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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar an coiste atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á mheabhrú go bhfuil an méadú domhanda ar choiriúlacht chomhshaoil ina bhagairt 
mhéadaitheach ar sprioc Chlár Oibre 2030 NA a bhaint amach; á iarraidh go dtabharfaí 
aitheantas don cheart chun timpeallachta folláine agus inbhuanaithe ar leibhéal NA;

2. ag tathant ar AE tosaíocht sháraitheach pholaitiúil stráitéiseach sa chomhar breithiúnach 
idirnáisiúnta agus a dhéanamh den chomhrac i gcoinne na coiriúlachta comhshaoil agus 
tosaíochta a dhéanamh dó freisin d’institiúidí AE agus COPanna, go háirithe trí 
chomhlíonadh MEAnna a chur chun cinn trí smachtbhannaí coiriúla a ghlacadh, trí 
mhalartuithe dea-chleachtas agus trí mhéadú ar raon feidhme na Cúirte Coiriúla 
Idirnáisiúnta a chur chun cinn ionas go gcumhdófar gníomhaíochtaí coiriúla arb ionann 
iad agus éiceadhíothu;

3. á mheabhrú go bhfuil an Treoir maidir le Dliteanas Comhshaoil (ELD) ríthábhachtach 
do chur chun feidhme an phrionsabail gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as; á chur in 
iúl gur saoth léi nár cuireadh rialacha dliteanais i bhfeidhm den chuid is mó agus nach 
féidir leo a bhfeidhmeanna cúiteacha agus coisctheacha a chomhlíonadh;

4. á thabhairt chun suntais go bhfuil bacainní ann ar chuideachtaí sealbhaíochta atá faoi 
dhliteanas as damáiste don chomhshaol, amhail córas an dliteanais theoranta, 
dócmhainneacht, bacainní ar rochtain ar an gceartas, aga folaigh agus éiginnteacht 
chúisíoch;

5. á thabhairt dá haire go bhféadfadh cuideachtaí mí-úsáid a bhaint as a ndliteanas teoranta 
chun infheistíocht a dhéanamh i dtionscail ghuaiseacha trí eintitis dhlíthiúla ar leithligh 
chun costais chomhshaoil a sheachtrú; ag meabhrú na bearna rialachais atá i slabhraí 
luacha domhanda; á iarraidh go ndéanfar raon feidhme an diandliteanais a leathnú chuig 
máthairchuideachtaí chun riosca an bhaoil mhorálta a sheachaint;

6. á iarraidh go ndéanfar ráthaíochtaí sócmhainneachta éigeantacha a fhorbairt chun 
dliteanais ELD na gcuideachtaí a chumhdach i gcás dócmhainneachta agus go ndéanfar 
cuardach ar theaglaim optamach de reachtaíocht AE a bheidh ann amach anseo maidir 
le dícheall cuí éigeantach i dtaca leis an gcomhshaol, agus ar chórais forfheidhmiúcháin 
riaracháin, shibhialta agus choiriúla arb é is aidhm dóibh dul i ngleic le damáiste don 
chomhshaol;

7. á chur i bhfáth gur gá rochtain ar an gceartas a fheabhsú d’íospartaigh atá thíos le 
damáiste don chomhshaol, i.e. trí ghníomhaíochtaí comhchoiteanna agus sásraí sásaimh, 
go príomha faoi chonradh ceangailteach agus in-fhorfheidhmithe de chuid NA maidir le 
gnó agus cearta an duine; á iarraidh ar an Aontas agus ar a Bhallstáit gach dícheall a 
dhéanamh chun údarás idirnáisiúnta neamhspléach a chruthú i réimse an dliteanais 
comhshaoil.


