
PR\1191217GA.docx PE642.951v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

An Coiste um Fhorbairt

2019/0162(CNS)

22.10.2019

*
DRÉACHT-TUARASCÁIL

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena leasaítear 
Cinneadh 2013/755/AE ón gComhairle an 25 Samhain 2013 maidir le tíortha 
agus críocha thar lear a chomhlachú leis an Aontas Eorpach (‘Cinneadh maidir 
le Comhlachú Thar Lear’)
(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

An Coiste um Fhorbairt

Rapóirtéir: Tomas Tobé

(Nós imeachta simplithe – Riail 52(1) de na Rialacha Nós Imeachta)



PE642.951v01-00 2/6 PR\1191217GA.docx

GA

PR_CNS_LegAct_app

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 agus go 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 leis an bParlaimint 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 cinneadh ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2013/755/AE 
ón gComhairle an 25 Samhain 2013 maidir le tíortha agus críocha thar lear a 
chomhlachú leis an Aontas Eorpach (‘Cinneadh maidir le Comhlachú Thar Lear’)
(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2019)0359),

– ag féachaint d’Airteagal 203 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá 
bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C9-0118/2019),

– ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt (A9-0000/2019),

1. ag formheas an togra ón gCoimisiún;

2. á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici 
imeacht ón téacs atá formheasta ag an bParlaimint;

3. á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint arís má tá sé ar intinn 
aici an téacs a d’fhormheas an Pharlaimint a leasú go substaintiúil;

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

Leis an gCinneadh maidir le Comhlachú Thar Lear (OAD), bunaítear an creat dlíthiúil don 
chaidreamh idir na tíortha agus críocha thar lear, na Ballstáit lena bhfuil siad nasctha, agus an 
tAontas Eorpach. 

Is é cuspóir an togra ná Iarscríbhinn VI OAD a leasú. San Iarscríbhinn sin, tugtar sainmhíniú 
ar an gcoincheap ‘táirge tionscnaimh’ agus ar mhodhanna comhair riaracháin idir an Aontas 
Eorpach agus na tíortha agus críocha thar lear. Tá forálacha ann a bhfuil sé d’aidhm acu córas 
deimhniúcháin tionscnaimh, an Córas Onnmhaireoirí Cláraithe (REX), a chur chun feidhme 
ón 1 Eanáir 2017, ach a bhfuil leas tarscaoilte ann do thíortha agus críocha thar lear go dtí an 
31 Nollaig 2019. 

An 10 Márta 2015, trí Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 2015/428, leasaigh an Coimisiún 
na rialacha tionscnaimh a bhaineann le córas REX maidir le Córas na bhFabhar Ginearálaithe a 
bunaíodh le Rialachán (CEE) Uimh. 2452/93. 

An 24 Samhain 2015, ghlac an Coimisiún Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447, lenar 
aistríodh na rialacha ginearálta uile lena gcuirtear chun feidhme Cód Custaim an Aontais, lena n-
áirítear na forálacha a bhaineann le córas REX maidir le Córas na bhFabhar Ginearálaithe. 

Mar thoradh air sin, tá na forálacha in Iarscríbhinn VI OAD maidir leis na ‘nósanna imeachta don 
chóras onnmhaireoirí cláraithe’ éagsúil ó na cinn i rialacha tionscnaimh Chóras na bhFabhar 
Ginearálaithe.  

Ba cheart Iarscríbhinn VI OAD a leasú, dá bhrí sin, chun comhréireacht le forálacha chóras REX 
a leagtar síos i Rialachán (AE) 2015/2447 a áirithiú agus chun a imscaradh agus a chur chun 
feidhme ag na tíortha agus críocha thar lear ón 1 Eanáir 2020 a áirithiú.

I bhfianaise go bhfuil údar cuí leis an mbeart sin, molann an Cathaoirleach go nglacfar an 
togra seo gan leasú, i gcomhréir le Riail 52 de na Rialacha Nós Imeachta. 


