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Ábhar: Tuairim ar thabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na 
Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas 
Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach 
(2018/0427(NLE))

A Chathaoirligh,

Is cúis áthais dom a chur in iúl duit gur chinn Coiste LIBE an 26 Feabhra 2019, de thoradh an 
chinnidh ó Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí an 12 Feabhra 2019, mar a d’fhormhuinigh 
CoP an 14 Feabhra 2019, a iarraidh go bhféadfadh sé tuairim i bhfoirm litreach a chur faoi 
bhráid Choiste AFCO faoin nós imeachta dá dtagraítear thuas, de bhun Riail 56 (1) de na 
Rialacha Nós Imeachta.

Ghlac ár gCoiste an tuairim sin sa chruinniú a bhí aige an 13 Eanáir 2020. Sa chruinniú sin, 
chinn sé a iarraidh ar an gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla, mar an coiste atá freagrach, na 
moltaí seo a leanas a áireamh ina dhréachtmholadh.

Dá bhrí sin, tarchuirim leis seo an tuairim ó Choiste LIBE ina bhfuil dhá chuid, eadhon cuid A 
(Barúlacha ginearálta) agus cuid B (Barúlacha téamacha in aghaidh réimse inniúlachta LIBE). 
Sa tuairim, tugtar aghaidh ar na saincheisteanna sin a thagann faoi inniúlacht Choiste LIBE 
agus atá bunriachtanach do phróiseas tarraingthe siar atá ordúil agus atá ullmhaithe go 
hiomchuí, eadhon cás agus cearta shaoránaigh AE agus na Ríochta Aontaithe, cosaint sonraí 
pearsanta, tearmann, imirce agus bainistiú teorainneacha, maille le slándáil, comhar i 
bhforfheidhmiú an dlí agus comhar breithiúnach in ábhair choiriúla. Chun na críche sin, ní 
thráchtar ann ach ar théacs an dréacht-Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, lena n-áirítear 
maidir leis an ionchas i dtaobh comhar a bheith ann amach anseo idir an tAontas agus an Ríocht 
Aontaithe.
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Le dea-mhéin,

Juan Fernando López Aguilar
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MOLTAÍ

A. Barúlacha ginearálta

Leagann Coiste LIBE béim ar an ngá atá ann lena áirithiú go mbeidh tionchar tharraingt siar 
na Ríochta Aontaithe as an Aontas chomh teoranta agus is féidir. Tá tábhacht ar leith ag 
roinnt leis sin i gcás na n-ábhar a thagann faoi shainchúram Choiste LIBE dá dtagraítear 
thuas, mar go ndéanann siad difear do ghnéithe bunúsacha de shaol daoine.  

Measann Coiste LIBE go bhfuil sé mar aidhm leis an gComhaontú um Tharraingt Siar a 
bheith ina chreat le haghaidh tarraingt siar ordúil lena maolaítear éifeachtaí díobhálacha 
imeacht na Ríochta Aontaithe a mhéid is féidir. 

Ar deireadh, tá ár gCoiste den tuairim gur cheart go mbeadh aon chomhar idirnáisiúnta a 
bheidh ann amach anseo idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe ina léiriú i gcónaí ar an 
urraim chomhroinnte don dlí idirnáisiúnta, do chearta an duine agus don smacht reachta.

B. Barúlacha téamacha

1. Cearta na saoránach

De réir an rúin ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Bealtaine 20181, ba cheart go n-áiritheofaí 
“nach ndéanfaidh Brexit difear do chearta shaoránaigh AE atá ina gcónaí go dlíthiúil sa 
Ríocht Aontaithe ná do chearta shaoránaigh RA atá ina gcónaí go dlíthiúil in AE-27”, agus is 
díol sásaimh dár gCoiste an Comhaontú um Tharraingt Siar toisc gur céim mhór atá ann i 
dtreo príomhéileamh sin na Parlaiminte a thabhairt chun fíoraithe. Rud dearfach freisin is ea 
go bhfuil na hoibleagáidí atá ar an Ríocht Aontaithe agus ar an Aontas ina leith sin bunaithe 
ar chómhalartacht. 

Dá bhrí sin, is ríthábhachtach le Coiste LIBE go ndéanfar, faoin gComhaontú um Tharraingt 
Siar, cearta na saoránach, lena n-áirítear a léirmhíniú breithiúnach, a choinneáil le linn na 
hidirthréimhse, lena dtugtar freisin an tslí agus an t-am is gá do shaoránaigh ar an dá thaobh 
chun a saol a bheartú. Ráthaítear ‘cosaint ar feadh an tsaoil’ freisin faoi Airteagal 39 den 
Chomhaontú, agus rud dearfach i ndáil leis sin freisin is ea an leathnú ar dhlínse Chúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE) tar éis na tarraingthe siar agus nádúr 
ceangailteach an chásdlí a tugadh isteach roimh dheireadh na hidirthréimhse. Is díol sásaimh 
dár gCoiste freisin é daoine reatha den teaghlach agus leanaí a bheidh ann amach anseo a 
bheith á gcumhdach go foriomlán leis an gComhaontú um Tharraingt Siar, agus na 
ráthaíochtaí gaolmhara maidir le hathaontú teaghlaigh, cosaint ar dhíbirt, coimircí maidir leis 
na ceanglais chun an ceart fanachta agus cearta ábhartha nós imeachta a chruthú, maille le 
dearbhú gaolmhar rialtas na Ríochta Aontaithe nach ndéanfaidh sí, le linn na hidirthréimhse, 
agus murab ionann agus an cleachtas a bhí aici le déanaí, an ceanglas um Árachas 
Cuimsitheach Breoiteachta a chur i bhfeidhm maidir le saoránaigh sin an Aontais a dhéanann 
iarratas ar stádas réamhlonnaithe nó ar stádas lonnaithe. 

1 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Márta 2018 maidir leis an gcreat don chaidreamh a bheidh ann amach anseo 
idir AE agus an Ríocht Aontaithe (2018/2573(RSP))
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Tá foláirimh áirithe sa Chomhaontú um Tharraingt Siar freisin, toisc, mar shampla, nach 
dtiocfaidh catagóirí áirithe saoránach a chumhdaítear faoi dhlí an Aontais faoi láthair, mar a 
léirmhíníonn Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh iad, faoi fhorálacha an Chomhaontaithe 
(e.g. náisiúnaigh den Ríocht Aontaithe atá ag filleadh ar an Ríocht Aontaithe i dteannta daoine 
dá dteaghlach nach den Aontas iad, daoine faoi mhíchumas agus cúramóirí, náisiúnaigh tríú 
tír a bhfuil cónaí orthu sa Ríocht Aontaithe agus a bhfuil dlúthnaisc dhlíthiúla acu leis na 
Ballstáit amhail náisiúnaigh tríú tír a rugadh san Aontas, dídeanaithe aitheanta agus daoine 
gan stát). Ar an iomlán, áfach, leagtar amach i bhforálacha an Chomhaontaithe um Tharraingt 
Siar córas lena soláthrófar, ar a laghad, deimhneacht dhlíthiúil agus intuarthacht, agus lena 
gcosnófar, cuid mhór, cearta shaoránaigh sin an Aontais Eorpaigh agus na Ríochta Aontaithe 
a bhain leas as na cearta a eascraíonn ón tsaorghluaiseacht agus ó shaoránacht an Aontais.

Tá imní ar Choiste LIBE go mbeidh cearta éagsúla ag saoránaigh i dTuaisceart Éireann ag 
brath ar a náisiúntacht; áitíonn sé ar údaráis na Ríochta Aontaithe a áirithiú nach ndéanfar 
maolú ar chearta na saoránach i dTuaisceart Éireann agus Comhaontú Aoine an Chéasta ina 
iomláine a urramú.

Faoi mar atá nithe suite, ní bheidh aon chearta saorghluaiseachta ag náisiúnaigh na Ríochta 
Aontaithe a thuilleadh, ón mBallstát ina raibh cónaí orthu go Ballstát eile, tar éis dheireadh na 
hidirthréimhse, agus, chun saorghluaiseacht a theachtadh tuilleadh, ní bheidís in ann iarratas a 
dhéanamh ar shaoránacht Ballstáit ach faoin dlí náisiúnta ábhartha ná ar stádas fadtéarmach 
cónaitheora ach faoi dhlí an Aontais. Is é tuairim an Choiste seo gur cheart go mbeadh sa 
chomhaontú idirnáisiúnta a bheidh ann amach anseo caomhnú iomlán chearta sin na 
saoránach a ráthaítear faoin gComhaontú um Tharraingt Siar do shaoránaigh an Aontais agus 
na Ríochta Aontaithe araon, tar éis na hidirthréimhse freisin. Sa bhreis air sin, is tábhachtach 
le Coiste LIBE go mbeadh daingniú breise chearta na saoránach - lena n-áirítear 
saorghluaiseacht do náisiúnaigh den Ríocht Aontaithe san Aontas Eorpach bunaithe ar chur 
chuige cómhalartach - ar an gcloch choirnéil agus an chuid dhoroinnte de théacs an 
chomhaontaithe idirnáisiúnta a bheidh ann amach anseo idir an tAontas agus an Ríocht 
Aontaithe. Is den riachtanas freisin é go soiléireodh Ballstáit AE 27 an creat a bheidh le cur i 
bhfeidhm ag gach ceann acu maidir le saoránaigh sin na Ríochta Aontaithe ar mian leo stádas 
cónaitheora a fháil. Ba cheart go mbeadh na bearta sin so-úsáidte agus trédhearcach, chun an 
próiseas a éascú, agus ba cheart go mbeidís saor in aisce chomh maith.

Ina theannta sin, is ábhar imní do Choiste LIBE Scéim Lonnaíochta reatha AE arna chur i 
bhfeidhm ag údaráis na Ríochta Aontaithe, ar dá barr is féidir le saoránaigh an Aontais agus le 
daoine dá dteaghlach iarratas a dhéanamh ar stádas lonnaithe agus ar stádas réamhlonnaithe sa 
Ríocht Aontaithe. Ba cheart aghaidh a thabhairt ar na gnéithe seo a leanas go háirithe a luaithe 
is féidir, agus ar a dhéanaí faoi dheireadh na hidirthréimhse. 

i)  A áirithiú gur cheart d’údaráis na Ríochta Aontaithe aghaidh a thabhairt, trí bhearta 
sonracha, ar fhadhbanna a thagann chun cinn i dtaca le cineál leictreonach an iarratais 
(deacrachtaí catagóirí áirithe saoránach den Aontas rochtain a fháil ar an iarratas, sannadh 
uathoibríoch mícheart stádais réamhlonnaithe in ionad stádas lonnaithe, gan a bheith in ann 
leaganacha páipéir de dhoiciméid éagsúla a thíolacadh), chomh maith le dúshláin eile a 
bhaineann le rochtain a fháil ar an iarratas; 
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ii) A áirithiú go mbeidh neamhspleáchas iomlán ag an Údarás Neamhspleách Faireacháin 
lánneamhspleách a dhéanann athbhreithniú agus maoirseacht ar fheidhmiú an chórais agus 
gníomhú go tapa ar ghearáin ó shaoránaigh an Aontais agus ó dhaoine dá teaghlach;

iii) A áirithiú go ndéanfar bearta chun teacht i gcabhair ar shaoránaigh leochaileacha agus 
chun aghaidh a thabhairt ar a gcás roimh an spriocdháta agus ina dhiaidh, agus na hiarmhairtí 
a mhaolú do na saoránaigh sin de chuid an Aontais nach ndéanann, gan aon neart acu féin air, 
iarratas le Scéim Lonnaíochta AE roimh an spriocdháta d’iarratais; ní mór go seachnófaí 
coiriúlú, idirdhealú, coinneáil agus díbirt saoránach a bheadh i dteideal cónaithe de ghnáth.

2. Cosaint sonraí

Maidir le cosaint sonraí, aontaíonn Coiste LIBE le cuspóir an Chomhaontaithe um Tharraingt 
Siar maidir le leanúnachas na cosanta a thugtar do dhaoine aonair san Aontas a ndéanfar a 
gcuid sonraí pearsanta a phróiseáil sa Ríocht Aontaithe tar éis dháta na tarraingthe siar a 
áirithiú. Soláthraítear le hAirteagail 70-71 den Chomhaontú creat lena mbainfí an cuspóir sin 
amach, le linn na hidirthréimhse agus ina diaidh. Is den riachtanas é, dá bhrí sin, go 
gcuirfeadh an Coimisiún tús gan mhoill leis an measúnú ar leordhóthanacht chreat dlíthiúil 
cosanta sonraí na Ríochta Aontaithe. 

Cé gur leagadh amach go soiléir i bhforálacha an Chomhaontaithe an oibleagáid sin maidir le 
cosaint daoine aonair AE a áirithiú tar éis Brexit, is gá, áfach, go ndéanfadh na módúlachtaí 
praiticiúla a chuirfear chun feidhme an cuspóir sin a urramú go hiomlán. Leagann Coiste 
LIBE béim ar an ngá atá le mionanailís chúramach a dhéanamh ar chreat dlíthiúil cosanta 
sonraí na Ríochta Aontaithe chun a léiriú go bhfuil na coinníollacha uile a cheanglaítear le dlí 
an Aontais maidir le cosaint sonraí, go háirithe Rialacháin (AE) 2016/679 agus (AE) 
2018/1725 agus Treoir (AE) 2016/680, agus cásdlí CBAE á gcomhlíonadh chun a áirithiú go 
mbeidh leibhéal cosanta ann atá coibhéiseach, go bunúsach, leis sin a thugann an tAontas 
Eorpach. Aithníonn Coiste LIBE go ndearna an Ríocht Aontaithe pacáiste cosanta sonraí AE 
a chur chun feidhme ina dlí náisiúnta. Bheadh sé ina bhonn don mheasúnú ar an 
leordhóthanacht. Measann Coiste LIBE gur cheart aird ar leith a thabhairt ar an gcreat dlíthiúil 
atá i bhfeidhm sa Ríocht Aontaithe i réimsí na slándála náisiúnta nó na próiseála sonraí 
pearsanta ag údaráis forfheidhmithe dlí nó d’ábhair a bhaineann le himirce. Meabhraíonn sé 
go bhféadfadh sé nach mbeadh cláir ollfhaireachais amhail Tempora coibhéiseach le rialacha 
AE maidir le cosaint sonraí agus molann sé go láidir go gcuirfí san áireamh cásdlí sa réimse 
sin amhail cás Schrems2.

Dá mb’amhlaidh nach mbeadh creat dlíthiúil cosanta sonraí na Ríochta Aontaithe cáilithe le 
haghaidh cinneadh leordhóthanachta, ba cheart go leagfadh an tAontas Eorpach béim ar an 
ngá atá le rialacha cosanta sonraí maidir le haistrithe idirnáisiúnta a urramú chun leanúnachas 
riachtanach na cosanta a leagtar amach i ndlí cosanta sonraí an Aontais a áirithiú. 

2 Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 6 Deireadh Fómhair 2015 i gCás C-362/14, Maximillian Schrems v An 
Coimisinéir Cosanta Sonraí
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Iarrann Coiste LIBE ar údaráis cosanta sonraí na mBallstát freisin an próiseas iomlán um 
tharraingt siar a leanúint go réamhghníomhach chun rannchuidiú le tarraingt siar rathúil agus 
ordúil gan bac a chur ar chearta ábhar sonraí.  

3. Slándáil, forfheidhmiú an dlí agus comhar breithiúnach in ábhair choiriúla

I réimse an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, déantar foráil sa Chomhaontú um 
Tharraingt Siar do shocruithe soiléire agus mionsonraithe i gcás na n-imeachtaí coiriúla uile 
atá ar feitheamh. Mar gheall ar idirthréimhse a bheith ann ar lena linn a leanfaidh dlí ar leith, 
arna léiriú go soiléir, sin an Aontais d’fheidhm a bheith aige, beifear in ann na himeachtaí sin 
a thabhairt chun críche i gcomhréir le prionsabal na deimhneachta dlíthiúla — prionsabal 
uileghabhálach sa dlí coiriúil agus sa nós imeachta coiriúil.

A mhéid a bhaineann le forfheidhmiú an dlí agus an tslándáil inmheánach, i gcomhréir leis an 
gComhaontú um Tharraingt Siar, tar éis na tarraingthe siar, scoirfidh an Ríocht Aontaithe de 
rochtain a bheith aici ar aon chóras faisnéise de chuid an Aontais, arb é Córas Faisnéise 
Schengen an ceann is tábhachtaí díobh, ar córas é ina bhfuil faisnéis maidir le tríú tíortha agus 
náisiúnaigh de chuid an Aontais araon. Sa Chomhaontú um Tharraingt Siar, leagtar amach 
rialacha maidir le bearta le linn na hidirthréimhse a mbeidh an Ríocht Aontaithe in ann dá 
mbarr leanúint d’fhaisnéis a mhalartú trí na córais go dtí deireadh na hidirthréimhse sin. A 
mhéid a bhaineann le roinnt córais thábhachtacha, amhail SIS agus SIENA, foráiltear leis an 
gComhaontú go bhféadfaí, faoi choinníollacha áirithe, faisnéis oibríochtúil a mhalartú go 
ceann tréimhse teoranta i ndiaidh dheireadh na hidirthréimhse chun a áirithiú nach mbeidh 
luach oibríochtúil na faisnéise atá sna córais ag deireadh na hidirthréimhse ar díth. Leis na 
socruithe sin sa Chomhaontú, ba cheart go laghdófaí an tionchar a bheadh ag dícheangal 
tobann ó chórais faisnéise an Aontais. Is fiú a thabhairt ar aird go mbeidh, i gcás roinnt de 
chórais an Aontais amhail PNR, an t-am is gá ann na socruithe a dhéanfar amach anseo maidir 
le malartú sonraí PNR idir an Ríocht Aontaithe agus an tAontas a chaibidliú, ar cheart do 
CBAE measúnú a dhéanamh orthu freisin. 

A mhéid a bhaineann leis an gcaidreamh a bheidh ann amach anseo leis an Ríocht Aontaithe, 
meabhraíonn an Pharlaimint go ndéantar tagairt sa dearbhú Polaitiúil lena leagtar amach an 
creat don chaidreamh a bheidh ann amach anseo idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht 
Aontaithe do chomhpháirtíocht slándála leathan, chuimsitheach agus chothromaithe lena 
ndéanfar foráil do shocruithe cómhalartacha chun sonraí as an Taifead Ainmneacha Paisinéirí 
(PNR) a mhalartú go tráthúil, go héifeachtach agus go héifeachtúil agus chun go ndéanfar 
torthaí phróiseáil na sonraí sin a stóráil i gcórais náisiúnta próiseála PNR faoi seach, agus 
chun ADN, méarloirg agus sonraí cláraithe feithiclí (Prüm) a phróiseáil, chomh maith le 
comhar oibríochtúil trí Europol agus Eurojust. Ní mór a mheabhrú, áfach, gur roghnaigh an 
Ríocht Aontaithe, tar éis nach raibh oibleagáid uirthi a thuilleadh a bheith rannpháirteach in 
ionstraimí de chuid an Aontais i réimse an chomhair póilíneachta agus bhreithiúnaigh in 
ábhair choiriúla trí bhíthin sásra um rogha gan a bheith páirteach dá bhforáiltear i gConradh 
Liospóin, a bheith rannpháirteach ina dhiaidh sin féin i mbearta reachtacha ar bhonn cás ar 
chás, agus in ainneoin an vóta a caitheadh in 2016 an tAontas a fhágáil, is cosúil gur mian leis 
an Ríocht Aontaithe a bheith páirteach i gcónaí i gcodanna áirithe den chomhar póilíneachta 
agus breithiúnach in ábhair choiriúla tar éis di an tAontas a fhágáil. Ní mór creat soiléir agus 
buan a bheith ann do rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gcomhar póilíneachta agus 
breithiúnach in ábhair choiriúla, seachas cinntí ad hoc.  Is réamhriachtanais riachtanacha iad 
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urraim fhóinteach a thabhairt do chearta bunúsacha daoine aonair, lena n-áirítear go leanfaí de 
bheith ag cloí leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus go dtabharfaí 
éifeacht don Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, agus cosaint leordhóthanach do 
shonraí pearsanta, agus coimircí dlíthiúla éifeachtacha, chun an comhar sin a cheadú. 
Measann Coiste LIBE nach mór don chomhar sin a bheith go hiomlán coinníollach ar na 
prionsabail sin a bheith á n-urramú. Meabhraíonn an Pharlaimint go ndearna údaráis na 
Ríochta Aontaithe cóipeanna de shonraí pearsanta a próiseáladh i gCóras Faisnéise Schengen 
de shárú tromchúiseach ar dhlí an Aontais maidir le cosaint sonraí agus nár réitíodh an sárú 
sin go dtí seo; dá bhrí sin, i gcomhréir leis na réamhriachtanais thuasluaite, iarrann an 
Pharlaimint ar an gComhairle agus ar an gCoimisiún an sárú tromchúiseach sin agus sáruithe 
tromchúiseacha eile a leigheas sula ndéanfar aon chaibidlíocht maidir le modúlachtaí an 
chomhair tar éis meastóireacht thapa agus mhionsonraithe a dhéanamh ar an gcás agus tuairisc 
ábhartha a thabhairt don Pharlaimint ina leith.

4. Tearmann, imirce agus bainistiú teorainneacha

Mar bharúil ghinearálta, is ar éigean a luaitear sa chomhaontú um tharraingt siar an comhar a 
bheidh ann amach anseo i réimse an tearmainn, na himirce agus an bhainistithe teorainneacha. 

Sa chreat sin, ba ghá a shoiléiriú a mhéid ba mhaith leis an Ríocht Aontaithe leanúint de 
bheith ag comhoibriú leis an Aontas Eorpach maidir leis an gComhchóras Eorpach 
Tearmainn, go háirithe Baile Átha Cliath, mar go bhfuil an Ríocht Aontaithe rannpháirteach i 
roinnt ionstraimí faoi láthair.  Ar an gcaoi chéanna, i réimse na himirce, lena n-áirítear comhar 
idirnáisiúnta, bheadh gá le soiléirithe ábhartha ar an gcomhar a bheidh ann amach anseo idir 
an tAontas agus an Ríocht Aontaithe. Ag brath ar rannpháirtíocht leanúnach i gcláir de chuid 
an Aontais, ba cheart socruithe a áireamh freisin sa chomhaontú a bheidh ann amach anseo 
maidir leis an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht mar go bhfuil an méid is 
airde á fháil ag an Ríocht Aontaithe faoi láthair (maidir le bearta i réimse an fhillte). 

A mhéid a bhaineann le bainistiú teorainneacha, níl cead ag an Ríocht Aontaithe faoi láthair a 
bheith ina comhalta iomlán de Frontex ar na forais nár roghnaigh a bheith páirteach i 
gcodanna gaolmhara de acquis Schengen. Oibríonn sí i gcomhar le Frontex ar bhealaí 
éagsúla, áfach, lena n-áirítear tacaíocht oibríochtúil i réimsí an fhillte agus an bhainistithe 
teorainneacha agus na hionadaíochta mar bhreathnóir ar an mBord Bainistíochta. Bheadh sé 
tábhachtach an caidreamh idir Frontex agus an Ríocht Aontaithe mar thríú tír a shoiléiriú 
amach anseo. Tá an chonclúid chéanna ábhartha don ghá atá ann an caidreamh a bheidh ann 
amach anseo idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe a chinneadh le haghaidh malartú 
faisnéise agus úsáid córas mórscála faisnéise le haghaidh bainistiú teorainneacha, go háirithe 
chun na módúlachtaí nua a shoiléiriú ó thaobh rialachais agus deimhneacht dhlíthiúil.

Dá bhrí sin, iarann Coiste LIBE ar Choiste AFCO, mar an coiste atá freagrach, a mholadh don 
Pharlaimint a toiliú a thabhairt don dréachtchinneadh ón gComhairle ar thabhairt i gcrích an 
Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a 
bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do 
Fhuinneamh Adamhach (2018/0427(NLE)).


