomh tarmligthe á ghlacadh aige, 
féadfaidh an Coimisiún, i gcás inarb 
iomchuí, an éifeacht shocheacnamaíoch a 
bhaineann le haistarraingt shealadach na 
bhfabhar taraife sa tír is tairbhí a 
bhreithniú.

rannpháirtíochta agus ar na torthaí dá 
dtagraítear i míreanna 5 agus 6, agus tar 
éis dó dul i gcomhairle le Parlaimint na 
hEorpa, leis an gComhairle agus leis an 
tsochaí shibhialta agus geallsealbhóirí dá 
dtagraítear in Airteagal 35a, go bhfuil 
údar cuí le haistarraingt shealadach ar na 
cúiseanna dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo, tugtar de chumhacht dó 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i 
gcomhréir le hAirteagal 36, chun leasú a 
dhéanamh ar Iarscríbhinn I agus 
Iarscríbhinn II chun na fabhair tharaife a 
fhoráiltear faoin socrú speisialta dreasachta 
um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-
rialachas dá dtagraítear in Airteagal 1(2), 
pointe (b), a aistarraingt go sealadach. 
Luafaidh an Coimisiún go poiblí na forais 
le fabhair a aistarraingt agus leagfaidh sé 
síos tagarmharcanna ba cheart don tír 
thairbhíoch a chomhlíonadh chun go 
bhféadfar na fabhair a athbhunú. Maidir 
leis an gníomh tarmligthe arna ghlacadh 
ag an Coimisiún, nuair is iomchuí agus 
go háirithe agus aistarraingt pháirteach á 
meas aige, féadfaidh anailís ar an éifeacht 
shocheacnamaíoch a bhaineann le 
haistarraingt shealadach na bhfabhar taraife 
sa tír thairbhíoch a bheith ag gabháil leis, 
go háirithe an tionchar a bheidh aige ar 
chearta an duine, ar na codanna is 
leochailí den phobal agus ar fhostaíocht 
agus ar chumhachtú na mban, d’fhonn 
íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar 
diúltach socheacnamaíoch ar phobail na 
tíre tairbhíche GSP+ agus uasmhéadú a 
dhéanamh ar an ngiaráil ar a rialtas.

Leasú 75

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

10. I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún 
ar aistarraingt shealadach, tiocfaidh 

10. I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún 
ar aistarraingt shealadach, tiocfaidh 
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gníomh tarmligthe den sórt sin chun bheith 
infheidhme 6 mhí tar éis a ghlactha.

gníomh tarmligthe den sórt sin chun bheith 
infheidhme 1 mhí amháin tar éis a 
ghlactha.

Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

10a. Agus aistarraingt shealadach á 
cur i bhfeidhm, leanfaidh an Coimisiún 
den idirphlé leis an tír thairbhíoch, lena 
n-áirítear sa chreat dá dtagraítear in 
Airteagal 18a, agus é mar aidhm aige na 
cúiseanna leis an aistarraingt dá 
dtagraítear i mír 3 a leigheas. Déanfaidh 
an Coimisiún measúnú rialta ar 
éifeachtaí na haistarraingthe maidir leis 
na sáruithe a leigheas, lena n-áirítear sa 
tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 14. 
Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle go 
tráthrialta leis an gcomhlacht 
comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 35a.

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tairbheoidh tír incháilithe de na 
fabhair tharaife a fhoráiltear faoin socrú 
speisialta le haghaidh na dtíortha is lú 
forbairt dá dtagraítear in Airteagal 1(2), 
pointe (c), má tá an tír sin sainaitheanta ag 
na Náisiúin Aontaithe mar thír is lú 
forbairt.

1. Tairbheoidh tír incháilithe de na 
fabhair tharaife a sholáthraítear faoin 
socrú speisialta le haghaidh na dtíortha is 
lú forbairt dá dtagraítear in Airteagal 1(2), 
pointe (c), má tá an tír sin sainaitheanta ag 
na Náisiúin Aontaithe mar thír is lú forbairt 
agus má tá an tír chomhlíontach leis na 
coinníollacha dá dtagraítear in 
Airteagal 19 mír 1.
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Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Áiritheoidh an Coimisiún agus, i 
gcás inarb infheidhme, SEGS, go 
ndéanfaidh tíortha a thairbheoidh den 
socrú speisialta dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo dul chun cinn leanúnach 
agus marthanach i dtreo dhaingniú na 
coinbhinsiúin atá liostaithe in 
Iarscríbhinn VI. 
I gcur chun feidhme na hIonstraime faoi 
Rialachán (AE) 2021/947, tabharfar tús 
áite do thíortha a thairbhíonn den socrú 
speisialta dá dtagraítear i mír 1 arb é is 
aidhm dóibh dul chun cinn a dhéanamh i 
dtreo dhaingniú na gcoinbhinsiún atá 
liostaithe in Iarscríbhinn VI.

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás nach gcomhlíonfaidh tír is tairbhí de 
scéim EBA na coinníollacha dá dtagraítear 
i mír 1 den Airteagal seo a thuilleadh, 
tugtar de chumhacht don Choimisiún 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i 
gcomhréir le hAirteagal 36, chun 
Iarscríbhinn I a leasú d’fhonn an tír a 
bhaint de shocrú EBA tar éis idirthréimhse 
3 bliana ón dáta ar aghaidh nach 
gcomhlíonann an tír is tairbhí de scéim 
EBA na coinníollacha dá dtagraítear i 
mír 1 den Airteagal seo a thuilleadh. 

I gcás nach gcomhlíonfaidh tír thairbhíoch 
EBA na critéir eacnamaíocha dá 
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a 
thuilleadh, tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, 
chun Iarscríbhinn I a leasú chun an tír a 
bhaint de shocrú EBA tar éis idirthréimhse 
3 bliana ón dáta ar aghaidh nach 
gcomhlíonann an tír thairbhíoch EBA na 
critéir eacnamaíocha dá dtagraítear i mír 1 
den Airteagal seo a thuilleadh.
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Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 18a
Déanfar athbhreithniú ginearálta ar 
stádas na tíre faoi chuimsiú na socruithe 
fabhracha dá dtagraítear in Airteagal 1(2) 
ar bhonn bliantúil faoi chuimsiú 
comhaontú comhair, comhpháirtíochta 
nó comhlachais a bheidh tugtha i gcrích 
ag an Aontas le tír thairbhíoch. Chun na 
críche sin, déanfaidh an Coimisiún, agus 
i gcás inarb ábhartha an tSeirbhís 
Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, agus 
an tír thairbhíoch athbhreithniú ar na 
saincheisteanna a bhaineann leis na 
coinníollacha dá dtagraítear in 
Airteagal 19(1), lena n-áirítear i ndáil le 
haon ghearáin a gheobhaidh an 
Coimisiún. Déanfaidh an Coimisiún, agus 
i gcás inarb ábhartha an tSeirbhís 
Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, agus 
an tír thairbhíoch athbhreithniú freisin ar 
stádas dhaingniú na gcoinbhinsiún a 
liostaítear in Iarscríbhinn VI amhail dá 
dtagraítear in Airteagal 4(1a) agus ar an 
dul chun cinn arna dhéanamh i dtreo 
dhaingniú na gcoinbhinsiún a liostaítear 
in Iarscríbhinn VI amhail dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1a). Oibreoidh an 
Coimisiún agus SEGS i gcomhar leis na 
tíortha tairbhíocha freisin d’fhonn dul 
chun cinn a dhéanamh i dtreo chur chun 
feidhme iomlán na dTrí Cholún de 
Phrionsabail Threoracha na Náisiún 
Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an 
Duine. 

Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin
Caibidil V – teideal 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Forálacha maidir le haistarraingt 
shealadach is coiteann do gach socrú

Rannpháirtíocht fheabhsaithe agus 
forálacha maidir le haistarraingt 

shealadach is coiteann do gach socrú

Leasú 82

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Féadfar na socruithe fabhracha dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) a aistarraingt 
go sealadach, i leith gach táirge nó táirgí 
áirithe de thionscnamh tíre tairbhíche, ar 
aon cheann de na cúiseanna seo a leanas:

1. Féadfar na socruithe fabhracha dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) a aistarraingt 
go sealadach, i leith gach táirge nó táirgí 
áirithe, lena n-áirítear earnálacha áirithe, 
de thionscnamh tíre tairbhíche ar aon 
cheann de na cúiseanna seo a leanas:

(a) sárú tromchúiseach agus córasach 
na bprionsabal a leagtar síos sna 
coinbhinsiúin a liostaítear in 
Iarscríbhinn VI;

(a) sárú tromchúiseach agus córasach 
na bprionsabal a leagtar síos sna 
coinbhinsiúin a liostaítear in 
Iarscríbhinn VI;  
(aa) mainneachtain cloí leis an oibleagáid 
na coinbhinsiúin sin a dhaingniú, dá 
dtagraítear in Airteagal 4.1 (b); 

(b) onnmhairiú earraí a rinneadh le 
saothar leanaí agus saothar éigeantais, lena 
n-áirítear sclábhaíocht agus saothar 
príosúin, a thoirmisctear go hidirnáisiúnta;

(b) onnmhairiú earraí a rinneadh le 
saothar leanaí agus saothar éigeantais, lena 
n-áirítear sclábhaíocht agus saothar 
príosúin, a thoirmisctear go hidirnáisiúnta; 

(c) easnaimh thromchúiseacha i 
rialuithe custaim ar onnmhairiú nó ar 
iompar drugaí (substaintí aindleathacha nó 
réamhtheachtaithe), nó a bhaineann leis 
an oibleagáid i leith náisiúnaigh na tíre 
tairbhíche féin a athligean isteach nó 
mainneachtain thromchúiseach 
coinbhinsiúin idirnáisiúnta maidir leis an 
bhfrithsceimhlitheoireacht nó maidir le 
frithsciúradh airgid a chomhlíonadh;

(c) easnaimh thromchúiseacha i 
rialuithe custaim ar onnmhairiú nó ar 
iompar drugaí (substaintí aindleathacha nó 
réamhtheachtaithe), nó mainneachtain 
thromchúiseach coinbhinsiúin idirnáisiúnta 
maidir leis an bhfrithsceimhlitheoireacht 
nó maidir le frithsciúradh airgid a 
chomhlíonadh; 

(d) cleachtais éagóra trádála atá 
tromchúiseach agus córasach, lena n-
áirítear cleachtais a dhéanann difear do 
sholáthar amhábhar, a bhfuil éifeacht 
dhíobhálach acu ar thionscal an Aontais, 
agus ar cleachtais iad nach bhfuil aghaidh 
tugtha orthu ag an tír thairbhíoch. Maidir 

(d) cleachtais éagóra trádála atá 
tromchúiseach agus córasach, lena n-
áirítear cleachtais a dhéanann difear do 
sholáthar amhábhar, nó amhail a 
shainaithnítear faoi chuimsiú imscrúdú a 
tugadh chun críche faoi 
Rialachán 2015/1843, a bhfuil éifeacht 
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leis na cleachtais éagóra trádála sin atá 
toirmiscthe nó inghníomhaithe faoi 
Chomhaontuithe EDT, is ar chinneadh ina 
leith sin arna dhéanamh roimhe sin ag 
comhlacht inniúil EDT a bhunófar cur i 
bhfeidhm an Airteagail seo;

dhíobhálach acu ar thionscal an Aontais, 
agus ar cleachtais iad nach bhfuil aghaidh 
tugtha orthu ag an tír thairbhíoch. Maidir 
leis na cleachtais éagóra trádála sin atá 
toirmiscthe nó inghníomhaithe faoi 
Chomhaontuithe EDT, is ar chinneadh ina 
leith sin arna dhéanamh roimhe sin ag 
comhlacht inniúil EDT a bhunófar cur i 
bhfeidhm an Airteagail seo;

(e) sárú tromchúiseach agus córasach 
na gcuspóirí arna nglacadh ag Eagraíochtaí 
Réigiúnacha Iascaigh nó ag aon socruithe 
idirnáisiúnta maidir le caomhnú agus 
bainistiú acmhainní iascaigh a bhfuil an 
tAontas ina pháirtí díobh.

(e) sárú tromchúiseach agus córasach 
ar na cuspóirí arna nglacadh ag 
Eagraíochtaí Réigiúnacha Iascaigh nó aon 
socruithe idirnáisiúnta maidir le caomhnú 
agus bainistiú acmhainní iascaigh a bhfuil 
an tAontas ina pháirtí díobh, nó sáruithe 
tromchúiseacha ar phrionsabail na hoibre 
cuibhiúla san iascach mar a leagtar síos i 
gCoinbhinisiún EIS Uimh. 188 (2007);
Measfar aistarraingt shealadach na 
socruithe fabhracha dá dtagraítear in 
Airteagal 1(2) mar rogha na rogha 
deiridh i gcás inar mhainnigh ar gach 
modh eile chun aghaidh a thabhairt ar na 
sáruithe tromchúiseacha agus córasacha.

Leasú 83

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Chun pointe (a) de mhír (1) a chur 
i bhfeidhm, tabharfaidh an Coimisiún 
aird go háirithe ar cibé a chuir na 
comhlachtaí faireacháin ábhartha, agus 
na sásraí conartha agus maoirseachta in 
iúl go ndearnadh sáruithe, a d’fhéadfadh 
a bheith tromchúiseach agus córasach, ar 
phrionsabail na gcoinbhinsiún ábhartha, 
bunaithe ar tháscairí amhail:
- bunú coimisiún fiosrúcháin, misean 
aimsithe fíoras, rapóirtéirí speisialta tíre, 
nó sásraí faireacháin eile ag Comhairle 
na Náisiún Aontaithe um Chearta an 
Duine nó ag an gComhthionól Ginearálta 
nó ag Comhlacht Rialaithe EIS;
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- fionnachtana Ard-Choimisinéir na 
Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine, 
Nósanna Imeachta Speisialta na Náisiún 
Aontaithe nó saineolaithe neamhspleácha 
eile na Náisiún Aontaithe ar chearta an 
duine;
- nósanna imeachta ábhartha faoi 
chuimsiú Choiste EIS maidir le 
Caighdeáin a Chur i bhFeidhm, amhail 
mír speisialta a thabhairt isteach;
- rialuithe agus tuairimí cúirteanna 
idirnáisiúnta um chearta an duine;
- tuarascálacha ó ghrúpaí mór le rá um 
chearta an duine áitiúla agus 
idirnáisiúnta;
- táscairí ábhartha chun coinbhinsiúin 
iltaobhacha chomhshaoil agus dea-
rialachais a chur chun feidhme go 
héifeachtach.

Leasú 84

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Déanfaidh an Coimisiún fógra a 
fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh agus tabharfaidh sé fógra don 
tír thairbhíoch, do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle, má éilítear 
amhlaidh leis na sáruithe ar phrionsabail 
na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta a 
liostaítear in Iarscríbhinn VI, bunaithe ar 
mheasúnuithe, barúlacha, cinntí, agus 
moltaí atá ar fáil agus ar thátail na 
gcomhlachtaí ábhartha faireacháin, nó 
bunaithe ar ábhair imní a bhfuil 
réasúnaithe arna léiriú ag Parlaimint na 
hEorpa, ag an gComhairle, ag 
eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus ag an 
tsochaí shibhialta, lena n-áirítear 
ceardchumainn, nó ag gníomhú dó ar 
ghearán.
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Ag tosú ó dháta an fhógra agus go ceann 
aon bhliain amháin, rachaidh an tír 
thairbhíoch agus an Coimisiún i mbun 
rannpháirtíocht fheabhsaithe, trína 
ngeallfaidh an tír thairbhíoch treochláir 
atá faoi cheangal ama a ghlacadh lena 
bhforálfar do ghníomhaíochtaí nithiúla 
agus réitigh inbhuanaithe ar na sáruithe 
tromchúiseacha arna sainaithint.
I gcás ina bhfuil na sáruithe ag céim 
thromchúiseach agus chórasach, 
déanfaidh an Coimisiún an nós imeachta 
um aistarraingt shealadach a 
thionscnamh láithreach, amhail dá 
dtagraítear in Airteagal 19.4.
Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le 
Parlaimint na hEorpa agus leis an 
gComhairle go rialta le linn an phróisis 
rannpháirtíochta feabhsaithe agus 
rachaidh sé i gcomhairle leis an tsochaí 
shibhialta agus le geallsealbhóirí dá 
dtagraítear Airteagal 35a.
Agus an Ionstraim á cur chun feidhme 
faoi Rialachán (AE) 2021/947, 
soláthrófar tacaíocht do thíortha 
tairbhíocha agus na treochláir á gcur 
chun feidhme.

Leasú 85

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2b. Má mheastar gur gá, féadfar an 
rannpháirtíocht fheabhsaithe a fhadú 
bliain eile. Foilseoidh an Coimisiún liosta 
de thíortha lena mbeidh an 
rannpháirtíocht fheabhsaithe fadaithe 
níos mó ná aon bhliain amháin agus 
tabharfaidh sé an liosta cothrom le dáta 
go rialta de réir mar is gá. Déanfar na 
treochláir dá dtagraítear i mír 2a a 
phoibliú.
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Leasú 86

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina measann an Coimisiún go 
bhfuil forais leordhóthanacha ann a 
thugann údar maith le haistarraingt 
shealadach na bhfabhar taraife arna 
soláthar faoi aon socrú fabhrach dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) ar bhonn na 
gcúiseanna dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo, glacfaidh sé gníomh cur 
chun feidhme chun tús a chur leis an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairliúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2). Cuirfidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
ar an eolas faoi ghlacadh an ghnímh cur 
chun feidhme sin.

3. I gcás ina measann an Coimisiún, 
ag gníomhú dó ar ghearán, ar bhonn 
faisnéis arna tíolacadh ag Parlaimint na 
hEorpa, go háirithe faoi chuimsiú an 
idirphlé a fhoráiltear in Airteagal 35b, nó 
ag an gComhairle, nó ar a thionscnamh 
féin, go bhfuil forais leordhóthanacha ann 
a thugann údar maith le haistarraingt 
shealadach na bhfabhar taraife arna 
soláthar faoi aon socrú fabhrach dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) toisc gur 
mhainnigh an tír thairbhíoch seasamh 
lena treochlár dá dtagraítear in Airteagal 
19(2a), nó, ar bhonn is leithne ná sin, leis 
an rannpháirtíocht fheabhsaithe, nó ar 
bhonn cúiseanna eile dá dtagraítear i mír 1 
den Airteagal seo, glacfaidh sé gníomh cur 
chun feidhme chun tús a chur leis an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2). Cuirfidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
ar an eolas faoi ghlacadh an ghnímh cur 
chun feidhme sin agus faoin obair 
leantach a bhaineann leis an bhfaisnéis a 
thíolaic Parlaimint na hEorpa nó an 
Chomhairle.

Leasú 87

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint 
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na hEorpa, an Chomhairle agus an 
tsochaí shibhialta agus geallsealbhóirí dá 
dtagraítear in Airteagal 35a ar an eolas 
faoi na gearáin a fuarthas, agus iad a 
chur ar an eolas, mar aon leis an 
ngearánach, i gcás ina measann sé nach 
bhfuil dóthain fianaise sa ghearán i ndáil 
leis na táscairí dá dtagraítear san 
Airteagal seo. 

Leasú 88

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 4 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Foilseoidh an Coimisiún fógra in 
Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh lena 
bhfógrófar tionscnamh an nós imeachta um 
aistarraingt shealadach, agus tabharfaidh sé 
fógra ina leith sin don tír is tairbhí lena 
mbaineann. San fhógra sin:

4. Foilseoidh an Coimisiún fógra in 
Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh lena 
bhfógrófar tionscnamh an nóis imeachta 
um aistarraingt shealadach, agus 
tabharfaidh sé fógra ina leith sin don tír 
thairbhíoch lena mbaineann agus cuirfidh 
sé Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle ar an eolas ina leith. San 
fhógra sin: 

(a) soláthrófar forais leordhóthanacha i 
ndáil leis an ngníomh cur chun feidhme 
chun nós imeachta um aistarraingt 
shealadach a thionscnamh, dá dtagraítear i 
mír 3; 

(a) soláthrófar forais leordhóthanacha i 
ndáil leis an ngníomh cur chun feidhme 
chun nós imeachta um aistarraingt 
shealadach a thionscnamh, dá dtagraítear i 
mír 3; 

(b) luafar go ndéanfaidh an Coimisiún 
faireachán agus meastóireacht ar an staid 
sa tír thairbhíoch lena mbaineann le linn na 
tréimhse faireacháin agus meastóireachta 
dá dtagraítear i Mír 5. 

(b) luafar go leanfaidh an Coimisiún 
d’idirphlé a shaothrú faoi chuimsiú na 
rannpháirtíochta feabhsaithe agus go 
ndéanfaidh sé faireachán agus 
meastóireacht ar an staid sa tír thairbhíoch 
lena mbaineann le linn na tréimhse 
faireacháin agus meastóireachta dá 
dtagraítear i Mír 5.

Leasú 89

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 5
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Tabharfaidh an Coimisiún gach 
deis don tír is tairbhí lena mbaineann chun 
comhoibriú le linn na tréimhse faireacháin 
agus measúnaithe a mhairfidh ar feadh 6 
mhí ó dháta foilsithe an fhógra.

5. Déanfaidh an Coimisiún 
faireachán agus meastóireacht le linn 
thréimhse 6 mhí tar éis fhoilsiú an fhógra 
dá dtagraítear i mír 4. Tabharfaidh an 
Coimisiún gach deis don tír thairbhíoch 
lena mbaineann tosú ar bheith 
rannpháirteach agus comhoibriú tráth ar 
bith le linn na tréimhse sin.

Leasú 90

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Lorgóidh an Coimisiún an fhaisnéis 
uile a mheasann sé is gá, inter alia, na 
measúnuithe, na barúlacha, na cinntí, na 
moltaí agus na conclúidí ó na comhlachtaí 
ábhartha faireacháin atá ar fáil, agus 
faisnéis ábhartha ó fhoinsí eile, lena n-
áirítear fianaise a thíolactar trí ghearán nó 
a chuirfidh tríú páirtithe ar fáil, de réir mar 
is iomchuí. Agus é ag teacht ar a 
chonclúidí, déanfaidh an Coimisiún 
measúnú ar an bhfaisnéis ábhartha uile.

6. Lorgóidh an Coimisiún an fhaisnéis 
uile a mheasann sé is gá, inter alia, na 
measúnuithe, na barúlacha, na cinntí, na 
moltaí agus na conclúidí ó na comhlachtaí 
ábhartha faireacháin atá ar fáil, agus 
faisnéis ábhartha ó fhoinsí eile, lena n-
áirítear ó eagraíochtaí na sochaí sibhialta 
agus ó chomhpháirtithe sóisialta agus 
fianaise a thíolacfar trí ghearán nó a 
sholáthróidh tríú páirtithe, de réir mar is 
iomchuí, mar aon le faisnéis arna soláthar 
ag Parlaimint na hEorpa agus ag an 
gComhairle.

Agus é ag teacht ar a chonclúidí, 
déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an 
bhfaisnéis ábhartha uile agus 
breithneoidh sé an dul chun cinn arna 
dhéanamh ag an tír thairbhíoch maidir 
lena treochlár a chomhlíonadh faoi 
chuimsiú na rannpháirtíochta feabhsaithe 
dá dtagraítear i mír 19.2a.
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Leasú 91

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Laistigh de 3 mhí tar éis don 
tréimhse dá dtagraítear i mír 5 a dhul in 
éag, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil 
maidir lena fhionnachtana agus a 
chonclúidí a chur faoi bhráid na tíre is 
tairbhí lena mbaineann. Tá ag an tír is 
tairbhí an ceart a cuid barúlacha a 
thíolacadh maidir leis an tuarascáil. Ní 
bheidh an tréimhse le haghaidh barúlacha 
níos faide ná aon mhí amháin.

7. Laistigh d’aon mhí amháin tar éis 
an tréimhse dá dtagraítear i mír 5 a dhul in 
éag, agus tar éis é a dhul i gcomhairle leis 
an tsochaí shibhialta agus le 
geallsealbhóirí dá dtagraítear in 
Airteagal 35a, déanfaidh an Coimisiún 
tuarascáil ar a fhionnachtana agus a 
chonclúidí a chur faoi bhráid na tíre 
tairbhíche lena mbaineann. Cuirfidh an 
Coimisiún an tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid 
na Comhairle. Tá ag an tír thairbhíoch an 
ceart a cuid barúlacha a thíolacadh maidir 
leis an tuarascáil. Ní bheidh an tréimhse le 
haghaidh barúlacha níos faide ná aon mhí 
amháin.

Leasú 92

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 8 – an chuid réamhráiteach 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8. Laistigh de 6 mhí tar éis dhul in éag na 
tréimhse dá dtagraítear i mír 4, pointe (b), 
cinnfidh an Coimisiún:

8. Laistigh de 2 mhí tar éis dhul in éag 
na tréimhse dá dtagraítear i mír 4, 
pointe (b), cinnfidh an Coimisiún:

(a) an nós imeachta um aistarraingt 
shealadach a fhoirceannadh; 

(a) an nós imeachta um aistarraingt 
shealadach a fhoirceannadh; 

(b) na fabhair tharaife arna soláthar faoi 
na socruithe fabhracha dá dtagraítear in 
Airteagal 1(2) a aistarraingt go sealadach.

(b) na fabhair tharaife arna soláthar 
faoi na socruithe fabhracha dá dtagraítear 
in Airteagal 1(2) a aistarraingt go 
sealadach.
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Leasú 93

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 9 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach dtugann na fionnachtana údar maith 
le haistarraingt shealadach, déanfaidh an 
Coimisiún gníomh cur chun feidhme a 
ghlacadh, i gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairliúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2), maidir leis an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach a 
fhoirceannadh. 

9. I gcás ina measann an Coimisiún, 
bunaithe ar na gnéithe dá dtagraítear i 
míreanna 6 agus 7, nach bhfuil údar maith 
le haistarraingt shealadach, déanfaidh an 
Coimisiún gníomh cur chun feidhme a 
ghlacadh, i gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2), maidir leis an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach a 
fhoirceannadh.

Leasú 94

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

10. I gcás ina mbreithneoidh an 
Coimisiún go dtugann na torthaí údar le 
haistarraingt shealadach ar na cúiseanna dá 
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, tugtar 
de chumhacht dó gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, 
chun Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a 
leasú, chun na fabhair tharaife a fhoráiltear 
faoi na socruithe fabhracha dá dtagraítear 
in Airteagal 1(2) a aistarraingt go 
sealadach. Agus an gníomh tarmligthe á 
ghlacadh aige, féadfaidh an Coimisiún, i 
gcás inarb iomchuí, an éifeacht 
shocheacnamaíoch a bheidh i gceist le 
haistarraingt shealadach na bhfabhar taraife 
sa tír is tairbhí a bhreithniú.

10. I gcás ina measann an Coimisiún, 
bunaithe ar na gnéithe dá dtagraítear i 
míreanna 6 agus 7, go bhfuil údar maith 
le haistarraingt shealadach ar na cúiseanna 
dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, 
tugtar de chumhacht dó gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le 
hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn I agus 
Iarscríbhinn II a leasú, chun na fabhair 
tharaife a sholáthraítear faoi na socruithe 
fabhracha dá dtagraítear in Airteagal 1(2) a 
aistarraingt go sealadach. Luafaidh an 
Coimisiún go poiblí na forais le fabhair a 
aistarraingt agus leagfaidh sé síos 
tagarmharcanna ba cheart don tír 
thairbhíoch a chomhlíonadh chun go 
bhféadfaí na fabhair a athbhunú. Maidir 
leis an gníomh tarmligthe arna ghlacadh 
ag an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí agus 
go háirithe agus aistarraingt pháirteach á 
meas aige, féadfaidh anailís ar an éifeacht 
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shocheacnamaíoch a bhaineann le 
haistarraingt shealadach na bhfabhar taraife 
sa tír thairbhíoch a bheith ag gabháil leis, 
go háirithe na tionchair a bheidh aige ar 
chearta an duine, ar na codanna is 
leochailí den phobal agus ar fhostaíocht 
agus ar chumhachtú na mban, d’fhonn 
íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar 
diúltach socheacnamaíoch ar phobail na 
tíre tairbhíche agus uasmhéadú a 
dhéanamh ar an ngiaráil ar a rialtas. 

Leasú 95

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

12. I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún 
ar aistarraingt shealadach, tiocfaidh 
gníomh tarmligthe den sórt sin chun bheith 
infheidhme 6 mhí tar éis a ghlactha.

12. I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún 
ar aistarraingt shealadach, tiocfaidh 
gníomh tarmligthe den sórt sin chun bheith 
infheidhme 1 mhí amháin tar éis a 
ghlactha.

Leasú 96

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

12a. Agus aistarraingt shealadach á 
cur i bhfeidhm, leanfaidh an Coimisiún 
den idirphlé leis an tír thairbhíoch, lena 
n-áirítear sa chreat dá dtagraítear in 
Airteagal 18a, agus é mar aidhm aige na 
cúiseanna leis an aistarraingt dá 
dtagraítear i mír 1 a leigheas. Déanfaidh 
an Coimisiún measúnú rialta ar 
éifeachtaí na haistarraingthe maidir leis 
na sáruithe a leigheas, agus chun na 
críche sin rachaidh sé i gcomhairle leis an 
tsochaí shibhialta agus leis na 
geallsealbhóirí dá dtagraítear in 
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Airteagal 35a.

Leasú 97

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

16. I gcás ina measfaidh an Coimisiún 
go bhfuil fianaise leordhóthanach ann a 
thugann údar maith le haistarraingt 
shealadach ar an gcúis a leagtar amach i 
mír 1, pointe (a) agus gur gá 
mearfhreagairt a thabhairt de thoradh go 
bhfuil na sáruithe thar a bheith 
tromchúiseach i bhfianaise na n-imthosca 
sonracha sa tír thairbhíoch, tionscnóidh sé 
an nós imeachta um aistarraingt shealadach 
i gcomhréir le míreanna (3) go (15). Mar 
sin féin, laghdaítear go 2 mhí an tréimhse 
dá dtagraítear i mír 4, pointe (b), agus 
laghdaítear an sprioc-am dá dtagraítear i 
mír 8 go 5 mhí.

16. I gcás ina measfaidh an Coimisiún 
go bhfuil fianaise leordhóthanach ann a 
thugann údar maith le haistarraingt 
shealadach ar an gcúis a leagtar amach i 
mír 1, pointe (a) agus gur gá 
mearfhreagairt a thabhairt de thoradh go 
bhfuil na sáruithe thar a bheith 
tromchúiseach i bhfianaise na n-imthosca 
sonracha sa tír thairbhíoch, tionscnóidh sé 
an nós imeachta um aistarraingt shealadach 
i gcomhréir le míreanna (3) go (15). Mar 
sin féin, laghdaítear go 1 mhí amháin an 
tréimhse dá dtagraítear i mír 5, agus 
laghdaítear an sprioc-am dá dtagraítear i 
mír 8 go 3 mhí.

Leasú 98

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

17. I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún 
ar aistarraingt shealadach de bhun mhír 16 
den Airteagal seo, glacfar gníomh 
tarmligthe den sórt sin i gcomhréir le 
hAirteagal 37 agus beidh feidhm aige 1 
mhí amháin tar éis a fhoilsithe in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

17. I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún 
ar aistarraingt shealadach de bhun mhír 16 
den Airteagal seo, glacfar gníomh 
tarmligthe den sórt sin i gcomhréir le 
hAirteagal 37 agus beidh feidhm aige 15 lá 
tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an 
Aontais Eorpaigh.

Leasú 99

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tionscnófar imscrúdú arna iarraidh 
sin ag Ballstát, ag aon duine dlítheanach 
nó ag aon chomhlachas nach bhfuil 
pearsantacht dhlítheanach aige, ag 
gníomhú dó thar ceann tháirgeoirí an 
Aontais, nó tionscnófar é ar thionscnamh 
an Choimisiúin féin más léir don 
Choimisiún go bhfuil fianaise 
leordhóthanach prima facie ann, arna 
chinneadh ar bhonn na bhfachtóirí dá 
dtagraítear in Airteagal 23, chun údar 
maith a thabhairt leis an tionscnamh sin. 
Beidh san iarraidh ar imscrúdú a 
thionscnamh fianaise go gcomhlíontar na 
coinníollacha maidir leis an mbeart 
coimirce a leagtar amach in Airteagal 22(1) 
a fhorchur. Imscrúdóidh an Coimisiún, a 
mhéid is féidir, cruinneas agus 
leordhóthanacht na fianaise a chuirtear ar 
fáil san iarraidh, chun a chinneadh cibé atá 
go leor fianaise prima facie ann chun údar 
maith a thabhairt le himscrúdú a 
thionscnamh.

2. Tionscnófar imscrúdú arna iarraidh 
sin do Bhallstát, do Pharlaimint na 
hEorpa, d’aon duine dlítheanach nó d’aon 
chomhlachas nach bhfuil pearsantacht 
dhlítheanach aige, ag gníomhú dó thar 
ceann tháirgeoirí an Aontais, nó ar 
thionscnamh an Choimisiúin féin más léir 
don Choimisiún go bhfuil fianaise 
leordhóthanach prima facie ann, arna 
chinneadh ar bhonn na bhfachtóirí dá 
dtagraítear in Airteagal 23, chun údar 
maith a thabhairt leis an tionscnamh sin. 
Beidh san iarraidh ar imscrúdú a 
thionscnamh fianaise go gcomhlíontar na 
coinníollacha maidir leis an mbeart 
coimirce a leagtar amach in Airteagal 22(1) 
a fhorchur. Cuirfear an iarraidh faoi 
bhráid na Comhairle. Imscrúdóidh an 
Coimisiún, a mhéid is féidir, cruinneas 
agus leormhaitheas na fianaise a chuirtear 
ar fáil san iarraidh, chun a chinneadh cibé 
atá dóthain fianaise prima facie ann chun 
údar maith a thabhairt le himscrúdú a 
thionscnamh.

 

Leasú 100

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Déanfar imscrúdú, lena n-áirítear na 
céimeanna nós imeachta dá dtagraítear in 
Airteagail 25, 26 agus 27, a thabhairt chun 
críche laistigh de 12 mhí óna thionscnamh.

4. Déanfar imscrúdú, lena n-áirítear na 
céimeanna nós imeachta dá dtagraítear in 
Airteagail 25, 26 agus 27, a thabhairt chun 
críche laistigh de 9 mhí óna thionscnamh.

Leasú 101

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 4 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Glacfaidh an Coimisiún treoirlínte 
poiblí lena gcuirfear ar fáil an fhaisnéis 
ábhartha uile chun tacú le táirgeoirí an 
Aontais iarraidh a dhéanamh ar imscrúdú 
coimirce a thionscnamh, lena n-áirítear 
maidir leis an gcineál faisnéise atá le 
soláthar d’fhonn a chinneadh ar ann do 
mhórdheacrachtaí do tháirgeoirí an 
Aontais, nó bagairt dá leithéid, dá 
dtagraítear in Airteagal 22, mír 1 agus in 
Airteagal 23.

Leasú 102

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4b. Cuirfidh an Coimisiún ceistneoirí 
agus foirmeacha caighdeánacha ar fáil i 
dteangacha oifigiúla uile an Aontais a 
fhéadfaidh táirgeoirí an Aontais a chur 
faoi bhráid an Choimisiúin chun fianaise 
a sholáthar gur ann do mhódheacrachtaí 
nó do bhagairt dá leithéid.

Leasú 103

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 4 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4c. D’fhonn rochtain a fháil ar an 
bhfaisnéis ábhartha agus ar na doiciméid 
ábhartha ar bhealach nach bhfuil chomh 
costasach céanna agus a shábhálann níos 
mó ama, déanfar an Deasc Chabhrach 
Cosanta Trádála FBManna a bunaíodh 
faoi Rialachán (AE) 2016/1036 a chur ar 
fáil le haghaidh imscrúduithe coimirce 
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faoin Rialachán seo.

Leasú 104

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina léiríonn na fíorais, faoi mar a 
shuífear go críochnaitheach iad, go bhfuil 
na coinníollacha a leagtar amach in 
Airteagal 22(1) á gcomhlíonadh, glacfaidh 
an Coimisiún gníomh cur chun feidhme 
chun dleachtanna na Comhtharaife 
Custaim a thabhairt isteach an athuair i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 39(3). Tiocfaidh an gníomh cur 
chun feidhme sin i bhfeidhm laistigh de 
mhí amháin ó dháta a fhoilsithe in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

I gcás ina léiríonn na fíorais, faoi mar a 
shuífear go críochnaitheach iad, go bhfuil 
na coinníollacha a leagtar amach in 
Airteagal 22(1) á gcomhlíonadh, glacfaidh 
an Coimisiún gníomh cur chun feidhme 
chun dleachtanna na Comhtharaife 
Custaim a thabhairt isteach an athuair i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2). Tiocfaidh an gníomh cur 
chun feidhme sin i bhfeidhm laistigh de 1 
mhí amháin ó dháta a fhoilsithe in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Leasú 105

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina léireoidh na fíorais, faoi mar a 
shuífear go críochnaitheach iad, nach 
bhfuil na coinníollacha a leagtar amach in 
Airteagal 22(1) á gcomhlíonadh, glacfaidh 
an Coimisiún gníomh cur chun feidhme 
lena bhfoircheannfar an t-imscrúdú i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 39(3). Foilseofar an gníomh cur 
chun feidhme sin in Iris Oifigiúil an 
Aontais Eorpaigh. Más rud é nach 
bhfoilseofar aon ghníomh cur chun 
feidhme laistigh den tréimhse dá 
dtagraítear in Airteagal 24(4), measfar gur 
foirceannadh an t-imscrúdú agus rachaidh 
aon ghníomh cur chun feidhme a ghlacfar 
de bhun Airteagal 25 in éag go 

I gcás ina léireoidh na fíorais, faoi mar a 
shuífear go críochnaitheach iad, nach 
bhfuil na coinníollacha a leagtar amach in 
Airteagal 22(1) á gcomhlíonadh, glacfaidh 
an Coimisiún gníomh cur chun feidhme 
lena bhfoircheannfar an t-imscrúdú i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2). Foilseofar an gníomh cur 
chun feidhme sin in Iris Oifigiúil an 
Aontais Eorpaigh. Más rud é nach 
bhfoilseofar aon ghníomh cur chun 
feidhme laistigh den tréimhse dá 
dtagraítear in Airteagal 24(4), measfar gur 
foirceannadh an t-imscrúdú agus rachaidh 
aon ghníomh cur chun feidhme a ghlacfar 
de bhun Airteagal 25 in éag go 
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huathoibríoch. Aon dleacht a bhaineann 
leis an gComhtharaif Chustaim a bailíodh 
de thoradh na ngníomhartha cur chun 
feidhme sin, déanfar iad a aisíoc.

huathoibríoch. Aon dleacht a bhaineann 
leis an gComhtharaif Chustaim a bailíodh 
de thoradh na ngníomhartha cur chun 
feidhme sin, déanfar iad a aisíoc.

Leasú 106

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tabharfar dleachtanna na Comhtharaife 
Custaim isteach an athuair go hiomlán nó 
go páirteach a fhad is gá chun meathlú 
staid eacnamaíoch nó airgeadais tháirgeoirí 
an Aontais a fhritháireamh, nó a fhad a 
bheidh baol ann go dtarlóidh meathlú den 
sórt sin. Ní rachaidh an tréimhse dá 
dtabhairt isteach athuair thar 3 bliana, mura 
rud é go ndéanfar an tréimhse sin a fhadú i 
gcúinsí a bhfuil údar cuí tugtha leo.

Tabharfar dleachtanna na Comhtharaife 
Custaim isteach an athuair go hiomlán nó 
go páirteach a fhad is gá chun meathlú 
staid eacnamaíoch nó airgeadais tháirgeoirí 
an Aontais a fhritháireamh, nó a fhad a 
bheidh baol ann go dtarlóidh meathlú den 
sórt sin. Ní rachaidh an tréimhse dá 
dtabhairt isteach an athuair thar 4 bliana, 
mura rud é go ndéanfar an tréimhse sin a 
fhadú i gcúinsí a bhfuil údar cuí tugtha leo.

Aon uair a bheidh fianaise 
leordhóthanach prima facie ann gur 
dócha go leanfaí de mhódheacrachtaí do 
tháirgeoirí an Aontais nó go dtarlóidís 
arís dá mba rud é go gcuirfí deireadh leis 
na bearta ginearálta cosanta, measfaidh 
an Coimisiún go bhfuil bonn cirt le 
hathbhreithniú den sórt sin a dhéanamh 
chun críche síneadh breise a chur leis na 
bearta.

Leasú 107

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Gan dochar do Roinn I den 
Chaibidil seo, an 1 Eanáir gach bliain, 
déanfaidh an Coimisiún, ar a thionscnamh 
féin agus i gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairleach dá dtagraítear in 

1. Gan dochar do Roinn I den 
Chaibidil seo, déanfaidh an Coimisiún, an 
1 Eanáir gach bliain, ar a thionscnamh féin 
agus i gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 



PE703.100v02-00 74/168 RR\1256203GA.docx

GA

Airteagal 39(2), gníomh cur chun feidhme 
a ghlacadh chun na fabhair tharaife dá 
dtagraítear in Airteagail 7 agus 12 a bhaint 
amach i ndáil leis na táirgí ó ranna GSP 
S-11a agus S-11b nó i ndáil le táirgí a 
thagann faoi chóid Ainmníochta 
Comhcheangailte 2207 10 00, 2207 20 00, 
2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 
38249956, 38249957, 38249992, 
38248400, 38248500, 38248600, 
38248700, 38248800, 38249993, agus 
38249996 i gcás ina mbeidh allmhairí na 
dtáirgí sin de thionscnamh tíre is tairbhí 
agus ina sáróidh a luach iomlán:

39(2), gníomh cur chun feidhme a 
ghlacadh chun na fabhair tharaife dá 
dtagraítear in Airteagail 7, 12agus 18 a 
bhaint maidir leis na táirgía thagann faoi 
chóid Ainmníocht Comhcheangailte 
100610, 100620, 100630 i gcás ina bhfuil 
allmhairithe na dtáirgí sin, de thionscnamh 
tíre tairbhíche agus go sáraíonn a luach 
iomlán

(a) le haghaidh táirgí a thagann faoi 
chóid Ainmníocht Chomhcheangailte 
2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 
3814 00 90, 3820 00 00, agus 38249956, 
38249957, 38249992, 38248400, 
38248500, 38248600, 38248700, 
38248800, 38249993, agus 38249996 an 
sciar dá dtagraítear i bpointe 1 
d’Iarscríbhinn IV de luach allmhairí 
isteach san Aontas de na táirgí céanna ó na 
tíortha agus ó na críocha uile a liostaítear 
in Iarscríbhinn I, colúin A agus B, le linn 
bliain féilire 

(a) an sciar dá dtagraítear i bpointe 3a 
d’Iarscríbhinn IV de luach allmhairí an 
Aontais de na táirgí céanna ó na tíortha 
agus ó na críocha uile a liostaítear in 
Iarscríbhinn I, colúin C, le linn bliain 
féilire. 

(b) le haghaidh táirgí faoi ranna GSP 
S-11a agus S-11b, an sciar dá dtagraítear 
i bpointe 3 d’Iarscríbhinn IV de luach 
allmhairí táirgí isteach san Aontas i 
ranna GSP S-11a agus S-11b, ó na tíortha 
agus ó na críocha uile a liostaítear in 
Iarscríbhinn I, colúin A agus B, le linn 
bliain féilire.

scriosta

2. Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir 
le tíortha is tairbhithe den scéim GRSA, 
ná ní bheidh feidhm aici maidir le tíortha 
nach mó a gcion le haghaidh na dtáirgí 
ábhartha dá dtagraítear i mír 1 ná 6 % 
d’allmhairí iomlána isteach san Aontas de 
na táirgí céanna. 

2. Ní bheidh feidhm ag mír 1 i leith 
tíortha nach mó a gcion le haghaidh na 
dtáirgí ábhartha dá dtagraítear i mír 1 ná 
6 % d’allmhairí iomlána an Aontais de na 
táirgí céanna. 

3. Beidh baint na bhfabhar taraife 
infheidhme 2 mhí tar éis dháta foilsithe an 
ghnímh ón gCoimisiún chuige sin in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

3. Beidh baint na bhfabhar taraife 
infheidhme 2 mhí tar éis dháta foilsithe an 
ghnímh ón gCoimisiún chuige sin in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
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Leasú 108

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 29a
1. Gan dochar do Roinn I den 
Chaibidil seo, déanfaidh an Coimisiún, an 
1 Eanáir gach bliain, ar a thionscnamh 
féin agus i gcomhréir leis an nós 
imeachta comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2), gníomh cur chun 
feidhme a ghlacadh chun na fabhair 
tharaife dá dtagraítear in Airteagail 7 
agus 12 a bhaint maidir leis na táirgí a 
thagann ó ranna GSP S-11a, S-11b nó 
maidir le táirgí a thagann faoi chód 
Ainmníocht Comhcheangailte 1701 i gcás 
ina bhfuil allmhairithe na dtáirgí sin, de 
thionscnamh tíre tairbhíche agus a luach 
iomlán: 
(a)  i gcás táirgí faoi ranna GSP S-11a 
agus S-11b, go sáraíonn an sciar dá 
dtagraítear i bpointe 3 d’Iarscríbhinn IV 
luach allmhairí tháirgí an Aontais i ranna 
GSP S-11a agus S-11b, ó na tíortha agus 
ó na críocha uile a liostaítear in 
Iarscríbhinn I, colúin C, le linn bliain 
féilire. 
(b) i gcás táirgí a thagann faoi chód 
Ainmníocht Comhcheangailte 1701, an 
sciar dá dtagraítear i bpointe 3a 
d’Iarscríbhinn IV de luach allmhairí an 
Aontais de na táirgí céanna ó na tíortha 
agus ó na críocha uile a liostaítear in 
Iarscríbhinn I, colúin C, le linn bliain 
féilire.
2. Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir 
le tíortha tairbhíocha EBA, ná ní bheidh 
feidhm aici i leith tíortha nach mó a gcion 
le haghaidh na dtáirgí ábhartha dá 
dtagraítear i mír 1 ná 6 % d’allmhairí 
iomlána an Aontais de na táirgí céanna.
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3. Beidh baint na bhfabhar taraife 
infheidhme 2 mhí tar éis dháta foilsithe 
an ghnímh ón gCoimisiún chuige sin in 
Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Leasú 109

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Gan dochar do Roinn I den Chaibidil seo, i 
gcás ina mbeidh allmhairithe táirgí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
CFAE ina gcúis nó inar baol iad a bheith 
ina gcúis, le suaitheadh tromchúiseach i 
margaí an Aontais, go háirithe i gceann 
amháin nó níos mó de na réigiúin is 
forimeallaí nó i sásraí rialála na margaí sin, 
déanfaidh an Coimisiún, ar a thionscnamh 
féin nó arna iarraidh sin ag Ballstát, agus 
tar éis dó dul i gcomhairle leis an gcoiste a 
phléann le comheagraíocht ábhartha an 
mhargaidh sa talmhaíocht nó san iascach, 
gníomh cur chun feidhme a ghlacadh chun 
na socruithe fabhracha a fhionraí i dtaca 
leis na táirgí lena mbaineann i gcomhréir 
leis an nós imeachta scrúdúcháin dá 
dtagraítear in Airteagal 39(3).

Gan dochar do Roinn I den Chaibidil seo, i 
gcás ina mbeidh allmhairithe táirgí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
CFAE, amhail rís agus siúcra, ina gcúis 
nó ar baol iad a bheith ina gcúis, le 
suaitheadh tromchúiseach i margaí an 
Aontais, go háirithe i gceann amháin nó 
níos mó de na réigiúin is forimeallaí, nó i 
sásraí rialála na margaí sin, déanfaidh an 
Coimisiún, ar a thionscnamh féin nó arna 
iarraidh sin do Bhallstát, tar éis dó dul i 
gcomhairle leis an gcoiste a phléann le 
comheagraíocht ábhartha an mhargaidh sa 
talmhaíocht nó san iascach, gníomh cur 
chun feidhme a ghlacadh chun na socruithe 
fabhracha a fhionraí i leith na dtáirgí lena 
mbaineann i gcomhréir leis an nós 
imeachta comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2).

Leasú 110

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 32 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina ndéanfar Roinn I den 
Chaibidil seo a chur i bhfeidhm maidir le 
táirgí i gCaibidlí 1 go 24 den Chomhtharaif 
Chustaim mar a leagtar síos le Rialachán 
(CEE) Uimh. 2658/87, ar táirgí de 
thionscnamh tíortha is tairbhithe iad, 
déanfar an tréimhse dá dtagraítear in 

2. I gcás ina ndéanfar Roinn I den 
Chaibidil seo a chur i bhfeidhm i leith 
táirgí i gCaibidlí 1 go 24 den Chomhtharaif 
Chustaim mar a leagtar síos le Rialachán 
(CEE) Uimh. 2658/87, ar táirgí de 
thionscnamh tíortha tairbhíocha iad, 
déanfar an tréimhse dá dtagraítear in 
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Airteagal 24(4) den Rialachán seo a laghdú 
go 2 mhí sna cásanna seo a leanas:

Airteagal 24(4) den Rialachán seo a laghdú 
go 2 mhí sna cásanna seo a leanas:

(a) i gcás nach n-áirithíonn an tír is 
tairbhí lena mbaineann comhlíonadh na 
rialacha tionscnaimh nó i gcás nach 
soláthraíonn sí an comhar riaracháin dá 
dtagraítear in Airteagal 21; 

(a) i gcás nach n-áirithíonn an tír 
thairbhíoch lena mbaineann comhlíonadh 
na rialacha tionscnaimh nó i gcás nach 
soláthraíonn sí an comhar riaracháin dá 
dtagraítear in Airteagal 21;

(b) i gcás ina mbeidh Allmhairí táirgí, 
a thagann faoi Chaibidil 1 go Caibidil 24 
den Chomhtharaif Chustaim mar a leagtar 
síos le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87, 
faoi na socruithe fabhracha a dheonaítear 
faoin Rialachán seo, i bhfad os cionn 
ghnáthleibhéil na n-onnmhairí ón tír is 
tairbhí lena mbaineann.

(b) i gcás ina lamháiltear don 
Choimisiún a chinneadh leis an 
bhfianaise a chuireann táirgeoirí an 
Aontais ar fáil go bhfuil Allmhairí táirgí a 
thagann faoi Chaibidil 1 go Caibidil 24 den 
Chomhtharaif Chustaim mar a leagtar síos 
le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87, faoi na 
socruithe fabhracha a dheonaítear faoin 
Rialachán seo, i bhfad os cionn 
ghnáthleibhéil na n-onnmhairí ón tír 
thairbhíoch lena mbaineann. Soiléireoidh 
an Coimisiún cé na critéir a shásófar 
chun ceanglas na ‘leibhéal atá 
sáraitheach ar bhonn millteanach’ a 
chomhlíonadh.

Leasú 111

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 33 – mír 3 – pointe d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tá tionchar dearfach ag an 
carnadh ar an lánpháirtíocht réigiúnach.

Leasú 112

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 33 – mír 4 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Nuair a bheidh measúnú á 
dhéanamh cibé acu atá údar maith leis an 
iarraidh i bhfianaise riachtanais shonracha 
trádála, forbartha agus mhaoinithe na tíre is 

4. Agus measúnú á dhéanamh i 
dtaobh an bhfuil údar maith leis an 
iarraidh i bhfianaise riachtanais shonracha 
trádála, forbartha agus mhaoinithe na tíre 
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tairbhí, go háirithe ar bhonn faisnéise arna 
soláthar ag an tír sin, cuirfidh an Coimisiún 
san áireamh leibhéal spleáchais na tíre is 
tairbhí ar tháirgeadh lánpháirtithe leis na 
tríú tíortha lena mbaineann an iarraidh, 
tionchar an spleáchais sin le haghaidh na 
tíre is tairbhí, ábharthacht na n-earnálacha 
a bhfuil táirgeadh comhtháthaithe den sórt 
sin iontu le haghaidh gheilleagar na tíre is 
tairbhí agus peirspictíochtaí forbartha 
amach anseo i ndáil leis na táirgí atá i 
gceist.

tairbhíche, go háirithe ar bhonn faisnéise 
arna soláthar ag an tír sin, cuirfidh an 
Coimisiún i gcuntas leibhéal spleáchais na 
tíre tairbhíche ar tháirgeadh comhtháite 
leis na tríú tíortha lena mbaineann an 
iarraidh, tionchar an spleáchais sin ar 
fhorbairt inbhuanaithe na tíre tairbhíche, 
ábharthacht na n-earnálacha a bhfuil 
táirgeadh comhtháite den sórt sin iontu le 
haghaidh gheilleagar na tíre tairbhíche 
agus ionchais forbartha thodhchaíocha 
maidir leis na táirgí atá i gceist, lena n-
airítear trí aird a thabhairt ar aon 
tionchar dearfach ar dhíothú na 
bochtaineachta, ar an éagsúla 
eacnamaíoch agus ar thionchair 
dhearfacha ar na pobail áitiúla, agus ar 
na tionchair fhoriomlána ar an 
lánpháirtíocht réigiúnach. 

Leasú 113

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 33 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Sula dtiocfaidh an Coimisiún ar a 
chinneadh maidir le hiarraidh, tabharfaidh 
sé deis don tír thairbhíoch a tuairimí a chur 
i láthair.

5. Sula dtiocfaidh an Coimisiún ar a 
chinneadh maidir le hiarraidh, tabharfaidh 
sé deis don tír thairbhíoch, agus do 
thíortha eile ar a n-imrítear tionchar, go 
háirithe tairbhithe EBA, a dtuairimí a 
chur i láthair.

Leasú 114

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 33 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 33a
De bhun Straitéis AE maidir leis an 
gCúnamh don Trádáil agus de bhun 
ionstraimí cistiúcháin forbartha, 
áiritheofar leis an Ionstraim faoi 
Rialachán (AE) 2021/947, lena n-áirítear 
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maoiniú cumaiscthe agus ráthaíochtaí 
cumaiscthe, go dtacófar leis na tíortha 
tairbhíocha leas iomlán a bhaint as na 
fabhair a dheonaítear leis an Rialachán 
seo, lena ndéanfar a n-acmhainneacht 
táirgthe, éagsúlú eacnamaíoch agus 
onnmhairiúcháin, go háirithe maidir le 
táirgí inbhuanaithe, breisluach agus 
inbhuanaitheacht chuimsitheach a chur 
chun cinn.

Leasú 115

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 35 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 35a
Beidh idirphlé rialta ag an gCoimisiún le 
hionadaithe na sochaí sibhialta agus na 
ngeallsealbhóirí chun athbhreithniú agus 
faireachán agus measúnú a dhéanamh ar 
chur chun feidhme an Rialacháin seo, 
lena n-áirítear maidir leis na gealltanais 
cheangailteacha dá dtagraítear in 
Airteagal 9, pointe (d), pointe (e) agus 
pointe (f) agus maidir leis na pleananna 
gníomhaíochta a chuirfear isteach faoi 
chuimsiú iarratais a dhéanfar chuig 
Scéim GSP+. Aon uair is ábhartha, 
glacfaidh an Coimisiún nósanna 
imeachta poiblí agus spriocdhátaí chun 
dul i gcomhairle leis an tsochaí shibhialta 
agus le geallsealbhóirí.

Leasú 116

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 35 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 35b
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Chun an t-idirphlé idir institiúidí an 
Aontais a fheabhsú, go háirithe idir 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle 
agus an Coimisiún, agus chun tuilleadh 
trédhearcachta agus cuntasachta a 
áirithiú, féadfaidh Parlaimint na hEorpa 
a iarraidh ar an gCoimisiún agus, i gcás 
inarb iomchuí, ar an gComhairle, teacht 
os comhair an choiste inniúil chun plé a 
dhéanamh go háirithe ar an liosta 
saincheisteanna dá dtagraítear in 
Airteagal 13 (2b), ar chur i bhfeidhm an 
Rialacháin seo agus ar an ngá atá le 
socruithe fabhracha a aistarraingt go 
sealadach faoi Airteagal 15 agus 
Airteagal 19.

Leasú 117

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Faoin 1 Eanáir 2027 agus gach 3 bliana ina 
dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún 
tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle maidir le 
héifeachtaí na scéime lena gcumhdófar an 
tréimhse 3 bliana is déanaí agus na 
socruithe fabhracha uile dá dtagraítear in 
Airteagal 1(2).

Faoin 1 Eanáir 2027 agus gach 3 bliana ina 
dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún 
tuarascáil ar éifeachtaí na scéime agus ar 
an dul chun cinn arna dhéanamh i leith 
chuspóirí agus choinníollachtaí an 
Rialacháin seo a bhaint amach a chur 
faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle lena gcumhdófar an tréimhse 3 
bliana is déanaí agus na socruithe 
fabhracha uile dá dtagraítear in 
Airteagal 1(2). Beidh tuairisc sa tuarascáil 
ar thionchar agus ar úsáid fabhar trádála, 
agus díreofar inti ar fhorbairt agus ar 
acmhainneacht onnmhairiúcháin na 
dtíortha tairbhíocha GSP is iomaíche, go 
háirithe na tíortha GSP Caighdeánach sin 
atá níos gaire do chéim stádais Ard-
Mheánioncaim a bhaint amach, lena n-
áirítear maidir leis an tionchar ar 
thionscal AE a mhéid a bhaineann le 
táirgí iomaíocha.
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Faoin 1 Eanáir 2030, cuirfidh an 
Coimisiún tuarascáil ar chur i bhfeidhm an 
Rialacháin seo faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle. Féadfaidh 
togra reachtach, i gcás inarb iomchuí, a 
bheith ag gabháil le tuarascáil den sórt 
sin.

Faoin 1 Eanáir 2029, cuirfidh an 
Coimisiún tuarascáil ar chur i bhfeidhm an 
Rialacháin seo faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle. Beidh sa 
tuarascáil seo go háirithe:

 measúnú ar oiriúnacht raon 
feidhme an táirge i gcoinne na gcuspóirí a 
bhaineann le forbairt, díothú na 
bochtaineachta agus éagsúlú 
eacnamaíoch agus i ndáil le cuspóirí níos 
leithne agus cur chun feidhme an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, i 
gcomhréir le forbairt thimpeallacht 
normatach an Aontais, chomh maith leis 
an deis chun socruithe a thabhairt isteach 
chun trádáil i dtáirgí inbhuanaithe a 
éascú amhail atá bunaithe i reachtaíocht 
ábhartha AE leis na tíortha tairbhíocha. 
 measúnú ar impleachtaí na 
leasuithe ar Dhearbhú EIS maidir le 
Prionsabail Bhunúsacha agus Cearta 
Bunúsacha san Obair , go háirithe 
d‘fhonn sábháilteacht agus sláinte 
cheirde a áireamh mar phrionsabal 
bunúsach agus d’fhonn Iarscríbhinn VI a 
leasú dá réir sin.
 measúnú ar éifeachtacht na 
gcoimircí. 
Beidh togra reachtach ag gabháil leis an 
tuarascáil, i gcás inarb iomchuí

Leasú 118

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IV

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Módúlachtaí maidir le hAirteagal 8 a chur i 
bhfeidhm 

Módúlachtaí maidir le hAirteagal 8, 
Airteagal 29 agus Airteagal 29a a chur i 
bhfeidhm

1. Beidh feidhm ag Airteagal 8 nuair a 1. Beidh feidhm ag Airteagal 8 nuair a 
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rachaidh an sciar céatadáin dá dtagraítear i 
mír 1 den Airteagal seo thar 47 %. 

rachaidh an sciar céatadáin dá dtagraítear i 
mír 1 den Airteagal seo thar 47 %. 

2. Beidh feidhm ag Airteagal 8 maidir 
le gach ceann de ranna GSP S-2a, S-3 agus 
S-5 d’Iarscríbhinn III, nuair a rachaidh an 
sciar céatadáin dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal sin thar 17.5 %.

2. Beidh feidhm ag Airteagal 8 maidir 
le gach ceann de ranna GSP S-2a, S-3 agus 
S-5 d’Iarscríbhinn III, nuair a rachaidh an 
sciar céatadáin dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal sin thar 17.5 %. 

3. Beidh feidhm ag Airteagal 8 maidir 
le gach ceann de ranna GSP S-11a agus S-
11b d’Iarscríbhinn III, nuair a rachaidh an 
sciar céatadáin dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal sin thar 37 %.

3. Beidh feidhm ag Airteagail 8 agus 
29a maidir le gach ceann de ranna GSP S-
11a agus S-11b d’Iarscríbhinn III, nuair a 
rachaidh an sciar céatadáin dá dtagraítear i 
mír 1 den Airteagal sin thar 37 %. 
3a. Beidh feidhm ag Airteagail 29 
agus 29a i leith táirgí a thagann faoi 
chóid Ainmníochta Comhcheangailte 
100610, 100620, 100630, agus 1701 nuair 
a rachaidh an sciar céatadáin 
dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo 
thar 10 %.

Leasú 119

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn VI - nua

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

IARSCRÍBHINN VI IARSCRÍBHINN VI

Coinbhinsiúin dá dtagraítear in Airteagail 9 
agus 19(1), pointe (a)

Coinbhinsiúin dá dtagraítear in Airteagail 9 
agus 19(1), pointe (a)

Coinbhinsiúin NA/EIS i dtaca le 
bunchearta an duine agus cearta saothair 

Coinbhinsiúin NA/EIS i dtaca le 
bunchearta an duine agus cearta saothair 

1. An Coinbhinsiún ar Chosc agus 
Pionósú Choir an Chinedhíothaithe (1948) 

1. An Coinbhinsiún ar Chosc agus 
Pionósú Choir an Chinedhíothaithe (1948) 
1a. Reacht na Róimhe den Chúirt 
Choiriúil Idirnáisiúnta (1998)

2. An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta 
maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe 
Chiníoch a Dhíothú (1965) 

2. An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta 
maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe 
Chiníoch a Dhíothú (1965) 

3. An Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta 
Sibhialta agus Polaitiúla (1966) 

3. An Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta 
Sibhialta agus Polaitiúla (1966) 
3a. An Chéad Phrótacal Roghnach a 
ghabhann leis an gCúnant Idirnáisiúnta 
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ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla 
(1966)
3b. An Dara Prótacal Roghnach a 
ghabhann leis an gCúnant Idirnáisiúnta 
ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla 
(1989)

4. An Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta 
Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha 
(1966) 

4. An Cúnant Idirnáisiúnta maidir le 
Cearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus 
Cultúrtha (1966) 

5. An Coinbhinsiún maidir le Gach 
Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a 
Dhíothú (1979) 

5. An Coinbhinsiún maidir le Gach 
Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a 
Dhíothú (1979) 

6. An Coinbhinsiún in aghaidh 
Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó 
Pionóis Eile atá Cruálach, Mídhaonna nó 
Táireach (1984) 

6. An Coinbhinsiún in aghaidh 
Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó 
Pionóis Eile atá Cruálach, Mídhaonna nó 
Táireach (1984) 

7. An Coinbhinsiún um Chearta an Linbh 
(1989) 

7. An Coinbhinsiún um Chearta an Linbh 
(1989) 

8. An Prótacal Roghnach a ghabhann leis 
an gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh 
maidir le Rannpháirtíocht Leanaí i 
gCoinbhleacht Armtha (2000) 

8. An Prótacal Roghnach a ghabhann leis 
an gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh 
maidir le Rannpháirtíocht Leanaí i 
gCoinbhleachtaí Armtha (2000) 

9. An Coinbhinsiún ar Chearta Daoine atá 
faoi Mhíchumas (2007) 

9. An Coinbhinsiún ar Chearta Daoine faoi 
Mhíchumas (2007) 

10. An Coinbhinsiún maidir le hObair 
Éigeantais nó Éigeantach, Uimh. 29 (1930) 

10. An Coinbhinsiún maidir le hObair 
Éigeantais nó Éigeantach, Uimh. 29 (1930) 

11. An Coinbhinsiún maidir le Saoirse 
Comhlachais agus Cosaint an Chirt 
Eagrúcháin, Uimh. 87 (1948) 

11. An Coinbhinsiún maidir le Saoirse 
Comhlachais agus Cosaint an Chirt 
Eagrúcháin, Uimh. 87 (1948) 

12. Coinbhinsiún maidir le Cigireacht 
Saothair Uimh. 81 (1947) 

12. Coinbhinsiún maidir le Cigireacht 
Saothair Uimh. 81 (1947) 

13. An Coinbhinsiún maidir leis na 
prionsabail a chur i bhfeidhm i dtaca leis 
an gCeart Eagrúcháin agus leis an 
gCómhargáil, Uimh. 98 (1949) 

13. An Coinbhinsiún maidir leis na 
Prionsabail a Chur i bhFeidhm i dtaca leis 
an gCeart Eagrúcháin agus leis an 
gCómhargáil, Uimh. 98 (1949) 

14. An Coinbhinsiún maidir le Luach 
Saothair Comhionann d’Oibrithe Fireanna 
agus Baineanna ar Obair ar Comhionann a 
Luach, Uimh. 100 (1951) 

14. An Coinbhinsiún maidir le Luach 
Saothair Comhionann d’Oibrithe Fireanna 
agus Baineanna ar Obair ar Comhionann a 
Luach, Uimh. 100 (1951) 

15. An Coinbhinsiún maidir le Saothar 
Éigeantach a chur ar ceal, Uimh. 105 
(1957) 

15. An Coinbhinsiún maidir le Saothar 
Éigeantach a chur ar ceal, Uimh. 105 
(1957)  

16. An Coinbhinsiún maidir le 16. An Coinbhinsiún maidir le 
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hIdirdhealú i gcúrsaí Fostaíochta agus Slí 
Bheatha, Uimh. 111 (1958) 

hIdirdhealú i gcúrsaí Fostaíochta agus Slí 
Bheatha, Uimh. 111 (1958) 

17. An Coinbhinsiún maidir leis an Aois 
Íosta Iontrála d’Fhostaíocht, Uimh. 138 
(1973) 

17. An Coinbhinsiún maidir leis an Aois 
Íosta Iontrála d’Fhostaíocht, Uimh. 138 
(1973) 

18. An Coinbhinsiún maidir le 
Comhairliúcháin Thrípháirteacha 
Uimh. 144 (1976) 

18. An Coinbhinsiún maidir le 
Comhairliúcháin Thrípháirteacha 
Uimh. 144 (1976) 

19. An Coinbhinsiún maidir leis na 
Cineálacha Saothair Leanaí is Measa a 
Thoirmeasc agus le Beart Láithreach chun 
iad a Dhíchur, Uimh. 182 (1999) 

19. An Coinbhinsiún maidir leis na 
Cineálacha Saothair Leanaí is Measa a 
Thoirmeasc agus le Beart Láithreach chun 
iad a Dhíchur, Uimh. 182 (1999) 

Coinbhinsiúin a bhaineann leis an aeráid, 
leis an gcomhshaol, agus le prionsabail 
dea-rialachais 

Coinbhinsiúin a bhaineann leis an aeráid, 
leis an gcomhshaol, agus le prionsabail 
dea-rialachais 

20. An Coinbhinsiún maidir le Trádáil 
Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora 
Fiáine i mBaol (CITES) (1973) 

20. An Coinbhinsiún maidir le Trádáil 
Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora 
Fiáine i mBaol (CITES) (1973) 

21. Prótacal Montréal um Shubstaintí a 
Ídíonn an Ciseal Ózóin (1987) 

21. Prótacal Montréal um Shubstaintí a 
Ídíonn an Ciseal Ózóin (1987)

Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú 
Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha 
Guaiseacha agus a nDiúscairt (1989) 

Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú 
Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha 
Guaiseacha agus a nDiúscairt (1989) 

An Coinbhinsiún maidir leis an 
mBithéagsúlacht (1992) 

An Coinbhinsiún maidir leis an 
mBithéagsúlacht (1992) 

Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe 
ar Athrú Aeráide (1992) 

Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe 
ar Athrú Aeráide (1992) 

Prótacal Cartagena ar an 
mBithshábháilteacht (2000)

Prótacal Cartagena ar an 
mBithshábháilteacht (2000)

Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin 
Orgánacha Mharthanacha (2001)

Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin 
Orgánacha Mharthanacha (2001)

Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide (2015)

Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide (2015)

Coinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe 
um Dhrugaí Támhshuanacha (1961)

Coinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe 
um Dhrugaí Támhshuanacha (1961)

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 
Shubstaintí Síceatrópacha (1971)

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 
Shubstaintí Síceatrópacha (1971)

30. Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i 
gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí 
Támhshuanacha agus Substaintí 
Síceatrópacha (1988)

30. Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i 
gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí 
Támhshuanacha agus Substaintí 
Síceatrópacha (1988)

31. Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i 31. Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in 
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gcoinne Éillithe (2004) aghaidh an Éillithe (2004)

32. Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in 
Aghaidh Coireachta Eagraithe 
Trasnáisiúnta (2000)

32. Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in 
Aghaidh Coireachta Eagraithe 
Trasnáisiúnta (2000)
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Ó 1971 i leith, tá AE ag deonú fabhair thrádála uathrialacha do thíortha i mbéal forbartha faoina 
Scéim Ghinearálaithe um Fhabhair (GSP) agus bunaithe ar ‘Chlásal Cumasúcháin’ EDT. Is iad 
na príomhaidhmeanna atá le GSP ná an bhochtaineacht a dhíothú, an fhorbairt inbhuanaithe a 
chur chun cinn, geilleagair thairbhíocha a éagsúlú agus na tíortha tairbhíocha a chomhtháthú i 
ngeilleagar an domhain ar bhealach níos fearr. Cuimsíonn GSP breis agus 60 tír agus 2 bhilliún 
duine sa domhan. Rachaidh Rialachán reatha GSP in éag ag deireadh 2023. Sa togra ón 
gCoimisiún maidir le GSP, 2024-2033, coinnítear cuid mhór den GSP reatha, lena dtugtar 
isteach dornán eilimintí nua. Déantar roinnt an GSP ina thrí scéim éagsúla a choinneáil; GSP 
Caighdeánach, GSP+, agus Gach Ní seachas Airm (EBA) a dheonaítear go huathoibríoch do na 
Tíortha is Lú Forbairt. 

 
Sa Mheasúnú Tionchair ón gCoimisiún, sainaithníodh easnaimh áirithe i Rialachán reatha GSP. 
Níor baineadh leas iomlán as acmhainneacht GSP rannchuidiú leis an bhforbairt inbhuanaithe 
agus an dea-rialachas i dtíortha tairbhíocha. Níl tionchar leordhóthanach ag GSP ar chearta an 
duine, ar chearta saothair, ar an dea-rialachas, ná ar an bhforbairt inbhuanaithe. Maidir le GSP+ 
go sonrach, bunfhadhb is ea a laghad faisnéis atá ann faoi phróiseas faireacháin GSP+.

Thairis sin, níl leas iomlán á bhaint as acmhainneacht GSP rannchuidiú le díothú na 
bochtaineachta. Tá ráta úsáide fabhar GSP an-teoranta ag roinnt tíortha tairbhíocha, go háirithe 
na tíortha sin is mó atá i ngátar, agus tá éagsúlú onnmhairiúcháin teoranta acu. Tá dlúthbhaint 
idir éagsúlú onnmhairiúcháin agus a mhéid a úsáidtear sochair GSP ach braitheann sé freisin ar 
dheiseanna GSP a chomhtháthú i mbeartais intíre na tíre tairbhíche.

 
Chun acmhainneacht iomlán GSP a bhaint amach i ndáil leis an tionchar ar an bhforbairt 
inbhuanaithe, measann an Rapóirtéir go bhfuil gá le tuilleadh soiléireachta ar phróiseas 
faireacháin shocrú GSP+. Dá méadófaí an tsoiléireacht ar chéimeanna, tagarmharcanna agus 
cuspóirí an phróisis faireacháin, rannchuideofaí le feabhas a chur ar ghiaráil na scéime. Ag an 
am céanna, bheadh breis intuarthachta ann do gheallsealbhóirí, lena n-áirítear an lucht gnó agus 
an tsochaí shibhialta, mar aon le rialtais na dtíortha tairbhíocha, dá ndéanfaí amhlaidh. Ar an 
gcuma chéanna, rannchuideodh feabhsuithe ar thrédhearcacht an phróisis faireacháin le giaráil 
mhéadaithe agus mharthanach le haghaidh chur chun feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún 
idirnáisiúnta agus, ina dhiaidh sin, le haghaidh tionchar níos mó a imirt ar an bhforbairt 
inbhuanaithe. 

Is geal leis an Rapóirtéir an togra maidir le Plean Gníomhaíochta éigeantach a bheidh le cur 
isteach ar iarratas chun Scéim GSP+ agus measann sé gur cheart é a bheith ar an bpríomhuirlis 
tagarmharcála lena dtreorófaí cur chun feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta.
Molann an Rapóirtéir go ndéanfaí an Plean Gníomhaíochta arna mholadh ag an gCoimisiún a 
fhorlíonadh le tuilleadh sonraí, spriocdhátaí agus ceanglas maidir le nochtadh. Thairis sin, ba 
cheart go mbunófaí comhlacht comhairleach, a bheadh comhdhéanta de gheallsealbhóirí, chun 
cabhrú leis an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar na Pleananna Gníomhaíochta agus san 
iarracht faireacháin i dtaca le gealltanais na dtíortha tairbhíocha. 

 
Chun a áirithiú go rannchuideofar, ar bhealach níos fearr, leis an bhforbairt inbhuanaithe agus 
le díothú na bochtaineachta a áirithiú faoi scéim an GSP Chaighdeánaigh agus faoi scéim EBA, 
measann an Rapóirtéir gur den riachtanas é treisiú leis an gcoinníollacht dhearfach i ndáil leis 
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na coinbhinsiúin idirnáisiúnta, agus tíortha tairbhíocha an SGF Chaighdeánaigh agus EBA a 
spreagadh leis na coinbhinsiúin a dhaingniú. Tá an daingniú ríthábhachtach ós rud é go dtuigtear 
uaidh faireachán ar chomhlíonadh, rud a fhágann go dtugtar ráthaíochtaí níos láidre go 
dtacaíonn na deiseanna trádála breise atá ann mar gheall ar GSP le forbairt na dtíortha 
tairbhíocha ar bhealach inbhuanaithe.

Tugann an Rapóirtéir níos mó struchtúir agus eolais isteach sa phróiseas faireacháin ar thíortha 
an GSP Caighdeánach agus ar thíortha EBA, go háirithe d’fhonn an cleachtas atá ann cheana 
maidir le dul de ‘rannpháirtíocht fheabhsaithe’ a chur ar bhonn foirmiúil aon uair a bhíonn an 
staid maidir le prionsabail na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta a urramú ar leibhéal criticiúil. Cé gur 
cheart aistarraingt na bhfabhar a bheith ina rogha dheiridh fós, tá idirphlé agus an faireachán 
níos láidre ina n-uirlisí chun an ghiaráil i leith tairbhithe a fheabhsú agus a chothú agus fós leas 
a bhaint as an acmhainneacht i leith tionchar dearfach méadaithe agus deacrachtaí 
comhlíontachta a réiteach, arb acmhainneacht í a bhíonn ann mar gheall ar na geallsealbhóirí a 
bheith ag obair i gcomhar le chéile.

Thug AE reachtaíocht isteach, agus tabharfaidh sé reachtaíocht isteach sna blianta amach 
romhainn, chun inbhuanaitheacht agus cuntasacht na hearnála príobháidí a mhéadú. Bainfidh 
tíortha tairbhíocha tairbhe as bheith ag obair i dtreo timpeallacht fhabhrach le haghaidh iompar 
gnó atá freagrach agus inbhuanaithe. Tacóidh sé sin le tíortha tairbhíocha caighdeáin ardaithe 
inbhuanaitheachta agus cuntasachta AE a chomhlíonadh. Tá dlúthnasc idir an dualgas atá ar an 
stát cearta an duine a chosaint agus an dualgas atá ar chuideachtaí cearta an duine a urramú, 
mar a leagtar amach i bPrionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta 
an Duine (UNGP), a glacadh d’aon toil in 2011. Chun na críche sin, tugann an Rapóirtéir isteach 
ceanglas Plean Gníomhaíochta Náisiúnta maidir le Gnó agus Cearta an Duine a ghlacadh mar 
choinníoll riachtanach le haghaidh scéimeanna GSP+ agus GSP Chaighdeánaigh agus fós 
tairbhithe EBA a spreagadh chun na críche sin.

Is é tuairim dhaingean an Rapóirtéara gur gá dlúthnasc a bhunú idir GSP agus cúnamh forbartha 
AE chun comhleanúnachas beartais agus tionchar feabhsaithe GSP ar an bhforbairt 
inbhuanaithe a áirithiú. D’fhéadfadh gealltanais Rialachán GSP a bheith ina n-ualach suntasach 
ar acmhainneacht riaracháin na dtíortha tairbhíocha. Le tacaíocht cúnaimh forbartha AE do 
thairbhithe, ba cheart go dtabharfaí tús áite do thacaíocht a thabhairt do chur chun feidhme 
éifeachtach na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta (GSP+) agus próiseas daingniúcháin na 
gcoinbhinsiún sin (GSP Caighdeánach, EBA), mar aon le gealltanais treochláir na rialtas 
tairbhíoch faoi rannpháirtíocht fheabhsaithe. 
D’fhonn úsáid iomlán a bhaint as fabhair GSP, ba cheart go dtacódh uirlisí cúnaimh forbartha 
AE le tairbhithe an acmhainneacht táirgeachta, an t-éagsúlú eacnamaíoch agus 
onnmhairiúcháin, an breisluach agus an inbhuanaitheacht chuimsitheach a chur chun cinn. 
Tacaíonn sé sin leis na tairbhithe na deiseanna atá ann mar gheall ar thairbhí GSP a 
chomhtháthú, ar bhonn is leithne, i mbeartais intíre. 

 
Fágfaidh coinníollacht dhearfach mhéadaithe an GSP Caighdeánach go gcuirfear feabhas ar an 
rannchuidiú le haidhmeanna sonraithe GSP agus fós an bhearna idir an GSP Caighdeánach agus 
socrú GSP+ a laghdú. Cuidíonn sé sin le tairbhithe an GSP Chaighdeánaigh (a chomhlíonann 
na critéir leochaileachta, mar a thugtar orthu) a spreagadh leis na hiarrachtaí is gá a dhéanamh 
i gcomhair dhaingniú agus chur chun feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta i leith 
GSP+ a chur i bhfeidhm, a sholáthraíonn tairbhí níos tarraingtí. 
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Tá an Comhaontú Glas don Eoraip ina chreat uileghabhálach do bheartais AE. Sa chomhthéacs 
sin, is é tuairim an Rapóirtéara gur cheart dreasachtaí breise a bheith in GSP don trádáil i dtáirgí 
inbhuanaithe. Cé go bhfuil teorainn le méid na n-onnmhairí táirgí inbhuanaithe chuig AE, is 
earnáil í sin a bhféadfadh fás suntasach teacht uirthi thar thréimhse Rialachán GSP atá le teacht, 
freisin i bhfianaise forbairtí rialála agus beartais a bheidh ann amach anseo agus ar cheart na 
tíortha tairbhíocha tairbhe a bhaint astu. 

Maidir le coimircí, measann an Rapóirtéir go bhfuil an togra ón gCoimisiún sásúil. Tá an 
Rapóirtéir i bhfách leis an riail maidir le bearta ginearálta coimirce a chur i bhfeidhm maidir 
leis na scéimeanna uile agus le maidir Coimircí Uathoibríocha a chur i bhfeidhm maidir le GSP 
Caighdeánach agus maidir le GSP+ a choinneáil. Dá bhrí sin, níor mhol an Rapóirtéir aon 
athruithe ar raon táirge ná raon geografach na gcoimircí.

Níl feidhm ag an sásra grádúcháin táirgí ach maidir le GSP Caighdeánach. Measann an 
Rapóirtéir go bhfuil údar le cur chuige an Choimisiúin.  Dá ndéanfaí grádú na dtáirgí a leathnú 
chuig scéim GSP+, laghdófaí na dreasachtaí a bheadh le cur i bhfeidhm maidir leis an scéim 
agus, faoi láthair, tá roinnt ceanglais nua d’iarratasóirí GSP+ á moladh. Dianchomhartha a 
bheadh ann an sásra grádúcháin táirgí a leathnú chuig na tíortha is lú forbairt agus chuig tíortha 
leochaileacha atá i mbéal forbartha a tharraingeodh droch-cháil ar an Aontas. Tacaíonn an 
Rapóirtéir freisin leis an modhnú atá beartaithe a dhéanamh ar na critéir leochaileachta do 
Scéim GSP+.

Go dtí seo, tá seoladh phróiseas na haistarraingthe ina phróiseas ‘aon treo’. Ba cheart an 
aistarraingt a bheith ina fíor-rogha dheiridh. Ba cheart tréaniarracht a dhéanamh ar aistarraingt 
na bhfabhar a sheachaint, rud a imríonn tionchar diúltach ar gheilleagar tíre tairbhíche agus ar 
dócha drochthionchar a bheith aige ar an bpobal is leochailí. Chun na críche sin, molann an 
Rapóirtéir go ndéanfaí próiseas rannpháirtíochta feabhsaithe a áireamh sa Rialachán, ina 
mbeadh céimeanna sonracha le haghaidh aistarraingt a sheachaint. Molann an Rapóirtéir breis 
soiléirithe a thabhairt ar an tairseach i dtaobh cad é atá i ‘sárú tromchúiseach agus córasach’ ar 
na coinbhinsiúin idirnáisiúnta agus, uime sin, tús a chur le himscrúdú maidir le haistarraingt.
Molann an Rapóirtéir freisin straitéis rannpháirtíochta shonrach don chéim iar-aistarraingthe 
d’fhonn gluaiseacht i dtreo na fabhair a athbhunú.
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IARSCRÍBHINN: LIOSTA DE NA hEINTITIS NÓ DAOINE
ÓNA bhFUAIR AN RAPÓIRTÉIR IONCHUR

I gcomhréir le Cinneadh ó Bhiúró PE an 12 Meán Fómhair 2016 ar chur chun feidhme an 
Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh maidir leis an gClár Trédhearcachta, agus le hAirteagal 4(6) 
den Chód Iompair d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa maidir le leasanna airgeadais agus 
coinbhleachtaí leasa (Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialacha Nós Imeachta PE), is mian leis an 
Rapóirtéir liosta a dhéanamh de leasanna seachtracha a ndeachthas i gcomhairle leo maidir 
le cúrsaí a bhaineann le hábhar na tuarascála:

Ainm teideal eagraíocht
Stuart Newman Comhairleoir Dlí, Trádáil 

Inbhuanaithe & Custaim
Amfori

Stephanie Luong Leas-Uachtarán, Gnóthaí Poiblí Amfori
An tAmbasadóir 
Mahbub Hassan 
Saleh

Ceann Misin Dhaon-Phoblacht na 
Banglaidéise chuig an Aontas Eorpach

Rialtas na Banglaidéise

Federico Facchin Comhairleoir Beartais Copa-Cogeca
San Bilal Ceann an Chláir um Chlaochlú 

Eacnamaíoch agus um Thrádáil
An Lárionad Eorpach um 
Bainistiú ar an mBeartas 
Forbartha (ECDPM)

An Coimisinéir 
Jutta Urpilainen

An Coimisinéir um 
Chomhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta

An Coimisiún Eorpach

AS INTPA  An Coimisiún Eorpach
AS TRADE  An Coimisiún Eorpach
EEAS  An Coimisiún Eorpach
AS EMPL  An Coimisiún Eorpach
Virginia Enssle Oifigeach Tionscadail agus Beartais An Oifig Abhcóideachta ar 

son na Cóirthhrádála 
Josetta Nousjoki Bainisteoir Abhcóideachta An Oifig Abhcóideachta ar 

son na Cóirthhrádála 
Luca Boniolo Bainisteoir Beartais 

Inbhuanaitheachta
Cónaidhm Thionscal Eorpach 
na nEarraí Spóirt (FESI)

Youri Mercier Leas-Ardrúnaí Cónaidhm Thionscal Eorpach 
na nEarraí Spóirt (FESI)

Radboud Reijn Comhordaitheoir Ardán ENR GSP
Claudio 
Francavilla

Abhcóide AE Seachtain Chearta an Duine

Jude Kirton 
Darling

Leas-Ardrúnaí IndustriALL

Espeth Hathaway Comhairleoir Beartais IndustriALL
Eline Blot Anailíseoir Sóisearach Beartais do 

Chlár na nDúshlán Domhanda agus na 
SDGanna

An Institiúid um Beartas 
Comhshaoil Eorpach
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Ingrid van 
Laerhoven

Stiúrthóir ar Ghnóthaí Rialtais, ar an 
Trádáil Idirnáisiúnta agus ar Chustaim

Nike

An tAmbasadóir 
Zaheer Aslam 
Janjua

Ceann Misin na Pacastáine chuig an 
Aontas Eorpach

Rialtas na Banglaidéise

An tUasal Abdul 
Razak Dawood

Comhairleoir don Phríomh-Aire, 
maidir le Tráchtáil agus maidir le 
hInfheistíocht

Rialtas na Banglaidéise

An Dr. Shireen M 
Mazari

Aire na Pacastáine um Chearta an 
Duine

Rialtas na Banglaidéise

Saleha Asif POF Comhairle Teicstíle na 
Pacastáine

Isabelle Durand Leas-Ardrúnaí Comhdháil na Náisiún 
Aontaithe ar Thrádáil agus 
Forbairt (UNCTAD)

An tAmbasadóir 
Dilyor Khakimov

Ambasadóir Phoblacht na 
hÚisbéiceastáine chuig an Misean 
chuig an Aontas Eorpach

Rialtas na hÚisbéiceastáine

An tUasal 
Kadambay 
Sultanov

Ambasadóir Phoblacht na 
hÚisbéiceastáine chuig an 
bhFionlainn

Rialtas na hÚisbéiceastáine

ESSanna, 
meithleacha 
machnaimh agus 
eagraíochtaí gnó na 
Pacastáine

  

1.3.2022

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ EACHTRACHA

chuig an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena gcuirtear i bhfeidhm scéim ghinearálaithe um fhabhair tharaife agus lena 
n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle 
(COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Maria Arena
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RÉASÚNÚ GEARR

Tá fabhair thrádála deonaithe ag an Aontas Eorpach (AE) do thíortha i mbéal forbartha trí 
Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Taraife (GSP) ó 1971, mar chuid dá chomhbheartas 
tráchtála agus i gcomhréir leis na forálacha ginearálta lena rialaítear gníomhaíocht 
sheachtrach an Aontais. Le GSP tugtar cúnamh do thíortha i mbéal forbartha iad féin a 
chomhtháthú i ngeilleagar an domhain, an bhochtaineacht a laghdú, agus tacú leis an 
bhforbairt inbhuanaithe trí bhunchearta an duine agus cearta saothair a chur chun cinn, mar 
aon le cosaint an chomhshaoil, agus an dea-rialachas.

Tá trí shocrú i gceist le GSP:

• GSP Caighdeánach: i gcomhair tíortha ísealioncaim agus íseal-mheánioncaim, lena ndéantar 
foráil maidir le dleachtanna custaim a laghdú nó a bhaint go hiomlán ar dhá thrian de línte 
taraife an Aontais.

• GSP+: an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas, lena 
laghdaítear taraifí chuig 0 % le haghaidh na línte taraife céanna, a bheag nó a mhór, agus is 
infheidhme le haghaidh GSP Caighdeánach. Deonaítear do thíortha leochaileacha 
ísealioncaim agus íseal-mheánioncaim é a chuireann 27 gcoinbhinsiún idirnáisiúnta chun 
feidhme a bhaineann le cearta an duine, cearta saothair, cosaint an chomhshaoil agus dea-
rialachas.

• EBA (Gach Ní seachas Airm): an socrú speisialta le haghaidh na dtíortha is lú forbairt 
(LDCanna), lena soláthraítear dóibh rochtain saor ó dhleacht agus ó chuótaí ar mhargadh an 
Aontais le haghaidh gach táirge seachas airm agus armlón.

Beidh feidhm ag an scéim atá i bhfeidhm faoi láthair go dtí an 31 Nollaig 2023.

Thángthas ar an gconclúid i meastóireacht mheántéarma an Choimisiúin agus sa sainstaidéar 
tacaíochta go raibh an creat reatha éifeachtach den chuid is mó agus go bhfuil a chuspóirí á 
mbaint amach. Bhí tionchar dearfach eacnamaíoch ag GSP - tá méadú tagtha ar na hallmhairí 
isteach san Aontas ó na tíortha tairbhíocha. Mar sin féin, ní bhaineann GSP a 
lánacmhainneacht amach maidir le caighdeáin mhaireachtála a fheabhsú, caighdeáin 
chomhshaoil a fheabhsú ná na tíortha tairbhíocha a dhreasú chun feabhas a chur ar an urraim 
do chearta an duine agus do bhunchearta agus oibleagáidí eile a bhaineann leis an bhforbairt 
inbhuanaithe.

D’fhoilsigh an Coimisiún an togra le haghaidh rialachán nua don tréimhse 2024-2034 an 
22 Meán Fómhair 2021. Ar an mórgóir, coimeádtar sa togra gnéithe de rialachán GSP atá ann 
faoi láthair. Neartaíonn sé an GSP reatha i ngnéithe a bhfuil ábharthacht ar leith ag baint leo 
maidir le AFET, amhail leathnú liosta na gcoinbhinsiún nach mór a chomhlíonadh maidir le 
cearta an duine agus ionstraimí dea-rialachais breise, cuireann sé feabhas ar an bhfaireachán a 
dhéantar ar chomhlíonadh cheanglais GSP+ agus cuirtear le rannpháirtíocht na sochaí 
sibhialta i gcur chun feidhme GSP. Ina theannta sin, tugtar isteach leis nós imeachta 
práinneach um aistarraingt i gcás ina ndéantar sárú tromchúiseach ar chaighdeáin idirnáisiúnta 
maidir le cearta an duine.

Tá réimsí ann, áfach, ar mhaith le Rapóirtéir AFET an togra a neartú tuilleadh agus é a 
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dhéanamh níos éifeachtaí, lena n-áirítear: 

- measúnú tionchair ex ante ar chearta an duine sula ndeonófar GSP caighdeánach agus GSP+ 
chun rioscaí a shainaithint maidir le sáruithe agus mí-úsáidí ar chearta an duine de réir earnála 
sa tír.

- coinníollacht dheimhneach a leathnú chuig GSP caighdeánach.

- Iarscríbhinn VI maidir le coinbhinsiúin lárnacha a threisiú.

- trédhearcacht agus éifeachtacht an phróisis faireacháin a threisiú agus rannpháirtíocht na 
sochaí sibhialta idirnáisiúnta agus intíre araon a neartú.

- Prionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine agus 
Treoir Díchill Chuí ECFE maidir le hIompar Gnó Freagrach agus comhlíonadh reachtaíocht 
na dtíortha tairbhíocha le foireann uirlisí AE um an dícheall cuí a chur chun cinn, go háirithe 
le Rialachán AE Uimh. 2368/2002 an 20 Nollaig 2002 lena gcuirtear chun feidhme scéim 
deimhniúcháin Phróiseas Kimberley le haghaidh trádáil idirnáisiúnta i ndiamaint gharbha, 
Rialachán AE 2017/821 an 17 Bealtaine lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra 
soláthair d’allmhaireoirí an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus 
d’ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca, chomh maith 
le Rialachán 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh 
Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí 
adhmaid ar an margadh.

- sásra gearáin a threisiú tríd an bPointe Iontrála Aonair a chur ar bhonn foirmiúil sa togra 
agus é a chur ar fáil do Chosantóirí Chearta an Duine agus d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta.

- an fhéidearthacht maidir le haistarraingt earnálach na bhfabhar a shoiléiriú i gcás sáruithe 
tromchúiseacha córasacha ar chearta an duine in earnáil ar leith.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an 
coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8 a) Sula ndeonófar aon chóras 
fabhrach do thír, ba cheart don 
Choimisiún measúnú tionchair ex ante ar 
chearta an duine agus ar an gcomhshaol 
a dhéanamh agus a fhoilsiú chun bearta a 
shainaithint, a mheasúnú agus a chur in 
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iúl chun aon riosca maidir le sáruithe ar 
chearta an duine nó ar an gcomhshaol a 
chosc, a mhaolú, aghaidh a thabhairt air, 
agus a chomhrac.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Ba cheart an socrú ginearálta GSP a 
dheonú do na tíortha i mbéal forbartha go 
léir a bhfuil riachtanas forbartha den 
chineál céanna acu agus a bhfuil leibhéal 
forbartha eacnamaíoch comhchosúil acu. 
Níl aon sainmhíniú ann ar ‘tír i mbéal 
forbartha’ ar leibhéal na hEagraíochta 
Domhanda Trádála, agus fágtar faoi 
thíortha a dheonaíonn fabhair liosta na 
dtíortha i mbéal forbartha atá incháilithe do 
GSP a chinneadh. Maidir le tíortha ar 
éirigh leo a n-aistriú ó gheilleagair láraithe 
go geilleagair mhargaidh a thabhairt chun 
críche, agus atá ina ngeilleagair 
chumhachtacha sa lá atá inniu ann ag a 
bhfuil seasamh láidir sa trádáil 
idirnáisiúnta, amhail an tSín, Hong Cong, 
Macao agus an Rúis, níor cheart iad a 
bhreithniú mar thíortha i mbéal forbartha i 
gcomhthéacs GSP, agus ba cheart, dá bhrí 
sin, iad a bhaint de liosta na dtíortha 
incháilithe. Na tíortha sin a n-aicmíonn an 
Banc Domhanda mar thíortha ardioncaim 
nó ard-mheánioncaim, tá leibhéil ioncaim 
per capita acu lena lamháiltear dóibh 
leibhéil éagsúlaithe níos airde a bhaint 
amach d’uireasa fhabhair tharaife na 
scéime. Tá siad ag céim dhifriúil den 
fhorbairt eacnamaíoch agus níl, dá bhrí sin, 
na riachtanais forbartha, trádála agus 
airgeadais chéanna acu agus atá ag tíortha 
ísealioncaim i mbéal forbartha nó tíortha 
atá níos leochailí; Chun idirdhealú nach 
bhfuil údar leis a chosc, ní mór iad a 
láimhseáil ar bhealach difriúil; ní 
thairbhíonn siad, dá bhrí sin, de shocrú 
caighdeánach GSP. Thairis sin, an úsáid a 

(9) Ba cheart an socrú ginearálta GSP a 
dheonú do na tíortha i mbéal forbartha go 
léir a bhfuil riachtanas forbartha den 
chineál céanna acu, a bhfuil leibhéal 
forbartha eacnamaíoch comhchosúil acu 
agus a shínigh na croíchoinbhinsiúin 
idirnáisiúnta a luaitear in Iarscríbhinn VI 
agus a bhfuil gealltanas tugtha acu iad a 
dhaingniú laistigh de 5 bliana ó dháta 
chur i bhfeidhm an tsocraithe. Níl aon 
sainmhíniú ann ar ‘tír i mbéal forbartha’ ar 
leibhéal na hEagraíochta Domhanda 
Trádála, agus fágtar faoi thíortha a 
dheonaíonn fabhair liosta na dtíortha i 
mbéal forbartha atá incháilithe do GSP a 
chinneadh. Maidir le tíortha ar éirigh leo a 
n-aistriú ó gheilleagair láraithe go 
geilleagair mhargaidh a thabhairt chun 
críche, agus atá ina ngeilleagair 
chumhachtacha sa lá atá inniu ann ag a 
bhfuil seasamh láidir sa trádáil 
idirnáisiúnta, amhail an tSín, Hong Cong, 
Macao agus an Rúis, níor cheart iad a 
bhreithniú mar thíortha i mbéal forbartha i 
gcomhthéacs GSP, agus ba cheart, dá bhrí 
sin, iad a bhaint de liosta na dtíortha 
incháilithe. Na tíortha sin a n-aicmíonn an 
Banc Domhanda mar thíortha ardioncaim 
nó ard-mheánioncaim, tá leibhéil ioncaim 
per capita acu lena lamháiltear dóibh 
leibhéil éagsúlaithe níos airde a bhaint 
amach d’uireasa fhabhair tharaife na 
scéime. Tá siad ag céim dhifriúil den 
fhorbairt eacnamaíoch agus níl, dá bhrí sin, 
na riachtanais forbartha, trádála agus 
airgeadais chéanna acu agus atá ag tíortha 
ísealioncaim i mbéal forbartha nó tíortha 
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bhaineann tíortha ardioncaim nó ard-
mheánioncaim as fabhair tharaife a 
sholáthraítear faoin scéim, mhéadódh sí ar 
an mbrú iomaíochta a bhíonn ar onnmhairí 
ó na tíortha níos boichte agus níos 
leochailí, rud a d’fhéadfadh, dá bhrí sin, a 
bheith ina ualach gan údar ar na tíortha i 
mbéal forbartha atá níos leochailí. Ba 
cheart a chur san áireamh le socrú 
caighdeánach GSP go bhféadfadh na 
riachtanais forbartha, trádála agus 
airgeadais athrú agus ba cheart a áirithiú 
leis go leanfaidh an socrú de bheith ar fáil 
má thagann athrú ar staid tíre.

atá níos leochailí. Chun idirdhealú nach 
bhfuil údar leis a chosc, ní mór iad a 
láimhseáil ar bhealach difriúil; ní 
thairbhíonn siad, dá bhrí sin, de shocrú 
caighdeánach GSP. Thairis sin, an úsáid a 
bhaineann tíortha ardioncaim nó ard-
mheánioncaim as fabhair tharaife a 
sholáthraítear faoin scéim, mhéadódh sí ar 
an mbrú iomaíochta a bhíonn ar onnmhairí 
ó na tíortha níos boichte agus níos 
leochailí, rud a d’fhéadfadh, dá bhrí sin, a 
bheith ina ualach gan údar ar na tíortha i 
mbéal forbartha atá níos leochailí. Ba 
cheart a chur san áireamh le socrú 
caighdeánach GSP go bhféadfadh na 
riachtanais forbartha, trádála agus 
airgeadais athrú agus ba cheart a áirithiú 
leis go leanfaidh an socrú de bheith ar fáil 
má thagann athrú ar staid tíre.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Tá an socrú speisialta dreasachta 
um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-
rialachas (GSP+) bunaithe ar choincheap 
lárnach na forbartha inbhuanaithe, mar a 
aithnítear i gcoinbhinsiúin agus in 
ionstraimí idirnáisiúnta amhail 
Dearbhú 1986 na Náisiún Aontaithe maidir 
leis an gCeart chun Forbartha, Dearbhú 
Rio 1992 maidir leis an gComhshaol agus 
leis an bhForbairt, Dearbhú na 
hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair 1998 
maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus 
Cearta Bunúsacha ag an Obair, Dearbhú 
Mílaoise na Náisiún Aontaithe 2000, 
Dearbhú Johannesburg maidir leis an 
bhForbairt Inbhuanaithe 2002, Dearbhú 
Céad Bliain EIS maidir le Todhchaí na 
hOibre 2019, Doiciméad Críochnaitheach 
Chruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe 
maidir le Forbairt Inbhuanaithe 2015 ‘I 
mBun Athraithe: Clár Oibre 2030 don 
Fhorbairt Inbhuanaithe’, Prionsabail 

(11) Tá an socrú speisialta dreasachta 
um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-
rialachas (GSP+) bunaithe ar choincheap 
lárnach na forbartha inbhuanaithe, mar a 
aithnítear i gcoinbhinsiúin agus in 
ionstraimí idirnáisiúnta amhail 
Dearbhú 1986 na Náisiún Aontaithe maidir 
leis an gCeart chun Forbartha, Dearbhú 
Rio 1992 maidir leis an gComhshaol agus 
leis an bhForbairt, Dearbhú na 
hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair 1998 
maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus 
Cearta Bunúsacha ag an Obair, Dearbhú 
Mílaoise na Náisiún Aontaithe 2000, 
Dearbhú Johannesburg maidir leis an 
bhForbairt Inbhuanaithe 2002, Dearbhú 
Céad Bliain EIS maidir le Todhchaí na 
hOibre 2019, Doiciméad Críochnaitheach 
Chruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe 
maidir le Forbairt Inbhuanaithe 2015 ‘I 
mBun Athraithe: Clár Oibre 2030 don 
Fhorbairt Inbhuanaithe’, Prionsabail 
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Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le 
Gnó agus Cearta an Duine, agus 
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide faoi Chreat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide. Dá 
bhrí sin, ba cheart na fabhair tharaife 
bhreise dá bhforáiltear faoin socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú 
do na tíortha sin i mbéal forbartha atá 
leochaileach ó thaobh an gheilleagair de, 
de dheasca easpa éagsúlaithe, agus a bhfuil 
coinbhinsiúin bhunúsacha idirnáisiúnta 
maidir le cearta an duine agus cearta 
saothair daingnithe acu, leis an aeráid 
agus le cosaint an chomhshaoil, agus leis 
an dea-rialachas, agus gealltanas a 
thabhairt go n-áiritheofar go gcuirfear 
chun feidhme go héifeachtach iad. Ba 
cheart don socrú speisialta dreasachta um 
fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas 
cabhrú leis na tíortha sin na freagrachtaí 
breise, a eascraíonn as daingniú agus cur 
chun feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún 
sin, a ghlacadh chucu féin. Ba cheart liosta 
na gcoinbhinsiún is ábhartha do GSP a 
thabhairt cothrom le dáta chun forbairt na 
n-ionstraimí bunúsacha agus na gcaighdeán 
bunúsacha idirnáisiúnta a léiriú níos fearr 
agus ba cheart cur chuige 
réamhghníomhach a ghlacadh leo maidir 
leis an bhforbairt inbhuanaithe i gcomhréir 
leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
agus le Clár Oibre 203018. Ina leith sin, 
cuirtear isteach na coinbhinsiúin seo a 
leanas: Comhaontú Pháras maidir leis an 
Athrú Aeráide (2015) – a tháinig in ionad 
Phrótacal Kyoto; an Coinbhinsiún ar 
Chearta Daoine atá faoi Mhíchumais 
(CRPD); an Prótacal Roghnach a ghabhann 
leis an gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh 
maidir le Rannpháirtíocht Leanaí i 
gCoinbhleacht Armtha (OP-CRC-AC); 
Coinbhinsiún EIS Uimh. 81 maidir le 
Cigireacht Saothair; Coinbhinsiún EIS 
Uimh. 144 maidir le Cigireacht Saothair; 
agus Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in 
aghaidh na Coireachta Eagraithe 

Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le 
Gnó agus Cearta an Duine, agus 
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide faoi Chreat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide. Ba 
cheart, dá bhrí sin, na fabhair tharaife 
bhreise dá bhforáiltear faoin socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú 
do na tíortha sin i mbéal forbartha atá 
leochaileach ó thaobh an gheilleagair de, 
de dheasca easpa éagsúlaithe, agus a bhfuil 
daingniú déanta ar choinbhinsiúin 
bhunúsacha idirnáisiúnta maidir le cearta 
an duine agus cearta saothair, cosaint na 
haeráide agus an chomhshaoil agus dea-
rialachas agus a bhfuil tús curtha lena 
gcur chun feidhme acu, agus a thugann 
gealltanas i leith saothrú a dhéanamh ar 
chur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiúin sin, lena n-áirítear, ach 
gan a bheith teoranta do phlean 
gníomhaíochta poiblí, uaillmhianach atá 
faoi cheangal ama, arna ghlacadh i 
gcomhréir leis an Rialachán seo. Ba 
cheart don socrú speisialta dreasachta um 
fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas 
cabhrú leis na tíortha sin na freagrachtaí 
breise, a eascraíonn as daingniú agus cur 
chun feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún 
sin, a ghlacadh chucu féin. Ba cheart liosta 
na gcoinbhinsiún is ábhartha do GSP a 
thabhairt cothrom le dáta chun forbairt na 
n-ionstraimí bunúsacha agus na gcaighdeán 
bunúsacha idirnáisiúnta a léiriú níos fearr 
agus cur chuige réamhghníomhach a 
ghlacadh leo i leith na forbartha 
inbhuanaithe i gcomhréir leis na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus le 
Clár Oibre 203018. Ina leith sin, cuirtear 
isteach na coinbhinsiúin seo a leanas: 
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide (2015) – a tháinig in ionad 
Phrótacal Kyoto; an Coinbhinsiún ar 
Chearta Daoine faoi Mhíchumais (CRPD); 
an Prótacal Roghnach a ghabhann leis an 
gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh maidir 
le Leanaí a Rannpháirtiú i 
gCoinbhleachtaí Armtha (OP-CRC-AC); 
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Trasnáisiúnta an Chéad Phrótacal Roghnach a 
ghabhann leis an gCúnant Idirnáisiúnta 
ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla; 
Reacht na Róimhe den Chúirt Choiriúil 
Idirnáisiúnta; Coinbhinsiún EIS Uimh. 81 
maidir le Cigireacht Saothair; 
Coinbhinsiún EIS Uimh. 144 maidir le 
Comhairliúcháin Thrípháirteacha; agus 
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in 
aghaidh na Coireachta Eagraithe 
Trasnáisiúnta.

__________________ __________________
18 Na Náisiúin Aontaithe (2015). Rún arna 
ghlacadh ag an gComhthionól Ginearálta 
an 25 Meán Fómhair 2015 dar teideal: 
Transforming Our World the Agenda 2030 
for Sustainable Development: [I mBun 
Athraithe: Clár Oibre 2030 don Fhorbairt 
Inbhuanaithe] (A/RES/70/1), ar fáil ag: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

18 Na Náisiúin Aontaithe (2015). Rún arna 
ghlacadh ag an gComhthionól Ginearálta 
an 25 Meán Fómhair 2015 dar teideal: 
Transforming Our World the Agenda 2030 
for Sustainable Development: [I mBun 
Athraithe: Clár Oibre 2030 don Fhorbairt 
Inbhuanaithe] (A/RES/70/1), ar fáil ag: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart don Choimisiún agus i 
gcás inarb iomchuí, don tSeirbhís Eorpach 
Gníomhaíochta Seachtraí, faireachán a 
dhéanamh ar stádas dhaingniú na 
gcoinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le cearta 
an duine agus cearta saothair, cosaint an 
chomhshaoil agus dea-rialachas agus ar 
chur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún, trí scrúdú a dhéanamh ar an 
bhfaisnéis ábhartha, go háirithe, i gcás ina 
mbeidh fáil orthu, ar chonclúidí agus ar 
mholtaí na gcomhlachtaí ábhartha 
faireacháin arna mbunú faoi na 
coinbhinsiúin sin. Gach 3 bliana, ba cheart 
don Choimisiún tuarascáil a thíolacadh do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le stádas dhaingniú na 
gcoinbhinsiún faoi seach, maidir le conas 
atá na tíortha is tairbhithe ag 

(16) Ba cheart don Choimisiún agus i 
gcás inarb iomchuí, don tSeirbhís Eorpach 
Gníomhaíochta Seachtraí, faireachán a 
dhéanamh ar stádas dhaingniú na 
gcoinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le cearta 
an duine agus cearta saothair, cosaint an 
chomhshaoil agus dea-rialachas agus ar 
chur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún, trí scrúdú a dhéanamh ar an 
bhfaisnéis ábhartha, go háirithe, i gcás ina 
mbeidh fáil orthu, ar chonclúidí agus ar 
mholtaí na gcomhlachtaí ábhartha 
faireacháin arna mbunú faoi na 
coinbhinsiúin sin. Gach 2 bhliain, ba 
cheart don Choimisiún tuarascáil a 
thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle maidir le stádas dhaigniú 
na gcoinbhinsiún faoi seach, comhlíonadh 
na dtíortha tairbhíocha le haon 
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comhlíonadh aon oibleagáidí tuairiscithe 
faoi na coinbhinsiúin sin, agus maidir le 
stádas chur i bhfeidhm na gcoinbhinsiún sa 
chleachtas.

oibleagáidí tuairiscithe faoi na 
coinbhinsiúin sin, agus stádas chur i 
bhfeidhm éifeachtach na gcoinbhinsiún.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16a) Ba cheart don Choimisiún, ar 
mhaithe le comhsheasmhacht i mbeartais 
an Aontais, tíortha tairbhíocha a 
spreagadh chun cloí le caighdeáin 
shóisialta agus chomhshaoil atá níos 
airde agus chun gné láidir forbartha 
inbhuanaithe a chur chun cinn i slabhraí 
luacha domhanda, i gcomhréir leis na 
hoibleagáidí díchill chuí a leagtar amach 
i bPrionsabail Threoracha na Náisiún 
Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an 
Duine.

Réasúnú

Ní foláir do rialachán GSP a bheith ag teacht le huirlisí AE maidir le cearta an duine agus 
dícheall cuí comhshaoil mar a meabhraíodh sa rún ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Iúil 2016 
maidir le cur chun feidhme mholtaí 2010 maidir le caighdeáin shóisialta agus chomhshaoil, 
cearta an duine agus freagracht chorparáideach (2015/2038(INI).

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) I mí Iúil 2020, cheap an Coimisiún 
an Príomh-Oifigeach Forfheidhmithe 
Trádála agus é mar ról aige rialacha trádála 
a fhorfheidhmiú. I dtaca leis sin, i mí na 
Samhna 2020, sheol an Coimisiún sásra 
nua um ghearáin, an Pointe Iontrála Aonair 
(‘SEP’), mar chuid dá iarrachtaí méadaithe 
forfheidhmiú agus cur chun feidhme na 
ngealltanas trádála a neartú. Tríd an SEP, 
faigheann an Coimisiún gearáin maidir le 

(18) I mí Iúil 2020, cheap an Coimisiún 
an Príomh-Oifigeach Forfheidhmithe 
Trádála agus é mar ról aige rialacha trádála 
a fhorfheidhmiú. I dtaca leis sin, i mí na 
Samhna 2020, sheol an Coimisiún sásra 
nua um ghearáin, an Pointe Iontrála Aonair 
(‘SEP’), mar chuid dá iarrachtaí méadaithe 
forfheidhmiú agus cur chun feidhme na 
ngealltanas trádála a neartú. Tríd an SEP, 
faigheann an Coimisiún gearáin maidir le 
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hábhair éagsúla a bhaineann le beartas 
trádála, lena n-áirítear sáruithe ar 
ghealltanais GSP. Ba cheart córas nua 
gearán den sórt sin a chomhtháthú faoi 
chuimsiú an Rialacháin seo.

hábhair éagsúla a bhaineann le beartas 
trádála, lena n-áirítear sáruithe ar 
ghealltanais GSP. Ba cheart an córas nua 
gearán sin a chomhtháthú laistigh de 
chreat an Rialacháin seo agus ba cheart go 
mbeadh rochtain ag eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta agus cosantóirí chearta 
an duine air, ón Aontas agus ó na tíortha 
tairbhíocha araon.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26) Is féidir leis an imirce idirnáisiúnta 
ordúil tairbhí tábhachtacha a thabhairt do 
thíortha tionscnaimh agus cinn scríbe na n-
imirceach agus rannchuidiú lena 
riachtanais maidir leis an bhforbairt 
inbhuanaithe. Tá sé ríthábhachtach cur leis 
an gcomhleanúnachas idir beartais trádála, 
forbartha agus imirce chun a áirithiú go 
bhfaighidh idir na tíortha tionscnaimh agus 
na tíortha cinn scríbe tairbhí na himirce go 
frithpháirteach. Ina leith sin, tá sé 
bunriachtanach do na tíortha tionscnaimh 
agus cinn scríbe araon aghaidh a thabhairt 
ar dhúshláin choiteanna, amhail dlús a chur 
leis an gcomhar maidir lena náisiúnaigh 
féin a athligean isteach agus lena n-
athimeascadh ar bhealach inbhuanaithe sa 
tír thionscnaimh, go háirithe ar mhaithe le 
laghdú leanúnach ar an daonra gníomhach 
sna tíortha tionscnaimh a sheachaint, in 
éineacht leis na hiarmhairtí fadtéarmacha a 
leanfadh as sin ó thaobh na forbartha de, 
agus a áirithiú go gcaithfear le himircigh le 
dínit.

(26) Is féidir leis an imirce idirnáisiúnta 
ordúil tairbhí tábhachtacha a thabhairt do 
thíortha tionscnaimh agus cinn scríbe na n-
imirceach agus rannchuidiú lena 
riachtanais maidir leis an bhforbairt 
inbhuanaithe. Tá sé ríthábhachtach cur leis 
an gcomhleanúnachas idir beartais trádála, 
forbartha agus imirce chun a áirithiú go 
bhfaighidh na tíortha tionscnaimh agus na 
tíortha cinn scríbe araon tairbhí na himirce 
go frithpháirteach. Maidir leis sin, tá sé 
bunriachtanach do na tíortha tionscnaimh 
agus do na tíortha cinn scríbe araon 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
choiteanna, amhail dlús a chur leis an 
gcomhar maidir lena náisiúnaigh féin a 
athligean isteach agus lena n-athimeascadh 
ar bhealach inbhuanaithe sa tír 
thionscnaimh, go háirithe ar mhaithe le 
laghdú leanúnach ar an daonra gníomhach 
sna tíortha tionscnaimh a sheachaint, in 
éineacht leis na hiarmhairtí fadtéarmacha a 
leanfadh as sin ó thaobh na forbartha de, 
agus a áirithiú go gcaithfear le himircigh le 
dínit agus go ndéanfar a gcearta daonna a 
urramú go hiomlán.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) Is dúshlán coiteann don Aontas 
agus dá chomhpháirtithe iad filleadh, 
athligean isteach agus athimeascadh 
imirceach. Go háirithe, tá sé d’oibleagáid 
ar gach Stát a náisiúnaigh féin a 
athligean isteach faoi dhlí idirnáisiúnta 
an ghnáis, agus faoi choinbhinsiúin 
idirnáisiúnta iltaobhacha amhail an 
Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta 
Idirnáisiúnta a síníodh in Chicago an 
7 Nollaig 1944. Trí fheabhas a chur ar an 
athimeascadh inbhuanaithe agus ar an 
bhfothú acmhainneachta, neartófaí an 
fhorbairt áitiúil sna tíortha 
comhpháirtíochta go mór.

scriosta

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11 a) ciallaíonn ‘sárú tromchúiseach 
córasach’ sáruithe nó mí-úsáidí 
forleathana córasacha ar chearta an 
duine ar cúis mhór imní iad, maidir le 
cuspóirí an chomhbheartais eachtraigh 
agus slándála a leagtar amach in 
Airteagal 21 CAE, lena n-áirítear ach gan 
a bheith teoranta do na nithe seo a 
leanas:
i. cinedhíothú;
ii. coireanna in aghaidh an chine 
dhaonna;
iii. céasadh agus íde nó pionós eile atá 
cruálach, mídhaonna nó táireach;
iv. sclábhaíocht nó saothar éigeantais;
v. básuithe agus maruithe 
seachbhreithiúnacha, achomair nó 
treallacha;
vi. fuadach forfheidhmithe daoine;
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vii. gabháil agus coinneáil threallach;
viii. gáinneáil ar dhaoine, lena n-áirítear 
smuigleáil daoine;
ix. foréigean gnéis agus inscnebhunaithe;
x. sáruithe eile ar dhlíthe agus ar 
nósanna an chogaidh;
sáruithe nó mí-úsáidí saoirse 
comhthionóil shíochánta agus 
comhlachais;
xii. sáruithe nó mí-úsáidí saoirse 
tuairimíochta agus saoirse tuairimí a 
nochtadh,
xiii. sáruithe nó mí-úsáidí saoirse 
reiligiúin nó creidimh;
Ba cheart na táscairí chun a chinneadh 
an ndearnadh na sáruithe 
tromchúiseacha agus córasacha sin a 
bheith soiléir agus ba cheart na nithe seo 
a leanas, i measc nithe eile, a áireamh 
leo:
(i) rialuithe agus tuairimí ó chúirteanna 
idirnáisiúnta um chearta an duine, ó 
chúirteanna, ó phainéil eadrána agus ó 
bhinsí nó ó údaráis agus sásraí 
breithiúnacha eile;
(ii) bunú agus fionnachtana coimisiún 
fiosrúcháin, misean aimsithe fíoras, 
rapóirtéirí speisialta, nó sásraí 
faireacháin eile ag Comhairle na Náisiún 
Aontaithe um Chearta an Duine nó ag an 
gComhthionól Ginearálta nó ag 
comhlachtaí idir-rialtasacha réigiúnacha 
eile;
(iii) fionnachtana Oifig Ard-Choimisinéir 
na Náisiún Aontaithe um Chearta an 
Duine, Nósanna Imeachta Speisialta na 
Náisiún Aontaithe nó saineolaithe 
neamhspleácha eile na Náisiún Aontaithe 
ar chearta an duine;
(iv) tuarascálacha ón gComhlacht 
Comhairleach agus ó eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta.

Leasú 10
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11 b) tagraíonn ‘oibleagáidí díchill chuí 
maidir le cearta an duine’ don 
fhreagracht atá ar fhiontair ghnó cearta 
an duine a urramú agus cosaint a 
thabhairt ar mhí-úsáid chearta an duine i 
ngnó mar a leagtar amach i bPrionsabail 
Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir 
le Gnó agus Cearta an Duine 
(UNGPanna) in 2011. Tagraíonn an 
fhreagracht atá ar fhiontair ghnó maidir 
le cearta an duine a urramú do chearta 
an duine atá aitheanta go hidirnáisiúnta – 
a thuigtear, ar a laghad, mar na cearta a 
chuirtear in iúl sa Bhille Idirnáisiúnta um 
Chearta an Duine agus na prionsabail a 
bhaineann le cearta bunúsacha a leagtar 
amach i nDearbhú na hEagraíochta 
Idirnáisiúnta Saothair maidir le 
Prionsabail Bhunúsacha agus Cearta 
Bunúsacha san Obair.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11 c) ciallaíonn ‘eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta’ raon leathan gníomhaithe a 
bhfuil iliomad ról agus sainorduithe acu, 
a d’fhéadfadh athrú le himeacht ama 
agus thar institiúidí agus tíortha, agus 
cuimsítear leo gach struchtúr neamhstáit, 
neamhbhrabúsach, neamhspleách agus 
neamhfhoréigneach, trína n-eagraíonn 
daoine chun cuspóirí agus idéil 
chomhroinnte, lena n-áirítear cuspóirí 
polaitiúla, cultúrtha, reiligiúnacha, 
comhshaoil, sóisialta nó eacnamaíocha, a 
shaothrú agus a fheidhmíonn ar an 
leibhéal áitiúil, náisiúnta, réigiúnach nó 
idirnáisiúnta, agus lena gcuimsítear 
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eagraíochtaí uirbeacha agus tuaithe, 
dúchasacha, foirmiúla agus 
neamhfhoirmiúla;

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 3a
Measúnú tionchair ar chearta an duine 
agus ar an gcomhshaol roimh aon chóras 
fabhrach a dheonú do thír, ba cheart don 
Choimisiún measúnú ex ante ar an 
tionchar ar chearta an duine agus ar an 
gcomhshaol a dhéanamh agus a fhoilsiú 
chun bearta a shainaithint, a mheasúnú 
agus a léiriú chun aon bhaol maidir le 
sáruithe ar chearta an duine nó ar an 
gcomhshaol a chosc, a mhaolú, a 
chomhrac agus chun dul i ngleic leis an 
mbaol sin.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) léiríonn na torthaí ó mheasúnú ex 
ante ar an tionchar ar chearta an duine 
agus ar an gcomhshaol a rinne an 
Coimisiún de bhun Airteagal 3 mír a 
(nua) go bhfuil baol suntasach ann go 
mbeidh tionchar diúltach ar chearta an 
duine nó ar an gcomhshaol sa tír 
thairbhíoch, agus nach leor bearta molta 
chun cosc a chur, aghaidh a thabhairt 
agus chun dul i ngleic leis nó nár ghlac 
rialtas na tíre tairbhíche leo;

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b a (nua)



PE703.100v02-00 104/168 RR\1256203GA.docx

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) tá foras leordhóthanach ann lena 
mheas gur ann d’easnaimh 
thromchúiseacha agus chórasacha ar na 
coinníollacha a leagtar amach in 
Airteagal 19.1 pointí (a), (b), (c), (d) agus 
(e);

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b c) níor síníodh ná níor daingníodh 
na coinbhinsiúin atá liostaithe in 
Iarscríbhinn VI laistigh de 5 bliana ó 
chur i bhfeidhm na bhfabhar;

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe b d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b d) tá bearta reachtacha agus 
riaracháin intíre glactha aici arb é is 
aidhm dóibh go follasach an bonn a 
bhaint ó chur chun feidhme éifeachtach 
na gceanglas díchill chuí faoi dhlí an 
Aontais, agus go háirithe Rialachán 
(AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle1a, Rialachán 
(AE) 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle1b agus Rialachán 
(CE) 2368/2002 ón gComhairle1c;
__________________
1a Rialachán (AE) 2017/821 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena 
leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa 
slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid 
an Aontais de stán, de thantalam agus de 
thungstan, dá mianta, agus d’ór de 
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thionscnamh limistéar ina bhfuil 
coinbhleacht agus limistéar ardriosca 
(IO L 130, 19.5.2017, lch. 1)
1b Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 20 Deireadh 
Fómhair 2010 lena leagtar síos 
oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann 
adhmad agus táirgí adhmaid ar an 
margadh (IO L 295, 12.11.2010, lch. 23).
1c Rialachán (CE) Uimh. 2368/2002 an 
20 Nollaig 2002 lena gcuirtear scéim 
deimhniúcháin Phróiseas Kimberley le 
haghaidh na trádála idirnáisiúnta i 
ndiamaint gharbha chun feidhme 
(IO L 358, 31.12.2002, lch. 28).

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. Áiritheoidh an Coimisiún agus, i 
gcás inarb infheidhme, an tSeirbhís 
Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, go 
mbeidh na coinbhinsiúin a liostaítear in 
Iarscríbhinn VI daingnithe ag tíortha a 
thairbheoidh den socrú caighdeánach dá 
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo 
laistigh de na 5 bliana ó chur i bhfeidhm 
na bhfabhar;

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 b. Spreagfaidh an Coimisiún tíortha 
tairbhíocha chun bearta a ghlacadh i 
gcomhréir le Prionsabail Threoracha na 
Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus 
Cearta an Duine, amhail Pleananna 
Gníomhaíochta Náisiúnta a ghlacadh 
agus a áirithiú go ndaingneofar na 
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coinbhinsiúin a liostaítear in 
Iarscríbhinn VI i gcomhréir lena 
dtiomantas. Beifear in ann cláir 
chúnaimh a mhaoiniú faoin Ionstraim 
um Chomharsanacht, Forbairt agus 
Comhar Idirnáisiúnta - An Eoraip 
Dhomhanda (NDICI) a bunaíodh faoi 
Rialachán (AE) 2021/947 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tá na coinbhinsiúin uile a liostaítear 
in Iarscríbhinn VI (na ‘coinbhinsiúin 
ábhartha’) daingnithe aici agus nach 
mbeidh aon mhainneachtain 
thromchúiseach, chun aon cheann de na 
coinbhinsiúin sin a chur chun feidhme go 
héifeachtach, sainaitheanta ag an 
gCoimisiún, bunaithe ar fhaisnéis atá ar 
fáil, go háirithe na conclúidí is déanaí atá 
ar fáil ó na comhlachtaí faireacháin sin faoi 
na coinbhinsiúin sin;

(b) go bhfuil daingniú déanta ar na 
coinbhinsiúin uile a liostaítear in 
Iarscríbhinn VI (na ‘coinbhinsiúin 
ábhartha’) agus tús curtha aici lena gcur 
chun feidhme agus bunaithe ar fhaisnéis 
atá ar fáil, go háirithe na conclúidí is 
déanaí atá ar fáil ó na comhlachtaí 
faireacháin faoi na coinbhinsiúin sin, mar 
aon le faisnéis arna tíolacadh ag an 
gComhlacht Comhairleach nó ag 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, nach 
mbeidh mainneachtain thromchúiseach i 
dtaobh aon cheann de na coinbhinsiúin 
sin a chur chun feidhme go héifeachtach 
sainaitheanta ag an gCoimisiún;

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) go ndéanann sí gealltanas 
ceangailteach daingniú na gcoinbhinsiún 
ábhartha a choinneáil ar bun agus cur 
chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún sin a áirithiú, agus plean 
gníomhaíochta ag gabháil leis chun na 
coinbhinsiúin ábhartha a chur chun 
feidhme go héifeachtach;

(d) go dtugann sí gealltanas 
ceangailteach na coinbhinsiúin ábhartha a 
dhaingniú agus a áirithiú go ndéanfar iad 
a chur chun feidhme go héifeachtach trí 
phlean gníomhaíochta beart a bheidh 
uaillmhianach, poiblí agus faoi cheangal 
ama ina mbeidh na bearta a bhfuil leo 
chun na coinbhinsiúin ábhartha a chur chun 
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feidhme go héifeachtach, ina leagfar 
amach treochlár ina mbeidh 
tagarmharcanna agus spriocdhátaí 
soiléire, agus a dhéanfaidh an Coimisiún 
a fhormheas i gcomhairle le Parlaimint 
na hEorpa. Tiocfaidh an tír thairbhíoch 
agus an Coimisiún ar chomhthuiscint 
maidir leis an bplean gníomhaíochta, 
agus poibleofar an plean sin ina dhiaidh 
sin. Beidh an plean gníomhaíochta mar 
bhonn don tuarascáil dá dtagraítear in 
Airteagal 14;

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d a) níl glactha aici bearta reachtacha 
agus riaracháin intíre arb é is aidhm 
dóibh go follasach an bonn a bhaint ó 
chur chun feidhme éifeachtach 
cheanglais an díchill chuí faoi dhlí an 
Aontais, agus go háirithe Rialacháin (AE) 
2017/821, (AE) 995/2010 agus (CE) 
2368/2002 agus go bhfuil Plean 
Gníomhaíochta Náisiúnta glactha aici 
maidir le Gnó agus Cearta an Duine a 
chur chun feidhme, i gcomhréir leis an 
Treoir maidir le Pleananna 
Gníomhaíochta Náisiúnta de chuid 
Mheitheal na Náisiún Aontaithe um 
Ghnó agus um Chearta an Duine;

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f a) nach léirítear leis na torthaí ó 
mheasúnú tionchair ex ante ar chearta an 
duine agus ar an gcomhshaol a rinne an 
Coimisiún de bhun Airteagal 3 mír a 
(nua) go bhfuil baol suntasach ann go 
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mbeidh tionchar diúltach ar chearta an 
duine nó ar an gcomhshaol sa tír 
thairbhíoch, nó gur leor bearta molta 
chun é a chosc agus aghaidh a thabhairt 
air agus gur ghlac rialtas na tíre 
tairbhíche leo;

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) go measann an Coimisiún, bunaithe 
ar scrúdú ar an iarraidh, go gcomhlíonann 
an tír iarrthach na coinníollacha atá 
leagtha síos in Airteagal 9(1).

(b) measann an Coimisiún, bunaithe ar 
scrúdú ar an iarraidh, lena n-áirítear ach 
gan a bheith teoranta don phlean 
gníomhaíochta mar a léirítear in 
Airteagal 9 mír 1(d), agus ar thorthaí an 
mheasúnaithe tionchair ar chearta an 
duine dá dtagraítear in Airteagal 3, mír a 
(nua), go gcomhlíonann an tír iarrthach na 
coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 9.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is i scríbhinn a chuirfidh an tír 
iarrthach a hiarraidh faoi bhráid an 
Choimisiúin. Soláthrófar san iarraidh 
faisnéis chuimsitheach maidir le daingniú 
na gcoinbhinsiún ábhartha agus áireofar 
san fhaisnéis sin na gealltanais 
cheangailteacha dá dtagraítear in 
Airteagal 9, pointí (d), (e) agus (f).

2. Is i scríbhinn a chuirfidh an tír 
iarrthach a hiarraidh faoi bhráid an 
Choimisiúin. Soláthrófar san iarraidh 
faisnéis chuimsitheach maidir le daingniú 
agus cur chun feidhme na gcoinbhinsiún 
ábhartha agus áireofar san fhaisnéis sin na 
gealltanais cheangailteacha dá dtagraítear 
in Airteagal 9, pointí (d), (e) agus (f), lena 
n-áirítear plean gníomhaíochta a mbeidh 
bailchríoch curtha air.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Tar éis dó scrúdú a dhéanamh ar an 
iarraidh, tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, 
chun Iarscríbhinn I a leasú chun an socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú 
do thír iarrthach tríd an tír sin a áireamh ar 
liosta na dtíortha tairbhíocha GSP+.

4. Agus an iarraidh á scrúdú aige, 
rachaidh an Coimisiún Eorpach i 
gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus 
leis an gComhairle agus leis an 
gcomhlacht comhairleach dá dtagraítear 
in Airteagal 13a (nua). Tar éis dó scrúdú a 
dhéanamh ar an iarraidh, tugtar de 
chumhacht don Choimisiún gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le 
hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn I a leasú 
chun an socrú speisialta dreasachta um 
fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a 
dheonú do thír iarrthach tríd an tír sin a 
áireamh ar liosta na dtíortha tairbhíocha 
GSP+.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Maidir le dleachtanna ad valorem 
na Comhtharaife Custaim ar gach táirge a 
liostaítear in Iarscríbhinn III agus in 
Iarscríbhinn VII, ar de thionscnamh tíre is 
tairbhí de GSP+ iad, cuirfear ar fionraí 
iad.

1. Déanfar dleachtanna ad valorem na 
Comhtharaife Custaim ar gach táirge a 
liostaítear in Iarscríbhinn III agus in 
Iarscríbhinn VII, ar de thionscnamh tíre 
tairbhíche GSP+ iad a fhionraí, de réir 
sceideal na fionraí taraife dá dtagraítear 
in Airteagal 9(2).

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ón dáta a dheonófar na fabhair 
tharaife a fhoráiltear faoin socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas, déanfaidh an Coimisiún, 
maidir le gach ceann de thíortha 
tairbhíocha GSP+, stádas dhaingniú na 
gcoinbhinsiún ábhartha agus a gcur chun 
feidhme éifeachtach a choimeád faoi 
bhreithniú agus a fhaire, mar aon le 

1. Ón dáta a dheonófar na fabhair 
tharaife a fhoráiltear faoin socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas, déanfaidh an Coimisiún, 
maidir le gach ceann de thíortha 
tairbhíocha GSP+, stádas dhaingniú na 
gcoinbhinsiún ábhartha agus a gcur chun 
feidhme éifeachtach a choimeád faoi 
bhreithniú agus a fhaire, mar aon le 
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comhoibriú na tíre tairbhíche GSP+ leis na 
comhlachtaí faireacháin ábhartha. Á 
dhéanamh sin dó, scrúdóidh an Coimisiún 
an fhaisnéis ábhartha uile, go háirithe 
conclúidí agus moltaí na gcomhlachtaí 
faireacháin ábhartha.

comhoibriú na tíre tairbhíche GSP+ leis na 
comhlachtaí faireacháin ábhartha. Á 
dhéanamh sin dó, déanfaidh an Coimisiún 
measúnú ar an dul chun cinn arna 
dhéanamh ag tíortha tairbhíocha GSP+ 
maidir lena bpleananna gníomhaíochta a 
chur chun feidhme, agus scrúdóidh sé an 
fhaisnéis ábhartha uile, lena n-áirítear 
conclúidí agus moltaí na gcomhlachtaí 
faireacháin ábhartha, mar aon le faisnéis 
chuí-réasúnaithe arna cur isteach ag 
saoránaigh aonair, gníomhaithe san 
earnáil phríobháideach, eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta, ionadaithe 
ceardchumann agus geallsealbhóirí 
ábhartha eile. Féadfar an fhaisnéis a 
chur isteach freisin tríd an bPointe 
Iontrála Aonair, a mbeidh rochtain ag 
geallsealbhóirí ón Aontas agus ó thíortha 
tairbhíocha GSP+ uirthi. Ba cheart don 
Choimisiún, lena n-áirítear trí SEGS agus 
na toscaireachtaí, teagmháil rialta a 
dhéanamh leis an tsochaí shibhialta 
áitiúil agus idirnáisiúnta chun measúnú a 
dhéanamh ar chur chun feidhme na 
gcoinbhinsiún atá liostaithe in 
Iarscríbhinn VI ag na tíortha tairbhíocha. 
Bunaítear leis seo timthriall 3 bliana don 
athbhreithniú, don fhaireachán agus don 
mheasúnú (dá ngairtear timthriall 
faireacháin anseo feasta). Le linn na 
tréimhse cur i bhfeidhm agus an 
timthrialla faireacháin, fiosróidh an 
Coimisiún freisin tuairimí Pharlaimint na 
hEorpa arna gcur in iúl ag a coistí 
inniúla agus trí na rúin ábhartha arna 
nglacadh le linn na seisiún iomlánach.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Comhoibreoidh tír is tairbhí de 
GSP+ leis an gCoimisiún agus soláthróidh 
sí an fhaisnéis uile is gá chun measúnú a 
dhéanamh ar urramú na ngealltanas 

2. Comhoibreoidh tír thairbhíoch 
GSP+ leis an gCoimisiún agus soláthróidh 
sí an fhaisnéis uile is gá chun measúnú a 
dhéanamh ar urramú na ngealltanas 
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ceangailteach aici dá dtagraítear in 
Airteagal 9, pointí (d), (e) agus (f) agus ar a 
staid a mhéid a bhaineann le hAirteagal 9, 
pointí (b) agus (c).

ceangailteach aici dá dtagraítear in 
Airteagal 9, pointí (d) lena n-áirítear cur 
chun feidhme a phlean gníomhaíochta, 
(e) agus (f) agus ar a staid a mhéid a 
bhaineann le hAirteagal 9, pointí (b) agus 
(c).

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Déanfaidh an Coimisiún, i gcás 
inarb infheidhme i gcomhpháirt le SEGS, 
misean faireacháin ardleibhéil amháin ar 
a laghad in aghaidh gach timthrialla 
faireacháin chuig na tíortha tairbhíocha 
chun measúnú a dhéanamh ar an dul 
chun cinn ar bráid, lena n-áirítear i 
gcomhréir leis na pleananna 
gníomhaíochta. Faoi chuimsiú an mhisin, 
rachfar i gcomhairle go hiomchuí le 
geallsealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus 
cosantóirí chearta an duine sna tíortha 
tairbhíocha.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 b. Ag tús gach timthrialla 
faireacháin, seolfaidh an Coimisiún liosta 
saincheisteanna chuig gach tír 
thairbhíoch GSP+ ina leagfar amach na 
saincheisteanna cur chun feidhme nach 
foláir aghaidh a thabhairt orthu le linn an 
timthrialla. Cuirfear liostaí na 
saincheisteanna ar fáil go poiblí.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2 c (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 c. Déanfar na pleananna 
gníomhaíochta agus moltaí an 
Choimisiúin agus na Seirbhíse Eorpaí 
Gníomhaíochta Seachtraí maidir le 
gníomhaíochtaí cur chun feidhme 
tosaíochta a chur san áireamh i 
gclársceidealú forbartha airgeadais an 
Aontais chun tacú le tíortha tairbhíocha 
GSP+ a ngealltanais a bhaint amach.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 13a
Comhlacht Comhairleach

1. Tabharfaidh comhlacht comhairleach a 
bheidh comhdhéanta d’ionadaithe na 
ngeallsealbhóirí cúnamh don Choimisiún 
agus athbhreithniú, faireachán agus 
measúnú a ndéanamh aige ar na 
gealltanais cheangailteacha dá 
dtagraítear in Airteagal 9, pointí (d), (e) 
agus (f).
2. Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle 
leis an gcomhlacht comhairleach maidir 
leis na pleananna gníomhaíochta arna 
dtíolacadh ag na tíortha tairbhíocha 
GSP+ i bhfianaise a gcur i bhfeidhm i 
leith scéim GSP+; chun na críche sin, 
leathnófar an rannpháirtíocht leis an 
gcomhlacht comhairleach chun 
geallsealbhóirí sna tíortha tairbhíocha a 
chuimsiú. Rachaidh an Coimisiún i 
gcomhairle freisin leis an gcomhlacht 
comhairleach, agus tuairisceoidh sé dó, 
nuair a bheidh measúnú á dhéanamh 
aige ar chur chun feidhme na bpleananna 
gníomhaíochta le linn gach timthrialla 
faireacháin agus, ar bhonn níos 
ginearálta, i rith an timthrialla chomh 
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rialta agus is gá, lena n-áirítear roimh 
mhisin faireacháin agus ina ndiaidh.
3. Déanfaidh an comhlacht comhairleach 
faireachán freisin ar bhearta a 
d’fhéadfadh reachtaíocht thíortha 
tairbhíocha GSP+ a dhéanamh lena 
mbaintear an bonn ó cheanglais an 
díchill chuí faoi dhlí an Aontais, agus go 
háirithe Rialachán (AE) Uimh. 2017/821, 
Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 agus 
Rialachán (CE) Uimh. 2368/2002.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Faoin 1 Eanáir 2027, agus gach 3 
bliana ina dhiaidh sin, tíolacfaidh an 
Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle maidir le 
stádas dhaingniú na gcoinbhinsiún 
ábhartha, maidir le conas atá na tíortha is 
tairbhithe GSP+ ag comhlíonadh aon 
oibleagáidí tuairiscithe faoi na 
coinbhinsiúin sin, agus maidir le stádas 
chur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún sin.

1. Faoin 1 Eanáir 2027, agus gach 2 
bhliain ina dhiaidh sin, cuirfidh an 
Coimisiún tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
maidir le stádas dhaingniú na 
gcoinbhinsiún ábhartha, comhlíontacht 
thíortha tairbhíocha GSP+ le haon 
oibleagáidí tuairiscithe faoi na 
coinbhinsiúin sin agus stádas an chur chun 
feidhme éifeachtaigh sin, lena n-áirítear 
scórchártaí atá á measúnú leis na tíortha 
tairbhíocha agus atá bunaithe freisin ar 
an measúnú ar chur chun feidhme na 
bpleananna gníomhaíochta ach gan 
bheith teoranta don mheasúnú sin.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) conclúidí an Choimisiúin agus, i 
gcás inarb iomchuí, conclúidí na Seirbhíse 
Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí maidir le 
cé acu atá nó nach bhfuil gach tír is 
tairbhí de GSP+ ag urramú na ngealltanas 
ceangailteach dá cuid oibleagáidí 

(b) conclúidí an Choimisiúin agus, i 
gcás inarb iomchuí, conclúidí na Seirbhíse 
Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí i dtaobh 
an bhfuil gach tír thairbhíoch GSP+ ag 
urramú a ngealltanas ceangailteach i leith 
oibleagáidí tuairiscithe a chomhlíonadh, 
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tuairiscithe a chomhlíonadh, comhoibriú 
leis na comhlachtaí faireacháin ábhartha i 
gcomhréir leis na coinbhinsiúin ábhartha 
agus cur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún sin a áirithiú;

chun comhoibriú leis na comhlachtaí 
faireacháin ábhartha i gcomhréir leis na 
coinbhinsiúin ábhartha agus cur chun 
feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún sin a 
áirithiú, lena n-áirítear trí mheasúnú ar 
chur chun feidhme a plean 
gníomhaíochta, agus

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) cóip den scórchárta a ndearna an 
Coimisiún meastóireacht air leis an tír 
thairbhíoch

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh aon fhaisnéis is iomchuí dar leis 
an gCoimisiún, ó aon fhoinse, a bheith san 
áireamh sa tuarascáil.

Féadfaidh aon fhaisnéis ó aon fhoinse a 
mheasann an Coimisiún a bheith iomchuí 
a bheith san áireamh sa tuarascáil, lena n-
áirítear ó eagraíochta na sochaí sibhialta 
agus ó na comhpháirtithe sóisialta.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Agus iad ag teacht ar a gconclúidí 
maidir le cur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún ábhartha, déanfaidh an 
Coimisiún agus, i gcás inarb iomchuí, an 
tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí measúnú ar chonclúidí agus ar 
mholtaí na gcomhlachtaí faireacháin 
ábhartha, agus, gan dochar d’fhoinsí eile, 
ar fhaisnéis arna tíolacadh ag Parlaimint 
na hEorpa nó ag an gComhairle mar aon 

3. Agus iad ag teacht ar a gconclúidí 
maidir le cur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún ábhartha, déanfaidh an 
Coimisiún agus, i gcás inarb iomchuí, an 
tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí measúnú ar chonclúidí agus ar 
mholtaí na gcomhlachtaí faireacháin 
ábhartha. Iarrfaidh sé freisin tuairim ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, agus déanfaidh sé measúnú, 
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le tríú páirtithe, lena n-áirítear rialtais agus 
eagraíochtaí idirnáisiúnta, an tsochaí 
shibhialta agus comhpháirtithe sóisialta.

gan dochar d’fhoinsí eile, ar fhaisnéis arna 
tíolacadh ag tríú páirtithe, lena n-áirítear 
gearáin a thíolacfar tríd an bPointe 
Iontrála Aonair, amhail rialtais agus 
eagraíochtaí idirnáisiúnta, an tsochaí 
shibhialta, agus comhpháirtithe sóisialta.

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfar an socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas a aistarraingt go sealadach, 
maidir le gach táirge nó maidir le táirgí 
áirithe de thionscnamh tíre is tairbhí de 
GSP+, más rud é nach n-urramaíonn an tír 
sin a gealltanais cheangailteacha amhail dá 
dtagraítear in Airteagal 9, pointí (d), (e) 
agus (f), nó go bhfuil forchoimeádas 
leagtha amach ag an tír is tairbhí de GSP+ 
atá toirmiscthe le haon cheann de na 
coinbhinsiúin ábhartha nó nach mbeadh 
comhoiriúnach d’aidhm agus do chuspóir 
an choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear 
amhlaidh in Airteagal 9, pointe (c).

1. Déanfar an socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas a aistarraingt go sealadach, i 
leith gach táirge nó i leith táirgí áirithe de 
thionscnamh tíre tairbhíche GSP+, i gcás 
nach n-urramaíonn an tír sin a gealltanais 
cheangailteacha amhail dá dtagraítear in 
Airteagal 9, pointí (d), (e) agus (f), lena n-
áirítear i gcás ina sainaithnítear 
móreasnaimh i gcur chun feidhme an 
phlean gníomhaíochta nó i gcás 
mhainneachtain chórasach an phlean 
gníomhaíochta dá dtagraítear in Airteagal 
9 pointe (d) a chur chun feidhme, nó go 
bhfuil forchoimeádas leagtha amach ag an 
tír thairbhíoch GSP+ atá toirmiscthe le 
haon cheann de na coinbhinsiúin ábhartha 
nó go bhfuil sé ar neamhréir le haidhm 
agus le cuspóir an choinbhinsiúin sin de 
réir mar a shuitear amhlaidh in Airteagal 9, 
pointe (c).

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Más rud é, bíodh sé ar bhonn 
chonclúidí na tuarascála dá dtagraítear in 
Airteagal 14 nó ar bhonn na fianaise atá ar 
fáil, lena n-áirítear fianaise a cuireadh 
isteach trí ghearán, go bhfuil amhras 
réasúnach ar an gCoimisiún nach bhfuil tír 

3. Arna iarraidh sin do Pharlaimint 
na hEorpa nó ar bhonn chonclúidí na 
tuarascála dá dtagraítear in Airteagal 14 nó 
ar bhonn na fianaise atá ar fáil, lena n-
áirítear fianaise arna cur isteach ag 
Parlaimint na hEorpa trína coistí inniúla 
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is tairbhí de GSP+ ar leith ag urramú a 
gealltanas ceangailteach dá dtagraítear in 
Airteagal 9, pointí (d), (e) agus (f), nó go 
bhfuil forchoimeádas leagtha amach aige 
atá toirmiscthe le haon cheann de na 
coinbhinsiúin ábhartha nó nach bhfuil 
comhoiriúnach d’aidhm agus do chuspóir 
an choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear 
amhlaidh in Airteagal 9, pointe (c) , 
déanfaidh sé, i gcomhréir leis an nós 
imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear 
in Airteagal 39(2), gníomh cur chun 
feidhme a ghlacadh chun tús a chur leis an 
nós imeachta um aistarraingt shealadach na 
bhfabhar taraife arna soláthar faoin socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas. Cuirfidh 
an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle ar an eolas maidir leis sin.

agus trí na rúin ábhartha arna nglacadh 
le linn seisiún iomlánach, agus fianaise a 
cuireadh isteach trí ghearán, go bhfuil 
amhras réasúnach ar an gCoimisiún nach 
bhfuil tír thairbhíoch GSP+ ar leith ag 
urramú a gealltanas ceangailteach dá 
dtagraítear in Airteagal 9, pointí (d), (e) 
agus (f), lena n-áirítear maidir le cur 
chun feidhme a plean gníomhaíochta nó 
go bhfuil forchoimeádas leagtha amach 
aici atá toirmiscthe le haon cheann de na 
coinbhinsiúin ábhartha nó go bhfuil sé ar 
neamhréir le haidhm agus le cuspóir an 
choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear 
amhlaidh in Airteagal 9, pointe (c), 
déanfaidh sé, i gcomhréir leis an nós 
imeachta comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2), gníomh cur chun feidhme 
a ghlacadh chun tús a chur le nós imeachta 
um aistarraingt shealadach na bhfabhar 
taraife arna soláthar faoin socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas. Cuirfidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
ar an eolas maidir leis sin.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Tabharfaidh an Coimisiún gach 
deis don tír is tairbhí de GSP+ lena 
mbaineann chun bheith ag comhoibriú le 
linn na tréimhse dá dtagraítear i mír 4, 
pointe (b).

5. Tabharfaidh an Coimisiún gach 
deis don tír thairbhíoch GSP+ lena 
mbaineann chun comhoibriú agus a bheith 
rannpháirteach d’fhonn aghaidh a 
thabhairt ar na sáruithe ar a gealltanais 
cheangailteacha amhail dá dtagraítear i 
mír 3 le linn na tréimhse dá dtagraítear i 
mír 4, pointe (b).

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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6. Lorgóidh an Coimisiún gach 
faisnéis a mheasann sé gá a bheith léi lena 
n-áirítear, inter alia, conclúidí agus moltaí 
na gcomhlachtaí ábhartha faireacháin. 
Agus é ag teacht ar a chonclúidí, déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar an bhfaisnéis 
ábhartha uile.

6. Lorgóidh an Coimisiún an 
fhaisnéis uile a mheasann sé go bhfuil gá 
léi lena n-áirítear, inter alia, conclúidí agus 
moltaí na gcomhlachtaí ábhartha 
faireacháin. Agus é ag teacht ar chonclúidí, 
déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an 
bhfaisnéis ábhartha uile, lena n-áirítear 
faisnéis ó eagraíochtaí na sochaí sibhialta 
agus ó chomhpháirtithe sóisialta.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach dtugann na fionnachtana údar maith 
le haistarraingt shealadach, glacfaidh sé 
gníomh cur chun feidhme chun an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach a 
fhoirceannadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear 
in Airteagal 39(2). Beidh an gníomh cur 
chun feidhme sin bunaithe inter alia ar an 
bhfianaise a fhaightear.

8. I gcás ina measann an Coimisiún, 
bunaithe ar na gnéithe dá dtagraítear i 
míreanna 5 agus 6, nach bhfuil údar maith 
le haistarraingt shealadach, glacfaidh sé 
gníomh cur chun feidhme chun an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach a 
fhoirceannadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2). Beidh an gníomh cur chun 
feidhme sin bunaithe inter alia ar an 
bhfianaise a fhaightear.

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9. I gcás ina measfaidh an Coimisiún 
go dtugann na torthaí údar le haistarraingt 
shealadach ar na cúiseanna dá dtagraítear i 
mír 1 den Airteagal seo, tugtar de 
chumhacht dó gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, 
chun Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a 
leasú chun na fabhair tharaife a fhoráiltear 
faoin socrú speisialta dreasachta um 
fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas 
dá dtagraítear in Airteagal 1(2), pointe (b), 
a aistarraingt go sealadach. Agus an 
gníomh tarmligthe á ghlacadh aige, 

9. I gcás ina measfaidh an Coimisiún 
go dtugann na fionnachtana údar le 
haistarraingt shealadach ar na cúiseanna dá 
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, tugtar 
de chumhacht dó gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, 
chun Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a 
leasú chun na fabhair tharaife a 
sholáthraítear faoin socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas dá dtagraítear in 
Airteagal 1(2), pointe (b), a aistarraingt go 
sealadach. Luafaidh an Coimisiún go 
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féadfaidh an Coimisiún, i gcás inarb 
iomchuí, an éifeacht shocheacnamaíoch a 
bhaineann le haistarraingt shealadach na 
bhfabhar taraife sa tír is tairbhí a 
bhreithniú.

soiléir agus go poiblí na forais le fabhair 
a aistarraingt agus leagfaidh sé síos 
tagarmharcanna soiléire ba cheart don tír 
thairbhíoch a chomhlíonadh chun go 
bhféadfar na fabhair a athbhunú; 
féadfaidh na tagarmharcanna sin cur 
chuige céimnithe a threorú freisin, lena 
n-áirítear aistarraingt fhorchéimnitheach 
nó athbhunú cuid de na tairbhithe i 
gcoinne tagarmharcanna agus 
coinníollacha soiléire.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

10 a. Le linn aistarraingt shealadach a 
chur i bhfeidhm, leanfaidh an Coimisiún 
den idirphlé leis an tír thairbhíoch, lena 
n-áirítear sa chreat dá dtagraítear in 
Airteagal 18a, agus é mar aidhm aige na 
cúiseanna leis an aistarraingt dá 
dtagraítear i mír 3 a leigheas. Déanfaidh 
an Coimisiún measúnú rialta ar 
éifeachtaí na haistarraingthe maidir leis 
na sáruithe a leigheas, lena n-áirítear sa 
tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 14, 
agus maidir le cearta an duine agus staid 
shocheacnamaíoch an daonra lena 
mbaineann. Rachaidh an Coimisiún i 
gcomhairle go rialta leis an gcomhlacht 
comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 13a feadh an nós imeachta.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. Áiritheoidh an Coimisiún agus, i 
gcás inarb infheidhme, SEGS, go 
ndéanfaidh tíortha a thairbheoidh den 
socrú speisialta dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo dul chun cinn leanúnach 
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agus marthanach i dtreo dhaingniú na 
coinbhinsiúin atá liostaithe in 
Iarscríbhinn VI.
Le clársceidealú forbartha airgeadais an 
Aontais, tabharfar tús áite do thíortha a 
thairbhíonn den socrú speisialta dá 
dtagraítear i mír 1 arb é is aidhm dó dul 
chun cinn a dhéanamh i dtreo dhaingniú 
na gcoinbhinsiún atá liostaithe in 
Iarscríbhinn VI.

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Caibidil V – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Forálacha maidir le haistarraingt 
shealadach is coiteann do gach socrú

Rannpháirtíocht fheabhsaithe agus 
forálacha maidir le haistarraingt 
shealadach is coiteann do gach socrú

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 18 a (nua)
Faoi chuimsiú Comhaontú Comhair, 
Comhpháirtíochta nó Comhlachais arna 
thabhairt i gcrích ag an Aontas le tír 
thairbhíoch, déanfar athbhreithniú 
ginearálta ar stádas na tíre faoi chuimsiú 
na socruithe fabhracha dá dtagraítear in 
Airteagal 1(2) a chur i gcrích go bliantúil 
agus i gcomhairle le Parlaimint na 
hEorpa. Chun na críche sin, déanfaidh 
an Coimisiún, agus i gcás inarb ábhartha 
an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí, agus an tír is tairbhí 
athbhreithniú ar na saincheisteanna a 
bhaineann leis na coinníollacha dá 
dtagraítear in Airteagal 19(1), lena n-
áirítear i ndáil le haon ghearáin a 
gheobhaidh an Coimisiún. Déanfaidh an 
Coimisiún, agus i gcás inarb ábhartha an 
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tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí, agus an tír thairbhíoch 
athbhreithniú freisin ar stádas dhaingniú 
na gcoinbhinsiún a liostaítear in 
Iarscríbhinn VI amhail dá dtagraítear in 
Airteagal 4(1) pointe (c) agus ar an dul 
chun cinn arna dhéanamh i dtreo 
dhaingniú na gcoinbhinsiún a liostaítear 
in Iarscríbhinn VI amhail dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1a).

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Féadfar na socruithe fabhracha dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) a aistarraingt 
go sealadach, maidir le gach táirge de 
thionscnamh tíre is tairbhí nó táirgí 
áirithe, ar aon cheann de na cúiseanna seo 
a leanas:

1. Féadfar na socruithe fabhracha dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) a aistarraingt 
go sealadach, go hiomlán nó go páirteach, 
i leith gach táirge nó i leith táirgí nó 
earnálacha eacnamaíocha áirithe, de 
thionscnamh tíre tairbhíche ar aon cheann 
de na cúiseanna seo a leanas:

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a a) ní léiríonn an tír thairbhíoch cur 
chun feidhme éifeachtach an phlean 
gníomhaíochta;

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) i gcás ina measfaidh an 
Coimisiún, ag gníomhú dó ar ghearán nó 
ar a thionscnamh féin, go bhféadfadh 
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forais leordhóthanacha a bheith ann lena 
dtugtar bonn cirt le haistarraingt 
shealadach na bhfabhar taraife arna 
soláthar faoi aon socrú fabhrach dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) ar bhonn na 
gcúiseanna dá dtagraítear i mír 1 
d’Airteagal 19 a) nó b), féadfaidh an 
Coimisiún, sula bhfoilseoidh sé an fógra 
dá dtagraítear § 4 Airteagal 19, feabhas a 
chur ar a rannpháirtíocht leis an tír 
chomhpháirtíochta agus plean 
gníomhaíochta faoi cheangal ama a 
chaibidliú chun na sáruithe a leigheas, 
lena n-áirítear trí chomhar iomlán le 
sásraí faireacháin chearta an duine agus 
chearta an tsaothair de chuid na Náisiún 
Aontaithe;

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b b) nuair a chinnfidh an Coimisiún 
socrú fabhrach a aistarraingt i dtír 
thairbhíoch in earnáil eacnamaíoch ar 
leith, agus Airteagal 19 (a agus b) á chur i 
bhfeidhm, féadfaidh an Coimisiún liosta 
de chuideachtaí, d’allmhaireoirí agus de 
sholáthróirí áitiúla an Aontais a fhoilsiú a 
d’fhéadfadh tairbhiu fós de na fabhair. 
Ba cheart an liosta sin a leagan síos 
bunaithe ar an bhfianaise a chuirfidh 
cuideachtaí ar fáil go ndearna siad a n-
oibleagáidí díchill chuí maidir le cearta 
an duine a chur chun feidhme go hiomlán 
agus go bhfuil slabhra soláthair acu atá 
saor ó sháruithe ar chearta an duine;

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1 – pointe c
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) easnaimh thromchúiseacha i 
rialuithe custaim ar onnmhairiú nó ar 
iompar drugaí (substaintí aindleathacha nó 
réamhtheachtaithe), nó a bhaineann leis 
an oibleagáid náisiúnaigh na tíre féin is 
tairbhí a athligean isteach nó 
mainneachtain thromchúiseach 
coinbhinsiúin idirnáisiúnta maidir leis an 
bhfrithsceimhlitheoireacht nó maidir le 
frithsciúradh airgid a chomhlíonadh;

(c) easnaimh thromchúiseacha i 
rialuithe custaim ar onnmhairiú nó ar 
iompar drugaí (substaintí aindleathacha nó 
réamhtheachtaithe), nó mainneachtain 
thromchúiseach coinbhinsiúin idirnáisiúnta 
maidir leis an bhfrithsceimhlitheoireacht 
nó maidir le frithsciúradh airgid a 
chomhlíonadh;

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. Chun pointe 1 (a) a chur i 
bhfeidhm, tabharfaidh an Coimisiún aird 
go háirithe ar cibé a chuir na comhlachtaí 
faireacháin ábhartha, sásraí conartha 
agus sásraí maoirseachta in iúl go 
ndearnadh sáruithe, a d’fhéadfadh a 
bheith tromchúiseach agus córasach, ar 
phrionsabail na gcoinbhinsiún ábhartha, 
bunaithe ar tháscairí amhail:
- bunú coimisiún fiosrúcháin, misean 
aimsithe fíoras, Rapóirtéirí speisialta tíre, 
nó sásraí faireacháin eile ag Comhairle 
na Náisiún Aontaithe um Chearta an 
Duine nó ag an gComhthionól 
Ginearálta;
- fionnachtana Ard-Choimisinéir na 
Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine, 
Nósanna Imeachta Speisialta na Náisiún 
Aontaithe nó saineolaithe neamhspleácha 
eile na Náisiún Aontaithe ar chearta an 
duine;
- tuarascálacha ó Choiste EIS um 
Fheidhmiú Caighdeán;
- rialuithe agus tuairimí cúirteanna 
idirnáisiúnta um chearta an duine;
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- tuarascálacha ón gComhlacht 
Comhairleach agus ó eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Go háirithe nuair a éilítear le 
tromchúiseacht na sáruithe ar 
phrionsabail na gcoinbhinsiún 
idirnáisiúnta a liostaítear in Iarscríbhinn 
VI, bunaithe ar mheasúnuithe, barúlacha, 
cinntí, agus moltaí atá ar fáil agus ar 
chonclúidí na gcomhlachtaí ábhartha 
faireacháin, nó bunaithe ar ábhair imní 
chuí-réasúnaithe arna léiriú ag 
Parlaimint na hEorpa, ag an gComhairle, 
ag eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus ag an 
tsochaí shibhialta, lena n-áirítear 
ceardchumainn, nó ag gníomhú dó ar 
ghearán, tabharfaidh an Coimisiún fógra 
don tír thairbhíoch.
Ag tosú ó dháta an fhógra agus le linn 
aon bhliain amháin, rachaidh an tír 
thairbhíoch agus an Coimisiún i mbun 
rannpháirtíocht fheabhsaithe, i gcás ina 
ngeallfaidh an tír treochláir atá faoi 
cheangal ama a ghlacadh lena bhforálfar 
do ghníomhaíochtaí nithiúla agus réitigh 
inbhuanaithe ar na sáruithe 
tromchúiseacha agus córasacha arna 
sainaithint.
Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle go 
tráthrialta leis an gcomhlacht 
comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 
13a le linn an phróisis rannpháirtíochta 
feabhsaithe.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 b. Má mheastar gur gá, féadfar an 
rannpháirtíocht fheabhsaithe a fhadú 
suas le bliain eile. Foilseoidh an 
Coimisiún liosta de thíortha lena mbeidh 
an rannpháirtíocht fheabhsaithe fadaithe 
níos faide ná aon bhliain amháin agus 
tabharfaidh sé an liosta cothrom le dáta 
go rialta de réir mar is gá. Déanfar na 
treochláir dá dtagraítear i mír 2a a 
phoibliú.

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina measann an Coimisiún go 
bhfuil forais leordhóthanacha ann a 
thugann údar maith le haistarraingt 
shealadach na bhfabhar taraife arna 
soláthar faoi aon socrú fabhrach dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) ar bhonn na 
gcúiseanna dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo, glacfaidh sé gníomh cur 
chun feidhme chun tús a chur leis an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairliúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2). Cuirfidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
ar an eolas faoi ghlacadh an ghnímh cur 
chun feidhme sin.

3. Arna iarraidh sin do Pharlaimint 
na hEorpa nó i gcás ina measann an 
Coimisiún, ag gníomhú dó ar ghearán nó 
ar a thionscnamh féin, go bhféadfadh go 
mbeadh forais leordhóthanacha ann a 
thugann údar maith le haistarraingt 
shealadach na bhfabhar taraife arna 
soláthar faoi aon socrú fabhrach dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) toisc gur 
mhainnigh an tír thairbhíoch beart a 
dhéanamh faoi chuimsiú na 
rannpháirtíochta feabhsaithe nó ar bhonn 
na gcúiseanna dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo, glacfaidh sé gníomh cur 
chun feidhme chun tús a chur leis an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2). Cuirfidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
ar an eolas faoi ghlacadh an ghnímh cur 
chun feidhme sin.

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3 a. Tabharfaidh an Coimisiún fógra 
do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle faoi na gearáin a fuarthas. 
Cuirfidh an Coimisiún an gearánach, 
Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle ar an eolas i gcás ina 
gcinnfidh sé nach bhfuil dóthain fianaise 
sa ghearán i ndáil leis na táscairí dá 
dtagraítear san Airteagal seo.

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 4 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) luafar go ndéanfaidh an Coimisiún 
faireachán agus meastóireacht ar an staid 
sa tír thairbhíoch lena mbaineann le linn na 
tréimhse faireacháin agus meastóireachta 
dá dtagraítear i Mír 5.

(b) luafar go leanfaidh an Coimisiún 
d’idirphlé a shaothrú faoi chuimsiú na 
rannpháirtíochta feabhsaithe agus go 
ndéanfaidh sé faireachán agus 
meastóireacht ar an staid sa tír thairbhíoch 
lena mbaineann le linn na tréimhse 
faireacháin agus meastóireachta dá 
dtagraítear i Mír 5.

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Tabharfaidh an Coimisiún gach 
deis don tír is tairbhí lena mbaineann chun 
comhoibriú le linn na tréimhse faireacháin 
agus measúnaithe a mhairfidh ar feadh 6 
mhí ó dháta foilsithe an fhógra.

5. Tabharfaidh an Coimisiún gach 
deis don tír thairbhíoch lena mbaineann 
chun tús a chur lena rannpháirtíocht agus 
lena comhar tráth ar bith le linn na 
tréimhse faireacháin agus measúnaithe a 
mhairfidh ar feadh 6 mhí ó dháta foilsithe 
an fhógra.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 6
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Lorgóidh an Coimisiún an fhaisnéis 
uile a mheasann sé is gá, inter alia, na 
measúnuithe, na barúlacha, na cinntí, na 
moltaí agus na conclúidí ó na comhlachtaí 
ábhartha faireacháin atá ar fáil, agus 
faisnéis ábhartha ó fhoinsí eile, lena n-
áirítear fianaise a thíolactar trí ghearán nó a 
chuirfidh tríú páirtithe ar fáil, de réir mar is 
iomchuí. Agus é ag teacht ar a chonclúidí, 
déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an 
bhfaisnéis ábhartha uile.

6. Lorgóidh an Coimisiún an fhaisnéis 
uile a mheasann sé is gá, inter alia, na 
measúnuithe, na barúlacha, na cinntí, na 
moltaí agus na conclúidí ó na comhlachtaí 
ábhartha faireacháin atá ar fáil, agus 
faisnéis ábhartha ó fhoinsí eile, lena n-
áirítear fianaise a thíolactar trí ghearán nó a 
chuirfidh tríú páirtithe ar fáil, de réir mar is 
iomchuí. Agus é ag teacht ar a chonclúidí, 
déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an 
bhfaisnéis ábhartha uile agus breithneoidh 
sé an dul chun cinn arna dhéanamh ag 
an tír maidir lena treochlár a 
chomhlíonadh faoi chuimsiú na 
rannpháirtíochta feabhsaithe dá 
dtagraítear i mír 2a.

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Laistigh de 3 mhí tar éis don 
tréimhse dá dtagraítear i mír 5 a dhul in 
éag, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil 
maidir lena fhionnachtana agus a 
chonclúidí a chur faoi bhráid na tíre is 
tairbhí lena mbaineann. Tá ag an tír 
thairbhíoch an ceart a cuid barúlacha a 
thíolacadh maidir leis an tuarascáil. Ní 
bheidh an tréimhse le haghaidh barúlacha 
níos faide ná aon mhí amháin.

7. Laistigh de 3 mhí tar éis an 
tréimhse dá dtagraítear i mír 5 a dhul in 
éag, agus tar éis é a dhul i gcomhairle leis 
an gcomhlacht comhairleach dá 
dtagraítear in Airteagal 13(a), déanfaidh 
an Coimisiún tuarascáil ar a fhionnachtana 
agus a chonclúidí a chur faoi bhráid na tíre 
tairbhíche lena mbaineann. Tá ag an tír 
thairbhíoch an ceart a cuid barúlacha a 
thíolacadh maidir leis an tuarascáil. Ní 
bheidh an tréimhse le haghaidh barúlacha 
níos faide ná aon mhí amháin.

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach dtugann na fionnachtana údar 
maith le haistarraingt shealadach, 

9. I gcás ina measann an Coimisiún, 
bunaithe ar na gnéithe dá dtagraítear i 
mír 6, nach bhfuil bonn cirt le 
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déanfaidh an Coimisiún gníomh cur chun 
feidhme a ghlacadh, i gcomhréir leis an nós 
imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear 
in Airteagal 39(2), maidir leis an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach a 
fhoirceannadh.

haistarraingt shealadach, déanfaidh an 
Coimisiún gníomh cur chun feidhme a 
ghlacadh, i gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2), maidir leis an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach a 
fhoirceannadh.

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

10. I gcás ina mbreithneoidh an 
Coimisiún go dtugann na torthaí údar le 
haistarraingt shealadach ar na cúiseanna dá 
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, tugtar 
de chumhacht dó gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, 
chun Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a 
leasú, chun na fabhair tharaife a fhoráiltear 
faoi na socruithe fabhracha dá dtagraítear 
in Airteagal 1(2) a aistarraingt go 
sealadach. Agus an gníomh tarmligthe á 
ghlacadh aige, féadfaidh an Coimisiún, i 
gcás inarb iomchuí, an éifeacht 
shocheacnamaíoch a bheidh i gceist le 
haistarraingt shealadach na bhfabhar 
taraife sa tír thairbhíoch a bhreithniú.

10. I gcás ina mbreithneoidh an 
Coimisiún go dtugann na torthaí údar 
maith le haistarraingt shealadach ar na 
cúiseanna dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo, tugtar de chumhacht dó 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i 
gcomhréir le hAirteagal 36, chun 
Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a leasú, 
chun na fabhair tharaife a sholáthraítear 
faoi na socruithe fabhracha dá dtagraítear 
in Airteagal 1(2) a aistarraingt go 
sealadach.

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

12 a. Le linn aistarraingt shealadach a 
chur i bhfeidhm, leanfaidh an Coimisiún 
den idirphlé leis an tír thairbhíoch, lena 
n-áirítear sa chreat dá dtagraítear in 
Airteagal 18a, agus é mar aidhm aige na 
cúiseanna leis an aistarraingt dá 
dtagraítear i mír 1 a leigheas. Déanfaidh 
an Coimisiún measúnú rialta ar 
éifeachtaí na haistarraingthe maidir leis 
na sáruithe a leigheas, agus rachaidh sé i 
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gcomhairle leis an gcomhlacht 
comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 13a.

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

16. I gcás ina measfaidh an Coimisiún 
go bhfuil fianaise leordhóthanach ann a 
thugann údar maith le haistarraingt 
shealadach ar an gcúis a leagtar amach i 
mír 1, pointe (a) agus gur gá 
mearfhreagairt a thabhairt de thoradh go 
bhfuil na sáruithe thar a bheith 
tromchúiseach i bhfianaise na n-imthosca 
sonracha sa tír thairbhíoch, tionscnóidh sé 
an nós imeachta um aistarraingt shealadach 
i gcomhréir le míreanna (3) go (15). Mar 
sin féin, laghdaítear go 2 mhí an tréimhse 
dá dtagraítear i mír 4, pointe (b), agus 
laghdaítear an sprioc-am dá dtagraítear i 
mír 8 go 5 mhí.

16. I gcás ina measfaidh an Coimisiún 
go bhfuil fianaise leordhóthanach ann a 
thugann údar maith le haistarraingt 
shealadach ar an gcúis a leagtar amach i 
mír 1, pointe (a) agus gur gá 
mearfhreagairt a thabhairt de thoradh go 
bhfuil na sáruithe thar a bheith 
tromchúiseach i bhfianaise na n-imthosca 
sonracha sa tír thairbhíoch, tionscnóidh sé 
an nós imeachta um aistarraingt shealadach 
i gcomhréir le míreanna (3) go (15). Mar 
sin féin, laghdaítear go 1 mhí amháin an 
tréimhse dá dtagraítear i mír 4, pointe (b), 
agus laghdaítear an sprioc-am dá 
dtagraítear i mír 8 go 3 mhí.

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 40 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Faoin 1 Eanáir 2027 agus gach 3 bliana 
ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún 
tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle maidir le 
héifeachtaí na scéime lena gcumhdófar an 
tréimhse 3 bliana is déanaí agus na 
socruithe fabhracha uile dá dtagraítear in 
Airteagal 1(2).

Faoin 1 Eanáir 2027 agus gach 2 bliain 
ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún 
tuarascáil ar éifeachtaí na scéime a chur 
faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle lena gcumhdófar an tréimhse 2 
bhliain is déanaí agus na socruithe 
fabhracha uile dá dtagraítear in 
Airteagal 1(2).

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn VI – mír 1 – ró 1 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Reacht na Róimhe den Chúirt Choiriúil 
Idirnáisiúnta (1998)

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn VI – mír 1 – ró 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

An Chéad Phrótacal Roghnach a 
ghabhann leis an gCúnant Idirnáisiúnta 
ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla 
(1966)

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn VI – mír 1 – ró 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Coinbhinsiún EIS maidir le Pobail 
Dhúchasacha agus Pobail Threibheacha 
(1989)
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT

chuig an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear 
i bhfeidhm scéim ghinearálaithe um fhabhair tharaife agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 
Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
(COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Anna-Michelle Asimakopoulou

PA_Legam
RÉASÚNÚ GEARR

Tá GSP ar cheann de phríomhionstraimí trádála AE chun tacú le tíortha atá i mbéal forbartha 
lena gcuid iarrachtaí forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn, bochtaineacht a laghdú agus 
urraim do chearta an duine a áirithiú.

Cuireann an Rapóirtéir i bhfios gur uirlis forbartha príomha is ea GSP, agus go mbeadh aon 
tograí chun an Choinníollacht Dhearfach, atá i bhfeidhm faoi láthair go heisiach maidir le 
tairbhithe GSP+ mar chuid de na socruithe speisialta dreasachta, fritorthúil don 
bhunphrionsabal sin. 

Pleananna Gníomhaíochta 

Foráiltear le GSP nua go ndéanfaidh tairbhithe GSP+ Plean Gníomhaíochta tionlacain a 
thíolacadh mar chuid dá ngealltanais cheangailteacha i leith dhaingniú na gcoinbhinsiún 
ábhartha a choinneáil ar bun agus a áirithiú go gcuirfear chun feidhme go héifeachtach iad. 

Cabhróidh na Pleananna Gníomhaíochta lena áirithiú go gcuirfear na coinbhinsiúin ábhartha 
chun feidhme go tráthúil agus go héifeachtach, próiseas a bhféadfaidh ionchur na 
ngeallsealbhóirí tríú páirtí cuidiú leis. Ní bheifear in ann é sin a dhéanamh ach amháin má tá 
na Pleananna Gníomhaíochta atá curtha i gcrích ar fáil go poiblí. 

Is gá, dá bhrí sin, ceanglas sonrach a áireamh maidir le foilsiú Pleananna Gníomhaíochta atá 
tugtha i gcrích. Cabhróidh sé sin lena bhforfheidhmiú, agus féadfaidh sé rannchuidiú leis na 
haidhmeanna níos leithne atá ann feabhas a chur ar an trédhearcacht a bhaineann leis na 
nósanna imeachta faireacháin agus meastóireachta atá gaolmhar leis na socruithe speisialta 
dreasachta arna soláthar do thairbhithe GSP+. 

Sásra Mearfhreagartha 
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Foráiltear le GSP nua do Shásra Mearfhreagartha ar féidir é a chur i ngníomh i gcásanna inar 
ann do sháruithe thar a bheith tromchúiseach, a meastar a bhfuil géarghá le freagairt ina leith. 

Le tabhairt isteach an tsásra sin, tugtar faoi deara gur thóg sé suas le 2 bhliain aistarraingt na 
bhfabhar uile roimhe sin faoi GSP a thabhairt i gcrích.

I bhfianaise na n-imthosca eisceachtúla agus leibhéal na práinne faoina bhfuil sé beartaithe an 
sásra sin a úsáid, níl an tréimhse 7 mí atá ann faoi láthair mear go leor agus, ba cheart, dá bhrí 
sin, í a laghdú tuilleadh. 

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an coiste atá 
freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Ó 1971, dheonaigh an Comhphobal 
fabhair thrádála do thíortha i mbéal 
forbartha faoina Scéim Ghinearálaithe um 
Fhabhair (‘GSP’).

(1) Ó 1971, dheonaigh an Comhphobal 
fabhair thrádála do thíortha i mbéal 
forbartha faoina Scéim na bhFabhar 
Ginearálaithe Taraife (‘GSP’), atá ar 
cheann de phríomhionstraimí trádála an 
Aontais.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Tá na cuspóirí sin fós ábhartha sa 
chomhthéacs domhanda atá ann faoi láthair 
agus tá siad comhsheasmhach le hanailís 
agus le peirspictíocht na Teachtaireachta 
ón gCoimisiún le déanaí maidir le 

(6) Tá na cuspóirí sin fós ábhartha sa 
chomhthéacs domhanda atá ann faoi láthair 
agus tá siad comhsheasmhach le hanailís 
agus le dearcadh na Teachtaireachta ón 
gCoimisiún le déanaí maidir le 
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hAthbhreithniú ar an mBeartas Trádála 
“Beartas Trádála Oscailte, Inbhuanaithe 
agus Teanntásach”16 (‘TPR’). De réir TPR, 
tá ‘leas straitéiseach ag an Aontas tacú le 
comhtháthú feabhsaithe tíortha 
leochaileacha i mbéal forbartha sa 
gheilleagar domhanda’ agus ‘ní mór dó 
úsáid iomlán a bhaint as an neart a 
sholáthraítear lena oscailteacht agus le 
tarraingteacht a Mhargaidh Aonair’ chun 
tacú leis an iltaobhachas agus chun a 
áirithiú go gcomhlíonfar luachanna 
uilíocha. I gcás GSP go sonrach, tugtar dá 
aire in TPR an ról tábhachtach a bhaineann 
leis maidir le ‘hurraim do bhunchearta an 
duine agus do chearta saothair a chur chun 
cinn’ agus leagtar síos leis an cuspóir le 
haghaidh GSP chun ‘deiseanna trádála a 
mhéadú tuilleadh le haghaidh tíortha i 
mbéal forbartha chun an bhochtaineacht a 
laghdú agus chun poist a chruthú a bheidh 
bunaithe ar luachanna idirnáisiúnta agus ar 
phrionsabail idirnáisiúnta’. Thairis sin, ba 
cheart go gcuideodh an scéim le tairbhithe 
athshlánú ó thionchar COVID-19 agus lena 
ngeilleagair a atógáil ar bhealach 
inbhuanaithe, lena n-áirítear i ndáil le 
caighdeáin idirnáisiúnta um chearta an 
duine, um chaighdeáin saothair, 
chomhshaoil agus dea-rialachais. Ba cheart 
comhleanúnachas a áirithiú idir GSP agus a 
chuspóirí agus an cúnamh a sholáthraítear 
do thíortha is tairbhithe, i gcomhréir le 
Comhtháthú Beartas an Aontais ar mhaithe 
le Forbairt (CBF), rud atá ina 
phríomhchuid d’iarrachtaí an Aontais chun 
tionchar dearfach an chomhair um fhorbairt 
a fheabhsú agus éifeachtacht an chomhair 
sin a mhéadú17 .

hAthbhreithniú ar an mBeartas Trádála 
‘Beartas Trádála Oscailte, Inbhuanaithe 
agus Teanntásach’16 (‘TPR’). De réir TPR, 
tá ‘leas straitéiseach ag an Aontas tacú le 
comhtháthú feabhsaithe tíortha 
leochaileacha i mbéal forbartha sa 
gheilleagar domhanda’ agus ‘ní mór dó 
úsáid iomlán a bhaint as an neart a 
sholáthraítear lena oscailteacht agus le 
tarraingteacht a Mhargaidh Aonair’ chun 
tacú leis an iltaobhachas agus chun a 
áirithiú go gcomhlíonfar luachanna 
uilíocha. I gcás GSP go sonrach, tugtar dá 
aire in TPR an ról tábhachtach a bhaineann 
leis maidir le ‘hurraim do bhunchearta an 
duine agus do chearta saothair a chur chun 
cinn’ agus leagtar síos leis an cuspóir le 
haghaidh GSP chun ‘deiseanna trádála a 
mhéadú tuilleadh le haghaidh tíortha i 
mbéal forbartha chun an bhochtaineacht a 
laghdú agus chun poist a chruthú a bheidh 
bunaithe ar luachanna idirnáisiúnta agus ar 
phrionsabail idirnáisiúnta’. Thairis sin, ba 
cheart go gcuideodh an scéim le tairbhithe 
téarnamh ó thionchar COVID-19, lena 
dtreiseofar a bhfothú acmhainneachta 
agus lena ngeilleagair a atógáil ar bhealach 
inbhuanaithe, lena n-áirítear i leith 
caighdeáin idirnáisiúnta um chearta an 
duine, um chaighdeáin saothair, um 
chomhshaoil agus dea-rialachais. Ba cheart 
comhleanúnachas a áirithiú idir GSP agus a 
chuspóirí agus an cúnamh a sholáthraítear 
do thíortha tairbhíocha, i gcomhréir le 
Comhtháthú Beartas an Aontais ar mhaithe 
le Forbairt (CBF), rud atá ina cholún 
lárnach d’iarrachtaí an Aontais chun 
tionchar dearfach an chomhair um fhorbairt 
a fheabhsú agus éifeachtacht an chomhair 
sin a mhéadú17. Ba cheart 
dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an dul 
chun cinn leanúnach agus marthanach i 
dtreo na croíchoinbhinsiúin idirnáisiúnta 
a dhaingniú agus a chur chun feidhme, 
agus ba cheart clársceidealú forbartha 
airgeadais an Aontais a cheapadh chun 
an cuspóir sin a chur san áireamh mar is 
cuí. Ba cheart an tacaíocht sin a dhíriú, 
mar thosaíocht, ar thíortha a thairbhíonn 
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de na socruithe speisialta, i bhfianaise a 
leochaileachta eacnamaíche. Ina 
theannta sin, ba cheart don Ionstraim um 
Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar 
Idirnáisiúnta-NDICI cúnamh a thabhairt 
do thíortha na scéime GSP chun a gcearta 
daonna agus a gcaighdeáin chomhshaoil 
a ardú i gcomhréir leis na hoibleagáidí a 
chumhdaítear i bPrionsabail Threoracha 
na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus 
Cearta an Duine.

_________________ _________________
16 COM(2021) 66 final, an 
18 Feabhra 2021

16 COM(2021) 66 final, an 
18 Feabhra 2021

17 Airteagal 208 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a 
bhaineann le CBF ina léitear: ‘Tabharfaidh 
an tAontas aird ar chuspóirí an chomhair 
um fhorbairt sna beartais a chuirfidh sé 
chun feidhme ar dóigh dóibh difear a 
dhéanamh do thíortha atá i mbéal 
forbartha’.

17 Airteagal 208 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a 
bhaineann le CBF ina léitear: ‘Tabharfaidh 
an tAontas aird ar chuspóirí an chomhair 
um fhorbairt sna beartais a chuirfidh sé 
chun feidhme ar dóigh dóibh difear a 
dhéanamh do thíortha atá i mbéal 
forbartha’.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Ba cheart an socrú ginearálta GSP a 
dheonú do na tíortha i mbéal forbartha go 
léir a bhfuil riachtanas forbartha den 
chineál céanna acu agus a bhfuil leibhéal 
forbartha eacnamaíoch comhchosúil acu. 
Níl aon sainmhíniú ann ar ‘tír i mbéal 
forbartha’ ar leibhéal na hEagraíochta 
Domhanda Trádála, agus fágtar faoi 
thíortha a dheonaíonn fabhair liosta na 
dtíortha i mbéal forbartha atá incháilithe do 
GSP a chinneadh. Maidir le tíortha ar 
éirigh leo a n-aistriú ó gheilleagair láraithe 
go geilleagair mhargaidh a thabhairt chun 
críche, agus atá ina ngeilleagair 
chumhachtacha sa lá atá inniu ann ag a 
bhfuil seasamh láidir sa trádáil 
idirnáisiúnta, amhail an tSín, Hong Cong, 

(9) Ba cheart an socrú ginearálta GSP a 
dheonú do na tíortha i mbéal forbartha go 
léir a bhfuil riachtanas forbartha den 
chineál céanna acu, a bhfuil leibhéal 
forbartha eacnamaíoch comhchosúil acu 
agus a bhfuil gealltanas tugtha acu i leith 
na coinbhinsiúin idirnáisiúnta dá 
dtagraítear in Iarscríbhinn VI a shíniú 
agus a dhaingniú. Ba cheart 
idirthréimhse 5 bliana a bheith ag tíortha 
ón dáta a thiocfaidh an cinneadh sin i 
bhfeidhm chun na daingniúcháin a 
chomhlíonadh. Níl aon sainmhíniú ann ar 
‘tír i mbéal forbartha’ ar leibhéal EDT, 
agus fágtar faoi thíortha a dheonaíonn 
fabhair liosta na dtíortha i mbéal forbartha 
atá incháilithe do GSP a chinneadh. Maidir 
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Macao agus an Rúis, níor cheart iad a 
bhreithniú mar thíortha i mbéal forbartha i 
gcomhthéacs GSP, agus ba cheart, dá bhrí 
sin, iad a bhaint de liosta na dtíortha 
incháilithe. Na tíortha sin a n-aicmíonn an 
Banc Domhanda mar thíortha ardioncaim 
nó ard-mheánioncaim, tá leibhéil ioncaim 
per capita acu lena lamháiltear dóibh 
leibhéil éagsúlaithe níos airde a bhaint 
amach d’uireasa fhabhair tharaife na 
scéime. Tá siad ag céim dhifriúil den 
fhorbairt eacnamaíoch agus níl, dá bhrí sin, 
na riachtanais forbartha, trádála agus 
airgeadais chéanna acu agus atá ag tíortha 
ísealioncaim i mbéal forbartha nó tíortha 
atá níos leochailí. Chun idirdhealú nach 
bhfuil údar leis a chosc, ní mór iad a 
láimhseáil ar bhealach difriúil; ní 
thairbhíonn siad, dá bhrí sin, de shocrú 
caighdeánach GSP. Thairis sin, an úsáid a 
bhaineann tíortha ardioncaim nó ard-
mheánioncaim as fabhair tharaife a 
sholáthraítear faoin scéim, mhéadódh sí ar 
an mbrú iomaíochta a bhíonn ar onnmhairí 
ó na tíortha níos boichte agus níos 
leochailí, rud a d’fhéadfadh, dá bhrí sin, a 
bheith ina ualach gan údar ar na tíortha i 
mbéal forbartha atá níos leochailí. Ba 
cheart a chur san áireamh le socrú 
caighdeánach GSP go bhféadfadh na 
riachtanais forbartha, trádála agus 
airgeadais athrú agus ba cheart a áirithiú 
leis go leanfaidh an socrú de bheith ar fáil 
má thagann athrú ar staid tíre.

le tíortha ar éirigh leo a n-aistriú ó 
gheilleagair láraithe go geilleagair 
mhargaidh a thabhairt chun críche, agus atá 
ina ngeilleagair chumhachtacha sa lá atá 
inniu ann ag a bhfuil seasamh láidir sa 
trádáil idirnáisiúnta, amhail an tSín, Hong 
Cong, Macao agus an Rúis, níor cheart iad 
a bhreithniú mar thíortha i mbéal forbartha 
i gcomhthéacs GSP, agus ba cheart, dá bhrí 
sin, iad a bhaint de liosta na dtíortha 
incháilithe. Na tíortha sin a n-aicmíonn an 
Banc Domhanda mar thíortha ardioncaim 
nó ard-mheánioncaim, tá leibhéil ioncaim 
per capita acu lena lamháiltear dóibh 
leibhéil éagsúlaithe níos airde a bhaint 
amach d’uireasa fhabhair tharaife na 
scéime. Tá siad ag céim dhifriúil den 
fhorbairt eacnamaíoch agus níl, dá bhrí sin, 
na riachtanais forbartha, trádála agus 
airgeadais chéanna acu agus atá ag tíortha 
ísealioncaim i mbéal forbartha nó tíortha 
atá níos leochailí. Chun idirdhealú nach 
bhfuil údar maith leis a chosc, ní foláir iad 
a láimhseáil ar bhealach difriúil; ní 
thairbhíonn siad, dá bhrí sin, de shocrú 
ginearálta GSP. Thairis sin, an úsáid a 
bhaineann tíortha ardioncaim nó ard-
mheánioncaim as fabhair tharaife a 
sholáthraítear faoin scéim, mhéadódh sí ar 
an mbrú iomaíochta a bhíonn ar onnmhairí 
ó na tíortha níos boichte agus níos 
leochailí, rud a d’fhéadfadh, dá bhrí sin, a 
bheith ina ualach gan údar ar na tíortha i 
mbéal forbartha atá níos leochailí. Ba 
cheart a chur san áireamh le socrú 
ginearálta GSP go bhféadfadh na 
riachtanais forbartha, trádála agus 
airgeadais athrú agus ba cheart a áirithiú 
leis go leanfaidh an socrú de bheith ar fáil 
má thagann athrú ar staid tíre.

Leasú 4
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Tá an socrú speisialta dreasachta 
um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-

(11) Tá an socrú speisialta dreasachta 
um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-
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rialachas (GSP+) bunaithe ar choincheap 
lárnach na forbartha inbhuanaithe, mar a 
aithnítear i gcoinbhinsiúin agus in 
ionstraimí idirnáisiúnta amhail 
Dearbhú 1986 na Náisiún Aontaithe maidir 
leis an gCeart chun Forbartha, Dearbhú 
Rio 1992 maidir leis an gComhshaol agus 
leis an bhForbairt, Dearbhú na 
hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair 1998 
maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus 
Cearta Bunúsacha ag an Obair, Dearbhú 
Mílaoise na Náisiún Aontaithe 2000, 
Dearbhú Johannesburg maidir leis an 
bhForbairt Inbhuanaithe 2002, Dearbhú 
Céad Bliain EIS maidir le Todhchaí na 
hOibre 2019, Doiciméad Críochnaitheach 
Chruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe 
maidir le Forbairt Inbhuanaithe 2015 ‘I 
mBun Athraithe: Clár Oibre 2030 don 
Fhorbairt Inbhuanaithe’, Prionsabail 
Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le 
Gnó agus Cearta an Duine, agus 
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide faoi Chreat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide. Dá 
bhrí sin, ba cheart na fabhair tharaife 
bhreise dá bhforáiltear faoin socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú 
do na tíortha sin i mbéal forbartha atá 
leochaileach ó thaobh an gheilleagair de, 
de dheasca easpa éagsúlaithe, agus a bhfuil 
coinbhinsiúin bhunúsacha idirnáisiúnta 
maidir le cearta an duine agus cearta 
saothair daingnithe acu, leis an aeráid agus 
le cosaint an chomhshaoil, agus leis an 
dea-rialachas, agus gealltanas a thabhairt 
go n-áiritheofar go gcuirfear chun feidhme 
go héifeachtach iad. Ba cheart don socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas cabhrú leis 
na tíortha sin na freagrachtaí breise, a 
eascraíonn as daingniú agus cur chun 
feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún sin, 
a ghlacadh chucu féin. Ba cheart liosta na 
gcoinbhinsiún is ábhartha do GSP a 
thabhairt cothrom le dáta chun forbairt na 
n-ionstraimí bunúsacha agus na gcaighdeán 
bunúsacha idirnáisiúnta a léiriú níos fearr 

rialachas (GSP+) bunaithe ar choincheap 
lárnach na forbartha inbhuanaithe, mar a 
aithnítear i gcoinbhinsiúin agus in 
ionstraimí idirnáisiúnta amhail 
Dearbhú 1986 na Náisiún Aontaithe maidir 
leis an gCeart chun Forbartha, Dearbhú 
Rio 1992 maidir leis an gComhshaol agus 
leis an bhForbairt, Dearbhú na 
hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair 1998 
maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus 
Cearta Bunúsacha ag an Obair, Dearbhú 
Mílaoise na Náisiún Aontaithe 2000, 
Dearbhú Johannesburg maidir leis an 
bhForbairt Inbhuanaithe 2002, Dearbhú 
Céad Bliain EIS maidir le Todhchaí na 
hOibre 2019, Doiciméad Críochnaitheach 
Chruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe 
maidir le Forbairt Inbhuanaithe 2015 ‘I 
mBun Athraithe: Clár Oibre 2030 don 
Fhorbairt Inbhuanaithe’, Prionsabail 
Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le 
Gnó agus Cearta an Duine, agus 
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide faoi Chreat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide. Ba 
cheart, dá bhrí sin, na fabhair tharaife 
bhreise a sholáthraítear faoin socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú 
do na tíortha sin i mbéal forbartha atá 
leochaileach ó thaobh an gheilleagair de, 
de dheasca easpa éagsúlaithe, agus a bhfuil 
daingniú déanta ar choinbhinsiúin 
bhunúsacha idirnáisiúnta maidir le cearta 
an duine agus cearta saothair, cosaint na 
haeráide agus an chomhshaoil agus dea-
rialachas agus a bhfuil tús curtha lena 
gcur chun feidhme acu, agus a thugann 
gealltanas i leith saothrú a dhéanamh ar 
chur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiúin sin, lena n-áirítear trí 
phlean gníomhaíochta poiblí, 
uaillmhianach atá faoi cheangal ama, 
arna ghlacadh i gcomhréir leis an 
Rialachán seo Ba cheart don socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas cabhrú leis 
na tíortha sin na freagrachtaí breise, a 
eascraíonn as daingniú agus cur chun 
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agus ba cheart cur chuige 
réamhghníomhach a ghlacadh leo maidir 
leis an bhforbairt inbhuanaithe i gcomhréir 
leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
agus le Clár Oibre 203018 . Ina leith sin, 
cuirtear isteach na coinbhinsiúin seo a 
leanas: Comhaontú Pháras maidir leis an 
Athrú Aeráide (2015) – a tháinig in ionad 
Phrótacal Kyoto; an Coinbhinsiún ar 
Chearta Daoine faoi Mhíchumais (CRPD); 
an Prótacal Roghnach a ghabhann leis an 
gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh maidir 
le Leanaí a Rannpháirtiú i gCoinbhleachtaí 
Armtha (OP-CRC-AC); Coinbhinsiún EIS 
Uimh. 81 maidir le Cigireacht Saothair; 
Coinbhinsiún EIS Uimh. 144 maidir le 
Comhairliúcháin Thrípháirteacha; agus 
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in 
aghaidh na Coireachta Eagraithe 
Trasnáisiúnta.

feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún sin, 
a ghlacadh chucu féin. Ba cheart liosta na 
gcoinbhinsiún is ábhartha do GSP a 
thabhairt cothrom le dáta chun forbairt na 
n-ionstraimí bunúsacha agus na gcaighdeán 
bunúsacha idirnáisiúnta a léiriú níos fearr 
agus ba cheart cur chuige 
réamhghníomhach a ghlacadh leo i leith na 
forbartha inbhuanaithe i gcomhréir leis na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus le 
Clár Oibre 203018 . Ina leith sin, cuirtear 
isteach na coinbhinsiúin seo a leanas: 
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide (2015) – a tháinig in ionad 
Phrótacal Kyoto; an Coinbhinsiún ar 
Chearta Daoine faoi Mhíchumas (CRPD); 
an Prótacal Roghnach a ghabhann leis an 
gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh maidir 
le Leanaí a Rannpháirtiú i gCoinbhleachtaí 
Armtha (OP-CRC-AC); Coinbhinsiún EIS 
Uimh. 81 maidir le Cigireacht Saothair; 
Coinbhinsiún EIS Uimh. 144 maidir le 
Comhairliúcháin Thrípháirteacha; 
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in 
aghaidh na Coireachta Eagraithe 
Trasnáisiúnta; Reacht na Róimhe den 
Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta; Treoirlínte 
Deonacha maidir le Rialachas Freagrach 
ar Thionacht Talún, Iascaigh agus 
Foraoisí (VGGT) agus Dearbhú na 
Náisiún Aontaithe maidir le Cearta na 
bPobal Dúchasach (UNDRIP) agus a 
phrionsabail maidir le Saorthoiliú 
Fheasach Roimh Ré.

_________________ _________________
18 Na Náisiúin Aontaithe (2015). Rún arna 
ghlacadh ag an gComhthionól Ginearálta 
an 25 Meán Fómhair 2015 dar teideal: 
Transforming Our World the Agenda 2030 
for Sustainable Development: [I mBun 
Athraithe: Clár Oibre 2030 don Fhorbairt 
Inbhuanaithe] (A/RES/70/1), ar fáil ag: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

18 Na Náisiúin Aontaithe (2015). Rún arna 
ghlacadh ag an gComhthionól Ginearálta 
an 25 Meán Fómhair 2015 dar teideal: 
Transforming Our World the Agenda 2030 
for Sustainable Development: [I mBun 
Athraithe: Clár Oibre 2030 don Fhorbairt 
Inbhuanaithe] (A/RES/70/1), ar fáil ag: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

Leasú 5
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) Ba cheart go gcuimseodh an t-
iarratas ar an socrú dreasachta speisialta 
plean poiblí gníomhaíochta ina 
mionsonraítear liosta beart tosaíochtaí-
dhírithe a bheidh le glacadh a meastar iad 
a bheith riachtanach chun na 
coinbhinsiúin idirnáisiúnta a chur chun 
feidhme go héifeachtach. Ba cheart 
spriocdhátaí a áireamh sa phlean 
gníomhaíochta sin freisin agus ba cheart 
na comhlachtaí ábhartha de chuid na tíre 
tairbhíche atá freagrach as a chur chun 
feidhme a shainaithint ann. Ba cheart an 
dul chun cinn a dhéanfar i gcur chun 
feidhme an phlean gníomhaíochta a chur 
san áireamh sa phróiseas faireacháin 
agus ba cheart mainneachtain an phlean 
gníomhaíochta a chur chun feidhme go 
héifeachtach a chur san áireamh agus 
measúnú á dhéanamh ar aistarraingtí 
sealadacha faoin scéim;

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16a) Ba cheart go rachfaí i gcomhairle 
le heagraíochtaí na sochaí sibhialta agus 
le geallsealbhóirí ábhartha eile ag gach 
céim den timthriall faireacháin, agus ba 
cheart an fhaisnéis a chuireann siad 
isteach a chur san áireamh go cuí. 
Chuige sin, ba cheart comhlacht 
comhairleach comhdhéanta d’ionadaithe 
na n-eagraíochtaí agus na 
ngeallsealbhóirí sin a chur ar bun chun 
cuidiú leis an gCoimisiún athbhreithniú, 
faireachán agus measúnú a dhéanamh ar 
dhul chun cinn na dtíortha tairbhíocha.

Leasú 7
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Ar mhaithe le faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme agus, i 
gcás inarb infheidhme, ar aistarraingt 
fabhar taraife, bíonn tuarascálacha ó 
chomhlachtaí ábhartha faireacháin fíor-
riachtanach. Mar sin féin, féadfar na 
tuarascálacha sin a fhorlíonadh le faisnéis 
eile a bheidh ar fáil don Choimisiún, lena 
n-áirítear faisnéis a gheofar faoi chláir um 
chúnamh teicniúil dhéthaobhaigh nó 
iltaobhaigh, agus trí fhoinsí eile faisnéise, 
ar choinníoll go mbeidh siad cruinn agus 
iontaofa. D’fhéadfaí a áireamh leis sin 
faisnéis ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, ó rialtais, ó eagraíochtaí 
idirnáisiúnta, ón tsochaí shibhialta, ó 
chomhpháirtithe sóisialta, nó ó ghearáin a 
fuarthas tríd an bPointe Iontrála Aonair ar 
choinníoll go gcomhlíonfaidh siad na 
ceanglais ábhartha. D’fhéadfaí easnaimh a 
shainaithnítear le linn an phróisis 
faireacháin a chur san áireamh i 
gclársceidealú níos spriocdhírithe ón 
gCoimisiún amach anseo maidir le cúnamh 
forbartha.

(17) Ar mhaithe le faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme agus, i 
gcás inarb infheidhme, ar aistarraingt 
fabhar taraife, bíonn tuarascálacha ó 
chomhlachtaí ábhartha faireacháin 
riachtanach. Mar sin féin, féadfar na 
tuarascálacha sin a fhorlíonadh le faisnéis 
eile a bheidh ar fáil don Choimisiún, lena 
n-áirítear faisnéis a gheofar faoi chláir um 
chúnamh teicniúil dhéthaobhaigh nó 
iltaobhaigh, agus trí fhoinsí eile faisnéise, 
ar choinníoll go mbeidh siad cruinn agus 
iontaofa. D’fhéadfaí a áireamh leis sin 
faisnéis ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, ó rialtais, ó eagraíochtaí 
idirnáisiúnta, ón tsochaí shibhialta, ó 
eagraíochtaí um chearta an duine, ó 
chomhpháirtithe sóisialta, nó ó ghearáin a 
fuarthas tríd an bPointe Iontrála Aonair ar 
choinníoll go gcomhlíonfaidh siad na 
ceanglais ábhartha. D’fhéadfaí easnaimh a 
shainaithnítear le linn an phróisis 
faireacháin a chur san áireamh i 
gclársceidealú níos spriocdhírithe ón 
gCoimisiún amach anseo maidir le cúnamh 
forbartha.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) I mí Iúil 2020, cheap an Coimisiún 
an Príomh-Oifigeach Forfheidhmithe 
Trádála agus é mar ról aige rialacha trádála 
a fhorfheidhmiú. I dtaca leis sin, i mí na 
Samhna 2020, sheol an Coimisiún sásra 
nua um ghearáin, an Pointe Iontrála Aonair 
(‘SEP’), mar chuid dá iarrachtaí méadaithe 
forfheidhmiú agus cur chun feidhme na 
ngealltanas trádála a neartú. Tríd an SEP, 
faigheann an Coimisiún gearáin maidir le 

(18) I mí Iúil 2020, cheap an Coimisiún 
an Príomh-Oifigeach Forfheidhmithe 
Trádála agus é mar ról aige rialacha trádála 
a fhorfheidhmiú. I dtaca leis sin, i mí na 
Samhna 2020, sheol an Coimisiún sásra 
nua um ghearáin, an Pointe Iontrála Aonair 
(‘SEP’), mar chuid dá iarrachtaí méadaithe 
forfheidhmiú agus cur chun feidhme na 
ngealltanas trádála a neartú. Tríd an SEP, 
faigheann an Coimisiún gearáin maidir le 
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hábhair éagsúla a bhaineann le beartas 
trádála, lena n-áirítear sáruithe ar 
ghealltanais GSP. Ba cheart córas nua 
gearán den sórt sin a chomhtháthú faoi 
chuimsiú an Rialacháin seo.

hábhair éagsúla a bhaineann le beartas 
trádála, lena n-áirítear sáruithe ar 
ghealltanais GSP. Ba cheart córas nua 
gearán den sórt sin a chomhtháthú faoi 
chuimsiú an Rialacháin seo agus ba cheart 
go mbeadh rochtain air ag eagraíochtaí 
na sochaí sibhialta.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Chun cothromaíocht a bhaint 
amach idir an gá atá le spriocdhíriú níos 
fearr, comhleanúnachas níos mó agus 
trédhearcacht níos mó ar thaobh amháin, 
agus le forbairt inbhuanaithe agus dea-
rialachas a chur chun cinn ar bhealach níos 
fearr trí scéim um fhabhair thrádála 
aontaobhach ar an taobh eile, ba cheart an 
chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a 
tharmligean chuig an gCoimisiún i leith 
leasuithe ar na hIarscríbhinní a ghabhann 
leis an Rialachán seo agus i leith 
aistarraingtí sealadacha fabhar taraife de 
bharr sáruithe tromchúiseacha agus 
córasacha ar na prionsabail a leagtar 
amach sna coinbhinsiúin ábhartha maidir le 
cearta an duine agus an lucht saothair, leis 
an aeráid agus leis an gcosaint 
chomhshaoil, agus le haistarraingt 
shealadach fabhar taraife de dheasca 
sáruithe tromchúiseacha agus córasacha ar 
na prionsabail a leagtar amach sna 
coinbhinsiúin ábhartha i ndáil le cearta an 
duine agus cearta saothair, leis an aeráid 
agus le cosaint an chomhshaoil, agus leis 
an dea-rialachas agus de dheasca foras 
ábhartha eile a leagtar amach sa Rialachán 
seo, mar aon le rialacha nós imeachta a 
bhaineann le hiarratais a thíolacadh ar na 
fabhair tharaife arna ndeonú faoin socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas, agus le 
haistarraingt shealadach agus imscrúduithe 

(29) Chun cothromaíocht a bhaint 
amach idir an gá atá le spriocdhíriú níos 
fearr, comhleanúnachas agus trédhearcacht 
mhéadaithe ar thaobh amháin, agus le 
forbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a 
chur chun cinn ar bhealach níos fearr trí 
scéim um fhabhair thrádála aontaobhach ar 
an taobh eile, ba cheart an chumhacht chun 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig 
an gCoimisiún i leith leasuithe ar na 
hIarscríbhinní a ghabhann leis an 
Rialachán seo agus i leith aistarraingtí 
sealadacha fabhar taraife de bharr sáruithe 
ar na prionsabail a leagtar amach sna 
coinbhinsiúin ábhartha i leith chearta an 
duine agus cearta saothair, chosaint na 
haeráide agus an chomhshaoil agus dea-
rialachais agus i leith forais ábhartha eile a 
leagtar amach sa Rialachán seo, mar aon le 
rialacha nós imeachta a bhaineann le 
hiarratais a thíolacadh ar na fabhair tharaife 
arna ndeonú faoin socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas, le haistarraingt shealadach 
agus imscrúduithe cosanta a dhéanfar chun 
socruithe teicniúla aonfhoirmeacha agus 
mionsonraithe a bhunú. Tá tábhacht ar leith 
leis, go rachadh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 
oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí 
na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
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coimirce a sheoladh chun socruithe 
teicniúla aonfhoirmeacha agus 
mionsonraithe a bhunú. Tá sé tábhachtach, 
go háirithe, go rachadh an Coimisiún i 
mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a 
chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí 
na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 
maidir le Reachtóireacht Níos Fearr21 . Go 
sonrach, chun rannpháirtíocht 
chomhionann in ullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle na 
doiciméid uile ag an am céanna leis na 
saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn 
rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe 
ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe den 
Choimisiún a bhíonn ag déileáil le hullmhú 
na ngníomhartha tarmligthe. Chun creat 
cobhsaí a sholáthar d’oibreoirí 
eacnamaíocha, ba cheart an chumhacht 
chun gníomh a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig 
an gCoimisiún i ndáil le cinneadh maidir le 
haistarraingt shealadach faoin nós imeachta 
práinne a aisghairm sula dtiocfaidh an 
cinneadh sin maidir le socrú do thír is 
tairbhí a aistarraingt go sealadach i 
bhfeidhm, i gcás nach mbíonn feidhm a 
thuilleadh leis na cúiseanna a thugann údar 
le haistarraingt shealadach. Ba cheart a 
chumhachtú don Choimisiún gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh freisin chun dáta 
chur i bhfeidhm gnímh lena bhforchuirfear 
an aistarraingt shealadach, nó chun a raon 
feidhme a mhodhnú, a chur siar ar 
chúiseanna a bhaineann le héigeandáil 
sláintíochta domhanda nó le himthosca 
eisceachtúla eile.

Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 
maidir le Reachtóireacht Níos Fearr21 . Go 
sonrach, chun rannpháirtíocht 
chomhionann in ullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle na 
doiciméid uile ag an am céanna leis na 
saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn 
rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe 
ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe den 
Choimisiún a bhíonn ag déileáil le hullmhú 
na ngníomhartha tarmligthe. Chun creat 
cobhsaí a sholáthar d’oibreoirí 
eacnamaíocha, ba cheart an chumhacht 
chun gníomh a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig 
an gCoimisiún i leith cinneadh maidir le 
haistarraingt shealadach faoin nós imeachta 
práinne a aisghairm sula dtiocfaidh an 
cinneadh sin maidir le fabhair thairife a 
aistarraingt go sealadach i bhfeidhm, i gcás 
nach mbíonn feidhm a thuilleadh leis na 
cúiseanna a thugann údar maith le 
haistarraingt shealadach. Ba cheart an 
Coimisiún a chumhachtú freisin 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun 
dáta chur i bhfeidhm gnímh lena 
bhforchuirfear an aistarraingt shealadach a 
chur ar atráth, nó chun a raon feidhme a 
mhodhnú, ar chúiseanna a bhaineann le 
héigeandáil sláintíochta dhomhanda nó le 
himthosca eisceachtúla eile.

_________________ _________________
21 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1. 21 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) ciallaíonn ‘plean gníomhaíochta’ 
liosta beart atá dírithe ar thosaíochtaí, 
lena n-áirítear bearta reachtacha, atá le 
glacadh agus gníomhaíochtaí atá le 
déanamh ag tír thairbhíoch agus a 
mheastar a bheith riachtanach chun na 
croíchoinbhinsiúin idirnáisiúnta dá 
dtagraítear in Iarscríbhinn VI a chur 
chun feidhme go héifeachtach; 

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10b) ciallaíonn ‘rannpháirtíocht 
fheabhsaithe’ idirphlé arb é is aidhm dó 
cur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún a éascu agus a dhreasú do 
thíortha a bhaineann tairbhe as na 
socruithe dá dtagraítear in Airteagal 1(2);

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10c) Ciallaíonn ‘liosta saincheisteanna’ 
liosta cuspóirí chun na 
croíchoinbhinsiúin idirnáisiúnta is 
ábhartha don socrú GSP+ a chur chun 
feidhme go héifeachtach, arna sainaithint 
ag na comhlachtaí faireacháin, agus aon 
fhaisnéis arna tíolacadh ag tríú páirtithe, 
lena n-áirítear an tsochaí shibhialta, 
cosantóirí chearta an duine agus 
ceardchumainn;

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 12
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Ciallaíonn ‘gearán’ gearán a 
chuirtear faoi bhráid an Choimisiúin tríd an 
bPointe Iontrála Aonair.

(12) ciallaíonn ‘gearán’ gearán a 
chuirtear faoi bhráid an Choimisiúin tríd an 
bPointe Iontrála Aonair ag tríú páirtithe, 
lena n-áirítear geallsealbhóirí nó 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta atá 
bunaithe san Aontas nó sna tíortha 
tairbhíocha a chumhdaítear leis na 
scéimeanna dá dtagraítear in Airteagal 
1(2) agus a bhaineann leis na 
coinníollacha agus na cúiseanna dá 
dtagraítear in Airteagail 9 agus 19;

Réasúnú

Ba cheart an spleáchas ar shásra gearáin an Phointe Iontrála Aonair a oscailt do 
gheallsealbhóirí tríú tír, lena n-áirítear cosantóirí chearta an duine, rud nach amhlaidh faoi 
láthair.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) tá foras leordhóthanach ann lena 
mheas gur ann d’easnaimh ar na 
coinníollacha a leagtar amach in 
Airteagal 19(1) pointí (a), (b), (c), (d) agus 
(e).

Réasúnú

Is gá leas a bhaint as coinníollachtaí atá nasctha le córas caighdeánach an SGF chun 
caighdeáin shóisialta agus chomhshaoil a chur chun cinn go héifeachtach tríd an trádáil.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bb) níor shínigh ná níor dhaingnigh sí 
na coinbhinsiúin atá liostaithe in 
Iarscríbhinn VI laistigh de 5 bliana ó 
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chur i bhfeidhm na bhfabhar,

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Le clársceidealú forbartha 
airgeadais an Aontais, tabharfar tacaíocht 
do thíortha a thairbhíonn den socrú 
caighdeánach dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo arb é is aidhm dó na 
coinbhinsiúin atá liostaithe in 
Iarscríbhinn VI a dhaingniú agus a chur 
chun feidhme.

Réasúnú

Ba cheart coinníollacht fheabhsaithe shóisialta agus chomhshaoil chun tairbhe a bhaint as 
fabhair thrádála fhabhracha a leabú i dtionscadail cúnaimh theicniúil agus airgeadais faoin 
Ionstraim NDICI-An Eoraip Dhomhanda.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1b. Rachaidh an Coimisiún i 
gcomhairle go tráthrialta leis an 
gcomhlacht comhairleach dá dtagraítear 
in Airteagal 13a le linn an phróisis 
faireacháin.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tá na coinbhinsiúin uile a liostaítear 
in Iarscríbhinn VI (na ‘coinbhinsiúin 
ábhartha’) daingnithe aici agus nach 
mbeidh aon mhainneachtain 
thromchúiseach, chun aon cheann de na 

(b) go bhfuil na coinbhinsiúin uile a 
liostaítear in Iarscríbhinn VI (na 
‘coinbhinsiúin ábhartha’) daingnithe aici 
agus nach mbeidh aon mhainneachtain 
thromchúiseach i dtaobh aon cheann de na 
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coinbhinsiúin sin a chur chun feidhme go 
héifeachtach, sainaitheanta ag an 
gCoimisiún, bunaithe ar fhaisnéis atá ar 
fáil, go háirithe na conclúidí is déanaí atá 
ar fáil ó na comhlachtaí faireacháin sin faoi 
na coinbhinsiúin sin;

coinbhinsiúin sin a chur chun feidhme go 
héifeachtach sainaitheanta ag an 
gCoimisiún, bunaithe ar fhaisnéis atá ar 
fáil, go háirithe na conclúidí is déanaí atá 
ar fáil ó na comhlachtaí faireacháin faoi na 
coinbhinsiúin sin, lena n-áirítear faisnéis 
arna soláthar ag eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta, cosantóirí chearta an duine 
agus ceardchumainn;

Réasúnú

Ba cheart leas a bhaint as an bpróiseas faireacháin a bhaineann le cur chun feidhme 
éifeachtach na gCoinbhinsiún trí rannpháirtíocht níos fearr na sochaí shibhialta, chosantóirí 
chearta an duine agus ceardchumann.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tá na coinbhinsiúin uile a liostaítear 
in Iarscríbhinn VI (na ‘coinbhinsiúin 
ábhartha’) daingnithe aici agus nach 
mbeidh aon mhainneachtain 
thromchúiseach, chun aon cheann de na 
coinbhinsiúin sin a chur chun feidhme go 
héifeachtach, sainaitheanta ag an 
gCoimisiún, bunaithe ar fhaisnéis atá ar 
fáil, go háirithe na conclúidí is déanaí atá 
ar fáil ó na comhlachtaí faireacháin sin faoi 
na coinbhinsiúin sin;

(b) go bhfuil na coinbhinsiúin uile a 
liostaítear in Iarscríbhinn VI (na 
‘coinbhinsiúin ábhartha’) daingnithe agus 
á gcur chun feidhme aici agus nach 
mbeidh aon mhainneachtain 
thromchúiseach i dtaobh aon cheann de na 
coinbhinsiúin sin a chur chun feidhme go 
héifeachtach sainaitheanta ag an 
gCoimisiún, bunaithe ar fhaisnéis atá ar 
fáil, go háirithe na conclúidí is déanaí atá 
ar fáil ó na comhlachtaí faireacháin sin faoi 
na coinbhinsiúin sin;

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) go bhfuil Plean Gníomhaíochta 
Náisiúnta glactha aige chun Prionsabail 
Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir 
le Gnó agus Cearta an Duine a chur chun 
feidhme, i gcomhréir leis an Treoir ar 
Phleananna Gníomhaíochta Náisiúnta 
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Mheitheal na Náisiún Aontaithe um 
Ghnó agus Cearta an Duine;

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d)  go ndéanann sí gealltanas 
ceangailteach daingniú na gcoinbhinsiún 
ábhartha a choinneáil ar bun agus cur chun 
feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún sin a 
áirithiú, agus plean gníomhaíochta ag 
gabháil leis chun na coinbhinsiúin 
ábhartha a chur chun feidhme go 
héifeachtach;

(d) go dtugann sí gealltanas 
ceangailteach i leith dhaingniú na 
gcoinbhinsiún ábhartha a choinneáil ar bun 
agus cur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún sin a áirithiú, agus plean 
gníomhaíochta ag gabháil leis chun na 
coinbhinsiúin ábhartha a chur chun 
feidhme go héifeachtach, le haghaidh 
gach cuspóra liostaithe, an plean 
gníomhaíochta lena ngabhfaidh creat 
ama, tagarmharcanna agus déanfar an 
institiúid nó an struchtúr ábhartha atá 
freagrach as a chur chun feidhme agus as 
a mhaoirseacht a shainaithint;

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Cuirfear an plean gníomhaíochta 
dá dtagraítear i bpointe (d), ar fáil go 
poiblí tar éis don Aontas agus don tairbhí 
GSP teacht ar chomhaontú go 
comhpháirteach ina leith;

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9a
Le clársceidealú forbartha airgeadais an 



PE703.100v02-00 148/168 RR\1256203GA.docx

GA

Aontais, tabharfar tús áite do thíortha a 
thairbhíonn den socrú speisialta dá 
dtagraítear in Airteagal 9 arb é is aidhm 
dó na gcoinbhinsiúin atá liostaithe in 
Iarscríbhinn VI a dhaingniú agus a chur 
chun feidhme go héifeachtach.

Réasúnú

Ba cheart coinníollacht fheabhsaithe shóisialta agus chomhshaoil chun tairbhe a bhaint as 
fabhair thrádála fhabhracha a leabú i dtionscadail cúnaimh theicniúil agus airgeadais faoin 
Ionstraim NDICI-An Eoraip Dhomhanda. I bhfianaise a leochaileachta agus an easpa 
éagsúlú eacnamaíoch, ba cheart, le maoiniú forbartha AE, tosaíocht a thabhairt do 
thacaíocht do thíortha a thairbhíonn de na socruithe speisialta.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is i scríbhinn a chuirfidh an tír 
iarrthach a hiarraidh faoi bhráid an 
Choimisiúin. Soláthrófar san iarraidh 
faisnéis chuimsitheach maidir le daingniú 
na gcoinbhinsiún ábhartha agus áireofar 
san fhaisnéis sin na gealltanais 
cheangailteacha dá dtagraítear in 
Airteagal 9, pointí (d), (e) agus (f).

2. Is i scríbhinn a chuirfidh an tír 
iarrthach a hiarraidh faoi bhráid an 
Choimisiúin. Soláthrófar san iarraidh 
faisnéis chuimsitheach maidir le daingniú 
agus cur chun feidhme na gcoinbhinsiún 
ábhartha agus áireofar san fhaisnéis sin na 
gealltanais cheangailteacha dá dtagraítear 
in Airteagal 9, pointí (d), (e) agus (f).

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Déanfar na pleananna 
gníomhaíochta agus moltaí an 
Choimisiúin agus na Seirbhíse Eorpaí 
Gníomhaíochta Seachtraí maidir le 
gníomhaíochtaí cur chun feidhme 
tosaíochta a chur san áireamh i 
gclársceidealú forbartha airgeadais an 
Aontais chun tacú le tíortha tairbhíocha 
GSP+ a ngealltanais a bhaint amach.

Leasú 26
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 13a
Comhlacht Comhairleach

Tabharfaidh comhlacht comhairleach a 
bheidh comhdhéanta de ESSanna agus 
ionadaithe geallsealbhóirí as an Aontas 
agus as tíortha tairbhíocha GSP+ 
cúnamh feadh an timthrialla faireacháin 
don Choimisiún agus athbhreithniú, 
faireachán agus measúnú á ndéanamh 
aige ar na gealltanais cheangailteacha dá 
dtagraítear in Airteagal 9, pointí (d), (e) 
agus (f).

Réasúnú

Chun leas a bhaint as an bpróiseas faireacháin, ba cheart do bhuanchomhlacht comhairleach 
a bheidh comhdhéanta de ESSanna agus ionadaithe geallsealbhóirí ó thíortha AE agus 
tíortha tairbhíocha GSP+ cúnamh a thabhairt don Choimisiún ina ról faireacháin.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Faoin 1 Eanáir 2027, agus gach 3 
bliana ina dhiaidh sin, tíolacfaidh an 
Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle maidir le 
stádas dhaingniú na gcoinbhinsiún 
ábhartha, maidir le conas atá na tíortha is 
tairbhithe GSP+ ag comhlíonadh aon 
oibleagáidí tuairiscithe faoi na 
coinbhinsiúin sin, agus maidir le stádas 
chur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún sin.

1. Faoin 1 Eanáir 2026, agus gach 2 
bhliain ina dhiaidh sin, cuirfidh an 
Coimisiún tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
maidir le stádas dhaingniú na 
gcoinbhinsiún ábhartha, comhlíontacht 
thíortha tairbhíocha GSP+ le haon 
oibleagáidí tuairiscithe faoi na 
coinbhinsiúin sin, agus stádas chur chun 
feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún sin.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh aon fhaisnéis is iomchuí dar leis 
an gCoimisiún, ó aon fhoinse, a bheith san 
áireamh sa tuarascáil.

Féadfaidh aon fhaisnéis ó aon fhoinse a 
mheasann an Coimisiún a bheith iomchuí a 
bheith san áireamh sa tuarascáil, go 
háirithe i gcomhar le heagraíochtaí na 
sochaí sibhialta.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Agus iad ag teacht ar a gconclúidí 
maidir le cur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún ábhartha, déanfaidh an 
Coimisiún agus, i gcás inarb iomchuí, an 
tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí measúnú ar chonclúidí agus ar 
mholtaí na gcomhlachtaí faireacháin 
ábhartha, agus, gan dochar d’fhoinsí eile, 
ar fhaisnéis arna tíolacadh ag Parlaimint na 
hEorpa nó ag an gComhairle mar aon le 
tríú páirtithe, lena n-áirítear rialtais agus 
eagraíochtaí idirnáisiúnta, an tsochaí 
shibhialta agus comhpháirtithe sóisialta.

3. Agus iad ag teacht ar a gconclúidí 
maidir le cur chun feidhme éifeachtach na 
gcoinbhinsiún ábhartha, déanfaidh an 
Coimisiún agus, i gcás inarb iomchuí, an 
tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí measúnú ar chonclúidí agus ar 
mholtaí na gcomhlachtaí faireacháin 
ábhartha, agus, gan dochar d’fhoinsí eile, 
ar fhaisnéis arna tíolacadh ag Parlaimint na 
hEorpa nó ag an gComhairle mar aon le 
tríú páirtithe, lena n-áirítear rialtais agus 
eagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí na 
sochaí shibhialta, eagraíochtaí chearta an 
duine agus comhpháirtithe sóisialta.



RR\1256203GA.docx 151/168 PE703.100v02-00

GA

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Más rud é, bíodh sé ar bhonn 
chonclúidí na tuarascála dá dtagraítear in 
Airteagal 14 nó ar bhonn na fianaise atá ar 
fáil, lena n-áirítear fianaise a cuireadh 
isteach trí ghearán, go bhfuil amhras 
réasúnach ar an gCoimisiún nach bhfuil tír 
is tairbhí de GSP+ ar leith ag urramú a 
gealltanas ceangailteach dá dtagraítear in 
Airteagal 9, pointí (d), (e) agus (f), nó go 
bhfuil forchoimeádas leagtha amach aige 
atá toirmiscthe le haon cheann de na 
coinbhinsiúin ábhartha nó nach bhfuil 
comhoiriúnach d’aidhm agus do chuspóir 
an choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear 
amhlaidh in Airteagal 9, pointe (c) , 
déanfaidh sé, i gcomhréir leis an nós 
imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2), gníomh cur chun feidhme 
a ghlacadh chun tús a chur leis an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach na 
bhfabhar taraife arna soláthar faoin socrú 
speisialta dreasachta um fhorbairt 
inbhuanaithe agus dea-rialachas. Cuirfidh 
an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle ar an eolas maidir leis sin.

3. I gcás, bíodh sé ar bhonn chonclúidí 
na tuarascála dá dtagraítear in Airteagal 14 
nó ar bhonn na fianaise atá ar fáil, lena n-
áirítear fianaise a cuireadh isteach trí 
ghearán, go bhfuil amhras réasúnach ar an 
gCoimisiún nach bhfuil tír thairbhíoch 
GSP+ ar leith ag urramú a gealltanas 
ceangailteach dá dtagraítear in Airteagal 9, 
pointí (d), (e) agus (f), lena n-áirítear 
maidir le cur chun feidhme a plean 
gníomhaíochta nó go bhfuil 
forchoimeádas leagtha amach aici atá 
toirmiscthe le haon cheann de na 
coinbhinsiúin ábhartha nó go bhfuil sé ar 
neamhréir le haidhm agus le cuspóir an 
choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear 
amhlaidh in Airteagal 9, pointe (c), 
déanfaidh sé, i gcomhréir leis an nós 
imeachta comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2), gníomh cur chun feidhme 
a ghlacadh chun tús a chur le nós imeachta 
um aistarraingt shealadach na bhfabhar 
taraife arna soláthar faoin socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas. Cuirfidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
ar an eolas ina leith sin.

Sa mheasúnú uaidh ar cé acu a dhéanann 
nó nach ndéanann an tír thairbhíoch 
GSP+ na gealltanais cheangailteacha dá 
dtagraítear in Airteagal 9(d) a urramú, 
cuirfidh an Coimisiún i gcuntas go 
háirithe cibé a chuir na comhlachtaí 
faireacháin ábhartha, agus na sásraí 
conartha agus maoirseachta in iúl go 
bhféadfadh sé gur mainníodh na 
coinbhinsiúin ábhartha in 
Iarscríbhinn VI a chur chun feidhme go 
héifeachtach, bunaithe ar shraith táscairí 
sainaitheanta chun tuairisc a thabhairt ar 
dhul chun cinn. 
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Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint 
na hEorpa, an Chomhairle agus an 
comhlacht comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 13a ar an eolas faoi na gearáin 
a fuarthas. Cuirfidh an Coimisiún an 
gearánach, Parlaimint na hEorpa, an 
Chomhairle agus an comhlacht 
comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 
13a ar an eolas i gcás ina gcinneann sé 
nach bhfuil dóthain fianaise sa ghearán i 
ndáil leis na táscairí dá dtagraítear san 
Airteagal seo.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Lorgóidh an Coimisiún an fhaisnéis 
uile a mheasann sé go bhfuil gá léi lena n-
áirítear, inter alia, conclúidí agus moltaí na 
gcomhlachtaí ábhartha faireacháin. Agus é 
ag teacht ar a chonclúidí, déanfaidh an 
Coimisiún measúnú ar an bhfaisnéis 
ábhartha uile.

6. Lorgóidh an Coimisiún an fhaisnéis 
uile a mheasann sé go bhfuil gá léi lena n-
áirítear, inter alia, conclúidí agus moltaí na 
gcomhlachtaí ábhartha faireacháin. Agus é 
ag teacht ar chonclúidí, déanfaidh an 
Coimisiún measúnú ar an bhfaisnéis 
ábhartha uile, lena n-áirítear faisnéis ó 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, ó 
chosantóirí chearta an duine agus ó 
chomhpháirtithe sóisialta.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9. I gcás ina measfaidh an Coimisiún 
go dtugann na torthaí údar le haistarraingt 
shealadach ar na cúiseanna dá dtagraítear i 
mír 1 den Airteagal seo, tugtar de 

9. I gcás ina measfaidh an Coimisiún, 
bunaithe ar thoradh an chomhair agus na 
rannpháirtíochta agus ar na 
fionnachtana dá dtagraítear i míreanna 5 
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chumhacht dó gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, 
chun Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a 
leasú chun na fabhair tharaife a fhoráiltear 
faoin socrú speisialta dreasachta um 
fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas 
dá dtagraítear in Airteagal 1(2), pointe (b), 
a aistarraingt go sealadach. Agus an 
gníomh tarmligthe á ghlacadh aige, 
féadfaidh an Coimisiún, i gcás inarb 
iomchuí, an éifeacht shocheacnamaíoch a 
bhaineann le haistarraingt shealadach na 
bhfabhar taraife sa tír is tairbhí a 
bhreithniú.

agus 6 den Airteagal seo, agus tar éis dó 
dul i gcomhairle leis an gcomhlacht 
comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 
13a, go bhfuil údar maith le haistarraingt 
shealadach ar na cúiseanna dá dtagraítear i 
mír 1 den Airteagal seo, tugtar de 
chumhacht dó gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, 
chun Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a 
leasú chun na fabhair tharaife a 
sholáthraítear faoin socrú speisialta 
dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus 
dea-rialachas dá dtagraítear in 
Airteagal 1(2), pointe (b), a aistarraingt go 
sealadach. Luafaidh an Coimisiún go 
soiléir agus go poiblí na forais le fabhair 
a aistarraingt agus leagfaidh sé síos 
tagarmharcanna soiléire ba cheart don tír 
thairbhíoch a chomhlíonadh chun go 
bhféadfar na fabhair a athbhunú. Agus 
an gníomh tarmligthe á ghlacadh aige, 
féadfaidh an Coimisiún, nuair is iomchuí, 
an éifeacht ó thaobh chearta an duine de 
agus an éifeacht shocheacnamaíoch a 
bhaineann le haistarraingt shealadach na 
bhfabhar taraife sa tír thairbhíoch a 
bhreithniú, lena n-áirítear maidir leis an 
tionchar ar fhostaíocht agus cumhachtú 
na mban agus, dá réir sin, aistarraingt 
pháirteach a bhreithniú, d’fhonn an 
tionchar diúltach socheacnamaíoch ar 
phobal na tíre tairbhíche GSP+ a 
íoslaghdú, agus an ghiaráil ar a rialtas a 
uasmhéadú ag an am céanna.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

10a. Le linn aistarraingt shealadach a 
chur i bhfeidhm, leanfaidh an Coimisiún 
den idirphlé leis an tír thairbhíoch, lena 
n-áirítear sa chreat dá dtagraítear in 
Airteagal 18a, agus é mar aidhm aige na 
cúiseanna leis an aistarraingt dá 
dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo a 
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leigheas. Déanfaidh an Coimisiún 
measúnú rialta ar éifeachtaí na 
haistarraingthe maidir leis na sáruithe a 
leigheas, lena n-áirítear sa tuarascáil dá 
dtagraítear in Airteagal 14. Rachaidh an 
Coimisiún i gcomhairle go tráthrialta leis 
an gcomhlacht comhairleach dá 
dtagraítear in Airteagal 13a.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Cinnteoidh an Coimisiún agus, i 
gcás inarb infheidhme, an tSeirbhís 
Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, go 
ndéanfaidh na tíortha a thairbhíonn den 
socrú speisialta dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo na coinbhinsiúin a 
liostaítear in Iarscríbhinn VI a dhaingniú 
agus a gcur chun feidhme éifeachtach a 
phleanáil.
Le clársceidealú forbartha airgeadais an 
Aontais, tabharfar tús áite do thíortha a 
thairbhíonn den socrú speisialta dá 
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo arb é 
is aidhm dó na gcoinbhinsiúin atá 
liostaithe in Iarscríbhinn VI a dhaingniú 
agus a chur chun feidhme go 
héifeachtach.

Réasúnú

Ba cheart coinníollacht fheabhsaithe shóisialta agus chomhshaoil chun tairbhe a bhaint as 
fabhair thrádála fhabhracha a leabú i dtionscadail cúnaimh theicniúil agus airgeadais faoin 
Ionstraim NDICI-An Eoraip Dhomhanda. I bhfianaise a stádais mar thíortha is lú forbairt, ba 
cheart, le maoiniú forbartha AE, tosaíocht a thabhairt do thacaíocht do thíortha a 
thairbhíonn de na socruithe speisialta.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Caibidil V – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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Forálacha maidir le haistarraingt 
shealadach is coiteann do gach socrú

Rannpháirtíocht fheabhsaithe agus 
forálacha maidir le haistarraingt shealadach 
is coiteann do gach socrú

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

-1. Faoi chuimsiú Comhaontú 
Comhair, Comhpháirtíochta nó 
Comhlachais arna thabhairt i gcrích ag 
an Aontas le tír thairbhíoch, déanfar 
athbhreithniú ginearálta ar stádas na tíre 
faoi chuimsiú na socruithe fabhracha dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) a chur i 
gcrích go bliantúil agus i gcomhairle le 
Parlaimint na hEorpa. Chuige sin, 
déanfaidh an Coimisiún, an tSeirbhís 
Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, agus 
an tír thairbhíoch athbhreithniú ar na 
saincheisteanna a bhaineann leis na 
coinníollacha dá dtagraítear in Airteagal 
19(1), lena n-áirítear i ndáil le haon 
ghearáin a gheobhaidh an Coimisiún. 
Déanfaidh an Coimisiún, an tSeirbhís 
Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí i gcás 
inarb ábhartha, agus an tír thairbhíoch 
athbhreithniú freisin ar stádas dhaingniú 
na gcoinbhinsiún a liostaítear in 
Iarscríbhinn VI amhail dá dtagraítear in 
Airteagal 4(1)(c) agus ar an dul chun 
cinn i dtreo dhaingniú agus chur chun 
feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún a 
liostaítear in Iarscríbhinn VI amhail dá 
dtagraítear in Airteagal 17(1a).

Réasúnú

Beidh na socruithe trádála fabhracha go léir nasctha le cur chun feidhme éifeachtach na 
gcaighdeán sóisialta, comhshaoil agus dea-rialachais a leagtar síos sna Coinbhinsiúin a 
liostaítear in Iarscríbhinn VI. Chuige sin, beidh feidhm ag sásra faireacháin foirmiúil maidir 
leis an Scéim GSP ina hiomláine.

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 19 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Féadfar na socruithe fabhracha dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) a aistarraingt 
go sealadach, i leith gach táirge nó táirgí 
áirithe de thionscnamh tíre tairbhíche, ar 
aon cheann de na cúiseanna seo a leanas:

1. Féadfar na socruithe fabhracha dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) a aistarraingt 
go sealadach, go hiomlán nó go páirteach, 
i leith gach táirge nó táirgí áirithe de 
thionscnamh tíre tairbhíche, nó i leith gach 
earnáil eacnamaíoch nó roinnt 
earnálacha eacnamaíocha de chuid tíre 
tairbhíche, ar aon cheann de na cúiseanna 
seo a leanas:

Réasúnú

Ós rud é go bhféadfadh tionchar diúltach a bheith ag aistarraingt fabhar trádála ar na 
daoine is leochailí, ba cheart breathnú ar smachtbhannaí spriocdhírithe, i gcomhréir le córas 
smachtbhannaí níos leithne an Aontais lena ndírítear ar dhaoine aonair agus ar eintitis 
shonracha nó le nós imeachta an chárta bhuí.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) sárú tromchúiseach agus córasach 
na bprionsabal a leagtar síos sna 
coinbhinsiúin a liostaítear in 
Iarscríbhinn VI;

(a) sárú na bprionsabal a leagtar síos 
sna coinbhinsiúin a liostaítear in 
Iarscríbhinn VI agus mainneachtain na 
bprionsabal sin a chur chun feidhme go 
héifeachtach;

Réasúnú

Chun beartas caighdeánach dúbailte a sheachaint ó thaobh chearta an duine, an 
chomhshaoil agus dea-rialachais de, agus d’fhonn cothrom iomaíochta a chruthú idir na trí 
chóras GSP, beidh socruithe fabhracha trádála go léir nasctha le cur chun feidhme 
éifeachtach na gcaighdeán sóisialta, comhshaoil agus dea-rialachais a leagtar síos sna 
Coinbhinsiúin a liostaítear in Iarscríbhinn VI.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) easnaimh thromchúiseacha i (c) easnaimh thromchúiseacha i 
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rialuithe custaim ar onnmhairiú nó ar 
iompar drugaí (substaintí aindleathacha nó 
réamhtheachtaithe), nó a bhaineann leis 
an oibleagáid náisiúnaigh na tíre 
tairbhíche féin a athligean isteach nó 
mainneachtain thromchúiseach 
coinbhinsiúin idirnáisiúnta maidir leis an 
bhfrithsceimhlitheoireacht nó maidir le 
frithsciúradh airgid a chomhlíonadh;

rialuithe custaim ar onnmhairiú nó ar 
iompar drugaí (substaintí aindleathacha nó 
réamhtheachtaithe), nó mainneachtain 
thromchúiseach coinbhinsiúin idirnáisiúnta 
maidir leis an bhfrithsceimhlitheoireacht 
nó maidir le frithsciúradh airgid a 
chomhlíonadh;

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) Chun pointe 1(a) a chur i 
bhfeidhm, tabharfaidh an Coimisiún aird 
go háirithe ar cibé a chuir na comhlachtaí 
faireacháin ábhartha, na sásraí conartha 
agus na sásraí maoirseachta in iúl go 
bhféadfadh sé go ndearnadh sáruithe ar 
phrionsabail na gcoinbhinsiún ábhartha 
in Iarscríbhinn VI, bunaithe ar thacar 
táscairí sainaitheanta.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Nuair a éilítear leis na sáruithe ar 
phrionsabail na gcoinbhinsiún 
idirnáisiúnta a liostaítear in Iarscríbhinn 
VI, bunaithe ar mheasúnuithe, barúlacha, 
cinntí, agus moltaí atá ar fáil agus ar 
chonclúidí na gcomhlachtaí ábhartha 
faireacháin, nó bunaithe ar ábhair imní 
chuí-réasúnaithe arna léiriú ag 
Parlaimint na hEorpa, ag an gComhairle, 
ag eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus ag 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, lena n-
áirítear ceardchumainn agus cosantóirí 
chearta an duine, nó ag gníomhú dó ar 
ghearán, tabharfaidh an Coimisiún fógra 
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don tír thairbhíoch.
Ar feadh tréimhse bliana ag tosú ó dháta 
an fhógra, rachaidh an tír thairbhíoch 
agus an Coimisiún i mbun 
rannpháirtíocht fheabhsaithe, trína 
ngeallfaidh an tír treochláir atá faoi 
cheangal ama a ghlacadh lena bhforálfar 
do ghníomhaíochtaí nithiúla agus réitigh 
inbhuanaithe ar na sáruithe arna 
sainaithint. A luaithe a ghlacfar é, ba 
cheart an treochlár a chur ar fáil don 
phobal.
Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle go 
tráthrialta leis an gcomhlacht 
comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 
13a le linn an phróisis rannpháirtíochta 
feabhsaithe.

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina measann an Coimisiún go 
bhfuil forais leordhóthanacha ann a 
thugann údar maith le haistarraingt 
shealadach na bhfabhar taraife arna 
soláthar faoi aon socrú fabhrach dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) ar bhonn na 
gcúiseanna dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo, glacfaidh sé gníomh cur 
chun feidhme chun tús a chur leis an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairliúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2). Cuirfidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
ar an eolas faoi ghlacadh an ghnímh cur 
chun feidhme sin.

3. I gcás ina measann an Coimisiún, 
ag gníomhú dó ar ghearán nó ar a 
thionscnamh féin, go bhfuil forais 
leordhóthanacha ann lena dtugtar údar 
maith le haistarraingt shealadach na 
bhfabhar taraife arna soláthar faoi aon 
socrú fabhrach dá dtagraítear in 
Airteagal 1(2) toisc gur mhainnigh an tír 
thairbhíoch beart a dhéanamh faoi 
chuimsiú na rannpháirtíochta feabhsaithe 
nó ar bhonn na gcúiseanna dá dtagraítear i 
mír 1 den Airteagal seo, glacfaidh sé 
gníomh cur chun feidhme chun tús a chur 
leis an nós imeachta um aistarraingt 
shealadach i gcomhréir leis an nós 
imeachta comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2). Cuirfidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
ar an eolas faoi ghlacadh an ghnímh cur 
chun feidhme sin.

Leasú 44
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. I gcás ina measann an Coimisiún 
go bhfuil forais leordhóthanacha ann 
lena dtugtar údar maith le haistarraingt 
shealadach na bhfabhar taraife arna 
soláthar faoi aon socrú fabhrach dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) toisc gur 
mhainnigh an tír thairbhíoch beart a 
dhéanamh faoi chuimsiú na 
rannpháirtíochta feabhsaithe nó ar bhonn 
na gcúiseanna dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo, glacfaidh sé gníomh cur 
chun feidhme chun tús a chur leis an nós 
imeachta um aistarraingt shealadach i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 39(2). Cuirfidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle ar an eolas faoi ghlacadh an 
ghnímh cur chun feidhme sin.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

10. I gcás ina mbreithneoidh an 
Coimisiún go dtugann na torthaí údar 
maith le haistarraingt shealadach ar na 
cúiseanna dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo, tugtar de chumhacht dó 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i 
gcomhréir le hAirteagal 36, chun 
Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a leasú, 
chun na fabhair tharaife a sholáthraítear 
faoi na socruithe fabhracha dá dtagraítear 
in Airteagal 1(2) a aistarraingt go 
sealadach. Agus an gníomh tarmligthe á 
ghlacadh aige, féadfaidh an Coimisiún, i 
gcás inarb iomchuí, an éifeacht 
shocheacnamaíoch a bheidh i gceist le 
haistarraingt shealadach na bhfabhar taraife 
sa tír thairbhíoch a bhreithniú.

10. I gcás ina mbreithneoidh an 
Coimisiún go dtugann na torthaí údar 
maith le haistarraingt shealadach ar na 
cúiseanna dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo, tugtar de chumhacht dó 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i 
gcomhréir le hAirteagal 36, chun 
Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a leasú, 
chun na fabhair tharaife a sholáthraítear 
faoi na socruithe fabhracha dá dtagraítear 
in Airteagal 1(2) a aistarraingt go 
sealadach. Agus an gníomh tarmligthe á 
ghlacadh aige, féadfaidh an Coimisiún, i 
gcás inarb iomchuí, an éifeacht 
shocheacnamaíoch, lena n-áirítear maidir 
leis na tionchair ar fhostaíocht agus ar 
chumhachtú na mban, a bheidh i gceist le 
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haistarraingt shealadach na bhfabhar taraife 
sa tír thairbhíoch a bhreithniú, agus dá réir 
sin, aistarraingt pháirteach a bhreithniú, 
d’fhonn an tionchar diúltach 
socheacnamaíoch ar phobal na tíre 
tairbhíche GSP+ a íoslaghdú agus an 
ghiaráil ar a rialtas a uasmhéadú ag an 
am céanna.

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

12a. Le linn aistarraingt shealadach a 
chur i bhfeidhm, leanfaidh an Coimisiún 
den idirphlé leis an tír thairbhíoch, lena 
n-áirítear sa chreat dá dtagraítear in 
Airteagal 18a, agus é mar aidhm aige na 
cúiseanna leis an aistarraingt dá 
dtagraítear i mír 1 a leigheas. Déanfaidh 
an Coimisiún measúnú rialta ar 
éifeachtaí na haistarraingthe maidir leis 
na sáruithe a leigheas, agus rachaidh sé i 
gcomhairle leis an gcomhlacht 
comhairleach dá dtagraítear in 
Airteagal 13a.

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

16. I gcás ina measfaidh an Coimisiún 
go bhfuil fianaise leordhóthanach ann a 
thugann údar maith le haistarraingt 
shealadach ar an gcúis a leagtar amach i 
mír 1, pointe (a) agus gur gá 
mearfhreagairt a thabhairt de thoradh go 
bhfuil na sáruithe thar a bheith 
tromchúiseach i bhfianaise na n-imthosca 
sonracha sa tír thairbhíoch, tionscnóidh sé 
an nós imeachta um aistarraingt shealadach 
i gcomhréir le míreanna (3) go (15). Mar 
sin féin, laghdaítear go 2 mhí an tréimhse 

16. I gcás ina measfaidh an Coimisiún 
go bhfuil fianaise leordhóthanach ann a 
thugann údar le haistarraingt shealadach ar 
an gcúis a leagtar amach i mír 1, pointe (a) 
agus gur gá mearfhreagairt a thabhairt de 
thoradh go bhfuil na sáruithe thar a bheith 
tromchúiseach i bhfianaise na n-imthosca 
sonracha sa tír thairbhíoch, tionscnóidh sé 
an nós imeachta um aistarraingt shealadach 
faoin sásra mearfhreagartha i gcomhréir 
le míreanna (3) go (15). Mar sin féin, 
laghdaítear go 1 mhí amháin an tréimhse 
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dá dtagraítear i mír 4, pointe (b), agus 
laghdaítear an sprioc-am dá dtagraítear i 
mír 8 go 5 mhí.

dá dtagraítear i mír 4, pointe (b), agus 
laghdaítear an sprioc-am dá dtagraítear i 
mír 8 go 3 mhí.

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tionscnófar imscrúdú arna iarraidh 
sin ag Ballstát, ag aon duine dlítheanach nó 
ag aon chomhlachas nach bhfuil 
pearsantacht dhlítheanach aige, ag 
gníomhú dó thar ceann tháirgeoirí an 
Aontais, nó tionscnófar é ar thionscnamh 
an Choimisiúin féin más léir don 
Choimisiún go bhfuil fianaise 
leordhóthanach prima facie ann, arna 
chinneadh ar bhonn na bhfachtóirí dá 
dtagraítear in Airteagal 23, chun údar 
maith a thabhairt leis an tionscnamh sin. 
Beidh san iarraidh ar imscrúdú a 
thionscnamh fianaise go gcomhlíontar na 
coinníollacha maidir leis an mbeart 
coimirce a leagtar amach in Airteagal 22(1) 
a fhorchur. Cuirfear an iarraidh faoi bhráid 
na Comhairle. Imscrúdóidh an Coimisiún, 
a mhéid is féidir, cruinneas agus 
leormhaitheas na fianaise a chuirtear ar fáil 
san iarraidh, chun a chinneadh cibé atá 
dóthain fianaise prima facie ann chun údar 
maith a thabhairt le himscrúdú a 
thionscnamh.

2. Tionscnófar imscrúdú arna iarraidh 
sin do Bhallstát, do Pharlaimint na 
hEorpa, d’aon duine dlítheanach nó d’aon 
chomhlachas nach bhfuil pearsantacht 
dhlítheanach aige, ag gníomhú dó thar 
ceann tháirgeoirí an Aontais, nó ar 
thionscnamh an Choimisiúin féin más léir 
don Choimisiún go bhfuil fianaise 
leordhóthanach prima facie ann, arna 
chinneadh ar bhonn na bhfachtóirí dá 
dtagraítear in Airteagal 23, chun údar 
maith a thabhairt leis an tionscnamh sin. 
Beidh san iarraidh ar imscrúdú a 
thionscnamh fianaise go gcomhlíontar na 
coinníollacha maidir leis an mbeart 
coimirce a leagtar amach in Airteagal 22(1) 
a fhorchur. Cuirfear an iarraidh faoi bhráid 
na Comhairle. Imscrúdóidh an Coimisiún, 
a mhéid is féidir, cruinneas agus 
leormhaitheas na fianaise a chuirtear ar fáil 
san iarraidh, chun a chinneadh cibé atá 
dóthain fianaise prima facie ann chun údar 
maith a thabhairt le himscrúdú a 
thionscnamh.

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn VI – fo-cheannteidil 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Dearbhú na Náisiún Aontaithe maidir le 
Cearta na bPobal Dúchasach agus a 
phrionsabail maidir le Saorthoiliú 
Feasach Roimh Ré (UNDRIP) (2007)
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Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn VI – pointe 1 b (nua)

Leasú

Reacht na Róimhe den Chúirt Choiriúil 
Idirnáisiúnta (1998)

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn VI – pointe 1 c (nua)

Leasú

VGGT – Treoirlínte Deonacha maidir le 
Rialachas Freagrach ar Thionacht Talún, 
Iascaigh agus Foraoisí (2012).



RR\1256203GA.docx 163/168 PE703.100v02-00

GA

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal Lena gcuirtear i bhfeidhm scéim ghinearálaithe um fhabhair tharaife 
agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint 
na hEorpa ón gComhairle

Tagairtí COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD)

An Coiste freagrach
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA
4.10.2021

Tuairim ó
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE
4.10.2021

Rapóirtéir don tuairim
       Dáta an cheapacháin

Anna-Michelle Asimakopoulou
22.9.2021

Dáta an ghlactha 28.2.2022

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

24
2
0



PE703.100v02-00 164/168 RR\1256203GA.docx

GA

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal Lena gcuirtear i bhfeidhm scéim ghinearálaithe um fhabhair tharaife 
agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint 
na hEorpa ón gComhairle

Tagairtí COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD)

An Coiste freagrach
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA
4.10.2021

Tuairim ó
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE
4.10.2021

Rapóirtéir don tuairim
       Dáta an cheapacháin

Anna-Michelle Asimakopoulou
22.9.2021

Dáta an ghlactha 28.2.2022

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

24
2
0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

Barry Andrews, Eric Andrieu, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine 
Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, 
Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-
Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Karsten 
Lucke, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Janina Ochojska, 
Christian Sagartz, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard 
Zimniok

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an 
vótáil chríochnaitheach

María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Roose



RR\1256203GA.docx 165/168 PE703.100v02-00

GA

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR 
IARRADH TUAIRIM AIR

24 +
ECR Ryszard Czarnecki,  Beata Kempa

ID Gianna Gancia

NI Antoni Comín i Oliveres, 

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, 
Christian Sagartz, Tomas Tobé

Renew Barry Andrews, Catherine Chabaud, Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos

S&D Eric Andrieu, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino

The Left Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Caroline Roose

2 -
ID Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

0 0

Eochair do na siombailí a úsáidtear:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh



PE703.100v02-00 166/168 RR\1256203GA.docx

GA

NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal Lena gcuirtear i bhfeidhm scéim ghinearálaithe um fhabhair tharaife 
agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint 
na hEorpa ón gComhairle

Tagairtí COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD)

Dáta tíolactha chun PE 23.9.2021

An Coiste freagrach
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA
4.10.2021

Na coistí ar iarradh tuairim orthu
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFET
4.10.2021

DEVE
4.10.2021

Coistí comhlachaithe
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFET
20.1.2022

Rapóirtéirí
       Dáta an cheapacháin

Heidi Hautala
3.12.2020

Pléite sa choiste 9.11.2021 25.1.2022 28.2.2022

Dáta an ghlactha 3.5.2022

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

33
0
8

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Udo Bullmann, Jordi 
Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil 
Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, 
Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, 
Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, 
Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, 
Massimiliano Salini, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Sven 
Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag 
an vótáil chríochnaitheach

Marco Campomenosi, Agnes Jongerius, Morten 
Løkkegaard



RR\1256203GA.docx 167/168 PE703.100v02-00

GA

NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal Lena gcuirtear i bhfeidhm scéim ghinearálaithe um fhabhair tharaife 
agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint 
na hEorpa ón gComhairle

Tagairtí COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD)

Dáta tíolactha chun PE 23.9.2021

An Coiste freagrach
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA
4.10.2021

Na coistí ar iarradh tuairim orthu
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFET
4.10.2021

DEVE
4.10.2021

Coistí comhlachaithe
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFET
20.1.2022

Rapóirtéirí
       Dáta an cheapacháin

Heidi Hautala
3.12.2020

Pléite sa choiste 9.11.2021 25.1.2022 28.2.2022

Dáta an ghlactha 3.5.2022

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

33
0
8

Dáta don chur síos 17.5.2022



PE703.100v02-00 168/168 RR\1256203GA.docx

GA

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

33 +

ID Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Herve Juvin

NI Tiziana Beghin

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Danuta 
Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Iuliu 
Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew Barry Andrews, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, 
Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt

The Left Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Verts/ALE Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

0 -

 

8 0

ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

NI Ernő Schaller-Baross

PPE Christophe Hansen, Jörgen Warborn

Renew Samira Rafaela

Eochair do na siombailí a úsáidtear:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh


