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ón gCoiste um Fhorbairt

chuig an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

ar thairiscint i gcomhair rún neamhreachtach ar an dréachtchinneadh ón 
gComhairle i dtaca le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta 
Deonaí idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Hondúras i ndáil le 
forfheidhmiú an dlí agus rialachas  i dtaca le foraoisí agus trádáil táirgí 
adhmaid chuig an Aontas Eorpach
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MOLTAÍ

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

1. ag tacú go láidir le tabhairt i gcrích na hidirbheartaíochta i dtaca leis an gComhaontú 
Comhpháirtíochta Deonaí idir AE agus Hondúras, ar chomhaontú é nach amháin a 
chuireann an trádáil inbhuanaithe de tháirgí dleathacha adhmaid chun cinn, ach a bhfuil 
sé mar cuspóir aige dul i ngleic le lománaíocht neamhdhleathach agus feabhas a chur ar 
rialachas foraoise, ar fhorghníomhú an dlí agus ar thrédhearcacht; 

2. á chur in iúl gur geal léi an tiomantas atá léirithe ag Hondúras agus an dul chun cinn atá 
déanta go dtí seo, agus gur eol di gur próiseas fadtéarmach é cur chun feidhme iomlán 
an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Deonaí a mbeidh glacadh pacáiste reachtaíochta 
ag teastáil chuige chun an Córas Dearbhaithe i dtaca le Dlíthiúlacht Adhmaid (TLAS) a 
bhunú agus a chur chun oibríochta; á chur i bhfáth go mbeidh toil pholaitiúil leanúnach 
de dhíth chun an Comhaontú Comhpháirtíochta Deonaí a chur chun feidhme, mar aon 
leis an tiomantas i leith acmhainní suntasacha daonna agus airgeadais chun córas TLAS 
a reáchtáil. 

3. á iarraidh ar an gCoimisiún cistiú a leithdháileadh chun gabháil le cur chun feidhme an 
Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Deonaí mar chuid den chéad chlárthréimhse eile de 
chláir dhéthaobhacha AE (2021-2027); 

4. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé rannpháirtíocht iomlán na ngeallsealbhóirí a 
chinntiú, go háirithe chun an rannpháirtíocht agus an t-idirphlé le pobail dhúchasacha a 
chothabháil, ar cuireadh tús éifeachtach leis, le linn na céime cur chun feidhme agus 
faireacháin den Chomhaontú Comhpháirtíochta Deonaí;

5. á chur in iúl gur geall léi go dtagraíonn sainmhíniú dlíthiúlachta an Chomhaontaithe 
Comhpháirtíochta Deonaí go sonrach do chearta Phobail Dhúchasacha Hondúras agus 
Phobail Hondúras de Shliocht na hAfraice atá ina gcónaí i limistéir foraoise agus do 
phrionsabail an tsaorthoilithe fheasaigh roimh ré (FPIC); 

6. á mheabhrú gur chúis mhór fhoréigin agus sháruithe ar chearta an duine in Hondúras í 
an tionacht talún; á chreidiúint, sa chomhthéacs seo, go bhféadfadh próiseas an 
Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Deonaí cuidiú le cearta tionachta talún a shoiléiriú;

7. ag cur béim ar an bhfíoras go mbraithfidh rath an Chomhaontaithe, inter alia, ar dhul i 
ngleic le calaois agus leis an éilliú; 

8. á iarraidh ar an Aontas Eorpach a áirithiú go mbeidh an Comhaontú Comhpháirtíochta 
Deonaí comhleanúnach lena bheartais go léir.


