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Ábhar: Tuairim ar an gCinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt 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, a chara,

Táim ag scríobh chugat i dtaca le toiliú do Choiste leis an gCinneadh ón gComhairle maidir le 
tabhairt 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)). Ag a chruinniú an 21 Eanáir 2020, 
ghlac an Coiste um Achainíocha tuairim i bhfoirm litreach, ar cúis áthais dom í a chur faoi do 
bhráid leis seo.

Ag an gcruinniú sin1, bheartaigh an Coiste um Achainíocha iarraidh ar an gCoiste um Ghnóthaí 
Bunreachtúla, mar an coiste atá freagrach as an gcomhad, a mholadh go dtabharfaidh an 
Pharlaimint a toiliú don Chinneadh ón gComhairle.

Le hAirteagal 227 TFEU, tugtar an Ceart chun Achainí a dhéanamh chuig Parlaimint na hEorpa 
do shaoránaigh uile AE agus do chomhlachtaí nó daoine aonair a bhfuil cónaí orthu ar chríoch 
AE. Ciallaíonn sé sin nach mbeidh  de cheart a thuilleadh ag saoránaigh na Ríochta Aontaithe 
atá ina gcónaí sa Ríocht Aontaithe i ndiaidh Brexit achainí a dhéanamh, iarratas a dhéanamh 
leis an Ombudsman Eorpach agus páirt a ghlacadh i dTionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. 
Beidh na cearta sin uile fós ag saoránaigh AE a bhfuil cónaí orthu sa Ríocht Aontaithe ach 
caillfidh saoránaigh RA a bhfuil cónaí orthu in AE an ceart chun páirt a ghlacadh i dTionscnamh 
Eorpach ó na Saoránaigh cé go gcoinneoidh siad an ceart chun achainí a dhéanamh.

Dar leis an gCoiste um Achainíocha, tá tábhacht mhór ag baint leis an 210 achainí a fuarthas ó 

                                               
1 Bhí na daoine seo a leanas i láthair ag an vótáil chríochnaitheach:
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na saoránaigh, ina gcuireann siad a gcuid údair imní thromchúiseacha in iúl faoin gcaoi ina 
ndéanfaidh Brexit difear dá gcearta, go háirithe, maidir leis an gceart chun iarratas a dhéanamh 
leis an Ombudsman agus chun páirt a ghlacadh i dTionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. 
Chomh maith leis sin, fuair an Coiste um Achainíocha go leor achainíocha maidir le cearta chun 
athaontú teaghlaigh, cúram sláinte, cearta vótála agus cearta cónaithe. Dá bhrí sin, ba mhaith 
leis an gCoiste um Achainíocha béim a leagan ar a thábhachtaí agus atá sé cearta na saoránach 
a chosaint mar a ráthaítear leis an gComhaontú um Tharraingt Siar.

Meabhraíonn an Coiste um Achainíocha gurb í an phríomhthosaíocht atá aige i gcónaí ná cearta 
na saoránach a chosaint. Tugann sé dá aire go leagtar síos sa Chomhaontú na forálacha maidir 
le coimirciú an stádais agus na gceart arna n-eascairt as dlí an Aontais atá ag saoránaigh agus 
teaghlaigh AE agus saoránaigh agus teaghlaigh den Ríocht Aontaithe  a ndéanann tarraingt siar 
na Ríochta Aontaithe difear dóibh. Tugann an Coiste um Achainíocha dá aire go gcosnaítear 
leis an gComhaontú um Tharraingt Siar cearta na saoránach sin agus cearta na ndaoine dá 
dteaghlaigh, a d’fheidhmigh a gceart saorghluaiseachta sa Ríocht Aontaithe i gcomhréir le dlí 
an Aontais roimh dheireadh na hidirthréimhse agus a leanann de bheith ina gcónaí sa Ríocht 
Aontaithe  ina dhiaidh sin, chomh maith le cearta shaoránaigh den Ríocht Aontaithe a bhfuil na 
cearta céanna á bhfeidhmiú acu i mBallstát de AE 27.

Meabhraíonn an Coiste um Achainíocha gur ceart bunúsach é an ceart chun vótáil i dtoghcháin 
ar ceart é atá i gcoiteann ag traidisiúin bhunreachtúla na mBallstát, agus a aithnítear i gconarthaí 
AE faoin gceart chun rannpháirtíochta pholaitiúla. Is minic a d’ardaigh achainígh ceisteanna 
faoi pháirt a bheith á glacadh ag saoránaigh AE sa saol daonlathach agus faoi na cearta vótála 
atá acu agus iad ina gcónaí i mBallstát eile.

Dá bhrí sin, is oth leis an gCoiste um Achainíocha gur baineadh an ceart vótála ó go leor 
saoránach den Ríocht Aontaithe tar éis dóibh a bheith ina gcónaí i mBallstát eile ar feadh breis 
agus 15 bliana. Bhain an Ríocht Aontaithe an ceart sin dá shaoránaigh ar an mbun nach 
ndéanann cinntí polaitiúla arna nglacadh ina dtír bhaile difear d’easaoránaigh. Baineann an 
Ríocht Aontaithe an ceart vótála dá saoránaigh i dtoghcháin Eorpacha más rud é go bhfuil 
buanchónaí orthu i dtríú tír, lena n-áirítear i mBallstáit fiú.

Is oth leis an gCoiste nár ceadaíodh do go leorsaoránach den Ríocht Aontaithe agus nár 
ceadaíodh do gach saoránach de AE 27 vótáil sa reifreann maidir le Brexit fiú amháin dá mba 
rud é go raibh toradh na vótála ríthábhachtach dá saoil. Is ceart bunúsach é an ceart vótáil i 
dtoghcháin agus i reifrinn dhleathacha agus is gá é a chosaint i ngach  uile imthosca. Níor cheart 
é a aistarraingt ó shaoránaigh a chinneann ar lonnú i mBallstát eile agus gluaiseacht faoi 
shaoirse ann.

Agus an meall mór ar deireadh, cuireann an Coiste um Achainíocha i bhfios go n-áiritheoidh 
an stát óstach go mbeidh aon nós imeachta riaracháin le haghaidh iarratais ar stádas cónaitheora 
rianúil, trédhearcach agus simplí agus go seachnófar aon ualaí neamhriachtanacha. Measann an 
Coiste nach bhfuil an córas atá molta ag Oifig Gnóthaí Baile na Ríochta Aontaithe, maidir leis 
an ‘nós imeachta clárúcháin’, do shaoránaigh de AE 27 chun iarratas a dhéanamh ar stádas 
cónaithe, chomh trédhearcach agus simplí agus ba cheart dó a bheith agus go gcruthaítear  ualaí 
riaracháin neamhriachtanacha agus mhíchóra leis do shaoránaigh de AE 27, agus go bhfuil an 
baol ann leis go mbainfear cearta cónaithe de shaoránaigh a bhfuil go dlisteanach ina dteideal 
fiú.

Cuireann an Coiste um Achainíocha in iúl gur cúis imní dó cur chun feidhme reatha na Scéime 
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Lonnaithe, go príomha úsáid threallach an stádais ‘réamhlonnaithe’ chun stádais  ‘lonnaithe’ 
iomlána a shéanadh mar gheall ar mhionsonraí teicniúla, agus na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a 
bheith ann dóibh siúd nach gcuireann iarratas isteach roimh an spriocdháta. Tá an chúis imní 
sin bunaithe ar a bhfuil ráite ag an Oifig Gnóthaí Baile faoin bhféidearthacht go bhféadfaí 
saoránaigh de AE a dhíbirt agus ar an easpa beart chun cuidiú le saoránaigh leochaileacha.

Ag féachaint don mhéid thuasluaite, iarann an Coiste um Achainíocha ar údaráis na Ríochta 
Aontaithe na bearta is gá a dhéanamh chun a ráthú go gcosnófar agus go ráthófar go cuí cearta 
na saoránach de AE atá ina gcónaí sa Ríocht Aontaithe.

Iarann an Coiste um Achainíocha ar an gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla, a mholadh go 
dtabharfaidh an Pharlaimint a toiliú don Chinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt 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.

Is mise, le meas,

Dolors Montserrat
Cathaoirleach
An Coiste um Achainíocha
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