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An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht.
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An tUasal Antonio Tajani
An Cathaoirleach
An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Comhaontú 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,

I gcomhréir leis an moladh ó Chomhdháil na nUachtarán an 7 Feabhra 2019, chinn an Coiste 
um Iompar agus um Thurasóireacht a iarraidh Rial 56(1) a chur i bhfeidhm chun tuairim a chur 
faoi bhráid an Choiste um Ghnóthaí Bunreachtúla agus tá an tuairim á cur in iúl sa litir seo.  

Is mian leis an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht na barúlacha seo a leanas a chur in 
iúl:

1. Meabhraíonn sé a thábhachtaí atá an earnáil iompair do dheiseanna fáis agus fostaíochta; 
cuireann sé béim ar an bhfíoras go mbeidh an Comhchoiste, arna bhunú leis an 
gComhaontú um Tharraingt Siar, ag díriú ar cheanglas neamhchoinníollach na 
cómhalartachta i gcás rochtain fhrithpháirteach ar na margaí iompair, go háirithe sna 
hearnálacha eitlíochta, iarnróid, bóithre agus muirí, le lánurraim do chearta paisinéirí 
AE agus do shaorghluaiseacht daoine, earraí agus seirbhísí;

2. Cuireann sé béim ar an ngá atá le comhaontuithe a chur i gcrích chun leanúnachas na 
seirbhísí iompair idir AE agus an Ríocht Aontaithe a ráthú;

3. Tarraingíonn sé aird ar an ngá atá le maoiniú leanúnach a áirithiú do thionscadail 
bhonneagair comhaontuithe, go háirithe faoi chuimsiú TEN-T, CEF agus SES, agus 
freisin do Chomhthionscnaimh Teicneolaíochta amhail Spéir Ghlan I agus Spéir 
Ghlan II; agus measann sé go bhfuil sé ríthábhachtach go ndéanfaidh an Ríocht 
Aontaithe a cuid gealltanas agus oibleagáidí airgeadais a chomhlíonadh ina n-iomláine, 
fiú amháin má bhíonn siad fós ar marthain tar éis ré bhallraíochta na Ríochta Aontaithe 
in AE;
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Tar éis na barúlacha thuasluaite a chur san áireamh, molann an Coiste um Iompar agus um 
Thurasóireacht don Choiste um Ghnóthaí Bunreachtúla a thoiliú a thabhairt do dhaingniú an 
Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach.

Le dea-mhéin,

((Sínithe)) [Karima Delli]
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