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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

16.6.2020 A9-0117/25

Leasú 25
Christophe Hansen, David McAllister
thar ceann Ghrúpa PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
thar ceann Ghrúpa S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
thar ceann Ghrúpa Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
moladh ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 17

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

17. á mheabhrú go bhforáiltear le 
hAirteagal 132 den Chomhaontú um 
Tharraingt Siar, gur féidir leis an 
gComhchoiste cinneadh a ghlacadh lena 
gcuirfear síneadh leis an idirthréimhse i 
ndiaidh an 31 Nollaig 2020;

17. á mheabhrú go bhforáiltear le 
hAirteagal 132 den Chomhaontú um 
Tharraingt Siar, gur féidir leis an 
gComhchoiste cinneadh a ghlacadh faoin 
30 Meitheamh 2020 lena gcuirfear síneadh 
leis an idirthréimhse i ndiaidh an 31 
Nollaig 2020; ag aithint chinneadh na 
Ríochta Aontaithe, tar éis an chruinnithe 
den Chomhchoiste a bhí ar siúl an 12 
Meitheamh 2020, gan fadú ar an 
idirthréimhse a bhreithniú;  á chur i 
bhfios go láidir go bhfuil AE oscailte i 
gcónaí d’fhadú den sórt sin;
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Leasú 26
Christophe Hansen, David McAllister
thar ceann Ghrúpa PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
thar ceann Ghrúpa S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
thar ceann Ghrúpa Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
moladh ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 20

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

20. á mheabhrú go ndéantar foráil leis 
an gComhaontú um Tharraingt Siar maidir 
le cosaint chómhalartach do shaoránaigh 
AE agus na Ríochta Aontaithe, lena n-
áirítear daoine dá dteaghlaigh, agus gur 
cheart go soláthrófaí an fhaisnéis uile is gá 
dóibh a mhéid a bhaineann lena gcearta 
agus leis na nósanna imeachta nach mór a 
leanúint chun leanúint ar aghaidh ag cónaí 
agus ag obair ina dtír chónaithe nó ag 
taisteal chuici; á mheabhrú go bhfuil 
saoránaigh a ndéanfaidh tarraingt siar na 
Ríochta Aontaithe difear dóibh ag brath ar 
fhaisnéis thráthúil agus iontaofa maidir 
lena gcearta agus a stádas agus ag tathant 
ar na Ballstáit agus ar an Ríocht Aontaithe 
tosaíocht a thabhairt don ábhar sin;

20. á mheabhrú go ndéantar foráil leis 
an gComhaontú um Tharraingt Siar maidir 
le cosaint chómhalartach do shaoránaigh 
AE agus na Ríochta Aontaithe, lena n-
áirítear daoine dá dteaghlaigh, agus gur 
cheart go soláthrófaí an fhaisnéis uile is gá 
dóibh a mhéid a bhaineann lena gcearta 
agus leis na nósanna imeachta nach mór a 
leanúint chun leanúint ar aghaidh ag cónaí 
agus ag obair ina dtír chónaithe nó ag 
taisteal chuici; á mheabhrú go bhfuil 
saoránaigh a ndéanfaidh tarraingt siar na 
Ríochta Aontaithe difear dóibh ag brath ar 
fhaisnéis thráthúil agus iontaofa maidir 
lena gcearta agus a stádas agus ag tathant 
ar na Ballstáit agus ar an Ríocht Aontaithe 
tosaíocht a thabhairt don ábhar sin; ag 
tathant ar na Ballstáit cearta shaoránaigh 
RA atá ina gcónaí san Aontas faoin 
gComhaontú um Tharraingt Siar a 
urramú agus a chosaint go hiomlán agus 
an fhaisnéis uile atá ag teastáil uathu a 
thabhairt dóibh agus deimhneacht 
dhlíthiúil a thabhairt dóibh faoina gcás 
agus faoina gcearta, lena n-áirítear cé 
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acu scéim chónaithe bhunaitheach nó 
dhearbhaitheach atá á cur chun feidhme 
acu;
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Leasú 27
Christophe Hansen, David McAllister
thar ceann Ghrúpa PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
thar ceann Ghrúpa S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
thar ceann Ghrúpa Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
moladh ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris J

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

J. de bhrí gur chomhaontaigh AE agus 
an Ríocht Aontaithe sa Dearbhú Polaitiúil 
cruinniú ardleibhéil a reáchtáil i mí an 
Mheithimh 2020 chun machnamh a 
dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta 
agus é mar aidhm leis teacht ar 
chomhaontú maidir le gníomhú chun 
gluaiseacht chun cinn le caibidlíochtaí i 
dtaca leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí;

J. de bhrí gur chomhaontaigh AE agus 
an Ríocht Aontaithe sa Dearbhú Polaitiúil 
cruinniú ardleibhéil a reáchtáil i mí an 
Mheithimh 2020 chun machnamh a 
dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta 
agus é mar aidhm leis teacht ar 
chomhaontú maidir le gníomhú chun 
gluaiseacht chun cinn le caibidlíochtaí i 
dtaca leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí; 
de bhrí gur eisigh an dá Pháirtí, ag 
deireadh an Chruinnithe Ardleibhéil a bhí 
ar siúl an 15 Meitheamh 2020, ráiteas 
comhpháirteach inar sonraíodh, inter 
alia, go raibh gá le dlús nua;

Or. en


