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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 atá beartaithe don 
dréachtghníomh.)
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Prótacal chur chun feidhme an 
Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach 
agus Poblacht na Seineagáile a thabhairt i gcrích
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (13484/2019),

– ag féachaint do Phrótacal chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta 
Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Seineagáile 
(13483/2019),

– ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 
43, i gcomhar le Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v), agus Airteagal 218(7) 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9-0178/2019),

– ag féachaint dá rún reachtach ar an dréachtchinneadh,

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

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Fhorbairt agus ón gCoiste um Buiséid,

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

1. ag tabhairt a toilithe an Prótacal a thabhairt i gcrích;

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 na 
Seineagáile.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá an tAontas Eorpach tar éis roinnt Comhaontuithe Comhpháirtíochta Iascaigh, chomh maith 
le prótacail, a shíniú le tíortha nach Ballstáit den Aontas Eorpach iad. Trí mheán na 
gcomhaontuithe comhpháirtíochta san earnáil iascaigh, tugann an tAontas tacaíocht airgeadais 
agus theicniúil mar mhalairt ar chearta iascaireachta le haghaidh stoic bharrachais i limistéar 
eacnamaíoch eisiach (LEE) na tíre, i dtimpeallacht atá rialáilte le dlí. Díríonn na 
comhaontuithe sin freisin ar chaomhnú acmhainní agus ar inbhuanaitheacht an chomhshaoil, 
ag áirithiú go bhfuil gach soitheach AE faoi réir na rialacha céanna maidir le rialú agus 
trédhearcacht, agus ag tacú le beartas iascaigh inbhuanaithe féin na tíre comhpháirtíochta. Ag 
an am céanna, áirítear clásal i ndáil le hurraim do chearta an duine i ngach prótacal atá ag 
gabháil le comhaontuithe iascaigh.

Tháinig an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir Poblacht na Seineagáile agus an 
tAontas Eorpach1 (dá ngairtear “an Comhaontú” anseo feasta) i bhfeidhm an 20 Samhain 
20142 agus rinneadh é a athnuachan go huathoibríoch ó shin. Chuaigh an Prótacal reatha in 
éag an 19 Samhain 2019. 

Ar bhonn na dtreoracha caibidlíochta ábhartha3, sheol an Coimisiún caibidlíochtaí le Rialtas 
Phoblacht na Seineagáile (dá ngairtear “an tSeineagáil” anseo feasta) d’fhonn Prótacal nua 
don Chomhaontú a thabhairt i gcrích. Ar chríochnú na gcaibidlíochtaí sin, cuireadh 
inisealacha le Prótacal nua an 19 Iúil 2019. Cumhdaíonn an Prótacal sin tréimhse cúig bliana 
ó dháta a chur i bhfeidhm go sealadach, i.e. ó dháta a shínithe, mar a leagtar síos in Airteagal 
16 de.

I gcomhréir le tosaíochtaí athchóiriú an Bheartais Iascaigh4, tugann an Prótacal nua deiseanna 
iascaireachta do shoithí an Aontais Eorpaigh in uiscí na Seineagáile, bunaithe ar an 
gcomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil agus ag leanúint na moltaí ón gCoimisiún Idirnáisiúnta 
um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT). Cuireann an Prótacal nua sin san áireamh 
torthaí na meastóireachta a rinneadh ar an bPrótacal roimhe seo (2014-2018) agus ar 
mheastóireacht réamhbhreathnaitheach ar cibé ar cheart Prótacal nua a thabhairt i gcrích nó 
nár cheart. Is saineolaithe seachtracha a rinne an dá mheastóireacht. Cuirfidh an Prótacal ar 
chumas an Aontais Eorpaigh agus na Seineagáile oibriú níos dlúithe i gcomhar lena chéile 
freisin maidir le cur chun cinn a dhéanamh ar shaothrú fónta acmhainní iascaigh in uiscí na 
Seineagáile agus chun tacú le hiarrachtaí na Seineagáile a hearnáil iascaigh a fhorbairt, ar 
mhaithe leis an dá pháirtí.

Déantar foráil sa Phrótacal maidir le deiseanna iascaireachta sna catagóirí seo a leanas:

– 28 mbád saighne tuinnín ina bhfuil saoráidí reoiteora;
– 10 mbád cuaille agus dorú; 
– 5 bhád spiléireachta; 
– 2 thrálaer.

1 IO L 304, 23.10.2014, lch. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/ga/documents-publications/treaties-

agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=ga
3 Arna nglacadh sa Chomhairle Talmhaíochta agus Iascaigh an 15 Iúil 2019.
4 IO L 354, 28.12.2013, lch. 22.

https://www.consilium.europa.eu/ga/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=ga
https://www.consilium.europa.eu/ga/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=ga
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Is é EUR 1 700 000 ranníocaíocht airgeadais bhliantúil an Aontais Eorpaigh, bunaithe ar an 
méid seo a leanas:

(a) méid atá nasctha le rochtain agus é socraithe ag EUR 800 000, go sonrach le haghaidh 
tonnáiste tagartha de 10 000 tona tuinnín in aghaidh na bliana, agus le cainníocht 
ghabhála údaraithe i gcolmóirí dubha de 1 750 tona aghaidh na bliana, ar laghdú é sin 
i gcomparáid leis an bPrótacal reatha (2 000 tona); 

(b) tacaíocht d’fhorbairt bheartas earnála iascaigh na Seineagáile atá socraithe ag 
EUR 900 000 in aghaidh na bliana ar feadh ré iomlán an Phrótacail. Tá an tacaíocht 
sin ag comhlíonadh chuspóirí bheartas náisiúnta na Seineagáile maidir le bainistiú 
inbhuanaithe a cuid acmhainní iascaigh i rith ré iomlán an Phrótacail.

Déantar méid iomlán na leithreasaí faoi chomhair gealltanais agus íocaíochtaí a leagan síos sa 
nós imeachta buiséadach bliantúil, lena n-áirítear an cúlchiste le haghaidh prótacail nach 
mbeidh tagtha i bhfeidhm ag tús na bliana5.

Meastar gur 2% den OTI an rannchuidiú a dhéanann an earnáil iascaigh le geilleagar na 
Seineagáile, agus gurb ionann agus 16% d’onnmhairí na tíre na táirgí éisc a onnmhairítear 
aisti. Breathnaítear ar an earnáil iascaigh mar earnáil atá ag forbairt agus atá in ann cur le 
cuspóirí an phlean forbartha náisiúnta dar teideal Plan Sénégal Émergent atá ina phointe 
tagartha den bheartas náisiúnta sa mheántéarma agus san fhadtéarma, agus freisin leis na mór-
iarrachtaí atá déanta ag an tír chun critéir inbhuanaithe chomhshaoil a chomhlíonadh.

Leanann an tAontas Eorpach agus an tSeineagáil dá gcomhar le creat uileghabhálach 
Chomhaontú Contonou. Déantar na bearta tacaíochta eacnamaíocha a mhéid a bhaineann leis 
an iascach a chur i bhfeidhm tríd an gClár Dreasachtaí Réigiúnach, go sonrach clár PESCAO, 
arb é is aidhm dó feabhas a chur ar rialachas na hearnála iascaigh agus ar an gcomhrac in 
aghaidh na hiascaireachta neamhdhleathaí (NNN) agus a bhfuil buiséad de EUR 15 milliún 
aige don tréimhse 2018-2024.

Tá na gabhálacha de cholmóirí dubha i gcrios iascaigh na Seineagáile agus i gcriosanna 
iascaigh na dtíortha comharsanacha tar éis cur leis an mbrú atá ar iascach na stoc éisc sin. De 
réir chomhairle eolaíoch an Choiste Iascaigh um an Atlantach Thoir Láir (CECAF), tá 
iascaireacht na gcolmóirí dubha á déanamh laistigh de theorainneacha na hinbhuanaitheachta 
ach go moltar i dtuarascáil mheastóireachta an Choiste go laghdófaí aon ghabhálacha breise 
de cholmóirí dubha chun ráta básmhaireachta an speicis sin ag an iascaireacht a laghdú. 
Aontaíodh é sin i gcaibidliú an Phrótacail seo.

Beidh soithí iascaireachta an Aontais teorannaithe do na criosanna iascaigh ar an mórmhuir, 
rud a íoslaghdóidh an trasnú ar earnáil na hiascaireachta ar mhionscála sa tSeineagáil agus ar 
an gcaoi sin ní chruthófar baol do shlite beatha na n-iascairí sin. Is in iascaireacht na 
trálaeireachta ar an domhain go príomha a bheidh trasnú idir flíteanna an Aontais agus 
flíteanna na Seineagáile, mar a bhfuil 3 nó 4 aonad Seineagálach gníomhach ag a bhfuil 
teorainneacha gabhála de dhá oiread an TAC de 2 000 tona atá ar fáil do thrálaeir ón Aontas.

5 I gcomhréir leis an gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Comhar in Ábhair Bhuiséadacha (2013/C 
373/01).
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Deimhnítear sa tuarascáil meastóireachta réamhbhreathnaithí don Phrótacal deiridh (2014-
2019) go raibh an Prótacal éifeachtach go ginearálta i rannchuidiú le saothrú inbhuanaithe 
acmhainní i gcrios iascaigh na Seineagáile agus moltar ann gur cheart Prótacal nua a chur i 
gcrích.


