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***I
DRÉACHT-TUARASCÁIL
ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena dtugtar de chumhacht don Iodáil comhaontú leis an Eilvéis a chaibidliú 
agus a thabhairt i gcrích lena n-údarófar oibríochtaí cabatáiste le linn soláthar 
seirbhísí iompair paisinéirí i gcóiste agus i mbus i réigiúin teorann an dá thír
(COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht.

Rapóirtéir: Markus Ferber



PE641.369v01-00 2/6 PR\1189897GA.docx

GA

PR_COD_1app

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 le Parlaimint na hEorpa 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 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
dtugtar de chumhacht don Iodáil comhaontú leis an Eilvéis a chaibidliú agus a thabhairt 
i gcrích lena n-údarófar oibríochtaí cabatáiste le linn soláthar seirbhísí iompair 
paisinéirí i gcóiste agus i mbus i réigiúin teorann an dá thír
(COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle 
(COM(2019)0223),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagail 2(1) agus 91 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don 
Pharlaimint (C9-0002/2019),

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an mbunús dlí atá molta,

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 25 Meán 
Fómhair 20191,

– tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún, 

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

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

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh, lena nglacann sí ceannas ar an togra ón 
gCoimisiún;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

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

1 [IO C …, , lch. …] [(nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil)]
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Moltar an cinneadh mar fhreagairt ar iarraidh ón Iodáil cumhacht a thabhairt di i gcomhréir le 
hAirteagal 2(1) CFAE chun comhaontú déthaobhach leis an Eilvéis a chaibidliú agus a 
thabhairt i gcrích lena n-údarófar oibríochtaí cabatáiste le linn soláthar seirbhísí iompair 
paisinéirí i gcóiste agus i mbus i réigiúin teorann an dá thír. I gcruinniú de Choiste um Iompar 
Intíre an Aontais-na hEilvéise i mí an Mheithimh 2018, chuir an Eilvéis in iúl don Choimisiún 
gur mhian léi comhaontú den sórt sin a thabhairt i gcrích freisin. 

Na hoibríochtaí cabatáiste atá beartaithe a bheith á ndéanadh laistigh den Aontas ag iompróirí 
tríú tír nach bhfuil ceadúnas Comhphobail acu, déanfaidh siad difear d’fheidhmiú an 
mhargaidh inmheánaigh do sheirbhísí cóiste agus bus, mar a bhunaítear le Rialachán (CE) 
Uimh. 1073/2009. Déanfaidh siad difear freisin don Chomhaontú um Iompar de Thalamh idir 
an tAontas Eorpach agus an Eilvéis, nach ndéantar oibríochtaí cabatáiste a údarú faoi, ach 
amháin i gcás cearta a bhí ann cheana i gcomhaontuithe déthaobhacha idir Ballstáit agus an 
Eilvéis tráth a tugadh an Comhaontú sin i gcrích (mar sin féin, ní dhearnadh foráil do chearta 
cabatáiste le haon chomhaontuithe). Faoi láthair, is í an Fhrainc amháin a bhfuil comhaontú 
den sórt sin aici leis an Eilvéis, ar comhaontú é lena n-údaraítear cabatáiste (comhaontú 
déthaobhach arna leasú in 2007).

Tagann gealltanais atá beartaithe ag an Iodáil faoi raon feidhme inniúlacht eisiach an Aontais. 
Mar sin féin, i gcomhréir le hAirteagal 2(1) CFAE, féadfaidh an tAontas a thabhairt de 
chumhacht do na Ballstáit gníomhú i réimsí ina bhfuil inniúlacht eisiach aige. Ní mór do 
reachtóir an Aontais aon chumhachtú den sórt sin a thabhairt i gcomhréir leis an nós imeachta 
reachtach dá dtagraítear in Airteagal 91 CFAE. 

Tugann an Rapóirtéir ar aire go bhfuil, faoin togra ón gCoimisiún, an t-údarú faoi réir na 
gcoinníollacha nach ndéanfaí aon idirdhealú idir na hiompróirí atá bunaithe laistigh den 
Aontas agus nach ndéanfaí an iomaíocht a shaobhadh. Tá raon feidhme geografach ag na 
hoibríochtaí cabatáiste freisin atá teoranta go soiléir, mar ní cheadófar iad ach amháin sna 
réigiúin ar theorainn na hIodáile atá sonraithe i dtéacs an chinnidh atá beartaithe - réigiúin 
Phíodmant agus an Lombaird agus réigiúin féinrialaitheacha Valle d’Aosta agus Trentino-Alto 
Adige - le linn soláthar seirbhísí cóistí agus bus idir an Iodáil agus an Eilvéis.

Molann an Rapóirtéir tacaíocht a thabhairt don togra ón gCoimisiún mar chuirfí feabhas ar 
naisc iompair phoiblí trasteorann idir an dá thír, dhéanfaí taisteal de bhus agus de chóiste níos 
inrochtana agus níos mealltaí agus chuirfí tuilleadh roghanna ar fáil do na daoine a bhfuil 
cónaí orthu agus atá obair ar an dá thaobh den teorainn.


