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Siombailí don nós imeachta

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

***I An gnáthnós imeachta rechtach (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 atá beartaithe don 
dréachtghníomh.)
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

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 i dtaca le foraoisí, rialachas agus trádáil táirgí adhmaid chuig an 
Aontas Eorpach
(12543/2020– C9-0000/2020 – 2020/0157(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (12543/2020),

– ag féachaint don dréacht-Chomhaontú Comhpháirtíochta Deonaí idir an tAontas 
Eorpach agus Hondúras i ndáil le forfheidhmiú an dlí i dtaca le foraoisí, rialachas agus 
trádáil táirgí adhmaid chuig an Aontas Eorpach (xxxxx/2020),

– ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir leis na chéad 
fhomhíreanna d’Airteagail 207(3), agus 207(4), i gcomhar le hAirteagal 218(6), an dara 
fomhír, pointe (a)(v), agus Airteagal 218(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (C9-0000/2020),

– ag féachaint do rún neamhreachtach uaithi an ...1 maidir leis an dréachtchinneadh,

– ag féachaint do Riail 105(1) agus (4), agus Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Fhorbairt,

– ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A9-0000/2020),

1. ag tabhairt a toilithe do thabhairt i gcrích an Chomhaontaithe;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Phoblacht Hondúras.

1 Téacsanna a glacadh an dáta sin, P9_TA(0000)0000.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN 

D’fhoilsigh an tAontas Eorpach a Phlean Gníomhaíochta maidir le Forfheidhmiú an Dlí, 
Rialachas agus Trádáil i dtaca le Foraoisí (FLEGT) in 2003. Tá sé mar aidhm aige lománaíocht 
neamhdhleathach sa domhan a chomhrac. Trí Chomhaontuithe Comhpháirtíochta Deonacha 
(VPAnna) le tríú tíortha táirgthe adhmaid, osclaítear AE d’allmhairí adhmad agus táirgí 
adhmaid a tháirgtear go dleathach teacht isteach ar an Margadh Aonair. Is comhaontuithe 
trádála ceangailteacha iad na comhaontuithe sin. Cuidíonn siad freisin le rialáil agus rialachas 
níos fearr in earnáil na foraoise sa tír is onnmhaireoir. 

Is é Hondúras an chéad tír sa Mheiriceá Laidineach a thosaigh agus a thug idirbheartaíocht i 
dtaca le Comhaontú Comhpháirtíochta Deonaí leis an Aontas Eorpach i gcrích. Cuireadh tús 
leis an idirbheartaíocht in 2013 agus tugadh i gcrích í in 2018, agus is é Hondúras an chéad 
chomhpháirtí VPA riamh a raibh pobail dhúchasacha aige mar ghrúpa leasmhar ar leith ag an 
mbord caibidlíochta. Tá an chéad chéim thábhachtach glactha anois chun idirbheartaíocht VPA 
a thabhairt i gcrích. A luaithe a bheidh an comhaontú daingnithe agus tagtha i bhfeidhm, beidh 
an chéim feidhmiúcháin ina dhiaidh sin ríthábhachtach. Ní mór Córas Dearbhaithe i dtaca le 
Dlíthiúlacht Adhmaid (TLAS) a bheith i bhfeidhm, le rialú éifeachtach ar an slabhra soláthair, 
agus sásraí chun comhlíonadh a fhíorú, chomh maith le bheith faoi réir iniúchtaí 
neamhspleácha. Ní fhéadfar tosú le ceadúnais FLEGT a eisiúint go dtí sin. Tríd na ceadúnais 
sin ceadófar táirgí teacht isteach ar an Margadh Aonair toisc go comhlíonann siad critéir 
Rialachán Adhmaid an Aontais. 

Cé nach dtéann ach cuid bheag d’onnmhairí adhmaid agus táirgí adhmaid Hondúras go dtí AE, 
tá sé mar aidhm ag an gcomhaontú sin ní hamháin an sciar sin a mhéadú ach bealaí onnmhairithe 
a oscailt freisin do Hondúras agus margaí eile a shocraíonn coinníollacha maidir le honnmhairí 
adhmaid a tháirgtear go dleathach. Don Aontas Eorpach, tá an comhaontú i gcomhréir lena 
chuspóirí chun bainistiú inbhuanaithe ar fhoraoisí a spreagadh, chun aghaidh a thabhairt ar 
dhífhoraoisiú agus díghrádú foraoisí, agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn, mar atá 
geallta aige i gClár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe, Comhaontú Pháras, spriocanna 
Aichi den Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, comh maith le Plean 
Straitéiseach na Náisiún Aontaithe i ndáil le Foraoisí 2017-2030.

Clúdaítear beagnach leath den limistéar talún i Hondúras le foraoisí agus tá líon mór crann agus 
speiceas neamhaicmithe fós ann. Is ionann leath den limistéar foraoise agus foraois bháistí. Ó 
2015, tá caillteanas fhoraoisí Hondúras ag 12.5%, mar thoradh ar an athrú aeráide, dóiteáin 
foraoise, dífhoraoisiú agus lománaíocht neamhdhleathach. Tá tábhacht na hearnála foraoise i 
ngeilleagar Hondúras laghduithe thar tréimhse fhada, mar thoradh ar cheanglais níos déine 
maidir le dlíthiúlacht adhmaid ar mhargaí onnmhairithe Hondúras, agus dífhoraoisiú. Ba cheart 
do chur chun feidhme rathúil maidir leis an VPA sin cuidiú go dearfach chun earnáil na foraoise 
i Hondúras a neartú agus ba cheart go dtiocfadh méadú ar onnmhairí adhmaid a tháirgtear go 
dlíthiúil mar thoradh air, agus go dtiocfadh geilleagar níos láidre agus poist as sin.  

Tá leibhéil airde bochtaineachta, foréigin agus éillithe i Hondúras. Tá an rapóirtéir den tuairim 
gur cheart tacaíocht iomlán a thabhairt d’aon tionscnamh inar féidir an tsochaí sibhialta, an 
earnáil phríobháideach, pobail dhúchasacha agus an rialtas a thabhairt le chéile chun réitigh a 
fháil d’earnáil foraoise inbhuanaithe, amhail an idirbheartaíocht mar thoradh ar an VPA sin, 
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agus gur cheart é a spreagadh. Dá bhrí sin, ní mór do Pharlaimint na hEorpa a toiliú a thabhairt 
don chomhaontú tábhachtach seo. Ina theannta sin, ní mór don Aontas Eorpach faireachán 
cúramach a dhéanamh agus tacaíocht acmhainneachta a thairiscint chun a chur chun feidhme 
éifeachtach a áirithiú. Is deis é sin do chomhaontú a mbeidh tairbhe ag cách as, ach is freagracht 
é freisin chun gníomhú nuair is féidir linn, maidir le hobair ar mhaithe le cuspóirí 
comhchoiteanna agus comhdhúsláin a chomhrac le chéile. 


