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Leasú  1 
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Creat don chaidreamh AE-RA amach anseo 

Tairiscint i gcomhair rúin 

Mír 22 

 

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú 

22. Á chur i dtreis go bhféadfaí an 

chomhpháirtíocht sin a dhéanamh faoin 

gCreat-chomhaontú Rannpháirtíochta, lena 

riartar ról tríú tíortha rud a fhágann mar sin 

go bhféadfadh RA páirt a ghlacadh i misin 

shibhialtacha agus mhíleata AE (gan aon 

phríomhról do RA) agus in oibríochtaí, 

cláir agus tionscadail, malartú faisnéise, 

oiliúint agus malartú pearsanra míleata 

agus comhar maidir le beartas armálacha, 

lena n-áirítear tionscadail arna bhforbairt 

faoin mbuanchomhar struchtúrtha 

(PESCO); á chur i bhfios nár cheart gur 

dochar an rannpháirtíocht sin do 

sheasaimh, do chinntí ná do reachtaíocht 

AE ábhartha agus go mbeadh sí i 

gcomhréir leo, lena n-áirítear soláthar agus 

aistriú i réimse na cosanta; á dhearbhú go 

dtarlaíonn an chomhar sin ar choinníoll 

go gcomhlíontar go hiomlán an dlí 

idirnáisiúnta um chearta an duine agus 

an dlí daonnúil idirnáisiúnta agus cearta 

bunúsacha AE; 

22. Á chur i dtreis go bhféadfaí an 

chomhpháirtíocht sin a dhéanamh faoin 

gCreat-chomhaontú Rannpháirtíochta, lena 

riartar ról tríú tíortha, rud a fhágann mar 

sin go bhféadfadh RA páirt a ghlacadh i 

misin shibhialtacha agus mhíleata AE (gan 

aon phríomhról do RA) agus oibríochtaí, 

cláir agus tionscadail, comhroinnt 

faisnéise, oiliúint agus malartú foirne 

míleata, agus comhoibriú ar bheartas 

armálacha chomh dóchúil céanna le 

féidearthacht aon tríú tír cairdiúil eile; á 

dhearbhú go dtarlaíonn an comhar sin ar 

choinníoll go gcomhlíontar go hiomlán 

an dlí idirnáisiúnta um chearta an duine 

agus an dlí daonnúil idirnáisiúnta, agus 

reachtaíocht AE maidir le cearta 

bunúsacha; á chur i bhfios nár cheart gur 

dochar an rannpháirtíocht sin do 

sheasaimh, do chinntí ná do reachtaíocht 

AE ábhartha agus go mbeadh sí i 

gcomhréir leo, lena n-áirítear soláthar agus 

aistriú i réimse na cosanta; á chreidiúint 

gur cheart rannpháirtíocht faoin 

mbuanchomhar struchtúrtha (PESCO) a 

choimeád do Bhallstáit amháin; á 

thabhairt le fios go bhféadfadh 

rannpháirtíocht ag tríú tíortha nósanna 

imeachta inmheánacha agus leasanna AE 

a chur i mbaol agus go bhféadfadh sí 

bacainní a chur ar chur chun feidhme 

fhorálacha tábhachtacha de Chonradh 

Liospóin a bhaineann leis an 
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gcomhbheartas slándála agus cosanta 

agus ar chur chun feidhme socruithe 

barrthábhachtacha oibríochta amhail 

ceanncheathrú bhuan mhíleata le 

haghaidh oibríochtaí míleata 

feidhmiúcháin agus 

neamhfheidhmiúcháin araon; 

Or. en 

 

 


