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TOGRA LE hAGHAIDH MOLADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an 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))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus don Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), go háirithe Airteagal 218 CFAE,

– ag féachaint do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Chinneadh (AE, Euratom) 2020/266 ón gComhairle an 25 Feabhra 2020 
lena n-údaraítear tús a chur le caibidlíocht le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann maidir le comhaontú nua comhpháirtíochta1 agus na treoracha a 
leagtar amach san aguisín a ghabhann leis maidir le comhpháirtíocht nua a chaibidliú le 
Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, a cuireadh ar fáil don 
phobal,

– ag féachaint dá rúin an 5 Aibreán 2017 maidir leis na caibidlíochtaí leis an Ríocht 
Aontaithe tar éis fógra a fháil uaithi go bhfuil sé ar intinn aici tarraingt siar ón Aontas 
Eorpach2, an 3 Deireadh Fómhair 2017 maidir le staid na gcaibidlíochtaí leis an Ríocht 
Aontaithe3, an 13 Nollaig 2017 maidir le staid na gcaibidlíochtaí leis an Ríocht 
Aontaithe4, an 14 Márta 2018 maidir leis an gcreat don ghaolmhaireacht sa todhchaí idir 
an tAontas agus an Ríocht Aontaithe5, an 18 Meán Fómhair 2019 maidir le staid na 
gcaibidlíochtaí i dtaca le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach6, an 15 
Eanáir 2020 maidir le cur chun feidhme agus faireachán na bhforálacha maidir le cearta 
na saoránach sa Chomhaontú um Tharraingt Siar7, agus an 12 Feabhra 2020 maidir leis 
an sainordú beartaithe i gcomhair caibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht nua le Ríocht 
Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann8,

– ag féachaint do dhréacht-téacs an Chomhaontaithe maidir leis an gComhpháirtíocht Nua 
leis an Ríocht Aontaithe an 18 Márta 20209;

– ag féachaint dá rún reachtach an 29 Eanáir 2020 ar an dréacht-Chinneadh ón 
gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na 

1 IO L 58, 27.2.2020, lch. 53.
2 IO C 298, 23.8.2018, lch. 24.
3 IO C 346, 27.9.2018, lch. 2.
4 IO C 369, 11.10.2018, lch. 32.
5 IO C 162, 10.5.2019, lch. 40.
6 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0016.
7 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0006.
8 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0033.
9 UKTF(2020)14.
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Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas 
Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach10,

– ag féachaint don Chomhaontú 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 Adamhach11 (‘an Comhaontú um Tharraingt 
Siar’), agus don dearbhú polaitiúil a ghabhann leis, lena leagtar amach an creat don 
ghaolmhaireacht sa todhchaí idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe12 (‘an 
Dearbhú Polaitiúil’),

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Buiséid, ón gCoiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um 
Chosaint an Tomhaltóra, ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, ón gCoiste um 
Fhorbairt Réigiúnach, ón gCoiste um Iascach, ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um 
Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla agus ón 
gCoiste um Achainíocha, 

– ag féachaint do na litreacha ón gCoiste um Fhorbairt, ón gCoiste um Rialú Buiséadach, 
ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, ón gCoiste um an gComhshaol, 
um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um Thionsclaíocht, um 
Thaighde agus um Fhuinneamh, ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt 
Tuaithe, ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas agus ón gCoiste um Ghnóthaí 
Dlíthiúla,

– ag féachaint do Rialacha 114(4) agus 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do chomhphléití an Choiste um Ghnóthaí Eachtracha agus an Choiste um 
Thrádáil Idirnáisiúnta faoi Riail 58 de na Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ón gCoiste um 
Thrádáil Idirnáisiúnta (A9-0117/2020),

A. de bhrí gurb é an Dearbhú Polaitiúil an tslat tomhais do na caibidlíochtaí agus go leagtar 
síos na paraiméadair leis le haghaidh comhpháirtíocht uaillmhianach, fhairsing, 
dhomhain agus sholúbtha lena gcuimseofar trádáil agus comhar eacnamaíoch le 
Comhaontú Saorthrádála cuimsitheach agus cothrom mar chroílár ann, forfheidhmiú an 
dlí agus ceartas coiriúil, beartas eachtrach, slándáil agus cosaint agus réimsí comhair 
níos leithne; de bhrí gurb ionann sainordú an Aontais Eorpaigh (AE), arna ghlacadh an 
25 Feabhra 2020 ar an mbonn sin, agus an creat caibidlíochtaí lena mbeartaítear 
comhpháirtíocht láidir agus chuimsitheach idir AE agus an Ríocht Aontaithe, lena 
gcruthaítear struchtúr stuama agus creat rialachais foriomlán; de bhrí nach nglacfaidh 
AE le cur chuige treallach na Ríochta Aontaithe, lena ndéantar iarracht sraith 
comhaontuithe neamhspleácha ar leithligh a chaibidliú;

B. de bhrí go bhfuil sainordú AE bunaithe ar threoirlíne na Comhairle Eorpaí an 23 Márta 

10 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0018
11 IO L 29, 31.1.2020, lch. 7.
12 IO C 34, 31.1.2020, lch. 1.
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2018 agus an Dearbhú Polaitiúil;

C. de bhrí nach féidir leis na caibidlíochtaí maidir leis an gcomhpháirtíocht sa todhchaí leis 
an Ríocht Aontaithe a bheith bunaithe ach amháin ar chur chun feidhme éifeachtach 
agus iomlán an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar agus na trí phrótacal a ghabhann 
leis; 

D. de bhrí gur cheart do AE cloí lena iarrachtaí agus a dhiongbháilteacht comhaontú 
uaillmhianach a chaibidliú, amhail dá bhforáiltear go soiléir leis an Dearbhú Polaitiúil, a 
shínigh an dá pháirtí, Príomh-Aire na Ríochta Aontaithe san áireamh, an 17 Deireadh 
Fómhair 2019, agus le sainordú AE; de bhrí gur scoir an Ríocht Aontaithe de bheith ina 
Ballstát de AE an 31 Eanáir 2020; 

E. de bhrí nach bhfuil sa bhrú ama reatha sna caibidlíochtaí ach toradh roghanna na 
Ríochta Aontaithe;

F. de bhrí gur cheart go mbeadh an comhaontú sa todhchaí leabaithe i gcreat foriomlán 
rialachais agus de bhrí gur cheart gurbh í Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh 
(CBAE) an t-aon chomhlacht atá freagrach as dlí AE a léirmhíniú;

G. de bhrí, le linn na hIdirthréimhse, go bhfuil feidhm ag dlí AE fós ar fud gach réimse 
beartais, maidir leis an Ríocht Aontaithe agus inti, cé is moite d’fhorálacha na 
gConarthaí agus na ngníomhartha nach raibh ina gceangal ar an Ríocht Aontaithe nó inti 
sular tháinig an Comhaontú um Tharraingt Siar i bhfeidhm; de bhrí, an 14 Bealtaine 
2020, gur chuir an Coimisiún Eorpach tús le himeachtaí sáraithe i gcoinne na Ríochta 
Aontaithe mar gheall ar mhainneachtain rialacha AE maidir le saorghluaiseacht a 
chomhlíonadh;

H. de bhrí go ndéanfaidh tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ó AE difear do na milliúin 
saoránach, idir shaoránaigh na Ríochta Aontaithe atá ina gcónaí, ag taisteal nó ag obair 
in AE agus saoránaigh AE atá ina gcónaí, ag taisteal nó ag obair sa Ríocht Aontaithe; 
agus daoine nach saoránaigh de AE agus den Ríocht Aontaithe iad;

I. de bhrí, mar thríú tír, nach féidir leis an Ríocht Aontaithe na cearta céanna a bheith aici 
agus atá ag Ballstát, na tairbhí céanna a theachtadh agus a theachtann Ballstát agus a 
bheith faoi réir na n-oibleagáidí céanna agus atá Ballstát, agus go dtiocfaidh athrú 
suntasach ar an staid in AE agus sa Ríocht Aontaithe araon dá bhrí sin ag deireadh na 
hIdirthréimhse; de bhrí go gcomhroinneann AE agus an Ríocht Aontaithe prionsabail 
agus luachanna bunúsacha; de bhrí gur cheart gaireacht gheografach na Ríochta 
Aontaithe le AE, a leibhéal idirnascachta leis agus ardleibhéal an ailínithe atá ann 
cheana agus an idirspleáchais le rialacha AE a chur san áireamh sa chomhaontú 
comhpháirtíochta sa todhchaí; agus de bhrí, faoi mar atá ráite go soiléir ag AE ó thús, dá 
mhéad pribhléidí agus cearta a lorgaíonn an Ríocht Aontaithe is ea is mó oibleagáidí a 
bheidh ceangailte leo;

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 
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chun gluaiseacht chun cinn le caibidlíochtaí i dtaca leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí;

K. de bhrí gur bunriachtanach aontacht AE agus a Bhallstát le linn na gcaibidlíochtaí ionas 
go gcosnófar leasanna AE, lena n-áirítear leasanna a shaoránach sa chaoi is fearr is 
féidir; de bhrí go raibh AE agus a Bhallstáit i gcónaí aontaithe le linn chaibidliú agus 
ghlacadh an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar agus ó shin; de bhrí go léirítear an 
aontacht sin le glacadh an tsainordaithe caibidlíochta arna chur de chúram ar 
idirbheartaí AE agus Ceann Thascfhórsa AE, Michel Barnier, a bhfuil AE agus a 
Bhallstáit ag tacú go mór leis;

 

L. de bhrí gur chomhaontaigh AE agus an Ríocht Aontaithe sa Dearbhú Polaitiúil gur 
cheart go mbeadh luachanna comhroinnte mar bhonn faoin ngaolmhaireacht sa 
todhchaí, ar luachanna iad amhail urraim agus coimirciú a thabhairt do chearta an duine 
agus saoirsí bunúsacha, prionsabail dhaonlathacha, an smacht reachta, ord 
riailbhunaithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear Cairt na Náisiún Aontaithe, agus tacaíocht 
don neamhleathadh, prionsabail na díarmála, síocháin agus slándáil mar aon le forbairt 
inbhuanaithe agus cosaint an chomhshaoil, agus gur réamhchoinníoll bunriachtanach 
iad na luachanna sin do chomhar faoi chuimsiú an Dearbhaithe Pholaitiúil, ar cheart é a 
chur in iúl i dtéarmaí clásail pholaitiúla cheangailteacha agus ar cheart go mbeidís ina n-
ábhair muiníne frithpháirtí; de bhrí, fad is a leanfaidh AE de bheith faoi cheangal ag 
Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, nach mór go mbeadh an comhaontú 
maidir leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí coinníollach ar thiomantas leanúnach na 
Ríochta Aontaithe i dtaca le hurraim a thabhairt do chreat an Choinbhinsiúin Eorpaigh 
um Chearta an Duine (ECHR);

M. de bhrí gur chruthaigh paindéim COVID-19 staid nua atá go hiomlán gan choinne agus 
gan fasach, a bhfuil iarmhairtí suntasacha á n-imirt aici ar rithim agus éifeachtúlacht na 
gcaibidlíochtaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe; de bhrí, murar féidir teacht ar 
chomhaontú, go mbeadh ar an dá thaobh a bheith ullamh d’athruithe suntasacha ina 
ngeilleagair, a rachaidh in olcas de dheasca phaindéim COVID-19 agus de dheasca na 
n-iarmhairtí eacnamaíocha a bhfuiltear ag dréim leo ina diaidh; de bhrí, nuair atáthar ag 
tabhairt aghaidh ar phaindéim dhomhanda agus na hiarmhairtí intuartha geopholaitiúla, 
eacnamaíocha agus sóisialta a bheidh aici, go dtreisítear an riachtanas sásraí comhair 
idir comhpháirtithe agus comhghuaillithe a fheabhsú; 

Prionsabail ghinearálta

1. á chur in iúl gur oth léi, tar éis ceithre bhabhta caibidlíochta, nach bhfuil aon fhíordhul 
chun cinn bainte amach, cé is moite de dheiseanna an-bheaga i líon teoranta réimsí; ag 
tabhairt dá haire go raibh éagsúlachtaí suntasacha ann idir AE agus an Ríocht Aontaithe, 
lena n-áirítear maidir le raon feidhme agus struchtúr dlíthiúil an téacs atá le caibidliú; á 
chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di raon feidhme teoranta na comhpháirtíochta sa 
todhchaí atá beartaithe ag Rialtas na Ríochta Aontaithe mar aon lena chur chuige 
treallach maidir le gan ach caibidliú a dhéanamh i leith réimsí a théann chun leasa na 
Ríochta Aontaithe; á athdhearbhú nach féidir le AE glacadh le cur chuige 
“scothroghnóireachta” den chineál sin; á chur i bhfios gur lú moltaí na Ríochta 
Aontaithe ná a cuid gealltanas faoin gComhaontú um Tharraingt Siar agus faoin 
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Dearbhú Polaitiúil, lenar aontaigh an Ríocht Aontaithe, lena n-áirítear an fíoras go 
bhfuil sí ag diúltú comhaontú a chaibidliú maidir le cúrsaí slándála agus cosanta;  

2. á athdhearbhú go bhfuil AE diongbháilte maidir lena sheasamh gur gá dul chun cinn 
inbhraite a bhaint amach i ngach réimse caibidlíochta i gcomhthráth, lena n-áirítear 
maidir leis an machaire comhréidh, iascach, slándáil inmheánach agus rialachas, mar a 
leagtar amach sa Dearbhú Polaitiúil; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil na 
caibidlíochtaí uile doroinnte agus nach n-aontóidh AE le margadh ar ais nó ar éigean, 
agus nach n-aontóidh sé go háirithe le comhaontú saorthrádála (FTA) gan ráthaíochtaí 
láidre i dtaca le machaire comhréidh agus comhaontú sásúil maidir le hiascach a bheith 
aige; ag tacú go hiomlán, dá bhrí sin, leis an gCoimisiún i dtaca le cosaint a thabhairt 
don ghá atá le dréachtchonradh cuimsitheach faoi mar a mhol AE ar dtús, seachas 
comhaontuithe ar leithligh a aontú, mar a mhol an Ríocht Aontaithe; 

3. á áitiú nach mór d’aon chomhaontú ar an ngaolmhaireacht nua idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe a bheith comhleanúnach agus curtha in oiriúint do ghaireacht gheografach an 
dá pháirtí lena chéile, agus d’ardleibhéal idirnascachta gheilleagair an dá pháirtí; 

4. á chur in iúl gur geal léi foilsiú dhréacht-tograí dlíthiúla na Ríochta Aontaithe, bíodh is 
gur foilsíodh déanach iad; ag tabhairt dá haire, d’ainneoin a mhaíonn an Ríocht 
Aontaithe, eadhon go bhfuil fasaigh arb ann dóibh cheana á n-úsáid aici, go dtéann 
roinnt mhaith de na moltaí sin i bhfad thar an méid atá caibidlithe ag AE in FTAnna eile 
le tríú tíortha le blianta beaga anuas; á mheabhrú nach mór go mbeadh aon chomhaontú 
deiridh bunaithe ar chothromaíocht idir cearta agus oibleagáidí;

5. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil ardleibhéal cóineasaithe ann idir na cuspóirí 
caibidlíochta arna gcur in iúl i rún ón bParlaimint an 12 Feabhra 2020 agus i gCinneadh 
(AE, Euratom) 2020/266 ón gComhairle an 25 Feabhra 2020 lena n-údaraítear tús a 
chur le caibidlíocht le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann 
maidir le comhaontú comhpháirtíochta13 (‘na treoracha caibidlíochta’); ag cur béim ar 
an bhfíoras go bhfuil lántacaíocht na Parlaiminte ag an gCoimisiún agus é i mbun 
caibidlíochtaí leis an Ríocht Aontaithe i gcomhréir leis na treoracha caibidlíochta, toisc 
go roinneann na trí institiúid, ar an iomlán, na cuspóirí céanna maidir lenar cheart a 
bhaint amach leis na caibidlíochtaí sin;

6. á chur in iúl gur geal léi dréacht-téacs AE den Chomhaontú maidir leis an 
gComhpháirtíocht Nua leis an Ríocht Aontaithe, arna fhoilsiú an 18 Márta 2020, ina 
moltar comhaontú cuimsitheach le haghaidh dlúth-chomhpháirtíocht dhomhain lena 
gcumhdófar ní hamháin trádáil saor in aisce in earraí agus seirbhísí ach, chomh maith 
leis sin, bealaí chun suaití agus buntáistí iomaíochta éagothroma a chosc, lena n-áirítear 
iad siúd a bhaineann le hearnáil na talmhaíochta, bearta sláintíochta agus 
fiteashláintíochta (SPS) agus státchabhair, agus chun timpeallacht fhabhrach a chur ar 
bun le haghaidh fhorbairt na trádála agus na hinfheistíochta; 

7. á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint ar aghaidh ag seoladh na gcaibidlíochtaí ar 
bhealach trédhearcach, toisc go dtéann sé sin chun tairbhe an phróisis caibidlíochta agus 

13 IO L 8 58, 27.2.2020, lch. 53.
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go mbaineann saoránaigh agus gnólachtaí tairbhe as freisin, óir cuireann sé ar a gcumas 
ullmhú ar bhealach níos fearr don tréimhse tar éis na hIdirthréimhse; ag tathant ar an 
gCoimisiún comhairliúchán poiblí a áirithiú i ndáil leis sin, mar aon le hidirphlé 
leanúnach le comhpháirtithe sóisialta agus leis an tsochaí shibhialta, agus leis na 
parlaimintí náisiúnta freisin; á chur in iúl gur geal léi cleachtas an Choimisiún i ndáil le 
faisnéis rialta agus thráthúil a sholáthar don Pharlaimint maidir leis na caibidlíochtaí 
agus ag dréim leis go leanfar leis an gcleachtas sin, i gcomhréir leis an bhfaisnéis arna 
comhroinnt leis na Ballstáit; 

8. á mheabhrú gur gá go mbeadh aon chomhaontú comhlachais sa todhchaí arna thabhairt i 
gcrích idir AE agus an Ríocht Aontaithe de bhun Airteagal 217 CFAE (‘an 
Comhaontú’) i ndlúth-chomhréir leis na prionsabail seo a leanas:

(i) nach féidir na cearta agus tairbhí céanna a bheith ag tríú tír agus atá ag Ballstát de 
chuid an Aontais, nó ag comhalta de chuid Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa 
(CSTE) nó de chuid an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE), agus nach 
gcomhlíonann sí na hoibleagáidí céanna atá acu;

(ii) gur cheart go mbeadh cosaint lán-sláine agus fheidhmiú cuí an mhargaidh 
inmheánaigh agus an aontais custaim, doroinnteacht na gceithre shaoirse agus go 
háirithe, leibhéal an chomhair sa cholún eacnamaíoch, i gcomhréir leis na 
gealltanais arna ndéanamh chun saorghluaiseacht daoine a éascú, amhail taisteal 
saor ó víosaí, saorghluaisteacht taighdeoirí, mac léinn, soláthróirí seirbhíse 
sealadaí agus taistealaithe gnó, agus comhar i réimse na slándála sóisialta;(iii) go 
gcaomhnófaí neamhspleáchas chinnteoireacht AE;

(iv) go ndéanfaí dlíchóras AE agus ról CBAE mar an comhlacht deiridh atá freagrach 
as dlí AE a léirmhíniú i ndáil leis sin a choimirciú;

(v) go gcloífí go leanúnach le prionsabail dhaonlathacha, le cearta an duine agus 
saoirsí bunúsacha, mar a shainmhínítear go háirithe i nDearbhú Uilechoiteann 
Chearta an Duine, in ECHR agus na prótacail a ghabhann leis, i gCairt Shóisialta 
na hEorpa, i Reacht na Róimhe den Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta agus i 
gconarthaí idirnáisiúnta eile maidir le cearta an duine de chuid na Náisiún 
Aontaithe agus Chomhairle na hEorpa, agus le hurraim do phrionsabal an smachta 
reachta; á mheabhrú, go háirithe, gur cheart don ghaolmhaireacht sa todhchaí a 
bheith coinníollach ar thiomantas leanúnach AE creat ECHR a urramú;

(vi) go mbeadh ann do mhachaire comhréidh, lena n-áirítear le haghaidh gnó, lena n-
áiritheofaí ardchaighdeáin choibhéiseacha i mbeartais shóisialta, saothair, 
chomhshaoil agus consanta tomhaltóirí, sa chomhrac i gcoinne an athraithe 
aeráide mar aon le beartais chánachas, iomaíochta agus Státchabhrach, lena n-
áirítear trí chreat stóinsithe agus cuimsitheach maidir le hiomaíocht agus rialú 
Státchabhrach. Ba cheart an machaire comhréidh sin a ráthú trí shásraí 
éifeachtacha um réiteach díospóidí agus um fhorfheidhmiú, lena n-áirítear maidir 
leis an gcaibidil a bhaineann le trádáil agus forbairt inbhuanaithe; á mheabhrú, go 
háirithe, gur cheart aon chomhaontú sa todhchaí a dhéanamh go hiomlán 
coinníollach ar urraim do Chomhaontú Pháras arna ghlacadh faoi Chreat-
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (‘Comhaontú Pháras’); 
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(vii) go mbeadh ann do phrionsabal an réamhchúraim, don phrionsabal go dtabharfar 
tosaíocht do bhearta chun damáiste don chomhshaol a leigheas ag an bhfoinse 
agus don phrionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as;

(viii) go ndéanfaí comhaontuithe AE le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta a 
choimirciú, lena n-áirítear Comhaontú LEE, agus go gcaomhnófaí cothromaíocht 
fhoriomlán na gcaidreamh sin;

(ix) go ndéanfaí cobhsaíocht airgeadais AE a choimirciú agus caighdeáin agus córas 
rialála agus maoirseachta AE, agus a gcur i bhfeidhm a urramú;

(x) gurbh ann don chothromaíocht cheart idir cearta agus oibleagáidí lena n-áirítear, i 
gcás inarb iomchuí, ranníocaíocht airgeadais a dhéanamh dá réir;

(xi) gurbh ann do ráthaíocht go mbeidh toradh ann atá cuí agus cóir do gach Ballstát 
agus chun leasa ár saoránach;

9. á chur i bhfios go láidir go bhfuil tacaíocht láidir agus sheasmhach na Parlaiminte ag 
Príomh-Idirbheartaí AE i dtaca le háitiú gur gné bhunriachtanach iad ráthaíochtaí maidir 
leis an machaire comhréidh in aon chomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, mar nach 
dogmatachas nó idé-eolaíocht ar thaobh AE atá i gceist leis sin ach réamhriachtanas 
chun comhpháirtíocht uaillmhianach agus chothrom a bhunú leis an Ríocht Aontaithe 
agus chun iomaíochas an mhargaidh aonair agus chuideachtaí AE a chaomhnú, mar aon 
le hardleibhéil cosanta sóisialta, comhshaoil agus tomhaltóirí a choinneáil agus a 
fhorbairt amach anseo;

10. ag tabhairt urraim iomlán, i ndáil leis sin, do cheannasacht na Ríochta Aontaithe, nach 
bhfuil rún ar bith ag AE an bonn a bhaint uaithi sna caibidlíochtaí reatha; á mheabhrú, 
áfach, nach mbeidh an Ríocht Aontaithe comhionann choíche le tríú tíortha eile, mar 
gheall ar a stádas mar iar-Bhallstát de AE, a hailíniú rialála iomlán reatha, agus an méid 
suntasach trádála idir na páirtithe, mar aon lena gaireacht gheografach don Aontas, lena 
mínítear an gá atá le forálacha láidre agus stóinsithe maidir le machaire comhréidh a 
bheith sa chomhaontú;

11. á chur i bhfios go láidir gur cheart do AE leanúint lena iarrachtaí agus a thiomantas 
chun comhaontú a chaibidliú, mar a thug sé le fios i gcónaí sa Dearbhú Polaitiúil agus 
sna treoracha caibidlíochta, maidir leis na codanna seo a leanas: an comhar trádála agus 
eacnamaíoch, forfheidhmiú an dlí agus comhar breithiúnach in ábhair choiriúla, an 
beartas eachtrach, slándáil agus cosaint, agus réimsí téamacha comhair amhail comhar 
maidir le forbairt inbhuanaithe; á iarraidh go mbeadh cur chuige réadúil agus réasúnta 
ann ar an dá thaobh;

12. ag cur béim ar an tábhacht a bhaineann le bheith iomlán ullamh do tharraingt siar na 
Ríochta Aontaithe ón margadh inmheánach agus ón aontas custaim ag deireadh na 
hIdirthréimhse, gan beann ar thoradh na gcaibidlíochtaí; á chur i bhfáth go mbeidh 
iarmhairtí níos suntasaí fós ann, mura dtiocfar ar chomhaontú; á chur i bhfios, áfach, go 
bhfuil AE ullamh do cheachtar den dá chás;
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13. á chur in iúl gur geal léi, i ndáil leis sin, ‘fógraí ullmhachta’ earnáilsonracha an 
Choimisiúin, a bhfuil sé mar aidhm leo a áirithiú go mbeidh tionscal AE ullamh don 
suaitheadh dosheachanta a chruthóidh tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón margadh 
inmheánach; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a n-iarrachtaí a threisiú 
chun saoránaigh agus gnólachtaí AE a chur ar an eolas go hiomlán maidir leis an mbaol 
go bhféadfadh an idirthréimhse teacht chun deiridh sula dtiocfar ar chomhaontú, ionas 
go mbeifear in ann ullmhú go leormhaith; 

14. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé bearta ullmhachta agus teagmhais a mhéadú 
agus a mhaoiniú go cuí i bhfad roimh dheireadh na hIdirthréimhse, go háirithe i gcás ina 
mbeadh na caibidlíochtaí i sáinn; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh na bearta 
teagmhais sin sealadach agus aontaobhach;

15. ag athdhearbhú a cuid tacaíochta do na treoracha caibidlíochta, ina bhforáiltear nach n-
áireofar Giobráltar i raon feidhme críochach na gcomhaontuithe a thabharfar i gcrích 
idir AE agus an Ríocht Aontaithe, agus go n-éileofar comhaontú roimh ré ó Ríocht na 
Spáinne le haghaidh aon chomhaontú ar leithligh; 

16. ag cur béim ar an tábhacht a bhaineann le forálacha an Phrótacail maidir le Giobráltar a 
chur chun feidhme i dtaca le hoibrithe trasteorann, cánachas, an comhshaol agus 
iascach; á iarraidh ar Rialtais na Spáinne agus na Ríochta Aontaithe a áirithiú go 
gcuirfear an comhar is gá i bhfeidhm chun dul i ngleic leis na saincheisteanna sin;

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; 

Cur Chun Feidhme an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar

18. á mheabhrú gurb é an Comhaontú um Tharraingt Siar, atá ceangailteach ó thaobh dlí, an 
ionstraim chun na socruithe do tharraingt siar ordúil na Ríochta Aontaithe ó AE a chur 
chun feidhme, ar tarraingt siar í nach bhfuil faoi réir aon athchaibidlíocht agus gurb é an 
t-aon chuspóir atá ag Comhchoiste AE-na Ríochta Aontaithe ná formhaoirseacht a 
dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe; á chur i bhfios go láidir gur 
réamhchoinníoll bunriachtanach agus bunghné é cur chun feidhme éifeachtach an 
Chomhaontaithe um Tharraingt Siar chun an mhuinín is gá a áirithiú chun comhaontú a 
thabhairt i gcrích go rathúil leis an Ríocht Aontaithe agus gur tástáil é ar an meon 
macánta ar thug an Ríocht Aontaithe gealltanas ina leith i dtaca leis an bpróiseas 
caibidlíochta; 

19. á áitiú go mbeadh dul chun cinn inbhraite le feiceáil a luaithe agus is féidir agus go 
mbeadh ráthaíochtaí daingne ann go gcuirfidh an Ríocht Aontaithe an Comhaontú um 
Tharraingt Siar chun feidhme go héifeachtach agus ina iomláine roimh dheireadh na 
hIdirthréimhse; á chur i bhfáth gur cuid lárnach d’obair na Parlaiminte é faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe agus á athdhearbhú, i gcomhréir le 
hAirteagal 218(10) CFAE, go gcuirfear an Pharlaimint ar an eolas go hiomlán agus 
láithreach maidir leis na pléití uile arna reáchtáil agus na cinntí uile arna ndéanamh ag 
an gComhchoiste, agus go mbeidh sí fós ar a hairdeall agus go bhfeidhmeoidh sí a 
sainphribhléidí go hiomlán; á mheabhrú, sa chomhthéacs sin, ghealltanas Uachtarán an 
Choimisiúin Eorpaigh do sheisiún iomlánach na Parlaiminte an 16 Aibreán 2019, mar 



RR\1207540GA.docx 12 PE650.385v02-00

GA

aon leis na hoibleagáidí arna n-eascairt as Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 
30 Eanáir 2020; á iarraidh ar chomhchathaoirligh an Chomhchoiste ról gníomhach a 
thabhairt do shaoránaigh agus d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta ina gcuid pléití; 

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; 

21. á athdhearbhú go mbeidh sár-tosaíocht fós ag cearta saoránach agus á chur in iúl go 
bhfuil rún daingean aici a áirithiú go ndéanfar cearta na saoránach a ráthú faoin 
gComhaontú um Tharraingt Siar do shaoránaigh AE agus na Ríochta Aontaithe araon 
agus dá dteaghlaigh; ag tathant ar AE agus ar an Ríocht Aontaithe a ndícheall a 
dhéanamh maidir le hardleibhéal ceart soghluaisteachta a bhaint amach sa chomhaontú 
a bheidh ann amach anseo; á chur in iúl gur oth léi nár léirigh an Ríocht Aontaithe 
mórán uaillmhéine go dtí seo maidir le soghluaisteacht saoránach, ar bhain an Ríocht 
Aontaithe agus a saoránaigh mórán tairbhe aisti roimhe seo;

22. á chur in iúl gur cúis bhuartha di na tuairiscí gur diúltaíodh sochair shóisialta do 
shaoránaigh AE le stádas réamhlonnaithe sa Ríocht Aontaithe mar gheall ar bhacainní 
maorlathais; á chur i bhfios go láidir gurb ionann cásanna mar sin agus idirdhealú 
míchuí agus go mbíonn iarmhairtí suntasacha acu, go háirithe tráth seo na mór-
éiginnteachta eacnamaíche agus sóisialta;

23. á chur i bhfáth go bhfuil fadhbanna suntasacha ag saoránaigh AE sa Ríocht Aontaithe i 
dtaca le stádas lonnaithe a fháil, lena n-áirítear mar gheall ar phaindéim COVID-19; á 
mheas go bhfuil an líon cásanna dár deonaíodh stádas réamhlonnaithe díréireach ard i 
gcomparáid le líon na gcásanna dár deonaíodh stádas lonnaithe; ag tathant ar Oifig 
Gnóthaí Baile na Ríochta Aontaithe a bheith solúbtha i nglacadh leis an bhfianaise arna 
tabhairt ag iarrthóirí lena dtugtar le fios go raibh cónaí orthu sa tír ar feadh na gcúig 
bliana arna n-éileamh leis an scéim; á chur in iúl freisin gur cúis bhuartha di nach n-
eisítear aon chruthúnas fisiceach do na hiarrthóirí den stádas ar deonaíodh dóibh; 

24. á iarraidh ar na páirtithe cur chun feidhme docht an Phrótacail maidir le 
hÉirinn/Tuaisceart Éireann a áirithiú, óir is réamhchoinníoll é sin chun an comhaontú sa 
todhchaí a thabhairt i gcrích go rathúil; á mheabhrú gur dearadh agus gur glacadh an 
Prótacal chun an próiseas síochána a urramú agus chun Comhaontú Aoine an Chéasta a 
chaomhnú, lena n-áirithítear nach mbeidh teorainn chrua ann ar oileán na hÉirinn, agus 
sláine an mhargaidh inmheánaigh á cosaint, agus gur ríthábhachtach é do ghnólachtaí, 
go háirithe earnáil an agraibhia, do chosaint saoránach, don chomhshaol agus do 
bhithéagsúlacht; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá saorghluaiseacht shaoránaigh 
AE agus saorghluaiseacht seirbhísí ar oileán na hÉireann chun díobháil don gheilleagar 
uile-oileánda a theorannú agus gur cheart go gcumhdófaí an tsaincheist sin le 
comhaontú sa todhchaí; ag tathant ar údaráis na Ríochta Aontaithe a áirithiú nach 
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ndéanfar aon laghdú ar chearta saoránach i dTuaisceart Éireann; 

25. á chur in iúl gur cúis bhuartha di ráitis phoiblí Rialtas na Ríochta Aontaithe ina léirítear 
easpa toil pholaitiúil a ghealltanais dhlíthiúla faoin gComhaontú um Tharraingt Siar a 
chomhlíonadh go hiomlán, eadhon maidir le seiceálacha ar earraí i Muir Éireann; 

26. á mheabhrú go bhfuil sé beartaithe ag Comhchoiste AE-na Ríochta Aontaithe cinntí 
tábhachtacha a dhéanamh i leith chur chun feidhme an Phrótacail maidir le 
hÉirinn/Tuaisceart Éireann roimh dheireadh na hIdirthréimhse; 

27. á chur in iúl go bhfuil súil aici gur féidir teacht ar chomhaontú idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe maidir le gach socrú institiúideach amhail cruthú oifige teicniúla de chuid an 
Choimisiúin Eorpaigh i mBéal Feirste, cé go bhfuil údaráis na Ríochta Aontaithe tar éis 
diúltú arís agus arís eile údarú a thabhairt an oifig sin a oscailt; á chur i bhfáth gur gá 
don Ríocht Aontaithe amchlár mionsonraithe a thíolacadh agus leanúint ar aghaidh leis 
na bearta riachtanacha, amhail ullmhú i gcomhair chur chun feidhme chód custaim an 
Aontais agus tabhairt isteach nósanna imeachta custaim le haghaidh earraí a thagann 
isteach i dTuaisceart Éireann ón mBreatain Mhór, agus a áirithiú gur féidir na rialuithe 
uile SPS a bhfuil gá leo mar aon le seiceálacha rialála eile a dhéanamh i leith earraí a 
thagann isteach i dTuaisceart Éireann ó lasmuigh de AE, ar rud é atá riachtanach freisin 
chun soiléireacht a chruthú do ghnólachtaí;  

28. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá rialacha dlíthiúla soiléire, cur chun feidhme 
trédhearcach agus sásraí rialaithe éifeachtacha chun rioscaí córasacha do CBL agus 
calaois chustaim, gáinneáil (smuigleáil) nó mí-úsáid bhréige eile de chreat dlíthiúil a 
d’fhéadfadh a bheith doiléir a sheachaint, lena n-áirítear ón riosca méadaithe go mbeadh 
ann do dhearbhuithe míchearta tionscnaimh agus táirgí nach bhfuil ceaptha don 
mhargadh inmheánach; á iarraidh ar an gCoimisiún seiceálacha agus rialuithe rialta agus 
éifeachtúla a dhéanamh agus tuairisc a thabhairt don Pharlaimint go tráthrialta maidir le 
staid an rialaithe teorann; 

29. ag tabhairt dá haire go bhfuil an frása ‘má tá aon baol ann go n-aistreofar [earraí] isteach 
san Aontas’ a úsáidtear in Airteagal 5 den Phrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart 
Éireann ag brath ar chinntí a dhéanfaidh an Comhchoiste ina dhiaidh sin agus á áitiú go 
ndéanfaí na cinntí sin faoi ghrinnscrúdú Pharlaimint na hEorpa; á iarraidh go 
gcoimeádfaí í go hiomlán ar an eolas maidir le cur i bhfeidhm an Airteagail sin agus aon 
tograí le haghaidh cinntí ón gComhchoiste a mhéid a bhaineann le cur i bhfeidhm an 
Airteagail sin, amhail na critéir shonracha a leagan síos lena measfaí go mbeadh earra 
‘faoi riosca’, nó leasú ar aon cheann dá chinntí roimhe sin;

30. á mheabhrú go mbeidh sé d’oibleagáid ar an Ríocht Aontaithe, go dtí deireadh na 
hIdirthréimhse, ranníocaíocht a dhéanamh, inter alia, i dtaca le maoiniú don 
Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint, d’Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar 
Slándála, agus do Lárionad Satailítí an Aontais Eorpaigh, agus leis na costais a 
bhaineann le hoibríochtaí an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta (CBSC), ina bhfuil 
sí rannpháirteach; 

31. á chur i bhfios go láidir go mbeidh ar an Ríocht Aontaithe gach beart sriantach de chuid 
AE atá ann cheana nó aon bheart sriantach de chuid AE a chinnfear le linn na 
hIdirthréimhse a chur chun feidhme, tacú le ráitis agus seasaimh AE i dtríú tíortha agus 
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eagraíochtaí idirnáisiúnta agus a bheith rannpháirteach de réir an cháis in oibríochtaí 
míleata agus misin shibhialta AE arna mbunú faoi CBSC, ach gan aon acmhainneacht 
cheannais a bheith aici laistigh de Chreatchomhaontú Rannpháirtíochta nua, agus 
uathriail chinnteoireachta AE agus cinntí agus reachtaíocht ábhartha AE á n-urramú ag 
an am céanna, lena n-áirítear maidir le soláthar agus aistrithe i réimse na cosanta; á 
thabhairt le fios go bhfuil an comhar sin ag brath ar dhlí idirnáisiúnta um chearta an 
duine agus an dlí daonnúil idirnáisiúnta agus cearta bunúsacha AE a bheith á 
gcomhlíonadh go hiomlán;

Comhpháirtíocht eacnamaíoch

Trádáil

32. ag tabhairt dá haire gur roghnaigh an Ríocht Aontaithe a comhpháirtíocht eacnamaíoch 
agus trádála amach anseo le AE a bhunú ar bhonn ‘Comhaontú Cuimsitheach 
Saorthrádála’ faoi mar atá leagtha síos sa doiciméad arna fhoilsiú ag Rialtas na Ríochta 
Aontaithe an 27 Feabhra 2020 dar teideal ‘An Ghaolmhaireacht le AE sa Todhchaí – 
Cur Chuige na Ríochta Aontaithe i leith na gCaibidlíochtaí’; ag cur béim ar an bhfíoras, 
cé go bhfuil Parlaimint na hEorpa ag tacú le AE i dtaca le FTA cothrom, uaillmhianach, 
agus cuimsitheach a chaibidliú go cuiditheach leis an Ríocht Aontaithe, nach mbeidh 
FTA, de thoradh a nádúir, comhionann choíche le trádáil ‘shaoráideach’; ag comhroinnt 
an tseasaimh arna leagan amach sna treoracha caibidlíochta, arna ghlacadh go 
comhpháirteach ag na 27 mBallstát, go mbeadh raon feidhme agus uaillmhian FTA lena 
n-aontódh AE ag brath ar agus nasctha go díreach le haontú na Ríochta Aontaithe le 
forálacha a bhainfeadh leis an machaire comhréidh a bheadh cuimsitheach, 
ceangailteach agus in-fhorfheidhmithe, i bhfianaise na méide, na gaireachta geografaí, 
an idirspleáchais eacnamaíoch agus na nascachta eacnamaíche, chomhtháthú na margaí, 
agus ar chomhaontú maidir le hiascach a bheith tugtha i gcrích chomh maith, mar chuid 
lárnach den chomhpháirtíocht; á athdhearbhú nach féidir aon chomhaontú trádála a 
thabhairt i gcrích idir AE agus an Ríocht Aontaithe, mura n-áireofar comhaontú iascaigh 
ann a bheidh iomlán, inbhuanaithe, cothrom agus fadtéarmach, lena gcloífear le leanúint 
ar aghaidh faoi dhálaí optamacha le rochtain ar uiscí, acmhainní agus margaí atá ann 
cheana, i gcomhréir le prionsabail an chomhbheartais iascaigh (CFP) agus arna 
ghlacadh roimh dheireadh na hIdirthréimhse;

33. ag tabhairt dá haire, d’ainneoin a mhaíonn an Ríocht Aontaithe, eadhon go bhfuil sí ag 
brath ar fhasaigh arb ann dóibh cheana, go dtéann roinnt moltaí i ndréacht-tograí 
reachtacha na Ríochta Aontaithe i bhfad thar an méid atá caibidlithe ag AE in FTAnna 
eile le tríú tíortha le blianta beaga anuas, mar shampla i réimse na seirbhísí airgeadais, 
aitheantas frithpháirteach de cháilíochtaí gairmiúla agus measúnú comhréireachta, 
comhionannas an chórais SPS, nó carnadh rialacha tionscnaimh; ag tacú le córas carntha 
déthaobhach, arb é an córas is iomchuí é, ós rud é go mbaineann sé le tacú le 
comhtháthú idir AE agus an Ríocht Aontaithe, seachas le tríú tíortha lena bhfuil 
FTAnna tugtha i gcrích ag AE, agus ba cheart foráil a dhéanamh maidir le sásra ad hoc i 
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gcoinne rioscaí “babhtála”14; 

34. á chur in iúl gur oth léi go mór, i ndáil leis sin, gur dhiúltaigh an Ríocht Aontaithe go dtí 
seo plé a dhéanamh, d’ainneoin an ghealltanais a thug sí sa Dearbhú Polaitiúil, mar 
shampla faoi sholáthar poiblí, iompar muirí agus cosaint tásc geografach (GInna) a 
bheidh ann sa todhchaí, go háirithe toisc gur chuir an Ríocht Aontaithe cuid de na 
hábhair sin san áireamh ina sainorduithe caibidlíochta leis na Stáit Aontaithe agus leis 
an tSeapáin; á chur in iúl gur oth léi, thairis sin, nár thíolaic an Ríocht Aontaithe togra 
maidir le fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) go dtí seo;

 35. á mheabhrú gur coinníoll bunriachtanach é an gealltanas leanúnach comhroinnte maidir 
le cuspóir cuótaí nialais agus taraifí nialais don ghaolmhaireacht trádála chun 
comhaontú a thabhairt i gcrích go tráthúil taobh istigh den amlíne an-ghairid a 
d’fhorchuir an Ríocht Aontaithe féin ar na caibidlíochtaí seo, go háirithe ós rud é gur 
léiríodh le taithí roimhe seo go bhféadfadh na blianta a bheith i gceist le caibidliú de réir 
na líne taraife; á chur in iúl gur cúis bhuartha di rún Rialtas na Ríochta Aontaithe 
bogadh ón gcuspóir sin; á thabhairt chun suntais go ndéanfaí an difear is mó d’earraí 
talmhaíochta, ós rud é go ndéantar difear don earnáil sin de ghnáth le línte taraife 
neamhnialasacha a bhíonn fágtha in FTAnna; á athdhearbhú i ndáil leis sin, gan beann 
ar línte taraife 100% nó níos lú a bheith scriosta, nach ndéanfar éileamh AE maidir le 
coinníollacha stóinsithe i dtaca le machaire comhréidh a athrú; á athdhearbhú nach mór 
go gcaomhnófaí caighdeáin chomhshaoil, shóisialta agus fostaíochta ar ardleibhéil 
choibhéiseacha le himeacht ama sna forálacha maidir leis an machaire comhréidh, ag 
brath ar chaighdeáin iomchuí agus ábhartha AE agus idirnáisiúnta, agus ag cur sásraí 
iomchuí san áireamh chun cur chun feidhme intíre éifeachtach a áirithiú, agus go n-
áireofaí creat stóinsithe agus cuimsitheach iontu le haghaidh iomaíochta agus rialú 
státchabhrach lena gcuirfí cosc ar shaobhadh míchuí trádála agus iomaíochta seachas 
tagairt d’fhóirdheontais amháin, mar atá á dhéanamh ag an Ríocht Aontaithe, ar an 
drochuair;

 36. ag tabhairt spreagadh don Choimisiún, i ndáil leis sin, an móiminteam atá cruthaithe ag 
na caibidlíochtaí seo a thapú chun iomaíochas a fheabhsú do chuideachtaí agus 
FBManna Eorpacha; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh sé mar aidhm leis an 
gcomhaontú lamháil do rochtain ar an margadh agus éascú trádála chomh dlúth agus is 
féidir, ionas go ndéanfar íoslaghdú ar shuaití trádála; ag tabhairt spreagadh do na 
Páirtithe pointí teagmhála do FBManna a chur ar bun agus á iarraidh, ar an iomlán, go 
mbeadh creat dlíthiúil cobhsaí, trédhearcach agus intuartha ann nach ndéanfaí ualach 
míréireach a fhorchur ar FBManna leis; 

37. á chur i bhfáth, ionas go gcuirfidh FTA leasanna AE chun cinn i ndáiríre, gur cheart go 
mbeadh sé mar aidhm ag na caibidlíochtaí na cuspóirí seo a leanas a bhaint amach, faoi 
mar a leagtar síos i rún ón bParlaimint an 12 Feabhra, go háirithe mír 14 de, a bhfuil a 
cuid forálacha fós go hiomlán bailí; ag cur béim ar an bhfíoras, sa bhreis air sin, gur 

14 Ní mór go n-áireofaí sásra ad hoc sa chomhaontú sa todhchaí i gcoinne rioscaí “babhtála” chun an margadh 
inmheánach a chosaint ar chás ina roghnódh an Ríocht Aontaithe earraí a allmhairiú ar chostas íseal ó thríú 
tíortha (chun a tomhaltas baile a shásamh) agus a táirgeadh baile a onnmhairiú saor ó dhleachtanna chuig 
margadh AE atá níos éadálaí. Leis an bhfeiniméan sin, a rachadh chun tairbhe na Ríochta Aontaithe agus tríú 
tíortha agus nach bhféadfaí é a chosc le rialacha tionscnaimh, dhéanfaí earnálacha talmhaíochta AE a dhíchobhsú 
agus dá bhrí sin tá gá le sásraí oibríochtúla sonracha ina leith.
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cheart na nithe seo a leanas a chumhdach:

(i) rochtain chomhthairbheach ar an margadh d’earraí, do sheirbhísí, do sholáthar 
poiblí, d’aithint cáilíochtaí gairmiúla agus do rialacha táirgí; á chur i bhfios go 
láidir, thairis sin, an gá atá le slabhraí luacha cobhsaí, iontaofa agus 
inbhuanaithe;  

(ii) ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an ngá atá le clásail 
choimirce chun sláine agus cobhsaíocht mhargadh inmheánach AE a chosaint 
amhail ó bhorradh gan choinne ar allmhairí, calaois agus dul timpeall ar bhearta 
cosanta trádála;  

(iii) ba cheart do ghealltanais maidir le bearta frithdhumpála agus frithchúitimh dul 
thar rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) sa réimse sin, de réir 
mar is iomchuí, agus gealltanais agus deiseanna forfheidhmithe maidir le 
hiomaíocht agus státchabhair;

(iv) ba cheart go rachfaí i ngleic le bacainní gan údar ar thrádáil le rialacha maidir le 
forbairt agus éascú trádála digití trí mhodhanna leictreonacha, lena n-áirítear 
ceanglais logánaithe sonraí, ba cheart go gcaomhnófaí neamhspleáchas rialála 
AE leo, agus ba cheart timpeallacht ar líne a áirithiú leo a bheidh oscailte, slán 
agus iontaofa do ghnólachtaí agus tomhaltóirí, ar an gcoinníoll go 
gcomhlíonfaidh miondíoltóirí ar líne na Ríochta Aontaithe rialacha ábhartha an 
mhargaidh inmheánaigh agus ar an gcoinníoll go soláthróidh an Ríocht 
Aontaithe leibhéal cosanta atá coibhéiseach, go bunúsach, leis an leibhéal a 
sholáthraítear le creat dlíthiúil AE, lena n-áirítear maidir le haistrithe ar aghaidh 
chuig tríú tíortha;

(v) ba cheart go mbeadh aon bhearta SPS bunaithe ar mheasúnuithe riosca, le lán-
urraim do phrionsabal an réamhchúraim;

(vi) níl cosaint GInna arna cumhdach sa Chomhaontú um Tharraingt Siar inchaibidle; 
ba cheart don chomhaontú sa todhchaí GInna a chlárófar tar éis dheireadh na 
hIdirthréimhse a chosaint agus a chaomhnú freisin;

(vii) díolmhuithe stuamachta stóinsithe a áireamh, ionas go ráthófar na cearta atá ag 
an dá pháirtí go dlíthiúil i ndáil le rialáil ar mhaithe le leas an phobail;

(viii) á mheabhrú gur cheart na hiarmhairtí a bhaineann le tarraingt siar na Ríochta 
Aontaithe ó AE maidir le comhionannas inscne a chur san áireamh, lena n-
áirítear trí mhachaire comhréidh a áirithiú do ghníomhaíochtaí AE lena 
gcosnaítear agus lena gcuirtear chun cinn ról na mban sa gheilleagar, mar 
shampla maidir le bearta a dhéanann an bhearna phá idir na hinscní a chomhrac;

(ix) comhpháirtíocht lena mbaintear amach spriocanna aeráide fadteármacha; 

(x) á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit na hullmhúcháin agus na 
réamhchúraimí go léir is gá a dhéanamh don chás ina rachadh an Comhaontú um 
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Tharraingt Siar in éag gan comhaontú maidir leis an gcaidreamh sa todhchaí, 
agus go háirithe an caidreamh trádála agus eacnamaíoch, a thiocfaidh i bhfeidhm 
an 1 Eanáir 2020, lena n-áirítear bearta teagmhais chun an díobháil d’oibrithe 
agus fiontair a ndéanfar difear dóibh a laghdú a mhéid is féidir;

(xi) á iarraidh ar an gCoimisiún bearta a mholadh chun an tionchar ar thríú tíortha, ar 
comhpháirtithe trádála de chuid an Aontais iad, a laghdú, go háirithe tíortha atá i 
mbéal forbartha, i gcás nach féidir teacht ar chomhaontú leis an mBreatain, mar 
d’fhéadfadh sé gurbh ionann allmhairí Briotanacha agus sciar mór dá n-
onnmhairí chuig an Aontas Eorpach; 

Machaire comhréidh

38. á chur in iúl gur oth léi seasamh caibidlíochta na Ríochta Aontaithe le AE i dtaca le gan 
páirt a ghlacadh go dtí seo i gcaibidlíochtaí mionsonraithe maidir leis an machaire 
comhréidh; á chur i bhfios nach léiriú é an seasamh sin ar mhír 77 den Dearbhú 
Polaitiúil arna shíniú ag AE agus an Ríocht Aontaithe; ag tathant ar Rialtas na Ríochta 
Aontaithe, dá bhrí sin, athbhreithniú a dhéanamh go práinneach ar a sheasamh 
caibidlíochta agus dul i mbun na gcaibidlíochtaí maidir leis an machaire comhréidh ar 
bhealach tairbheach ós rud é gur coinníoll riachtanach é chun go dtabharfaidh an 
Pharlaimint a toiliú do chomhaontú trádála leis an Ríocht Aontaithe; 

39. á athdhearbhú, i bhfianaise ghaireacht gheografach na Ríochta Aontaithe le AE agus a 
spleáchas eacnamaíoch ar AE, go mbeidh géarghá le leithead agus doimhneacht an 
chomhaontaithe maidir le machaire comhréidh chun méid foriomlán na gaolmhaireachta 
sa todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe a chinneadh; á mheas, dá bhrí sin, gur gá 
foráil a dhéanamh do mhachaire comhréidh atá iomchuí i ndáil le leibhéal uaillmhéine 
agus léirscaoilte an Chomhaontaithe le haghaidh cóineasú rialála atá i gcomhréir leis an 
Dearbhú Polaitiúil, agus gur gá caighdeáin AE a choimirciú mar choinníoll chun ‘sodar 
go grinneall’ a sheachaint, mar aon le bearta a ndéanfadh difear díobhálach gan údar 
agus míréireach do shreafaí trádála, d’fhonn ailíniú dinimiciúil a bhaint amach; lena n-
áirítear do státchabhair; á chur i bhfáth gur gá a áirithiú nach bhfaighidh an Ríocht 
Aontaithe buntáiste iomaíochta éagórach trí leibhéil chosanta a laghdú agus arbatráiste 
rialála arna dhéanamh ag oibreoirí margaidh a chosc; 

40. á mheabhrú í a bheith diongbháilte cosc a chur le haon chineál ‘dumpála’ faoi chuimsiú 
na gaolmhaireachta sa todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe; á chur i bhfios gurb é 
príomhthoradh na caibidlíochta machaire comhréidh a ráthú chun iomaíochas, 
ardchaighdeáin shóisialta agus inbhuanaitheachta a chaomhnú, lena n-áirítear an 
comhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus cearta saoránach agus oibrithe sa todhchaí 
trí ghealltanais láidre, forálacha infheidhmithe agus clásail neamh-chúlchéimnithe 
d’fhonn ailíniú dinimiciúil a dhéanamh ar na nithe seo a leanas: 

(i) iomaíocht agus státchabhair, agus aon bhearta eile rialála ghinearálta nó earnála 
lenar cheart saobhadh míchuí ar thrádáil agus ar iomaíocht a chosc agus go n-
áireofaí  forálacha maidir le fiontair faoi úinéireacht an stáit, lena n-áirítear 
forálacha maidir le bearta chun tacú le táirgeadh talmhaíochta;
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(ii) ábhair ábhartha chánach lena n-áirítear an comhrac in aghaidh imghabháil 
cánach, seachaint cánach agus sciúradh airgid, maoiniú sceimhlitheoireachta 
chomh maith le seirbhísí airgeadais;

(iii) lánurraim do chaighdeáin shóisialta agus saothair mhúnla sóisialta AE (lena n-
áirítear leibhéil choibhéiseacha chosanta agus coimircí i gcoinne dumpáil 
shóisialta), ar na hardleibhéil reatha arna soláthar ag na caighdeáin choiteanna 
atá ann cheana ar a laghad; 

(iv) caighdeáin a bhaineann le cosaint an chomhshaoil agus leis an athrú aeráide, 
tiomantas leanúint de Chomhaontú Pháras a chur chun feidhme go héifeachtach, 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe (SDGanna) a chur chun 
cinn;

(v) ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí, lena n-áirítear cáilíocht sláintíochta táirgí in 
earnáil an bhia;

(vi) forbairt inbhuanaithe;

 41. á chur i bhfios gur cheart go n-áiritheofaí leis na forálacha seo nach n-ísleofar 
caighdeáin, agus go ndéanfaí AE agus an Ríocht Aontaithe a chumhachtú chun a 
ngealltanais a mhodhnú i gcaitheamh na haimsire chun caighdeáin níos airde a leagan 
síos nó réimsí breise a chur san áireamh agus prionsabail na comhréireachta agus an 
riachtanais á gcomhlíonadh go hiomlán; á chur i bhfáth, thairis sin, gur cheart 
gealltanais agus forálacha a bheith  in-fhorfheidhmithe trí bhearta idirthréimhseacha 
uathrialacha, sásra socraithe díospóidí stuama a chuimsíonn gach réimse agus leigheas, 
lena n-áirítear maoirseacht bhreithiúnach chun an cumas a thabhairt do AE 
smachtbhannaí a ghlacadh mar rogha dheiridh, lena n-áirítear i ndáil le forbairt 
inbhuanaithe d’fhonn ailíniú dinimiciúil a dhéanamh; á chur i bhfios go láidir go n-
éilítear sásra cothrománach le machaire comhréidh, amhail creat rialachais foriomlán a 
chuimsíonn gach réimse comhair; 

42. ag cur béim go háirithe ar na clásail neamh-chúlchéimnithe sna réimsí seo a leanas: (i) 
cearta bunúsacha ag an obair; (ii) caighdeáin sábháilteachta agus sláinte ceirde; (iii) 
dálaí oibre agus caighdeáin fostaíochta chothroma; (iv) cearta faisnéise agus 
comhairliúcháin ar leibhéal na cuideachta; agus (v) athstruchtúrú;

43. á mheas gur cheart an comhrac i gcoinne an athraithe aeráide, stop a chur le cailleadh 
bithéagsúlachta agus é a thiontú thart, forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn, an 
comhshaol agus saincheisteanna sláinte móra a bheith ina ngnéithe bunriachtanacha den 
chomhpháirtíocht bheartaithe; ag tabhairt dá haire gur thug an Coimisiún gealltanas 
uaidh ina theachtaireacht maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip i ndáil le gné 
bhunriachtanach de gach comhaontú cuimsitheach saorthrádála a dhéanamh den urraim 
do Chomhaontú Pháras; 

44. á chur i bhfáth nach leor ‘clásal so-athraitheachta’ le haghaidh leibhéil chosanta sa 
todhchaí, mar nach ndéantar foráil leis do mhachaire comhréidh ná do dhreasachtaí 
chun leibhéil uaillmhéine a ardú, agus á mheas, dá ndéanfadh AE nó an Ríocht 
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Aontaithe a leibhéal cosanta aeráide nó comhshaoil a ardú, gur cheart go n-áiritheodh an 
páirtí eile go ndéanfaí leibhéal coibhéiseach cosanta aeráide nó comhshaoil a sholáthar 
leis na caighdeáin agus spriocanna atá aige; 

 45. á chreidiúint go láidir gur cheart don Ríocht Aontaithe cloí leis na caighdeáin i dtaca le 
cánachas agus le reachtaíocht i gcoinne sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta atá ag teacht chun cinn laistigh d’acquis AE, agus ar fud an 
domhain, lena n-áirítear trédhearcacht cánach, malartú faisnéise maidir le hábhair 
chánach agus bearta i gcoinne seachaint cánach chun comhar frithpháirteach torthúil 
agus iontaoibh-bhunaithe a áirithiú agus gur cheart di aghaidh a thabhairt ar an riocht 
ina bhfuil a Críocha Thar Lear, a Limistéir Bhunáite Fhlaitheasacha agus Spleách-
chríocha na Corónach agus an fíoras nach bhfuil critéir AE i ndáil le dea-rialachas agus 
ceanglais trédhearcachta á gcomhlíonadh acu, go háirithe maidir le faisnéis chánach a 
mhalartú, trédhearcacht cánach, cánachas cóir, bearta seachanta frithchánach agus ar 
chaighdeáin ECFE i gcoinne Chreimeadh an Bhoinn agus Aistriú Brabúis; á iarraidh, 
thairis sin, ar AE agus ar an Ríocht Aontaithe cloí le caighdeáin an Tascfhórsa um 
Ghníomhaíocht Airgeadais; á mheabhrú, maidir le Giobráltar, gur ann do na  treoracha 
caibidlíochta agus na forálacha a leagtar amach i ndréacht-téacs dlíthiúil AE;

46. ag athdhearbhú an gá atá le hardchaighdeáin, inrianaitheacht shoiléir, seirbhísí 
cigireachta ar ardchaighdeán agus machaire comhréidh a choinneáil i réimse na dtáirgí 
íocshláinte, na bhfeistí leighis, na sábháilteachta bia agus an lipéadaithe, sláinte 
ainmhithe agus plandaí, leas ainmhithe agus i mbeartais agus caighdeáin tréidliachta, 
fíteashláintíochta agus chomhshaoil;

47. á iarraidh ar an gCoimisiún a ráthú, maidir leis na prionsabail agus na huirlisí atá ann 
cheana agus a bheidh ann amach anseo faoi chuimsiú bheartais shóisialta, chomhshaoil 
agus aeráide AE (e.g bearta frithdhumpála, beartas tionsclaíoch Eorpach, reachtaíocht 
éigeantach díchill chuí, tacsanomaíocht AE le haghaidh infheistíocht inbhuanaithe, an 
prionsabal gan aon dochar suntasach a dhéanamh, an sásra coigeartaithe carbóin ar 
theorainneacha, nochtaí ó thaobh na hinbhuanaitheachta de in earnáil na seirbhísí 
airgeadais), nach féidir iad a dhíospóid go dlíthiúil faoi phrionsabal AE-RA-CST agus i 
gcomhaontuithe trádála amach anseo;

Saincheisteanna earnálacha ar leith agus comhar téamach 

An margadh inmheánach

48. á chur i bhfáth go n-éilítear le rochtain ar mhargadh inmheánach AE, mar 
réamhchoinníoll, go bhfuil reachtaíocht AE a bhaineann leis an margadh inmheánach á 
comhlíonadh go hiomlán;

49. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh ailíniú dinimiciúil rialála agus forálacha lena n-
áirithítear faireachas láidir margaidh a chuidíonn leis na rialacha maidir le táirgí a 
fhorfheidhmiú, lena n-áirítear iad siúd maidir le sábháilteacht táirgí agus 
inrianaitheacht, agus a áirithíonn cinnteacht dhlíthiúil do ghnólachtaí AE mar aon le 
leibhéal ard cosanta do thomhaltóirí AE, ina gcuid bunriachtanach agus neamh-
inathraithe d’aon chomhaontú amach anseo atá dírithe ar mhachaire comhréidh a 
áirithiú;
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50. á mheabhrú, i gcás ar bith, go mbeidh seiceálacha agus fíorú custaim mar thoradh ar 
chomhaontú nua sula rachaidh earraí isteach sa mhargadh inmheánach agus á áitiú go 
bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go mbíonn earraí ag comhlíonadh rialacha an 
mhargaidh inmheánaigh a choimirciú;

51. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé dlúthchomhar struchtúrtha a choinneáil 
maidir le hábhair rialála agus mhaoirseachta, ar an leibhéal polaitiúil agus ar an leibhéal 
teicniúil, agus córas rialála agus uathriail chinnteoireachta AE á n-urramú; 

52. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé socruithe cómhalartacha a áirithiú chun 
cáilíochtaí agus dioplómaí a aithint agus ag spreagadh an dá pháirtí agus comhlachtaí 
agus údaráis ghairmiúla go háirithe chun tuilleadh moltaí comhpháirteacha a fhorbairt 
agus a sholáthar maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint, go háirithe i gcomhthéacs na 
Comhairle Comhpháirtíochta; 

Seirbhísí airgeadais

53. den tuairim gur cheart go mbeadh forálacha sonracha maidir le comhar idir na húdaráis 
mhaoirseachta Eorpacha agus údaráis mhaoirseachta airgeadais na Ríochta Aontaithe 
san áireamh sa chomhaontú amach anseo chun ailíniú rialála a chothú, cúiseanna imní 
maoirseachta agus dea-chleachtais a roinnt, chomh maith le leibhéal rianúil comhair a 
áirithiú agus margaí caipitil comhtháite a chothabháil; 

54. á mheabhrú, a mhéid a bhaineann le cearta i dtaca le nós imeachta an phas, atá bunaithe 
ar aithint fhrithpháirteach agus rialacha stuamachta comhchuibhithe agus cóineasú 
faireacháin sa mhargadh inmheánach, nach mbeidh feidhm acu a thuilleadh idir AE 
agus an Ríocht Aontaithe ag deireadh na hIdirthréimhse, toisc gur tríú tír a bheidh sa 
Ríocht Aontaithe; á chur i bhfios go láidir gur gá go mbeidh rochtain ar an margadh 
airgeadais Eorpach ina dhiaidh sin bunaithe ar chreat coibhéise uathrialaithí AE; á 
mheabhrú, áfach, gur teoranta raon feidhme cinntí coibhéise; 

55. á thabhairt chun suntais go ndéanfaidh an Coimisiún measúnú ar choibhéis rialacháin 
airgeadais na Ríochta Aontaithe agus nach ndéanfar coibhéis a dheonú ach amháin má 
bhíonn córas agus caighdeáin rialála agus mhaoirseachta na Ríochta Aontaithe 
lánchoibhéiseach le córas agus caighdeáin AE: á iarraidh go ndéanfar an measúnú sin 
chomh luath agus is féidir chun gealltanas an Dearbhaithe Pholaitiúil a chomhlíonadh; á 
mheabhrú gur féidir le AE stádas na coibhéise a tharraingt siar go haontaobhach uair ar 
bith; 

56. á mheabhrú go ndéantar líon suntasach díorthach arna sloinneadh in euro a imréiteach 
sa Ríocht Aontaithe agus go bhféadfadh sé sin impleachtaí a bheith aige don Aontas 
Eorpach i dtaobh cobhsaíocht airgeadais; 

Custaim

57. ag tabhairt dá haire go bhfuil de rún ag an Ríocht Aontaithe nach bhféachfar le leanúint 
lena stádas reatha maidir leis an margadh inmheánach agus leis an aonad custaim; á 
chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé sláine an aontais custaim agus a nósanna 
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imeachta a chaomhnú, ar ní é lena ndéanfar sábháilteacht agus cosaint na dtomhaltóirí 
agus leasanna airgeadais AE agus ghnóthais AE a ráthú. á chur i bhfáth a thábhachtaí 
atá sé infheistíocht níos mó a bheith déanta  i saoráidí rialaithe custaim ag pointí 
idirthurais comhchoiteanna ag na comhtheorainneacha agus, i gcás inarb ábhartha agus 
inarb iomchuí, tuilleadh comhoibrithe agus malartaithe faisnéise lena chéile agus an 
fhéidearthacht a bheith san áireamh oifig bhuan AE a bheith i dTuaisceart Éireann  a 
bheidh ag déileáil le comhlíonadh custaim;

58. á thabhairt chun suntais gur cheart le haon chomhaontú a bheidh ann amach anseo go 
mbunófaí sásraí comhair custaim cuimsitheacha chun trádáil trasteorann chomh maith le 
sásraí comhair a éascú idir na húdaráis chustaim agus faireachais margaidh; á iarraidh ar 
AE agus ar an Ríocht Aontaithe, i gcás inarb ábhartha agus inarb iomchuí, oibriú i dtreo 
simpliú riachtanas agus foirmiúlachtaí maidir le nósanna imeachta custaim do 
thrádálaithe nó d’oibreoirí, lena n-áirítear FBManna

59. á chur i bhfios go láidir gur cheart do AE agus don Ríocht Aontaithe a ndícheall 
leibhéal ard cóineasaithe a gcuid reachtaíochta agus cleachtas custaim a choinneáil 
d’fhonn go n-áiritheofaí rialuithe agus imréitigh chustaim éifeachtacha, reachtaíocht 
chustaim a fhorfheidhmiú agus go gcosnófaí leasanna airgeadais na bpáirtithe a bhfuil 
sé d’acmhainn acu cánacha agus dleachtanna míchuí a ghnóthú, mar aon le bearta chun 
sáruithe córasacha ar an reachtaíocht chustaim is infheidhme a choimirciú;

60. á thabhairt chun suntais go mbeadh sé an-inmhianaithe don Ríocht Aontaithe an t-
aicmiú táirgí reatha a choinneáil bunaithe ar Tharaif Chomhtháite na gComhphobal 
Eorpach (TARIC) chun nósanna imeachta a choinneáil simplithe agus chun an t-ualach 
rialála a laghdú;

Beartas tomhaltóirí  

61. á chur i bhfáth go gcaithfidh an dá pháirtí in aon chomhaontú amach anseo caighdeáin 
chosanta tomhaltóirí agus cearta shaoránaigh AE faoi acquis  AE a chaomhnú; á 
chreidiúint gur cheart don Chomhaontú breisluach a áirithiú do thomhaltóirí AE tríd an 
gcreat is fearr a sholáthar chun cearta tomhaltóirí a chosaint agus chun oibleagáidí 
trádálaithe a fhorfheidhmiú; 

62. á mheas go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach sábháilteacht na dtáirgí a allmhairítear ón 
Ríocht Aontaithe a ráthú ar bhealach a fhreagródh do chaighdeáin AE;

63. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an comhar rialála agus riaracháin a ghabhann le 
maoirseacht pharlaiminteach agus gealltanais neamh-chúlchéimnithe, i gcás inarb 
ábhartha agus iomchuí, chun dul i ngleic le bacainní neamhtharaife agus chun cuspóirí 
ar leas an phobail a shaothrú, chun leasanna thomhaltóirí AE a chosaint, lena n-áirítear 
timpeallacht shlán agus iontaofa a áirithiú do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí ar líne, 
chomh maith le cleachtais éagóracha tráchtála a chomhrac

Iascach

64. á athdhearbhú nach féidir aon chomhaontú cuimsitheach a thabhairt i gcrích idir AE 
agus an Ríocht Aontaithe, mura n-áireofar comhaontú ann a bheidh iomlán, cothrom 
agus fadtéarmach maidir le hiascach agus ábhair a bhaineann le hiascach, lena gcloífear 
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le leanúint ar aghaidh faoi dhálaí optamacha le rochtain ar uiscí, acmhainní agus margaí 
na bpáirtithe lena mbaineann, mar aon leis na gníomhaíochtaí iascaireachta atá ann 
cheana; 

65. á mheabhrú go mbainfear amach an tairbhe frithpháirteach is fearr is féidir trí 
éiceachórais chomhroinnte a chosaint agus trína saothrú a bhainistiú ar bhonn 
inbhuanaithe, trí rochtain chómhalartach ar uiscí agus acmhainní iascaigh atá ann 
cheana a chaomhnú agus é mar aidhm leis sin gníomhaíochtaí iascaireachta atá ann 
cheana a chaomhnú, agus trí phrionsabail agus rialacha comhchoiteanna, stuama, 
soiléire agus cobhsaí a shainiú, lena gcumasófar rochtain oscailte fhrithpháirteach ar 
mhargaí do tháirgí iascaigh agus dobharshaothraithe gan teannas eacnamaíoch nó 
sóisialta a chruthú trí iomaíocht éagothrom; á áitiú go bhfuil gá le creat uileghabhálach 
rialachais chun a áirithiú go bhféadfadh aon sáruithe ar fhorálacha a bhaineann le 
rochtain chómhalartach ar uiscí agus ar acmhainní a bheith faoi réir smachtbhannaí, lena 
n-áirítear taraifí fabhracha d’earraí na Ríochta Aontaithe a chur ar fionraí i margadh AE; 

66. á chur i bhfáth gur gá go n-áireofar na céatadáin dáilte sa Chomhaontú, ar céatadáin iad 
a chuirtear i bhfeidhm faoi láthair ar na stoic a bheidh le roinnt idir an dá pháirtí in 
Iarscríbhinn FISH-2 (Leithdháileadh deiseanna iascaireachta), i gcomhréir le prionsabal 
na cobhsaíochta coibhneasta atá i bhfeidhm;

67. á iarraidh ar na páirtithe cloí leis na scaireanna cuótaí atá ann cheana agus le dáileadh 
cobhsaí agus leanúnach na gceart iascaireachta; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá 
bainistiú fadtéarmach acmhainní bunaithe ar chomhlíonadh phrionsabail CBI, arb 
acmhainní iad a rannchuidigh go dtí seo staid na stoc éisc chun tairbhe chabhlaigh 
Bhallstáit AE agus na Ríochta Aontaithe araon;

68. á chur i bhfáth nach mór go n-áiritheofaí sa Chomhaontú go mbeadh bearta teicniúla nó 
limistéir mhuirí faoi chosaint cómhalartach, neamh-idirdhealaitheach agus 
comhréireach agus nárbh ionann iad agus caoi de facto le hárthaí AE a choinneáil 
amach as uiscí na Ríochta Aontaithe; á áitiú nach féidir leibhéal chaighdeáin 
chomhshaoil agus shóisialta AE a laghdú leis an gComhaontú;

69. ag tathant ar an gCoimisiún forálacha maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta 
neamhdhleathacha, neamhrialáilte agus neamhthuairiscithe (NNN) a chosc agus a 
chomhrac laistigh d’uiscí AE agus na Ríochta Aontaithe;

70. á chur i bhfáth gur gá sásraí comhair agus comhairliúcháin leormhaithe, cur chuige 
eolaíoch comhchoiteann, agus ráthaíochtaí go leanfaidh an Ríocht Aontaithe le 
rannchuidiú le bailiú sonraí agus measúnú eolaíoch ar stoic mar bhonn do chinntí amach 
anseo do bhainistiú iascaigh comhpháirteach i ngach imchuach farraige comhroinnte; ag 
tathant ar AE agus ar an Ríocht Aontaithe leanúint ar aghaidh lena gcomhar gníomhach 
agus dílis in ábhair a bhaineann le rialú iascaireachta agus leis an gcomhrac i gcoinne 
iascaireacht NNN;

Cearta na Saoránach agus Saorghluaiseacht Daoine 
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71. á chur in iúl gurb oth léi go bhfuil cinneadh déanta ag an Ríocht Aontaithe nach mbeidh 
feidhm a thuilleadh ag prionsabal na saorghluaiseachta daoine idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe tar éis na hIdirthréimhse; á áitiú gur gá forálacha uaillmhianacha maidir le 
gluaiseacht daoine a chur san áireamh sa chomhpháirtíocht amach anseo, forálacha a 
bheidh bunaithe ar chómhalartacht iomlán agus neamh‑idirdhealú i measc na mBallstát; 
á athdhearbhú go gcaithfidh rochtain na Ríochta Aontaithe ar an margadh inmheánach a 
bheith i gcomhréir leis na gealltanais a tugadh chun soghluaisteacht daoine a éascú; á 
chur i bhfáth nár cheart bacainn throm riaracháin nó airgeadais a bheith mar thoradh ar 
an gcóras trasnaithe teorann; 

72. á chur i bhfáth gur gá aird ar leith a thabhairt ar riachtanais leanaí a thagann ó 
theaghlaigh mheasctha nach bhfuil ach duine amháin de na tuismitheoirí ina shaoránach 
de chuid AE, agus sásraí iomchuí dlí a sholáthar chun díospóidí idir tuismitheoirí a 
réiteach, mar shampla i gcás colscaradh; 

73. á mheas gur cheart comhaontuithe soghluaisteachta, lena n-áirítear taisteal saor ó víosa 
le haghaidh gearrfhanachtaí, a bheith bunaithe ar neamh-idirdhealú i measc Bhallstáit 
AE agus ar chómhalartacht iomlán, agus gur cheart go n-áireofaí iontu acquis AE 
maidir le soghluaisteacht, na rialacha maidir le postáil oibrithe agus maidir le comhordú 
na gcóras slándála sóisialta; 

74. á mheas, maidir le códú breise chearta na saoránach trí fhorálacha atá ceangailteach ó 
thaobh dlí de, nach foláir go mbeadh sé sin ina chuid dhílis den téacs de chomhaontú sa 
todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe; á mheas nach mór go n-áireofaí staid 
oibrithe trasteorann leis an méid sin, ar cheart a saoirse gluaiseachta a ráthú, bunaithe ar 
neamh-idirdhealú agus cómhalartacht; á mheas gur cheart go ndéanfaí rialáíl níos fearr 
ar na coinníollacha iontrála agus fanachta chun críoch taighde, staidéir, oiliúna, 
seirbhíse deonaí, scéimeanna malartaithe daltaí nó tionscadal oideachais, obair au pair 
agus seirbhíse deonaí sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach mar chuid den chomhaontú sa 
todhchaí agus nach bhfágfaí iad faoi rialáil intíre; á mheabhrú gur léirigh géarchéim 
COVID-19 an spleáchas atá ag earnálacha ríthábhachtacha sa Ríocht Aontaithe, amhail 
sláinte phoiblí nó talmhaíocht, ar oibrithe AE, lena n-áirítear an lucht saothair 
séasúrach;

Comhordú saothair, soghluaisteachta agus slándála sóisialta 

75. á chur in iúl gurb oth léi nach bhfuil gealltanas Rialtas na Ríochta Aontaithe comhlíonta 
aige go fóill i dtaca le Bille Fostaíochta nua agus ag tathant ar an Ríocht Aontaithe é sin 
a dhéanamh roimh dheireadh na hidirthréimhse; ag tagairt ina leith seo go háirithe do 
ghníomhartha reachtacha AE a glacadh le déanaí a bhfuil a spriocdhátaí trasuímh ann le 
linn na hidirthréimhse; á chur i bhfáth go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach aon 
bhearnaí a sheachaint sa chás nach gcosnaítear cearta oibrithe le dlí reatha AE ná le 
Bille Fostaíochta na Ríochta Aontaithe; 

76. á mheabhrú an tábhacht a bhaineann le cearta slándála sóisialta na ndaoine lena 
mbaineann a chaomhnú i ngach gné; á iarraidh ar idirbheartaithe an Chomhaontaithe 
tosaíocht a thabhairt do chearta na saoránach sin maidir le comhordú slándála sóisialta 
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ar gach bealach agus foráil a dhéanamh maidir le rialacha comhordaithe slándála 
sóisialta a chur i bhfeidhm go leanúnach i ngach caibidil; 

77. á chur in iúl gurb oth léi, áfach, nach bhfuil forálacha speisialta ann le haghaidh sochair 
dhífhostaíochta d’oibrithe trasteorann agus teorann, agus dá bhrí sin ag tabhairt 
spreagadh do AE agus don Ríocht Aontaithe forálacha cuí a fhiosrú maidir le sochair 
dhífhostaíochta le haghaidh oibrithe trasteorann agus teorann; 

78. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé comhaontú dinimiciúil a bheith ann maidir le 
comhordú slándála sóisialta; á chur i bhfáth nach mór go n-áireofaí cearta i bhforálacha 
an chomhaontaithe deiridh maidir le saorghluaiseacht daoine, ar cearta iad a bheadh 
láidir agus ar cóimhéid maidir le comhordú slándála sóisialta i gcomhréir leis an 
Dearbhú Polaitiúil;

Cosaint sonraí 

79. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá cosaint sonraí mar cheart bunúsach agus mar 
phríomhchumasóir araon don gheilleagar digiteach; ag tabhairt dá haire de réir chásdlí 
CBAE, chun go bhféadfaidh an Coimisiún leormhaitheas chreat cosanta sonraí na 
Ríochta Aontaithe a dhearbhú, nach mór dó a léiriú go gcuireann an Ríocht Aontaithe 
leibhéal cosanta ar fáil atá “coibhéiseach go bunúsach” leis an leibhéal cosanta a 
thairgtear le creat dlithiúil AE, lena n-áirítear maidir le sonraí a aistriú ar aghaidh chuig 
tríú tíortha;

80. á mheabhrú go bhforáiltear le hAcht um Chosaint Sonraí na Ríochta Aontaithe do 
dhíolúine ghinearálta agus leathan ó na prionsabail cosanta sonraí agus ó chearta na n-
ábhar sonraí i leith sonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch inimirce; á chur in iúl gur 
cúis bhuartha di an fíoras, nuair a dhéantar sonraí ó shaoránaigh nach saoránaigh de 
chuid na Ríochta Aontaithe iad a phróiseáil faoin díolúine sin, nach gcosnaítear iad ar 
an gcaoi chéanna le saoránaigh na Ríochta Aontaithe agus go mbeadh sé i gcoinbhleacht 
le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle15; den tuairim 
nach ndéanann creat dlíthiúil na Ríochta Aontaithe maidir le sonraí leictreonacha 
teileachumarsáide a choinneáil coinníollacha acquis ábhartha AE a chomhlíonadh de 
réir mar atá léirmhínithe ag CBAE, agus nach ndéanann sé, dá bhrí sin, na coinníollacha 
maidir le leormhaitheas a chomhlíonadh faoi láthair;

81. ag cur béim agus ag tacú leis an gcomhpháirtíocht sa todhchaí a mbeidh mar bhonn taca 
faoi gealltanais chun cearta bunúsacha a urramú, lena n-áirítear cosaint leormhaith ar 
shonraí pearsanta atá mar choinníoll riachtanach don chomhar beartaithe agus tríd an 
gcomhaontú forfheidhmithe dlí a fhionraí dá ndéanfadh an Ríocht Aontaithe an dlí 
náisiúnta lena dtugtar éifeacht do ECHR a aisghairm; á iarraidh ar an gCoimisiún aird ar 
leith a thabhairt ar chreat dlí na Ríochta Aontaithe agus a leormhaitheas faoi dlí á 
measúnú. á mholadh go gcuirfí san áireamh cásdlí CBAE sa réimse sin, amhail cás 

15 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 i ndáil le daoine 
nádúrtha a chosaint maidir le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46 / CE (Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
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Schrems mar aon le cásdlí ECHR;

82. ag glacadh an tseasaimh, mura dtugann an Ríocht Aontaithe gealltanas sainráite go 
ndéanfaidh sí ECHR a fhorfheidhmiú agus mura nglacfaidh sí le ról CBAE, nach mbeifí 
in ann teacht ar chomhaontú maidir le comhar breithiúnach agus póilíneachta in ábhair 
choiriúla; á chur in iúl gurb oth léi gur dhiúltaigh an Ríocht Aontaithe go dtí seo 
ráthaíochtaí daingne a sholáthar maidir le cearta bunúsacha agus saoirsí aonair agus gur 
áitigh sí go ndéanfaí na caighdeáin reatha a laghdú agus go n-imeofaí ó shásraí 
comhaontaithe cosanta sonraí, lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as ollfhaireachas; 

83. á iarraidh ar an gCoimisiún na gnéithe thuasluaite a chur san áireamh agus measúnú á 
dhéanamh ar leormhaitheas chreat dlíthiúil na Ríochta Aontaithe a mhéid a bhaineann le 
leibhéal cosanta sonraí pearsanta, agus a áirithiú go ndéanfaidh an Ríocht Aontaithe na 
fadhbanna arna sainaithint sa rún seo a réiteach sula bhféadfar a dhearbhú go bhfuil dlí 
cosanta sonraí na Ríochta Aontaithe i gcomhréir go leormhaith le dlí AE faoi mar atá 
léirmhínithe ag CBAE ; á iarraidh ar an gCoimisiún comhairle an Bhoird Eorpaigh um 
Chosaint Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí a lorg freisin;

Slándáil, forfheidhmiú an dlí agus comhar breithiúnach in ábhair choiriúla

84. á athdhearbhú gur cheart dul chun cinn follasac h i réimse na slándála, fhorfheidhmiú an 
dlí agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla a bhaint amach ionas go 
lamhálfar comhaontú a bheith ann lena dtiocfar ar chomhar cuimsitheach agus 
éifeachtúil  a bheadh comhthairbheach do shlándáil  shaoránaigh AE agus na Ríochta 
Aontaithe; 

85. á chur in iúl go bhfuil sí go láidir i gcoinne iarraidh na Ríochta Aontaithe rochtain 
dhíreach a fháil ar chórais faisnéise sonraí AE i réimse an Cheartais agus Gnóthaí Baile; 
á chur i bhfáth arís eile, i ndáil leis sin, nach féidir leis an Ríocht Aontaithe,  mar thríú 
tír neamh-Schengen, rochtain dhíreach a bheith aici ar shonraí as córais faisnéise AE ; 
ag tabhairt rabhaidh gur cheart go mbeadh aon chomhroinnt faisnéise, lena n-áirítear 
sonraí pearsanta, leis an Ríocht Aontaithe faoi réir coimircí diana, iniúchóireachta agus 
coinníollacha formhaoirseachta, lena n-áirítear leibhéal cosanta sonraí pearsanta atá 
coibhéiseach leis an leibhéal a bhforáiltear dó le dlí an Aontais;

86. á chur i bhfios go dtoirmeasctar rochtain a bheith ag tríú tíortha ar an gcóras go sainráite 
le reachtaíocht Córas Faisnéise Schengen (CFS) agus nach féidir leis an Ríocht 
Aontaithe, mar thríú tír, rochtain a bheith aici ar CFS; á mheabhrú  gur eisigh an 
Chomhairle 2020 sraith moltaí an 5 Márta inar tugadh aghaidh ar sháruithe 
tromchúiseacha le linn CFS a bheith á chur i bhfeidhm ag an Ríocht Aontaithe agus gur 
beag rún i bhfreagra na Ríochta Aontaithe na moltaí sin a chur i bhfeidhm, rud atá ina 
shárú ar dhlí AE; á mheas gur cheart go mbeadh an comhar idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe sa todhchaí i réimse fhorfheidhmiú an dlí agus an chomhair bhreithiúnaigh 
bunaithe ar mhuinín fhrithpháirteach; á chur i bhfios go láidir nach féidir teacht ar 
chomhaontú faoin gcomhar sin mura mbunaítear rialacha láidre maidir le cosaint sonraí 
agus mura mbeidh sásraí forfheidhmithe láidre i bhfeidhm; 

87. á chur i bhfios nár seoladh malartú uathoibrithe sonraí DNA leis an Ríocht Aontaithe 
faoi Chreat Prüm go dtí 2019 agus go bhfuil an Chomhairle ar tí cinneadh a dhéanamh 
maidir le cinneadh cur chun feidhme a ghlacadh lena gceadófaí don Ríocht Aontaithe a 
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bheith rannpháirteach i malartuithe uathoibrithe sonraí dachtalascópacha; á chur i 
bhfios, i ndáil leis sin, gur dhiúltaigh Parlaimint na hEorpa faoin nós imeachta speisialta 
comhairliúcháin an 13 Bealtaine 2020 do bhearta iar-thríú colún, don dréachtchinneadh 
ón gComhairle toisc go raibh imní uirthi faoi chómhalartacht iomlán do mhalartú sonraí 
méarloirg, faoi ráthaíochtaí cosanta sonraí agus faoin tréimhse an-ghairid chun é a chur 
i bhfeidhm; á iarraidh ar an gComhairle breithniú cúramach a dhéanamh ar argóintí na 
Parlaiminte don diúltú; á chur i gcuimhne do na hidirbheartaithe go rachaidh na cinntí 
sin ón gComhairle, má ghlactar iad, lena n-údaraítear na malartuithe uathoibrithe sonraí 
sin in éag ag deireadh na hIdirthréimhse; á chur i bhfáth gur gá socrú tráthúil maidir le 
socruithe don ghaolmhaireacht sa todhchaí, i bhfianaise thábhacht an mhalartaithe 
faisnéise sa chomhrac in aghaidh coiriúlacht agus sceimhlitheoireacht trasteorann 
thromchúiseach agus eagraithe; 

88. á chur in iúl gur cúis bhuartha di nach bhfuil uaillmhian i gceist le sainordú 
caibidlíochta na Ríochta Aontaithe i réimsí tábhachtacha den chomhar breithiúnach in 
ábhair choiriúla; á chreidiúint go bhféadfadh AE agus an Ríocht Aontaithe teacht ar 
réiteach lena lamhálfaí do leibhéal comhar níos uaillmhianaí ná an réiteach a ndéantar 
foráil dó faoi Choinbhinsiún um Eiseachadadh Chomhairle na hEorpa;

Imirce, tearmann agus bainistiú teorainneacha 

89. á chur i bhfáth gur gá téarmaí comhair a aontú maidir le himirce náisiúnach nach 
náisiúnaigh de chuid an dá pháirtí iad, agus cearta bunúsacha á n-urramú, dínit an duine 
á caomhnú agus an gá na daoine is leochailí a chosaint á aithint; á athdhearbhú gur iarr 
sí gur cheart go mbeadh, ar a laghad ar fad, socruithe sa chomhar sin lena dtreiseofaí 
conairí sábháilte agus dlíthiúla chun rochtain a fháil ar chosaint idirnáisiúnta, lena n-
áirítear trí athaontú teaghlaigh;

90. á chur i bhfáth gur gá comhar láidir idir na páirtithe chun smuigleáil daoine agus 
gáinneáil ar dhaoine a chomhrac, i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta, a mbeidh feidhm 
aige fós maidir leis an teorainn idir AE agus an Ríocht Aontaithe;

91. á áitiú nach féidir leis an Ríocht Aontaithe breith an dá rogha a bheith aici maidir leis na 
gnéithe d’acquis tearmainn agus imirce AE is fearr léi a choimeád;

92. á chur i bhfáth arís eile nach mór plean a ghlacadh maidir le hathaontú teaghlaigh, ar 
cheart dó a bheith réidh le teacht i bhfeidhm ag deireadh na hIdirthréimhse;

93. Mar chuid den phlean sin, agus ar bhonn níos ginearálta, cuireann an Pharlaimint i 
gcuimhne do na hidirbheartaithe an oibleagáid atá ar AE agus ar an Ríocht Aontaithe 
araon gach leanbh a chosaint ar a gcríoch, agus i gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe um Chearta an Linbh 1989 (iarrann UNCRC ar na Ballstáit, a luaithe a 
dhéanfaidh an Ríocht Aontaithe tograí nithiúla, sainordú a thabhairt don Choimisiún 
plean a chaibidlíú d’iarrthóirí tearmainn maidir le hathaontú teaghlaigh ) ;

94. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá cur chuige comhordaithe ag AE ar na saincheisteanna 
sin go léir, toisc go bhfuil baol ann le socruithe déthaobhacha idir an Ríocht Aontaithe 
agus Ballstáit aonair maidir le saincheisteanna amhail athaontú teaghlaigh d’iarrthóirí 
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tearmainn nó dídeanaithe, socruithe athlonnaithe nó athligean isteach, go mbeadh 
iarmhairtí diúltacha ann do chomhleanúnachas bheartas tearmainn agus imirce AE; á 
iarraidh ar AE agus ar an Ríocht Aontaithe araon cur chuige cothrom agus fiúntach a 
bheith acu  sna cúrsaí sin go léir;

An comhrac in aghaidh sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta  

95. á iarraidh ar na AE agus ar an Ríocht Aontaithe forálacha a chur san áireamh maidir le 
beartas faoin gcomhrac in aghaidh sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta 
(AML/CFT) sa chomhaontú comhpháirtíochta sa todhchaí, lena n-áirítear sásra 
malartaithe faisnéise; á mheabhrú gur gheall AE agus an Ríocht Aontaithe sa Dearbhú 
Polaitiúil dul níos faide ná caighdeáin an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais 
maidir le AML/CFT a mhéid a bhaineann le trédhearcacht úinéireachta tairbhiúla agus 
deireadh a chur leis an anaithnideacht a bhaineann le húsáid airgeadraí fíorúla, lena n-
áirítear trí rialuithe díchill chuí don chustaiméir; 

96. á iarraidh ar AE agus ar an Ríocht Aontaithe forálacha sonracha a chur san áireamh sa 
chomhaontú comhpháirtíochta maidir le maoirseacht ar eintitis faoi oibleagáidí 
airgeadais agus neamh-airgeadais i gcomhthéacs an chreata frithsciúrtha airgid; 

Cúrsaí cánach 

97. á iarraidh ar AE agus ar an Ríocht Aontaithe tosaíocht a thabhairt do chomhrac 
comhordaithe i gcoinne imghabháil cánach agus seachaint cánach; á iarraidh ar na 
Páirtithe aghaidh a thabhairt ar chleachtais dhíobhálacha chánach trí ghníomhaíochtaí 
comhair a shaothrú faoi Chód Iompair AE maidir le cánachas gnó; ag tabhairt dá haire 
go bhfuil rangú ard ag an Ríocht Aontaithe, de réir an Choimisiúin, maidir le táscairí 
lena sainaithnítear tír a bhfuil gnéithe aici ar féidir le cuideachtaí iad a úsáid chun 
críocha seachanta cánach; á iarraidh go rachfar i ngleic leis an ábhar sin go sonrach sa 
chomhaontú sa todhchaí; ag tabhairt dá haire go measfar gur tríú tír í an Ríocht 
Aontaithe ag deireadh na hIdirthréimhse, agus go mbeidh ar an nGrúpa um an gCód 
Iompair maidir le Cánachas Gnó í a scagadh i gcomhréir leis na critéir arna mbunú do 
liosta AE de dhlínsí neamh-chomhoibríocha; á iarraidh ar AE agus ar an Ríocht 
Aontaithe lánchomhar riaracháin a ráthú chun a áirithiú go gcomhlíonfar reachtaíocht 
CBL agus cosaint agus aisghabháil ioncam CBL; 

An comhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus cosaint an chomhshaoil

98. á mheas gur cheart don Ríocht Aontaithe í féin a ailíniú go hiomlán l leis an gcreat 
beartais aeráide atá ag AE faoi láthair agus a bheidh aige amach anseo lena n-áirítear 
spriocanna athbhreithnithe 2030, spriocanna  agus conairí 2040 chun neodracht aeráide 
a bhaint amach faoi 2050;

99. á mheas gur cheart don Ríocht Aontaithe córas praghsála carbóin a chur chun feidhme, 
a mbeadh an raon feidhme céanna agus an éifeachtacht chéanna aige, ar a laghad, agus 
atá ag an gcóras dá bhforáiltear le Scéim AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí (EU ETS) 
agus gur cheart di na prionsabail chéanna a chur i bhfeidhm maidir le húsáid 
creidmheasanna seachtracha faoi dheireadh na hIdirthréimhse; á mheas, sa bhreis air sin 
má iarrann an Ríocht Aontaithe go ndéanfar a córas trádála astaíochtaí féin a nascadh le 
EU ETS, gur cheart go mbeadh feidhm ag an dá choinníoll seo a leanas chun an iarraidh 
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sin a bhreithniú: níor cheart go mbainfeadh córas trádála astaíochtaí na Ríochta 
Aontaithe an bonn de shláine EU ETS, go háirithe an chothromaíocht idir cearta agus 
oibleagáidí, agus ba cheart go léireodh sé an méadú leanúnach ar raon feidhme agus 
éifeachtacht  EU ETS; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh córas praghsála carbóin 
socraithe agus i bhfeidhm cheana féin sula mbeidh an vóta ann sa Pharlaimint maidir 
lena toiliú a thabhairt don dréacht-Chomhaontú nó gan é a thabhairt; 

100. ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé faireachán agus measúnú iomchuí a dhéanamh ar 
cháilíocht an aeir agus an uisce sa Ríocht Aontaithe sa bhreis ar na caighdeáin agus 
spriocanna comhchoiteanna a ghlacadh; á chur i bhfáth sa bhreis air sin a thábhachtaí 
atá sé go gcuirfeadh an Ríocht Aontaithe na teorainneacha astaíochtaí agus forálacha 
eile a comhaontaíodh faoi Threoir AE  i bhfeidhm. 2016/2284 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle16 agus ag ailíniú go dinimiciúil le Treoir 2010/75/EU ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle17, lena n-áirítear nuashonruithe ar na Doiciméid 
Tagartha um na Teicnící is Fearr atá ar Fáil;

Sláinte phoiblí

101. á chur i bhfáth, más mian leis an Ríocht Aontaithe go n-áireofaí í ar liosta na dtíortha a 
gceadaítear dóibh earraí a onnmhairiú chuig AE, agus ar tíortha iad atá faoi réir bhearta 
SPS, go gcaithfidh sí ceanglais AE maidir leis na hearraí sin a chomhlíonadh go 
hiomlán, lena n-áirítear ceanglais a bhaineann le próisis táirgeachta; á chur i bhfáth sa 
bhreis air sin gur cheart rialacha tionscnaimh go háirithe maidir le táirgí bia a 
chomhlíonadh go hiomlán agus gur cheart rialacha soiléire a ghlacadh maidir le 
claochlú táirgí bia sa Ríocht Aontaithe chun go gcoiscfear dul timpeall ar cheanglais 
AE, go háirithe i gcomhthéacs comhaontuithe saorthrádála féideartha idir an Ríocht 
Aontaithe agus tíortha eile; 

102. á chur i bhfáth go gcaithfidh an Ríocht Aontaithe a bheith i gcomhréir le reachtaíocht 
AE a bhaineann le horgánaigh ghéinmhodhnaithe agus táirgí cosanta plandaí; á mheas 
gur cheart don dá Pháirtí an aidhm a bheith acu úsáid agus rioscaí lotnaidicídí a laghdú; 
á chur i bhfáth go bhfuil gá ann, dá bhrí sin, go ndéanfadh an dá Pháirtí a ndícheall 
úsáid frithbheathach i dtáirgeadh ainmhithe a laghdú agus leanúint leis an gcosc ar a n-
úsáid mar spreagadh fáis agus a n-úsáid ag an duine nach bhfuil iomchuí nó riachtanach 
a laghdú;

103. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé easnaimh de tháirgí agus feistí leighis a chosc; ag 
tathant ar údaráis agus geallsealbhóirí náisiúnta a áirithiú go ndéanfar próiseas 
athsheachadta táirgí íocshláinte arna n-údarú go náisiúnta a thabhairt i gcrích roimh 
dheireadh na hIdirthréimhse; á iarraidh ar AE agus ar an Ríocht Aontaithe comhoibriú 
go fadtéarmach chun bagairtí ar an tslándáil sláinte, a bhfuil fianaise ina dtaobh, nó 
bagairtí atá ag teacht chun cinn, a chosc agus a bhrath agus chun iad féin a ullmhú do na 
bagairtí sin agus freagairt orthu; á iarraidh, ina leith sin, comhar leanúnach a bheith idir 

16 Treoir (AE) 2016/2284 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 maidir le 
hastaíochtaí náisiúnta truailleán atmaisféarach áirithe  san aer  a laghdú (IO L 344, 17.12.2016, lch. 1).
17 Treoir 2010/75/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le 
hastaíochtaí tionsclaíocha (cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú) (IO L 334, 17.12.2010, lch. 17).
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AE agus an Ríocht Aontaithe dul i ngleic go héifeachtach le paindéim COVID-19; á 
mheas, mura ndéanfaidh ceann de na Páirtithe bearta leordhóthanacha chun aghaidh a 
thabhairt ar bhagairt sláinte, go bhféadfaidh an Páirtí eile bearta aontaobhacha a 
ghlacadh chun an tsláinte phoiblí a chosaint;

104. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé seasamh le reachtaíocht AE maidir le cógais, feistí 
leighis, sábháilteacht ceimiceán, lena n-áirítear suaiteoirí inchríneacha, agus rochtain 
leanúnach ar chógais agus ar fheistí leighis a áirithiú agus á chur i bhfios go láidir go 
mbeadh cuideachtaí na Ríochta Aontaithe faoi réir na n-oibleagáidí céanna a bhfuil 
feidhm acu i leith cuideachtaí lasmuigh de LEE i gcás ar bith: á chur i bhfáth, ina 
theannta sin, gur gá coinníollacha láidre a leagan amach maidir le bearta SPS a théann 
níos faide ná comhaontú EDT chun margadh inmheánach AE, agus go háirithe 
tomhaltóirí, a chosaint ar aon rioscaí a bhaineann le hallmhairiú nó le honnmhairiú 
táirgí leis an Ríocht Aontaithe; 

Iompar 

105. á chur i bhfáth gur cheart go soláthrófaí nascacht leanúnach agus gan bhac leis an 
gcomhpháirtíocht bheartaithe, atá bunaithe ar na dlúthnaisc eacnamaíocha agus ar  
chomhleasanna, le haghaidh gach modha iompair, faoi réir na cómhalartachta, agus gur 
cheart go n-áiritheofaí machaire comhréidh, go háirithe maidir le caighdeáin shóisialta, 
fostaíochta agus chomhshaoil agus cearta paisinéirí; á mheabhrú di gur cheart go n-
áireofaí cás sonrach thollán Mhuir nIocht sa chomhpháirtíocht bheartaithe freisin, go 
háirithe a mhéid a bhaineann le gnéithe den chóras sábháilteachta agus údarúcháin;

106. á mheas gur cheart go mbeadh tionscadail leasa choitinn i réimse an iompair mar chuid 
den chomhar amach anseo leis an Ríocht Aontaithe, agus gur cheart go spreagfaí dea-
thrádáil trasteorann agus dea-choinníollacha gnó leis freisin, go háirithe á dhéanamh 
níos éasca do ghnólachtaí FBManna, agus ag cuidiú leo, aon ualach riaracháin breise a 
sheachaint; 

107. á chreidiúint gur cheart rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gcláir thaighde agus 
forbartha thrasteorann de chuid AE i réimse an iompair a bheartú ar bhonn leasanna 
coiteanna; 

108. á mheabhrú di a thábhachtaí atá sé gurb é an Coimisiún an t-aon idirbheartaí ar thaobh 
AE le linn na gcaibidlíochtaí agus gur gá nach rachadh na Ballstáit i mbun 
caibidlíochtaí déthaobhacha ar bith; ag tathant ar an gCoimisiún, áfach, leasanna gach 
Ballstáit a chur i láthair sa chomhaontú cuimsitheach deiridh;

109. ag cur béim ar an bhfíoras go mbíonn oibleagáidí ag baint le cearta agus pribhléidí agus 
gur cheart go mbeadh leibhéal na rochtana ar mhargadh aonair AE ag comhfhreagairt go 
hiomlán do mhéid an chóineasaithe rialála agus do na gealltanais arna gcomhaontú i 
ndáil le machaire comhréidh a urramú agus gur cheart go mbeadh sé bunaithe ar na 
comhchaighdeáin íosta is infheidhme in AE;

110. á mheabhrú di gurb í an eitlíocht an t-aon mhodh iompair nach bhfuil cúltaca dlíthiúil 
aige faoin Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) i gcás nach dtiocfaí ar chomhaontú 
roimh dheireadh na hidirthréimhse;
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111. á mheas gur cheart caibidil uaillmhianach agus chuimsitheach maidir le haeriompar a 
áireamh sa chomhpháirtíocht bheartaithe, lena n-áiritheofaí leasanna straitéiseacha AE 
agus ina mbeadh forálacha iomchuí maidir le rochtain ar an margadh, infheistíocht agus 
solúbthacht oibríochtúil agus tráchtála (e.g. códroinnt), agus cearta agus oibleagáidí 
cothromaithe á gcur san áireamh, agus gur cheart go n-áireodh sé dlúthchomhar sa 
tsábháilteacht eitlíochta agus sa bhainistiú aerthráchta;

112. á chur i bhfáth gur cheart aon deonú féideartha de ghnéithe áirithe den ‘chúigiú saoirse’ 
mar a thugtar uirthi (saoirse an aeir) a theorannú ina raon feidhme agus gur gá go n-
áireofaí ann cothromú le hoibleagáidí comhfhreagracha ar mhaithe le leas AE;

113. ag tabhairt dá haire nach bhfuil creat reatha Chomhdháil Eorpach na nAirí Iompair, atá 
bunaithe ar líon teoranta ceadanna, oiriúnach do chaidreamh AE-na Ríochta Aontaithe, 
agus méid an lastais arna iompar de bhóthar idir AE agus an Ríocht Aontaithe á chur 
san áireamh; á chur i bhfáth, i ndáil leis sin, gur cheart bearta iomchuí a chur ar bun 
chun bagairtí don ord poiblí a sheachaint agus chun suaití a chosc i gcás sreafaí tráchta 
d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar agus oibreoirí seirbhísí cóiste agus bus; á chur i bhfios 
go láidir, sa chomhthéacs sin, a thábhachtaí atá sé bealaí mara feabhsaithe díreacha a 
chur ar fáil ó Éirinn chuig an mór-roinn, lena laghdófaí, dá bhrí sin, spleáchas ar 
dhroichead talún na Ríochta Aontaithe; 

114. ag cur béim ar an bhfíoras nach féidir an leibhéal céanna ceart agus tairbhí a dheonú 
d’oibreoirí iompair lastais na Ríochta Aontaithe agus atá ag oibreoirí iompair lastais AE 
a mhéid a bhaineann le hoibríochtaí iompair lastais de bhóthar;

115. á mheas gur cheart go n-áireofaí an ceart idirthurais sa chomhpháirtíocht bheartaithe i 
gcás turais ualaithe agus neamhualaithe ó chríoch pháirtí amháin go dtí críoch an pháirtí 
chéanna trí chríoch an pháirtí eile;

116. á mheas gur cheart go n-áireofaí machaire comhréidh sa chomhpháirtíocht bheartaithe 
go háirithe sna réimsí seo a leanas: am oibre, tiomána agus sosa, postú tiománaithe, 
tacagraif, meáchain agus toisí feithiclí, iompar traschórais agus oiliúint pearsanra, 
chomh maith le forálacha sonracha chun leibhéal cosanta inchomparáide a áirithiú 
maidir le hoibreoirí agus tiománaithe; 

117. ag tathant go dtabharfaí tús áite do leachtacht thrádáil muirí AE-na Ríochta Aontaithe, 
saorghluaiseacht paisinéirí, maraithe agus foirne ar tír agus amach ón gcósta; á chur i 
bhfáth, i ndáil leis sin, gur cheart do AE agus don Ríocht Aontaithe a áirithiú go mbeidh 
na córais teorann agus chustaim iomchuí i bhfeidhm chun moilleanna agus suaití a 
chosc;

Cultúr agus Oideachas 

118. á mheas gur cheart go soiléireofaí sa Chomhaontú go ndéanfar éagsúlacht chultúrtha 
agus theangeolaíoch a urramú ann i gcomhréir le Coinbhinsiún UNESCO maidir le 
hÉagsúlacht Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur Chun Cinn;

119. á chur in iúl gur geal léi an ráiteas soiléir sna treoracha caibidlíochta gur cheart go 
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gcuimseofaí idirphlé agus malartú i réimsí an oideachais agus an chultúir sa chaidreamh 
idir AE agus an Ríocht Aontaithe amach anseo; á iarraidh ar an gCoimisiún cineál 
sonrach na hearnála cultúir a chur san áireamh agus é ag caibidlíocht forálacha 
soghluaisteachta ábhartha; á chur in iúl gur cúis bhuartha di, thairis sin, nach ndéanann 
na forálacha lena rialaítear teacht isteach agus fanacht sealadach daoine nádúrtha chun 
críocha gnó riachtanais na hearnála cultúrtha agus cruthaithí, mar atá sonraithe i 
ndréacht-téacs an chomhaontaithe ón gCoimisiún, a chomhlíonadh agus gur baol leo go 
ndéanfaí malartú cultúrtha leanúnach a shrianadh;

120. ag tacú amach is amach leis an tsoiléireacht atá sna treoracha caibidlíochta gur cheart 
seirbhísí closamhairc a eisiamh ó raon feidhme na comhpháirtíochta eacnamaíche agus 
ag tathant ar an gCoimisiún fanacht diongbháilte i dtaca leis an seasamh sin;

121. á chur i bhfáth nach féidir rochtain ar an margadh a ráthú do sheirbhísí closamhairc san 
Aontas ach amháin má chuirtear Treoir 2012/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle18chun feidhme go hiomlán, ionas go ndeonófar na cearta atarchurtha céanna 
don dá thaobh; á mheabhrú di go n-aicmeofar inneachar arb í an Ríocht Aontaithe a áit 
tionscnaimh fós mar ‘shaothair Eorpacha’ tar éis dheireadh na hidirthréimhse, fad is go 
mbeidh saothair san áireamh i gcuóta inneachair na ‘saothar Eorpach’, arb iad a n-áit 
tionscnaimh tíortha nach Ballstáit iad agus nach cuid de LEE iad, ar páirtithe iad i 
gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Theilifís Trasteorann;

122. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil saincheisteanna san áireamh a bhaineann le réada 
cultúrtha a tógadh go neamhdhleathach a thabhairt ar ais nó a aiseag dá dtíortha 
tionscnaimh; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an comhar leanúnach leis an Ríocht 
Aontaithe sa réimse sin;

Creat rialachais airgeadais agus grinnscrúdaithe 

123. á iarraidh go ndéanfaí an ceart rochtana ar sheirbhísí an Choimisiún, Chúirt Iniúchóirí 
na hEorpa, na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise (OLAF) agus Oifig an Ionchúisitheora 
Phoiblí Eorpaigh a áirithiú agus a urramú, mar aon le ceart grinnscrúdaithe Pharlaimint 
na hEorpa; á mheabhrú di nach mór go nglacfaí le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais 
Eorpaigh mar an chúirt inniúil i gcásanna a bhaineann le hurraim do dhlí AE agus lena 
léirmhíniú;

Rannpháirtíocht i gcláir an Aontais

124. á mholadh go dtabharfadh an Coimisiún aird ar leith ar na prionsabail agus 
coinníollacha is infheidhme seo a leanas a bhaineann le ‘Rannpháirtíocht i gCláir an 
Aontais’ agus ‘Socruithe cothrománacha agus rialachas’ araon;

(a) an ghníomhaíocht is gá a dhéanamh chun a áirithiú go mbeidh foráil sna 
prionsabail, téarmaí agus coinníollacha ginearálta atá le bunú mar chuid den 
chomhpháirtíocht bheartaithe i ndáil le rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i 

18 Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2010 maidir le 
comhordú forálacha áirithe a leagtar síos leis an dlí, le rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin sna 
Ballstáit a bhaineann leis an soláthar ar sheirbhísí meán closamhairc (Treoir Sheirbhísí na Meán 
Closamhairc nó AVMSD), (IO L 95, 15.4.2010, lch. 1).
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gcláir AE a chuirfidh de cheangal uirthi ranníocaíocht airgeadais atá cothrom 
agus iomchuí, ó thaobh táille rannpháirtíochta agus ranníocaíocht oibríochtúil de, 
a dhéanamh le haon chlár ina nglacann sí páirt;

(b) a áirithiú go mbeidh an riail ghinearálta le haghaidh rannpháirtíocht na Ríochta 
Aontaithe in aon chlár i gcomhréir leis na coinníollacha caighdeánacha is 
infheidhme do rannpháirtíocht tríú tíortha agus go mbeidh sí rannpháirteach sa 
chlár ina iomláine, ach amháin sa chás go bhfuil bonn cirt le rannpháirtíocht 
pháirteach ar chúiseanna amhail rúndacht; á mholadh go n-áirithítear intuarthacht 
do gach rannpháirtí i gcláir AE atá bunaithe in AE mar aon le cobhsaíocht ó 
thaobh leithdháiltí buiséadacha é;

(c) a áirithiú nach mbeidh glanaistriú uilíoch ó bhuiséad AE chuig an Ríocht 
Aontaithe ag gabháil le rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gcláir de chuid 
AE agus go mbeidh ar chumas AE rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gclár 
ar bith a fhionraí nó a fhoirceannadh go haontaobhach mura bhfuil na 
coinníollacha don rannpháirtíocht á gcomhall nó mura n-íocann an Ríocht 
Aontaithe a ranníocaíocht airgeadais;

(d) a áirithiú go bhfuil na bearta is gá sa Chomhaontú leis an Ríocht Aontaithe chun 
go bhféadfar dul i ngleic le neamhrialtachtaí, calaois, sciúradh airgid agus cionta 
coiriúla eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais, agus a áirithiú 
go gcosnaítear leasanna airgeadais AE;

125. á chreidiúint, go háirithe, go bhfuil rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gcomhréir 
leis na prionsabail ghinearálta maidir le rannpháirtíocht tríú tíortha i gcláir an Aontais i 
gcláir trasteorann, chultúrtha, forbartha, oideachais agus thaighde amhail Erasmus+, 
Eoraip na Cruthaitheachta, Fís, an Chomhairle Eorpach um Thaighde, Clár LIFE, an 
Gréasán Tras-Eorpach Iompair (TEN-T), an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE), 
an tAerspás Eorpach Aonair (SES), Interreg, tionscnaimh chomhpháirteacha 
teicneolaíochta amhail Spéir Ghlan I agus II, Taighde um Bainistíocht Aerthráchta 
maidir leis an Aerspás Eorpach Aonair (SESAR), ERICanna, Galileo, Copernicus, 
Breis-seirbhís na hEorpa um Loingseoireacht Gheochobhsaí (EGNOS), Creat 
Tacaíochta Spáis, Faireachais agus Rianaithe (SST), agus comhpháirtíochtaí poiblí-
príobháideacha, ina rannpháirtíocht thábhachtach;

126. ag dréim leis go dtabharfar aghaidh sa chomhaontú ar ghaol na Ríochta Aontaithe le 
Euratom agus le tionscadal ITER agus leis an tionchar a bheidh ag aistarraingt ar 
shócmhainní agus ar dhliteanais; ag dréim leis, thairis sin, go ndéanfaidh an Ríocht 
Aontaithe na caighdeáin is airde maidir le sábháilteacht núicléach, slándáil núicléach 
agus cosaint ar radaíocht a chomhlíonadh;

127. á mheas, más mian leis an Ríocht Aontaithe a bheith rannpháirteach sa mhargadh 
inmheánach ar deireadh, gur cheart di ranníocaíocht a dhéanamh leis na cistí 
comhtháthaithe don tréimhse 2021-2027, mar is amhlaidh do thíortha LEE;

128. á chreidiúint gur cheart d’aon chomhaontú nua riachtanais na réigiún AE a chur san 
áireamh ar réigiúin iad a ndéanann tarraint siar na Ríochta Aontaithe ó AE difear dóibh;
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129. á chur i bhfáth go bhfuil sé ríthábhachtach go leanfaidh clár PEACE de bheith ag 
feidhmiú i dTuaisceart Éireann agus i réigiúin teorann na hÉireann, agus é á riar go 
neamhspleách ag Comhlacht na gClár Speisialta AE;

130. á mheas gur cheart leanúint ar aghaidh le comhar idir réigiúin is forimeallaí AE agus 
tíortha agus críocha thar lear, ar thaobh amháin, agus Tíortha agus Críocha thar lear na 
Ríochta Aontaithe (OCTanna), ar an taobh eile, go háirithe i Muir Chairib agus san 
Aigéan Ciúin; á iarraidh go mbeadh forálacha speisialta ann lena gceadófaí 
comhthionscadail sa todhchaí faoin gCiste Eorpach Forbraíochta agus faoi na cistí 
comhtháthaithe, de réir mar is iomchuí; agus don ghá atá le leibhéal imleor tacaíochta a 
choinneáil do na OCTanna atá fágtha; 

131. á chur i bhfios go láidir gur léiriú follasach ar dhlúthpháirtíocht é Ciste 
Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) trí acmhainní airgeadais a chur ar fáil 
trí bhuiséad AE, nuair a dhéanann iarmhairtí tromchúiseacha ar, inter alia, an 
ngeilleagar difear do réigiún amháin nó níos mó de chuid AE nó do thír atá ag déanamh 
iarratas ar aontachas; 

132. á chur i bhfios go láidir an gá atá leis an rannpháirtíocht i gcláir a nascadh le hailíniú le 
beartais ghaolmhara, amhail beartais aeráide nó cibearbheartais;

133. á mheas go mbeadh comhaontú maidir le comhar fuinnimh, i gcomhréir leis an 
gcomhaontú foriomlán maidir leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí, bunaithe ar rialachas 
stóinsithe agus machaire comhréidh, chun leasa fhrithpháirtigh an dá pháirtí;

134. á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le acquis fuinnimh AE a chur i bhfeidhm ar bhonn 
leanúnach i dTuaisceart Éireann chun leanúnachas a áirithiú don Mhargadh 
Leictreachais Aonair ar oileán na hÉireann tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe; 

135. den tuairim go bhféadfadh an Ríocht Aontaithe leanúint de bheith ina comhpháirtí 
tábhachtach i mbeartas spáis AE, á chur i bhfios go láidir nach foláir aghaidh a thabhairt 
sa chaibidlíocht ar an rochtain a bheidh ag an Ríocht Aontaithe ar Chlár Spáis AE 
amach anseo agus leasanna AE á gcaomhnú ag an am céanna agus i gcomhréir leis an 
gcreat dlíthiúil is infheidhme maidir le rannpháirtíocht tríú tíortha i gClár Spáis AE; 

Maoin Intleachtúil

136. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go mbeadh san áireamh sa chomhaontú beartaithe 
bearta láidre agus in-fhorfheidhmithe lena gcumhdaítear aithint agus cosaint ardleibhéil 
ceart maoine intleachtúla, amhail cóipcheart agus cearta gaolmhara, trádmharcanna agus 
dearaí tionscail, paitinní agus rúin cheirde, bunaithe ar chreat dlíthiúil reatha agus 
todhchaíoch AE; á mheas gur cheart go n-áiritheofaí an fhéidearthacht ann go mbeadh 
dlúthchomhar déthaobhach ann idir Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh 
(EUIPO) agus na hOifigí Maoine Intleachtúla sa Ríocht Aontaithe; 

Dlí na gcuideachtaí

137. ag tabhairt dá haire, ionas go seachnófar ísliú caighdeán agus go n-áiritheofar seasamh 
dlí sa Ríocht Aontaithe agus in AE, gurb inmhianaithe go n-áireofaí íoschaighdeáin 
chomhchoiteanna sa chomhaontú beartaithe maidir le hoibríochtaí a chur ar bun agus a 
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dhéanamh, le cosaint do scairshealbhóirí, creidiúnaithe nó fostaithe, le rialacha 
tuairiscithe, iniúchóireachta agus trédhearcachta do chuideachtaí, mar aon le haitheantas 
frithpháirteach cinntí breithiúnacha maidir le hathstruchtúrú agus féimheacht nó 
dócmhainneacht; 

Comhar i réimse an cheartais shibhialta, lena n-áirítear i gcúrsaí teaghlaigh 

138. á chur i bhfios go láidir a ríthábhachtaí atá an comhar breithiúnach sibhialta chun trádáil 
agus idirghníomhú gnó idir saoránaigh agus cuideachtaí amach anseo a áirithiú agus 
chun go soláthrófaí deimhneacht agus cosaint leordhóthanach de pháirtithe in 
idirbhearta trasteorann agus gníomhaíochtaí eile; den tuairim gur cheart, dá bhrí sin, a 
mheas go cúramach freisin, cibé an mbeadh  Coinbhinsiún Lugano ina réiteach 
leordhóthanach a chuirfeadh ar chumas AE cothromaíocht fhoriomlán a chuid 
gaolmhaireachtaí le tríú tíortha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta a chaomhnú, nó cibé an 
mbeadh réiteach nua, lena bhféadfaí ‘ailíniú dinimiciúil’ a áirithiú idir an dá pháirtí, 
níos iomchuí;

139. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go n-aimseofaí réiteach fiúntach agus 
cuimsitheach leis an gcomhaontú beartaithe a mhéid a bhaineann le freagracht pósta, 
tuismitheora agus ábhair theaghlaigh eile go háirithe; ag tabhairt dá haird, sa 
chomhthéacs sin, gur cheart go mbeadh aon fhorálacha maidir le forfheidhmiú 
cómhalartach i dtaca le hábhair theaghlaigh sa chomhaontú beartaithe bunaithe ní 
hamháin ar phrionsabal mhuinín fhrithpháirteach na gcóras breithiúnach, ach freisin ar 
ráthaíochtaí bunreachtúla áirithe agus caighdeáin chomhchoiteanna i dtaca le cearta 
bunúsacha a bheith ann;

Comhar um fhorbairt agus cabhair dhaonnúil 

140. ag tabhairt dá haire go bhfuil an Ríocht Aontaithe fós ar cheann de na deontóirí 
déthaobhacha is mó ar domhan agus á chur i bhfios gur gá do AE aghaidh a thabhairt ar 
na deiseanna chun comhar leis an Ríocht Aontaithe a bheith ann i meon na 
comhpháirtíochta; á chur in iúl gurb oth léi go bhfágfar bearnaí i gcomhar forbartha 
foriomlán agus i mbeartas cabhrach daonnúla AE i ngeall ar tharraingt siar na Ríochta 
Aontaithe; 

141. ag cur béim ar róil lárnacha an Aontais agus na Ríochta Aontaithe maidir le haghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin chomhchoiteanna trí bheartas forbartha agus trí chabhair 
dhaonnúil; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá an Comhtháthú Beartais ar mhaithe 
le Forbairt a shaothrú i ndáil leis sin;

142. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá comhpháirtíocht láidir lena gcumhdaítear cur 
chuige cearta-bhunaithe agus tiomantas agus comhoibriú leanúnach á áirithiú chun na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, cearta an duine, díothú na bochtaineachta a 
ghnóthú, agus comhaontú Pháras a chur chun feidhme; á chur i bhfios, thairis sin, a 
thábhachtaí atá freagairtí comhchuibhithe do ghéarchéimeanna daonnúla agus do 
bhunphrionsabail na cabhrach daonnúla;

143. á chur in iúl go bhfuil sí cinnte gur féidir comhpháirtíocht iar-Cotonou agus Straitéis 
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AE-na hAfraice a threisiú trí chomhoibriú éifeachtach leis an Ríocht Aontaithe agus trí 
chur le láithreacht láidir na Ríochta Aontaithe san Afraic, i Muir Chairib agus san 
Aigéan Ciúin; á chur i bhfáth gur cheart do AE, an Ríocht Aontaithe agus Stáit ACC 
comhoibriú ar gach leibhéal i gcomhréir le prionsabail na comhpháirtíochta, na 
dlúthpháirtíochta agus na comhlántachta; 

Slándáil agus gnóthaí eachtracha

144. ag tabhairt dá haird gur luaigh cuspóirí caibidlíochta na Ríochta Aontaithe arna 
bhfoilsiú an 27 Feabhra 2020 go gcinnfear an beartas eachtrach faoi chuimsiú idirphlé 
agus comhar cairdiúil níos leithne idir an Ríocht Aontaithe agus AE, agus air sin 
amháin, ag tabhairt céim síos  don réimse tábhachtach seo go stádas caidrimh 
neamhinstitiúidigh a aontófar níos déanaí; 

145. á chur in iúl gurb oth léi go bhfuil sé sin contrártha le forálacha an Dearbhaithe 
Pholaitiúil, lena mbeartaítear comhpháirtíocht uaillmhianach, leathan, dhomhain agus 
sholúbtha i réimse an bheartais eachtraigh, na slándála agus na cosanta agus lena n-
iarrtar go mbunófar comhpháirtíocht slándála idir AE agus an Ríocht Aontaithe a 
bheidh leathan, cuimsitheach agus cothrom, agus ar chomhaontaigh an Ríocht Aontaithe 
léi;  

146. á mheabhrú di seasamh AE gur cheart go mbeadh an beartas eachtrach, slándáil agus 
cosaint mar chuid de chomhaontú cuimsitheach lena rialaítear an ghaolmhaireacht sa 
todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe; 

147. ag cur in iúl gur saoth léi nach bhfuil aon uaillmhian á léiriú ag an Ríocht Aontaithe i 
dtaca le caidreamh le AE i réimse an bheartais eachtraigh, na slándála agus na cosanta, 
agus nár cumhdaíodh na nithe sin go sainráite le sainordú na Ríochta Aontaithe agus, dá 
bhrí sin, nach cuid iad de na 11 thábla caibidlíochta;

148. á mheabhrú di go gcomhroinneann AE agus an Ríocht Aontaithe araon prionsabail, 
luachanna agus leasanna; á chur i bhfáth  gur chun leasa an dá thaobh é dlúthchomhar 
uaillmhianach agus marthanach a choimeád lena n-urramófar neamhspleáchas AE i 
bhfoirm comhchreata maidir le beartas eachtrach agus slándála bunaithe ar Airteagal 21 
CAE, agus Cairt na Náisiún Aontaithe agus ECAT á gcur san áireamh sna réimsí seo a 
leanas:

(a) an tsíocháin a chur chun cinn;

(b) cur chuige comhroinnte i leith dúshláin slándála choiteanna, agus na 
cobhsaíochta domhanda lena n-áirítear an chomharsanacht Eorpach; 

(c) ord idirnáisiúnta atá bunaithe ar rialacha a chur chun cinn; 

(d) an daonlathas agus an smacht reachta a chomhdhlúthú;
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(e) cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chosaint;

(f) an rathúnas domhanda, forbairt inbhuanaithe, comhrac an athraithe aeráide 
agus maolú chailliúint na bithéagsúlachta a chur chun cinn;

149. á thabhairt faoi deara go mbeadh an-tairbhe don dá pháirtí agus don ord domhanda ag 
baint le comhar idirnáisiúnta dlúth-lánpháirtithe agus dlúthchomhordaithe idir AE agus 
an Ríocht Aontaithe, i bhfianaise go bhfuil cuir chuige chomhchosúla acu i leith 
iltaobhachas éifeachtach, choimirciú na síochána, na slándála agus na hinbhuanaithe, 
agus i leith cearta an duine a chosaint agus a chur chun feidhme; ag moladh go mbeadh 
an comhordú sin rialaithe ag ardán córasach le haghaidh comhairliúcháin ardleibhéil 
agus comhordú i leith saincheisteanna beartas eachtraigh; á chur i bhfios go láidir a 
thábhachtaí is atá luach breise an chomhair idirpharlaimintigh i leith saincheisteanna 
domhanda; 

150. á chur i bhfáth go bhfuil gá le freagairtí comhchoiteanna chun aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin a bhaineann leis an mbeartas eachtrach, slándála agus cosanta amhail an 
sceimhlitheoireacht, cibearchogaíocht, géarchéim sa chomharsanacht, urraim do chearta 
an duine, feachtais bhréagaisnéise agus bagairtí hibrideacha don dá thaobh; ag 
spreagadh idirphlé, comhairliúchán agus comhordú éifeachtach, tráthúil agus 
cómhalartach agus malartú faisnéise agus fainéisíochta; faoi réir rialú daonlathach ag an 
Ríocht Aontaithe agus ag institiúidí AE; á mheabhrú di nach mór malairtí faisnéise 
rúnaicmithe a eagrú laistigh de chreat sonrach;

151. ag cur béim ar an bhfíoras go measfar gur tríú tír í an Ríocht Aontaithe, amhail ón 1 
Eanáir 2021, mura bhfuil comhaontú ann maidir le comhar i dtaca leis an mbeartas 
eachtrach agus slándála, ar staid í a mbeidh tionchar aici ar an gcomhar atá ann cheana 
maidir leis an mbeartas eachtrach agus slándála;

152. á iarraidh ar AE agus ar an Ríocht Aontaithe araon an tsíocháin agus an chobhsaíocht 
idirnáisiúnta a neartú trí chomhstraitéisí forbartha chun iarrachtaí síochánaíochta na 
Náisiún Aontaithe a neartú; á iarraidh ar an dá pháirtí cultúr na síochána agus an 
idirphlé a chur chun cinn mar bhealach chun cosc a chur ar choinbhleacht, chun 
coinbhleacht a bhainistiú agus a réiteach, agus maidir le mná agus cearta inscne; ag tacú 
leis an gcomhar reatha leanúnach sna réimsí sin; á iarraidh go mbeach comhar fabhrach 
córasach ann in oibríochtaí síochánaíochta; á iarraidh go bhfeabhsófaí an comhar idir 
AE agus an Ríocht Aontaithe i gcúrsaí a bhaineann le forbairt dhaonlathach, próisis an 
athchóirithe agus cleachtais pharlaiminteacha dhaonlathacha i dtríú tíortha, lena n-
áirítear breathnóireacht toghchán;

153. ag cur in iúl go bhfuil leas láidir ag AE i ngnóthaí eachtracha agus i gcomhpháirtíocht 
slándála, i bhfianaise na dtairbhí frithpháirteacha ag eascairt ó shuíomh buan na Ríochta 
Aontaithe agus na Fraince ar an gComhairle Slándála, ardfheidhmíocht sheirbhís 
taidhleoireachta na Ríochta Aontaithe agus AE, agus an fíoras gurb ag an Ríocht 
Aontaithe atá na fórsaí armtha is cumhachtaí san Eoraip;

154. á mholadh go mbunófaí an chomhpháirtíocht amach anseo ar chomhar agus comhordú 
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rialta atá an-dlúth sna Náisiúin Aontaithe, go háirithe Comhairle Slándála na Náisiún 
Aontaithe agus Comhairle na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine;

155. á chur i bhfáth a thábhachtaí go frithpháirteach atá an tslándáil agus an fhorbairt; ag 
spreagadh AE agus an Ríochta Aontaithe araon comhoibriú go dlúth maidir leis an 
bhforbairt inbhuanaithe agus leis an gcabhair dhaonnúil; á mheabhrú di a thábhachtaí  
atá sé a bheith tiomanta don sprioc 0.7 % ODA/OIN a ghnóthú agus tacú le prionsabal 
an Chomhtháthaithe Beartais ar mhaithe le Forbairt; á chreidiúint go bhféadfaidh 
comhpháirtíocht iar-Cotonou agus Straitéis AE-na hAfraice tairbhe a bhaint as comhar 
éifeachtach leis an Ríocht Aontaithe lena dtugtar aghaidh ar ardchaighdeáin cosanta 
sóisialta, chearta an duine agus chomhshaoil, chun na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe agus comhaontú Pháras a ghnóthú;

156. á chur i bhfáth gurb é leas frithpháirteach na Ríochta Aontaithe agus AE é, atá treisithe 
ag a ngaireacht gheografach, go mbeadh comhar eatarthu i leith forbairt 
acmhainneachtaí cosanta atá éifeachtach agus idir-inoibritheach i bhfírinne, lena n-
áirítear laistigh den Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint, lena bhféadfaí socrú 
riaracháin a thabhairt i gcrích, agus go leanfaí leis na comhpháirtíochtaí sárluachmhara 
taobh istigh de chláir ECAT agus AE maidir le cosaint agus slándáil sheachtrach, cláir 
chibearshlándála Galileo agus an comhrac in aghaidh feachtais spriocdhírithe 
bhréagaisnéise agus cibearionsaithe, mar a léirigh an phaindéim reatha COVID-19; á 
mheabhrú di, maidir le rannpháirtíocht i Seirbhís Phoiblí Rialáilte Galileo, gur féidir 
agus gur gá comhaontú sonrach a dhéanamh; ag tabhairt dá haire freisin, maidir leis an 
gCiste Eorpach Cosanta atá ar na bacáin, go bhféadfadh an Ríocht Aontaithe a bheith 
comhlachaithe faoi na coinníollacha a leagtar síos do thríú tíortha; á iarraidh ar AE agus 
ar an Ríocht Aontaithe araon cur chuige comhpháirteach a fhorbairt i leith chaighdeánú 
na teicneolaíochta cosanta; 

157. ag dréim leis go mbeidh an Ríocht Aontaithe in ann leanúint den chomhar 
seanbhunaithe agus de mhalartú faisnéise le húdaráis náisiúnta i réimse na 
cibearshlándála; 

158. á mheabhrú di go bhfuil roinnt beart sriantach (córais smachtbhannaí) i bhfeidhm faoi 
láthair sa Ríocht Aontaithe faoi reachtaíocht AE; ag aithint úsáid éifeachtach 
smachtbhannaí le haghaidh chearta an duine, an daonlathais agus an smachta reachta i 
gcomhréir le Cairt na Náisiún Aontaithe; á chur i bhfios go láidir go mbeidh sé fós de 
cheangal ar an Ríocht Aontaithe córais smachtbhannaí na Náisiún Aontaithe a chur i 
bhfeidhm tar éis di tarraingt siar agus á iarraidh ar an Ríocht Aontaithe leanúint de 
bheith ag ailíniú a beartais smachtbhannaí le cinn AE; agus á iarraidh go gcuirfí sásra 
comhordúcháin cuí le haghaidh smachtbhannaí ar bun idir an dá pháirtí, agus 
dlúthchomhar maidir le smachtbhannaí i bhfóraim dhomhanda, chun uasmhéadú a 
dhéanamh ar a dtionchar agus chun cóineasú a áirithiú agus chun a áirithiú freisin go 
saothrófar leasanna frithpháirteacha agus go gcomhlíonfar iad trí chur chun cinn 
luachanna coiteanna; 

159. ag spreagadh na Ríochta Aontaithe páirt a ghlacadh i ngníomhaireachtaí ábhartha AE 
agus ról tosaíochta a ghlacadh in oibríochtaí bainistithe géarchéimeanna an Aontais 
agus i misin agus oibríochtaí CBSC, lena n-áirítear misin dhaonnúla agus tarrthála, 
coinbhleacht a chosc agus síochánaíocht, comhairle mhíleata agus cúnamh míleata agus 
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cobhsaíocht iarchoinbhleachta agus i dtionscadail faoin mBuanchomhar Struchtúrtha 
(PESCO), nuair a iarrtar orthu a bheith rannpháirteach, agus, á chur i bhfios go láidir 
gur cheart go mbeadh an rannpháirtíocht sin faoi réir coinníollacha dochta lena n-
urramaítear neamhspleáchas cinnteoireachta AE agus ceannasacht na Ríochta 
Aontaithe, prionsabal na gceart cothromaithe agus na n-oibleagáidí cothroma agus 
bunaithe ar chómhalartacht éifeachtach, lena n-áirítear ranníocaíocht airgeadais atá cóir 
agus iomchuí; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí an Pharlaimint a chur ar an eolas go rialta faoi phróiseas an idirphlé pholaitiúil 
leis an Ríocht Aontaithe agus faoi phríomhghnéithe na malartuithe faisnéise maidir le 
CBSC agus bainistiú géarchéime; 

160. á mheabhrú di gur cloch choirnéil sa tslándáil dhomhanda agus Eorpach iad córais 
éifeachtacha rialaithe arm, dí-armála agus neamhleata arm ar bhonn idirnáisiúnta; á 
mheabhrú di a thabhachtaí atá straitéis Eorpach chomhleanúnach agus inchreidte le 
haghaidh caibidlíochtaí iltaobhacha ar an leibhéal domhanda, agus maidir le bearta 
réigiúnacha ar mhaithe le maolú agus le forbairt muiníne; á mheabhrú di an ról 
tábhachtach a bhí ag an Ríocht Aontaithe maidir le noirm, institiúidí agus eagraíochtaí 
den sórt sin a fhorbairt agus a bhunú; á iarraidh ar an Ríocht Aontaithe straitéis 
chomhpháirteach a fhorbairt le AE maidir leis an réimse beartais sin, go háirithe i 
gcomhréir le clár oibre dí-armála na Náisiún Aontaithe; á iarraidh ar an Ríocht 
Aontaithe gealltanas a thabhairt go bhfanfaidh sí faoi cheangal ag na critéir atá 
coibhéiseach leis na critéir a bhailítear le Comhsheasamh 2008/944/CBES19 agus, i 
gcomhpháirt le AE, uilíochas agus cur chun feidhme dian an Chonartha Trádála Arm, 
an Chonartha maidir le Neamhleathadh Arm (NPT) agus athnuachan START Nua a 
chur chun cinn; 

161. ag cur béim ar a thábhachtaí atá an comhar consalach agus taidhleoireachta idir AE agus 
an Ríocht Aontaithe, ós rud é go n-áiritheofaí cúnamh éifeachtúil leis sin do 
shaoránaigh a chéile agus go ligfí don Ríocht Aontaithe agus AE araon an deis a 
thabhairt dá saoránaigh tairbhe a bhaint ó chosaint chonsalach i dtríú stáit i gcás nach 
bhfuil ionadaíocht taidhleoireachta ag ceann amháin den dá pháirtí, i gcomhréir le 
pointe (c) d’Airteagal 20 CFAE;

162. á thabhairt chun suntais gur léiríodh le paindéim COVID 19 a thábhachtaí atá acmhainní 
agus sócmhainní míleata, agus ról ríthábhachtach ag fórsaí armtha na hEorpa chun tacú 
leis na hiarrachtaí sibhialta chun dul i ngleic leis an bpaindéim, agus a gcroí-mhisin á 
gcomhlíonadh ag an am céanna; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil sé léirithe ag an 
bpaindéim sin a thábhachtaí atá neamhspleáchas straitéiseach AE agus an chomhair 
Eorpaigh i réimse na cosanta chun pobail Eorpacha a chosaint i gcásanna éigeandála 
agus chun stóinseacht na mBallstát a chothú; á mheas gur cheart sásraí a chur ar bun 
chun comhar pras a chumasú idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe i bhfianaise 
géarchéimeanna den chineál céanna agus den scála céanna a bheidh ann amach anseo; 
den tuairim gur cheart do sheirbhísí míleata leighis Eorpacha malartú faisnéise agus 
líonra tacaíochta a chur ar bun chun stóinseacht leathan Eorpach a chothú in aimsir 
éigeandála agus géarchéime, agus na ceachtanna a foghlaimíodh ó phaindéim COVID19 
á dtarraingt suas; á mheas go mbeadh tairbhe fhrithpháirteach le baint as rannpháirtíocht 

19 IO L 335, 13.12.2008, lch. 99.
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na Ríochta Aontaithe in aon líonra leighis míleata Eorpach den sórt sin a bheidh ann 
amach anseo;

Forálacha institiúideacha agus Rialachas

163. á chur i bhfios gur cheart go n-áireofaí sa Chomhaontú iomlán leis an Ríocht Aontaithe, 
mar thríú tír, lena n-áirítear forálacha maidir leis an machaire comhréidh, 
saincheisteanna earnálacha sonracha agus réimsí téamacha an chomhair agus iascaigh, 
bunú córais rialachais aonair atá comhleanúnach agus daingean a fheidhmeoidh mar 
chreat foriomlán a chuimsíonn maoirsiú agus bainistiú leanúnach comhpháirteach an 
Chomhaontaithe chomh maith le sásraí um réiteach díospóidí agus um fhorfheidhmiú le 
smachtbhannaí agus bearta idirthréimhseacha, i gcás inar gá, i dtaca le forálacha an 
Chomhaontaithe a léirmhíniú agus a chur i bhfeidhm;

164. den tuairim gur cheart go mbeadh sásra rialachais aonair cuimsitheach agus 
cothrománach infheidhme maidir leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí leis an Ríocht 
Aontaithe ina hiomláine, lena n-áirítear aon chomhaontuithe forlíontacha a d’fhéadfaí a 
thabhairt i gcrích tráth níos déanaí, agus comhsheasmhacht le forálacha an 
Chomhaontaithe um Tharraingt Siar á háirithiú agus neamhéifeachtúlachtaí á seachaint; 
á chur in iúl gur gá don sásra um réiteach díospóidí a bheith stóinsithe agus gur cheart 
go bhforálfaí leis do smachtbhannaí céimnitheacha mar aon le leigheasanna nuair a 
chinnfear go bhfuil ceann de na páirtithe ag sárú an Chomhaontaithe, agus go mbeidh gá 
le sásra den sórt sin chun réitigh éifeachtacha, inghníomhaithe agus athchomhairleacha 
a áirithiú; ag cur béim ar an bhfíoras go leanfaidh an Pharlaimint de bheith ar an airdeall 
maidir le cur chun feidhme na bhforálacha uile; á mheabhrú di go bhfuil struchtúir 
thábhachtacha don chomhar institiúideach agus don idirphlé forbartha ag an Ríocht 
Aontaithe le AE, mar iar-Bhallstát, ar cheart go n-éascófaí leo na socruithe 
cothrománacha sin a chur i mbun oibríochta; á athdhearbhú go bhfuil AE ag súil le níos 
mó uaillmhéine ón Ríocht Aontaithe maidir le rialachas chun comhpháirtíocht 
dhaingean amach anseo a chruthú; 

165. á áitiú go bhfuil sé dearbhriachtanach go ndéanfadh an córas rialachais sin uathriail 
chinnteoireacht agus ord dlíthiúil agus breithiúnach AE a chosaint go hiomlán, fad is a 
urramófaí uathriail an dá pháirtí, lena n-áirítear ról Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle mar chomhreachtóirí, agus ról CBAE mar an t-aon léirmhínitheoir ar dhlí AE 
agus Cairt um Chearta Bunúsacha AE; á mheas, i gcás forálacha arna mbunú ar 
choincheapa dhlí AE, gur cheart go bhforálfaí leis na socruithe rialachais do tharchur a 
dhéanamh chuig CBAE;

166. á chur in iúl gur geal léi an moladh maidir le Tionól Parlaiminteach Comhpháirtíochta a 
bhunú d’Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa agus de Pharlaimint na Ríochta Aontaithe, 
leis an gceart faisnéis a fháil ón gComhairle Comhpháirtíochta agus moltaí a chur faoina 
bráid agus ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go bhforálfaí leis an gComhaontú 
maidir le bunús dlíthiúil d’fhorálacha a chumasaíonn bunú institiúideach an 
chomhlachta sin; 

167. á éileamh go ndéanfar ról Pharlaimint na hEorpa a urramú i gcomhthéacs chur chun 
feidhme na bhforálacha maidir le comhar rialála chun a áirithiú go mbeidh ar a cumas 
formhaoirseacht pholaitiúil chuí a fheidhmiú, agus go ndéanfar a cearta agus 
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sainphribhléidí mar chomhreachtóir a ráthú; á mheabhrú di cearta na Parlaiminte a 
bheith ar an eolas faoi na socruithe maidir le hathbhreithniú ar an gComhaontú; 

168. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart an Comhaontú ina iomláine a chumhdach le 
forálacha maidir leis an idirphlé leis an tsochaí shibhialta, le rannpháirtíocht na 
ngeallsealbhóirí agus le comhairliúchán an dá pháirtí, i gcomhréir le mír 125 den 
Dearbhú Polaitiúil, ar cheart, go háirithe, comhpháirtithe sóisialta a chuimsiú ann, lena 
n-áirítear eagraíochtaí agus comhlachais fostaithe a dhéanann ionadaíocht ar 
shaoránaigh AE atá ina gcónaí agus atá ag obair sa Ríocht Aontaithe agus ar 
shaoránaigh na Ríochta Aontaithe in AE; ag áitiú go mbunófaí grúpaí comhairleacha 
intíre a dhéanfadh cur chun feidhme an Chomhaontaithe a mhaoirsiú; 

169. ag tacú le rannpháirtíocht leanúnach na Ríochta Aontaithe mar thríú tír is breathnadóir, 
gan aon ról cinnteoireachta i ngníomhaireachtaí neamhrialála AE, amhail i réimsí an 
iompair, an chomhshaoil nó na fostaíochta, chomh maith le socruithe féideartha comhair 
ag an Ríocht Aontaithe le piarghníomhaireachtaí rialála amhail an Ghníomhaireacht 
Eorpach Ceimiceán, an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta agus an 
Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí, chun malartú sonraí,  dea-
chleachtais agus eolas eolaíoch a chomhroinnt; á athdhearbhú go bhfuil sí ag iarraidh ar 
an gCoimisiún,  agus stádas na Ríochta Aontaithe mar thríú tír nach bhfuil in Schengen 
agus mar chomhpháirtí lárnach sa chomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta agus na 
coireachta eagraithe á chur san áireamh, machnamh a dhéanamh ar chomhar praiticiúil a 
d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo idir údaráis na Ríochta Aontaithe agus 
gníomhaireachtaí AE i réimse an Cheartais agus Gnóthaí Baile; 

°

° °

170. á threorú dá hUachtarán an moladh seo a csonraihehur ar aghaidh chuig an gCoimisiún 
agus, ar mhaithe le faisnéis, chuig an gComhairle, chuig rialtais agus parlaimintí na 
mBallstát agus chuig Rialtas agus Parlaimint Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Comhthéacs ginearálta agus ról na Parlaiminte

I gcomhthéacs na gcaibidlíochtaí atá ar siúl faoi láthair maidir le comhaontú comhpháirtíochta 
le hiar-Bhallstát agus in ainneoin na mór-ghéarchéime a bhfuil an domhan ag tabhairt aghaidh 
uirthi faoi láthair le paindéim Covid-19, tá Parlaimint na hEorpa fós tiomanta don ról arna 
thabhairt di leis na conarthaí a chomhlíonadh, a mhéid a bhaineann le comhaontuithe 
idirnáisiúnta a chaibidliú. Le hAirteagail 207 agus 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, éilítear toiliú na Parlaiminte i ndáil le tabhairt i gcrích aon chomhaontaithe 
idirnáisiúnta idir AE agus tríú tír. Chun an toiliú sin a ráthú, ní mór don Pharlaimint a bheith 
rannpháirteach i bpróiseas na gcaibidlíochtaí trína bheith ar an eolas go tráthrialta agus go 
hiomlán.

An 31 Eanáir 2020, d’fhág an Ríocht Aontaithe AE leis an deimhneacht dhlíthiúil agus an 
tsoiléireacht arna soláthar ag an gComhaontú um Tharraingt Siar, a thugann aghaidh ar thrí 
shaincheist bhunúsacha i dtaca leis an deighilt: cearta na saoránach, an teorainn in Éirinn agus 
socrú oibleagáidí na Ríochta Aontaithe i leith AE. Bhí na saincheisteanna sin ríthábhachtach 
don Pharlaimint ó thús na gcaibidlíochtaí, in éineacht le soiléiriú ar stádas ghealltanais 
idirnáisiúnta na Ríochta Aontaithe arna dtabhairt mar Bhallstát, ráthú na deimhneachta 
dlíthiúla d’eintitis dhlíthiúla, agus ról Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Tá an 
Pharlaimint fós tiomanta i dtaca le grinnscrúdú parlaiminteach iomchuí a áirithiú ar chur chun 
feidhme fhorálacha an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar.

I bhfianaise nádúr gan fasach na castachta agus na tábhachta a bhaineann le caibidlíochtaí le 
hiar-Bhallstát, tá comhlacht speisialta curtha ar bun ag an bParlaimint chun comhordú a 
dhéanamh ar ionchur agus freagairt na Parlaiminte ar na caibidlíochtaí – Grúpa 
Comhordúcháin na Ríochta Aontaithe (UKCG). Tá sé faoi stiúir Chathaoirleach an Choiste 
um Ghnóthaí Eachtracha (AFET) agus tá sé comhdhéanta de Chathaoirleach an Choiste um 
Thrádáil Idirnáisiúnta (INTA), Cathaoirleach an Fhochoiste um Shlándáil agus um Chosaint 
(SEDE), rapóirtéir INTA agus rapóirtéir AFET maidir leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí 
idir AE agus an Ríocht Aontaithe, ionadaí amháin ó gach grúpa polaitiúil, agus Cathaoirleach 
Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí (CCC). 

Réasúnaíocht is bun leis an moladh

Is ag pointe an-tábhachtach de na caibidlíochtaí a dhéantar na moltaí seo, faoi Riail 114 de 
Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte, ar chaibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht nua idir 
AE agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, arna dtarraingt suas 
ag an dá Chomhrapóirtéir ó choistí AFET agus INTA, mar choistí ceannais. Ag leanúint as 
rún an 12 Feabhra 2020 ón bParlaimint agus tús foirmiúil na gcaibidlíochtaí ag tús mhí an 
Mhárta, tá sé i gceist ag an bParlaimint na moltaí seo a ghlacadh trí vótáil chríochnaitheach sa 
suí iomlánach i mí an Mheithimh, roimh an gComhdháil Ardleibhéil agus roimh an 
gComhairle Eorpach i mí an Mheithimh, ina ndéanfar machnamh ar dhul chun cinn na 
gcaibidlíochtaí. 

Mar gheall ar ardleibhéal castachta na gcaibidlíochtaí, tá ríthábhacht ag baint le saineolas 
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sárluachmhar choistí speisialaithe na Parlaiminte i gcomhair inneachar an téacs seo. Leis na 
moltaí seo, dá bhrí sin, áirithítear freisin rannpháirtíocht iomlán na gcoistí atá ag tabhairt a 
gcuid tuairimí i gcomhréir le nósanna imeachta parlaiminteacha agus tá na moltaí á n-ullmhú 
le rannpháirtíocht na ngrúpaí polaitiúla a dhéanann suas an Pharlaimint faoi scáth UKCG. Bhí 
a saineolas bunriachtanach agus measúnú á dhéanamh ar an gcomhpháirtíocht eacnamaíoch, 
le béim ar an trádáil agus ar an machaire comhréidh foluiteach, ach freisin ar an 
gcomhpháirtíocht sa todhchaí i réimsí ar leith: iascach, cosaint sonraí, athrú aeráide agus an 
comhshaol, sláinte phoiblí agus sábháilteacht bia, cearta saoránach, gnéithe airgeadais, 
iompar, fuinneamh, lena n-áirítear fuinneamh núicléach sibhialta, slándáil agus gnóthaí 
eachtracha agus rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gcláir an Aontais. 

A mhéid a bhaineann le hinneachar na moltaí, cumhdaítear iontu sraith ábhar tábhachtach ar 
bhealach cuimsitheach, amhail na prionsabail ghinearálta, cur chun feidhme an 
Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, an chomhpháirtíocht eacnamaíoch, trádáil agus machaire 
comhréidh, na saincheisteanna earnálacha sonracha, gnóthaí eachtracha agus slándáil, ach 
príomhghnéithe den rialachas freisin. Cuirtear ar fáil measúnú na Parlaiminte ar chur chun 
feidhme an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar agus ar dhul chun cinn sna caibidlíochtaí 
iontu, agus dá bhrí sin, d’fhónfaidís mar ionchur na Parlaiminte sa Chomhdháil Ardleibhéil 
agus i gcruinniú na Comhairle Eorpaí i mí an Mheithimh. Tá sé tábhachtach go gcuirfí béim 
ar an bhfíoras, ar fud na moltaí seo, go ndéanann an Pharlaimint a tacaíocht agus a buíochas a 
chur in iúl ó chroí as obair fhiúntach Thascfhórsa an Choimisiúin um an Ríocht Aontaithe faoi 
stiúir Phríomh-Idirbheartaí AE, Michel Barnier. Tá AE aontaithe faoina Phríomh-Idirbheartaí 
agus ba cheart go leanfadh sé de bheith mar sin.

Maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar agus an Comhchoiste

Is cuid shuntasach de na moltaí seo díriú ar thábhacht an ghrinnscrúdaithe pharlaimintigh ar 
chur chun feidhme an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, go háirithe a mhéid a bhaineann le 
cearta saoránach agus leis an bPrótacal maidir le hÉirinn agus Tuaisceart Éireann. Is cuid de 
sheasamh caibidlíochta an Choimisiúin é go bhfuil nasc díreach idir cur chun feidhme cuí an 
Chomhaontaithe um Tharraingt Siar agus a mhéid is féidir brath ar an Ríocht Aontaithe i 
dtaca leis na caibidlíochtaí maidir leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí. 

Dá bhrí sin, cuirtear in iúl sna moltaí gur díol sásaimh é obair an Chomhchoiste, ar a bhfuil 
Leas-Uachtarán an Choimisiúin, Maroš Šefčovič, i gceannas ar thaobh AE de. Is ardán an-
tábhachtach é an Comhchoiste a dhéanann faireachán ar chur chun feidhme an 
Chomhaontaithe um Tharraingt Siar. I bhfianaise an mhéid sin, tá measúnú parlaiminteach 
iomchuí bunriachtanach chun go mbeidh rath ar obair an Chomhchoiste agus na sé Choiste 
Speisialaithe. Tá gá le ráthaíochtaí leordhóthanacha i ngach príomhréimse go bhfuil ag éirí go 
maith le cur chun feidhme an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar agus ba cheart iad a fháil 
roimh dheireadh na hIdirthréimhse. 
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM BUISÉID

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe 
na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Nicolae Ştefănuță

Riail 56 de na Rialacha Nós Imeachta

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ar an gCoiste um 
Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
dtairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí nach féidir le tríú tír na cearta céanna a bheith aici agus atá ag Ballstát ná na 
tairbhí céanna a theachtadh; de bhrí gur cheart don Aontas smaoineamh ar ligean don 
Ríocht Aontaithe a bheith páirteach i gcláir de chuid an Aontais, á mheabhrú ina leith 
sin cad iad na leasanna straitéiseacha agus airgeadais atá ag an Aontas agus a 
shaoránaigh; de bhrí gur cheart, i gcás aon chinnidh i dtaobh rannpháirtíocht na Ríochta 
Aontaithe sna cláir sin, gach gné ábhartha den chomhpháirtíocht atá beartaithe a chur 
san áireamh, ós rud é gur cheart go mbeadh struchtúr comhleanúnach ag an 
gcomhpháirtíocht sin; de bhrí gur cheart don Ríocht Aontaithe gach gealltanas 
airgeadais atá comhaontaithe sa Chomhaontú um Tharraingt Siar a chomhall;

B. de bhrí gur cheart go mbeadh aon rannpháirtíocht ag an Ríocht Aontaithe i gcláir an 
Aontais ag urramú na rialacha agus sásraí go léir agus na gcoinníollacha 
rannpháirtíochta uile, faoi mar a leagtar síos sna bunúis dlí chomhfhreagracha; de bhrí, 
mar thoradh air sin agus ar chúinsí eile, gur cheart cóimheá chothrom i dtaobh 
ranníocaíochtaí agus tairbhí na Ríochta Aontaithe a áirithiú agus de bhrí nach féidir leis 
an Ríocht Aontaithe, mar thríú tír, cumhacht cinnteoireachta a bheith aici ar aon chlár; 
de bhrí gur cheart go mbeifí chomh soiléir agus is féidir faoi leibhéal na 
rannpháirtíochta ag an Ríocht Aontaithe i gcláir;

C. de bhrí, más rud é go bhfadaítear an idirthréimhse, go mbreathnófar ar an Ríocht 
Aontaithe mar thríú tír chun críocha chur chun feidhme cláir agus gníomhaíochtaí an 
Aontais atá geallta faoin gcéad CAI eile agus go ndéanfaidh sí ranníocaíocht le buiséad 
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an Aontais, arb é an Comhchoiste arna bhunú faoin gComhaontú um Tharraingt Siar a 
chinnfidh méid na ranníocaíochta sin;

D. de bhrí gur gá leasanna airgeadais an Aontais a chosaint, lena n-áirítear trí bhíthin 
iniúchóireachtaí agus imscrúduithe arna seoladh ag an gCoimisiún, ag an Oifig Eorpach 
Frith-Chalaoise (OLAF), ag Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (EPPO) agus ag 
Cúirt Iniúchóirí na hEorpa agus trí chumhacht ghrinnscrúdaithe Pharlaimint na hEorpa;

E. de bhrí gur mheabhraigh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe sa Dearbhú Polaitiúil go 
bhfuil siad araon tiomanta do chlár PEACE PLUS a thabhairt i gcrích amach anseo, 
agus fós na coibhneasa cistithe reatha a choimeád ar bun don chlár a bheidh ann amach 
anseo;

F. de bhrí go luann an Ríocht Aontaithe ina sainordú go ndéanfaidh sí breithniú ar a bheith 
rannpháirteach i ngnéithe de Erasmus+ ar bhonn am-shrianta;

1. á mholadh go ndéanfaidh an Coimisiún na nithe seo a leanas:

(a) an ghníomhaíocht is gá a dhéanamh chun a áirithiú go mbeidh foráil sna 
prionsabail, téarmaí agus coinníollacha ginearálta atá le bunú mar chuid den 
chomhpháirtíocht bheartaithe i ndáil le rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i 
gcláir an Aontais a chuirfidh de cheangal uirthi ranníocaíocht airgeadais atá 
cothrom agus iomchuí, ó thaobh táille rannpháirtíochta agus ranníocaíocht 
oibríochtúil de, a dhéanamh le haon chlár ina nglacann sí páirt;

(b) a áirithiú gurb é a bheidh mar riail ghinearálta le haghaidh rannpháirtíocht na 
Ríochta Aontaithe in aon chlár ná go mbeidh sí rannpháirteach sa chlár ina 
iomláine, ach amháin sa chás go bhfuil bonn cirt le rannpháirtíocht pháirteach ar 
chúiseanna amhail rúndacht, agus go mbeidh aon rannpháirtíocht den sórt sin ann 
ar feadh ré iomlán an chláir lena mbaineann; á mholadh go háirithe nach 
nglacfaidh an Coimisiún le rannpháirtíocht threallach ag an Ríocht Aontaithe in 
Erasmus+ ná rannpháirtíocht ar feadh tréimhse níos giorra ná fad iomlán an chláir 
faoi CAI, agus go n-áiritheoidh sé intuarthacht do rannpháirtithe i gcláir an 
Aontais atá bunaithe san Aontas mar aon le cobhsaíocht ó thaobh leithdháiltí 
buiséadacha de;

(c) tograí a dhéanamh le haghaidh socruithe chun comhar idir údaráis na Ríochta 
Aontaithe agus gníomhaireachtaí an Aontais a chur chun feidhme, á chur san 
áireamh nach mbeidh cumhacht chinnteoireachta ar ghníomhaireachtaí an Aontais 
ag an Ríocht Aontaithe, mar thríú tír;

(d) a áirithiú nach mbeidh glanaistriú uilíoch ó bhuiséad an Aontais chuig an Ríocht 
Aontaithe ag gabháil le rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gcláir de chuid an 
Aontais agus go mbeidh ar chumas an Aontais rannpháirtíocht na Ríochta 
Aontaithe i gclár ar bith a fhionraí nó a fhoirceannadh go haontaobhach mura 
bhfuil na coinníollacha don rannpháirtíocht á gcomhall nó mura n-íocann an 
Ríocht Aontaithe a ranníocaíocht airgeadais;
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(e) a áirithiú go bhfuil na bearta is gá sa Chonradh leis an Ríocht Aontaithe chun go 
bhféadfar dul i ngleic le neamhrialtachtaí, calaois, sciúradh airgid agus cionta 
coiriúla eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais;

(f) gach cás féideartha, lena n-áirítear fadú ar an idirthréimhse agus oibleagáidí 
airgeadais na Ríochta Aontaithe a éiríonn as sin, a mheasúnú, agus ullmhú dóibh, 
chun bainistiú fónta airgeadais ar bhuiséad an Aontais a áirithiú.
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ EACNAMAÍOCHTA AGUS 
AIRGEADAÍOCHTA

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus an Coiste um Thrádáil 
Idirnáisiúnta

ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le 
Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Pedro Silva Pereira
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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta ar an gCoiste um 
Ghnóthaí Eachtracha agus ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

1. á mheabhrú gur rith sí rúin an 15 Eanáir 2020 ar chur chun feidhme agus faireachán na 
bhforálacha maidir le cearta na saoránach sa Chomhaontú um Tharraingt Siar1 agus an 
12 Feabhra 2020 ar an sainordú beartaithe i gcomhair caibidlíochtaí maidir le 
comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann2; 
ag tabhairt dá haire gur ag céim an-luath atá na caibidlíochtaí maidir leis an 
ngaolmhaireacht sa todhchaí fós, agus á chur i bhfios go láidir go mbeidh tionchar mór 
ag géarchéim an choróinvíris ar an bpróiseas sin agus ar an tráthchlár a ghabhann leis;

2. á chur i bhfáth gur réamhriachtanas é cur chun feidhme iomlán an Chomhaontaithe um 
Tharraingt Siar, lena n-áirítear an Prótacal maidir le Tuaisceart Éireann, lena n-
áirithítear nach mbeidh teorainn chrua ar bith ann ar oileán na hÉireann, ionas go 
mbeidh comhpháirtíocht nua ann idir AE agus an Ríocht Aontaithe agus gur comhpháirt 
bhunúsach den chomhpháirtíocht chéanna é an méid sin; á chur in iúl gur cúis bhuartha 
di ráitis Rialtas na Ríochta Aontaithe ina léirítear easpa toil pholaitiúil a bheith ann i 
dtaobh a ghealltanais faoin gComhaontú um Tharraingt Siar a chomhlíonadh, eadhon 
maidir le rialuithe teorann i Muir Éireann; ag tabhairt dá haire nár tugadh aon 
athdhearbhú nithiúil maidir leis an ábhar sin sa Chomhchoiste; á chur i bhfios go láidir 
go bhfuil muinín fhrithpháirteach idir na Páirtithe bunriachtanach sna caibidlíochtaí seo;

3. ag tabhairt dá haire go mbeidh AE agus an Ríocht Aontaithe fós ina ndlúthchomharsana 
agus go mbeidh a lán leasanna fós i gcoiteann acu; á thabhairt chun suntais go bhfuil 
leibhéal an lánpháirtithe agus an idirspleáchais suntasach i gcás gheilleagair AE agus na 
Ríochta Aontaithe; á mheabhrú, agus an Ríocht Aontaithe imithe anois ó AE, go bhfuil 
an Ríocht Aontaithe fós ar cheann de na comhghuaillithe is dlúithe atá ag AE, gur 
Comhpháirtí í in ECAT agus gur comhpháirtí trádála tábhachtach í; á áitiú, dá bhrí sin, 
nach mór d’aon chomhaontú ar an ngaolmhaireacht nua idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe stádas na Ríochta Aontaithe mar thríú tír a chur san áireamh, é a bheith 
comhleanúnach agus curtha in oiriúint do ghaireacht gheografach an dá pháirtí, agus 
d’ardleibhéal idirnascachta an dá gheilleagar; á mheabhrú go bhfónann an Dearbhú 
Polaitiúil, atá bunaithe ar an ngaolmhaireacht uathúil atá ann cheana, mar bhonn do 
chomhpháirtíocht uaillmhianach, leathan, dhomhain agus sholúbtha;

4. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil togra dlíthiúil cuimsitheach curtha i láthair agus 
foilsithe ag an gCoimisiún i ndáil le comhpháirtíocht nua, atá i gcomhréir, ar an iomlán, 
lena shainordú caibidlíochta agus le rún na Parlaiminte; ag tathant ar an gCoimisiún 
leanúint ar aghaidh de bheith trédhearcach lena chomhreachtóirí, le tionscal na seirbhísí 
airgeadais agus le tomhaltóirí, agus á chur in iúl gur oth léi go mór gur dhiúltaigh 
Rialtas na Ríochta Aontaithe leibhéal trédhearcachta den chineál céanna a léiriú; á chur 
i bhfáth go bhfuil soiléireacht agus deimhneacht ríthábhachtach don leanúnachas gnó 
agus do sholáthar seirbhísí gan uaim do thomhaltóirí, agus a mhéid a bhaineann le 

1 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0006.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0033.
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luaineacht sa mhargadh a chosc;

5. ag tabhairt dá haire go raibh éagsúlachtaí suntasacha ann idir na Páirtithe ag an gcéim 
thosaigh sin de na caibidlíochtaí, lena n-áirítear maidir le raon feidhme agus struchtúr 
dlíthiúil an téacs atá le caibidliú; á chur in iúl gur cúis mhór buartha di raon feidhme 
teoranta na comhpháirtíochta sa todhchaí atá beartaithe ag Rialtas na Ríochta Aontaithe, 
agus ag tabhairt le fios nach bhfuil moltaí na Ríochta Aontaithe inchurtha lena cuid 
gealltanas faoin gComhaontú um Tharraingt Siar agus faoin Dearbhú Polaitiúil;

6. á chreidiúint, i bhfianaise ghaireacht gheografach na Ríochta Aontaithe le AE agus a 
hidirspleáchas eacnamaíoch reatha leis, gur chun leasa fhrithpháirtigh na bPáirtithe 
araon é comhpháirtíocht eacnamaíoch nua a bhunú a bheidh uaillmhianach agus 
iontaofa, lena gcumhdófar an líon is mó earnálacha agus is féidir; á chur i bhfios go 
láidir, i gcás ar bith, gur gá machaire comhréidh a áirithiú agus caighdeáin AE a 
choimirciú chun go seachnófar ‘sodar go grinneall’ agus cruthú buntáistí frith-
iomaíochta éagothroma trí leibhéil chosanta a laghdú nó éagsúlachtaí rialála eile; á 
thabhairt chun suntais gur cheart go bhfanfadh nósanna imeachta soláthair phoiblí 
oscailte ar bhonn frithpháirteach mar réamhriachtanas do mhachaire comhréidh 
éifeachtach idir na Páirtithe; á mheas gur cheart go ndéanfadh aon chreat nua coimirciú 
ar iomaíocht chóir, ar chearta oibrithe, ar chobhsaíocht airgeadais AE, ar chosaint 
infheisteoirí agus tomhaltóirí, ar thrédhearcacht i gcur chun cinn na dtionscal eolais 
agus sa tacaíocht dóibh, ar shláine an mhargaidh aonair agus ar ghealltanais i dtaca leis 
an athrú aeráide a chomhrac lena ráthaítear nach rachfar ar gcúl ó thaobh leibhéal reatha 
na cosanta agus na gcaighdeán; á chur i bhfáth nach mór go mbeidh an creat a bheidh 
ann mar thoradh ar an méid sin soiléir agus trédhearcach agus gur gá nach 
bhforchuirfeadh sé ualach míréireach ar mhicrifhiontair ná ar fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide (FBManna); á iarraidh ar na Páirtithe riachtanais agus leasanna na 
bhfiontar sin a chaomhnú sa chomhaontú sa todhchaí, go háirithe a mhéid a bhaineann 
le héascú ar rochtain ar an margadh, lena n-áirítear comhoiriúnacht na gcaighdeán 
teicniúil agus nósanna imeachta custaim cuíchóirithe, ach gan é a bheith teoranta dóibh 
sin; ag tabhairt dá haire, go háirithe, an saobhadh a d’fhéadfadh a bheith ann i gcás an 
gheilleagair i gceantair teorann in Éirinn mar gheall ar réimse leathan iomlán na 
bhforálacha maidir le machaire comhréidh a bheith ar lár, go háirithe a mhéid a 
bhaineann le caighdeáin saothair agus shóisialta; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí 
atá sé dlúthchomhar struchtúrtha a choinneáil maidir le hábhair rialála agus 
mhaoirseachta, ar an leibhéal polaitiúil agus ar an leibhéal teicniúil, agus córas rialála 
agus uathriail chinnteoireachta AE á n-urramú;

7. á chreidiúint nach mór ardleibhéal cosanta comhshaoil, saothair agus sóisialta a áirithiú 
leis an gcomhpháirtíocht sa todhchaí, agus gur gá nach mbainfí an bonn ó thionscnaimh 
sa todhchaí chun leibhéal na cosanta sin a mhéadú; ag tacú, sa chomhthéacs sin, leis an 
gclásal neamh-chúlchéimnithe i dtaca le leibhéal na cosanta aeráide, agus ag spreagadh 
an dá Pháirtí chun bearta a mhéadú agus oibriú i gcomhar le chéile in ábhair a 
bhaineann le táirgeadh agus tomhaltas inbhuanaithe, lena gcuirfear an geilleagar 
ciorclach chun cinn agus lena gcothófar fás atá glas agus cuimsitheach ar bhonn 
sóisialta; á chur in iúl gur geal léi tiomantas na bPáirtithe i dtaca le baint amach 
chuspóir na neodrachta aeráide ar fud an gheilleagair faoi 2050 agus i dtaca lena 
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mbeartais a ailíniú leis na cuspóirí a leagtar amach i Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
(SDGanna) na Náisiún Aontaithe agus i gComhaontú Pháras; á iarraidh go mbeadh 
idirphlé beartais tráthrialta ann chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme 
Chomhaontú Pháras agus na SDGanna;

8. á iarraidh go mbeadh ráthaíochtaí láidre agus cuimsitheacha ann sna réimsí seo a leanas: 
iomaíocht, rialú Státchabhrach, fiontair faoi úinéireacht stáit, gníomhaíocht in aghaidh 
trustaí, agus rialú cumasc chun machaire comhréidh a áirithiú agus a fhorfheidhmiú idir 
geilleagair na Ríochta Aontaithe agus AE agus chun iomaíocht éagórach agus saobhadh 
trádála a chosc agus a thoirmeasc; á chur i bhfáth gur gá cloí le hardchaighdeáin 
chomhchoiteanna i ndlí na hiomaíochta agus i rialú Státchabhrach; á chur i bhfáth gur 
gá cosaint infheisteoirí agus tomhaltóirí, sláine an mhargaidh aonair agus ailíniú na 
Ríochta Aontaithe le rialacha iomaíochta agus Státchabhrach AE a áirithiú; á iarraidh go 
ndéanfar forfheidhmiú éifeachtach agus go soláthrófar gníomhaíochtaí leighis faoi mar 
a thuairiscítear i gConarthaí AE;

9. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim, i gcomhthéacs seirbhísí airgeadais, gur cheart 
idirphlé rialála agus maoirseachta AE leis an Ríocht Aontaithe a sheoladh ar bhonn 
idirphlé deonach rialála i measc lucht déanta beartas, rialálaithe agus maoirseoirí chun 
ailíniú rialála a chothú agus chun cúiseanna imní agus dea-chleachtais mhaoirseachta a 
chomhroinnt, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le seirbhísí nuálacha nua agus le 
saincheisteanna leasa fhrithpháirtigh; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart go 
n-áireofaí forálacha sonracha sa chomhaontú sa todhchaí maidir le comhar idir na 
hÚdaráis Mhaoirseachta Eorpacha agus údaráis mhaoirseachta airgeadais na Ríochta 
Aontaithe chun fógraí tráthrialta a sholáthar maidir le hathruithe a bhaineann leis an 
gcreat dlíthiúil agus lena chur chun feidhme; á aithint go raibh éiceachóras airgeadais 
AE idirnasctha go dlúth le seirbhísí arna soláthar ag bainc agus bonneagair mhargaidh 
atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe; á chreidiúint gur cheart iarrachtaí a dhéanamh chun 
leibhéal rianúil comhair a choinneáil, chun machaire comhréidh a áirithiú agus chun 
éagsúlacht rialála ar pháirt na Ríochta Aontaithe a theorannú i ndáil le seirbhísí 
airgeadais, agus ar an gcaoi sin go ndéanfar margaí caipitil comhtháite agus rochtain 
d’institiúidí airgeadais AE ar bhonneagar margaidh iomchuí sa Ríocht Aontaithe a 
choimeád ar bun;

10. á mheabhrú, a mhéid a bhaineann le cearta i dtaca le nós imeachta an phas atá bunaithe 
ar aithint fhrithpháirteach agus rialacha stuamachta comhchuibhithe agus cóineasú 
faireacháin sa mhargadh inmheánach, nach mbeidh feidhm acu a thuilleadh idir AE 
agus an Ríocht Aontaithe ag deireadh na hIdirthréimhse, toisc gur tríú tír a bheidh sa 
Ríocht Aontaithe; á chur i bhfios go láidir gur gá go mbeidh rochtain ar an margadh 
airgeadais Eorpach ina dhiaidh sin bunaithe ar chreat coibhéise uathrialaithí AE; á 
mheabhrú, áfach, gur teoranta é raon feidhme cinntí coibhéise; á chur i bhfáth go 
bhféadfaí bearta agus ceanglais shonracha bhreise a bhunú agus a chaomhnú ar 
chúiseanna stuamachta agus chun cobhsaíocht airgeadais a choimirciú; á chur i bhfios 
go láidir gur cheart go n-áiritheofaí díolmhuithe stuamachta láidre in aon 
chomhpháirtíocht sa todhchaí leis an Ríocht Aontaithe ionas go ráthófar go dlíthiúil na 
cearta atá ag an dá pháirtí i ndáil le rialáil ar mhaithe le leas an phobail;

11. á thabhairt chun suntais go bhforáiltear i reachtaíocht AE don fhéidearthacht go 
bhféadfaí rialacha tríú tír a mheas mar rialacha atá coibhéiseach ar bhonn anailís 
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chomhréireach agus rioscabhunaithe; á chur i bhfáth gur próiseas teicniúil iad 
scrúduithe coibhéise ar cheart dó a bheith bunaithe ar chritéir shoiléire, oibiachtúla agus 
thrédhearcacha; á mheabhrú gur ghlac sí seasamh a foilsíodh sa tuarascáil ar an 
gcaidreamh idir AE agus tríú tíortha maidir le rialáil agus maoirseacht ar sheirbhísí 
airgeadais á rá gur cheart go mbeadh cinntí coibhéise maidir le seirbhísí airgeadais faoi 
réir gníomhartha tarmligthe; ag tabhairt dá haire, i ndáil leis sin, go ndéanfaidh an 
Coimisiún measúnú ar choibhéis rialacháin airgeadais na Ríochta Aontaithe agus nach 
ndéanfar coibhéis a dheonú ach amháin sa chás go mbeidh córas agus caighdeáin rialála 
agus mhaoirseachta na Ríochta Aontaithe lánchoibhéiseach le córas agus caighdeáin AE 
ionas go n-áiritheofar machaire comhréidh; á chur in iúl gur geal léi tiomantas na 
bPáirtithe sa Dearbhú Polaitiúil lena leagtar amach an Creat don Ghaolmhaireacht sa 
Todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe chun iarracht a dhéanamh na measúnuithe 
coibhéise a thabhairt chun críche roimh dheireadh mhí an Mheithimh 2020; ag tathant ar 
an dá Pháirtí leanúint lena n-iarrachtaí an cuspóir sin a bhaint amach; á chreidiúint, má 
dhéantar coibhéis a deonú don Ríocht Aontaithe, gur cheart iarrachtaí a dhéanamh chun 
an choibhéis sin a choinneáil ar bun, ach á mheabhrú gur féidir le AE stádas na 
coibhéise a tharraingt siar go haontaobhach uair ar bith;

12. á chur i bhfios go gceanglaítear ar an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí, leis na 
hathruithe arna dtabhairt isteach le Rialachán 2019/2033 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta3, 
‘faireachán [a dhéanamh] ar na forbairtí rialála agus maoirseachta, ar na cleachtais 
forfheidhmiúcháin agus ar fhorbairtí margaidh ábhartha eile i dtríú tíortha’; ag tabhairt 
dá haire go bhféadfadh na forálacha sin fónamh mar threoirphlean do chóras faireacháin 
éifeachtach;

13. á mheabhrú go ndéantar líon suntasach díorthach arna sloinneadh in euro a imréiteach 
sa Ríocht Aontaithe agus go bhféadfadh sé sin impleachtaí a bheith aige don Aontas 
Eorpach i dtaobh cobhsaíocht airgeadais; á chur in iúl gur geal léi an córas maoirseachta 
nua arna chur ar bun le Rialachán (AE) 2019/2099 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 i dtaca leis na nósanna imeachta agus na 
húdaráis a bhaineann le CPLanna a údarú agus na ceanglais maidir le CPLanna tríú tír a 
aithint4; á iarraidh go mbainfeadh coiste maoirseachta na gcontrapháirtithe lárnacha 
(CPLanna) nua-bhunaithe úsáid as na cumhachtaí arna dtabhairt dó leis an rialachán sin 
chun cobhsaíocht airgeadais in AE a choimirciú agus á iarraidh ar an gCoimisiún 
smaoineamh ar chur chuige den chineál céanna a úsáid maidir le réimsí eile arna mbunú 
sa Ríocht Aontaithe amhail margaíocht nó imréiteach nó nuair a bheidh frithghealladh á 
dhéanamh aige ar ionstraimí airgeadais arna sloinneadh in euro;

14. á athdhearbhú a thábhachtaí atá sé creat a áirithiú do chomhar agus malartú faisnéise 
gasta idir AE agus an Ríocht Aontaithe, maidir le sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chosc, a bhrath agus a phionósú, agus maidir le machaire 
comhréidh a chaomhnú; á iarraidh ar na Páirtithe forálacha a chur san áireamh maidir le 
beartas faoin gcomhrac in aghaidh sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta 
(AML/CFT) sa chomhaontú comhpháirtíochta sa todhchaí, lena n-áirítear sásra 

3 IO L 314, 5.12.2019, lch.1.
4 IO L 322, 12.12.2019, lch. 1.
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malartaithe faisnéise; á mheabhrú gur gheall AE agus an Ríocht Aontaithe sa Dearbhú 
Polaitiúil dul níos faide ná caighdeáin an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais 
maidir le AML/CFT a mhéid a bhaineann le trédhearcacht úinéireachta tairbhiúla agus 
deireadh a chur leis an anaithnideacht a bhaineann le húsáid airgeadraí fíorúla, lena n-
áirítear trí rialuithe díchill chuí don chustaiméir; á chur i bhfios go láidir gur gá don 
Ríocht Aontaithe caighdeáin idirnáisiúnta a chomhlíonadh agus gur cheart di leanúint ar 
aghaidh ag cloí le rialacháin AE agus lena chaighdeáin atá ag forbairt i réimse an 
fhrithsciúrtha airgid lena socraítear, ar roinnt bealaí, caighdeáin chosanta níos airde agus 
níos mó trédhearcachta ná na caighdeáin idirnáisiúnta reatha; á mheabhrú gurb ann do 
liosta AE de thríú tíortha a bhfuil easnaimh straitéiseacha acu maidir lena gcreataí i 
dtaca leis an gcomhrac in aghaidh sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta 
agus ag tathant ar an Ríocht Aontaithe, in éineacht lena críocha thar lear, leanúint ar 
aghaidh de bheith tiomanta do chreat AE maidir le AML/CFT tar éis na hIdirthréimhse;

15. ag cur in iúl gur geal léi na ceanglais a liostaítear in Airteagal LAW.AML.130 agus 
Airteagal LAW.AML.131 de dhréacht-téacs an Choimisiúin den Chomhaontú maidir 
leis an gComhpháirtíocht Nua leis an Ríocht Aontaithe an 18 Márta 20205 i ndáil le 
trédhearcacht úinéireachta tairbhiúla i gcomhair eintitis dhlíthiúla agus socruithe 
dlíthiúla; á mheabhrú a ríthábhachtaí atá sé don dá pháirtí a áirithiú go mbeidh faisnéis 
atá i gclárlanna náisiúnta ar fáil i gcomhréir leis na caighdeáin chéanna a leagtar amach 
i dTreoir (AE) 2018/843 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
30 Bealtaine 2018 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha 
sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta6, go háirithe agus Aithris 42 de 
maidir le coincheap an leasa dhlisteanaigh á cur san áireamh;

16. á iarraidh ar an dá Pháirtí forálacha sonracha a chur san áireamh sa chomhaontú 
comhpháirtíochta maidir le maoirseacht ar eintitis faoi oibleagáidí airgeadais agus 
neamh-airgeadais i gcomhthéacs an chreata frithsciúrtha airgid; ag meabhrú na 
teachtaireachta ón gCoimisiún dar teideal ‘I dtreo Chreat AE maidir le frithsciúradh 
airgid agus maidir leis an gcomhrac i gcoinne mhaoiniú na sceimhlitheoireachta a chur 
chun feidhme ar bhealach níos fearr’ (COM/2019/0360) agus na tuarascála uaidh ar an 
measúnú ar chásanna sciúrtha airgid a líomhnaítear a bhí ann le déanaí a raibh baint ag 
institiúidí creidmheasa de chuid AE leo, inar cinneadh go raibh easnaimh mhóra ann i 
maoirseacht frithsciúrtha airgid AE;

17. á chreidiúint go bhfuil tábhacht ag baint le saorghluaiseacht náisiúnaigh AE – lena n-
áirítear oibrithe trasteorann a bheidh ann amach anseo – agus saorghluaiseacht seirbhísí 
ar oileán na hÉireann chun díobháil don gheilleagar uile-oileánda a theorannú agus gur 
cheart go gcumhdófaí an tsaincheist sin le comhaontú sa todhchaí;

18. á mholadh, i bhfianaise dhigiteáil leanúnach na trádála, lena n-áirítear seirbhísí, go 
gcomhaontódh na Páirtithe, mar chuid de chreat rialachais na comhpháirtíochta nua, 
forálacha maidir le trádáil dhigiteach a éascú, maidir le dul i ngleic le bacainní ar 
thrádáil gan údar trí mhodhanna leictreonacha, agus maidir le timpeallacht ar líne a 
bheidh oscailte, slán agus iontaofa a áirithiú do ghnólachtaí agus tomhaltóirí; á chur i 
bhfáth gur cheart go n-éascófaí sreabha sonraí riachtanacha leis na forálacha sin, faoi 
réir eisceachtaí le haghaidh cuspóirí dlisteanacha de chuid an bheartais phoiblí, ach gan 

5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf 
6 IO L 156, 19.6.2018, lch. 43.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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an bonn a bhaint de rialacha cosanta sonraí pearsanta AE ag an am céanna, agus gur 
cheart go mbeidís faoi réir rialú breithiúnach iomchuí;

19. ag cur béim ar an bhfíoras go mbeidh gá le hinfheistíocht shuntasach i saoráidí rialaithe 
custaim ag pointí idirthurais comhchoiteanna chun trádáil trasteorann a éascú, agus gur 
cheart foráil a dhéanamh sa chomhaontú sa todhchaí maidir le sásraí comhair custaim 
cuimsitheacha;

20. á mheas gur cheart go bhforálfaí le haon chomhaontú sa todhchaí do shásraí soiléire 
chun cur chun feidhme, forfheidhmiú agus réiteach díospóidí éifeachtach a áirithiú i 
dtaca le reachtaíocht sna réimsí thuasluaite; á chur in iúl gur geal léi an fíoras, sa 
dréacht-chomhaontú dlíthiúil a thíolaic an Coimisiún, go mbeidh dlínse ag Cúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i dtaca le réamhrialú ceangailteach a thabhairt maidir 
le léirmhíniú ar choincheap de chuid dhlí AE nó maidir le ceist faoi léirmhíniú ar fhoráil 
de chuid dhlí AE;

21. á iarraidh ar AE agus ar an Ríocht Aontaithe teacht ar thiomantas láidir chun a áirithiú 
go gcomhlíonfar dea-rialachas cánach, lena n-áirítear i gCríocha Thar Lear na Ríochta 
Aontaithe, ina Limistéir Bhunáite Fhlaitheasacha agus i Spleách-chríocha na Corónach, 
i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta agus Eorpacha atá ann faoi láthair agus atá ag 
forbairt, go sonrach maidir le malartú faisnéise cánach, trédhearcacht cánach, cánachas 
cóir agus bearta frithsheachanta cánach agus maidir le caighdeáin ECFE i gcoinne 
Chreimeadh an Bhoinn agus Aistriú Brabúis; á iarraidh, thairis sin, ar na Páirtithe cloí le 
caighdeáin an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais;

22. á iarraidh ar na Páirtithe tosaíocht a thabhairt do chomhrac comhordaithe i gcoinne 
imghabháil cánach agus seachaint cánach; á iarraidh ar na Páirtithe aghaidh a thabhairt 
ar chleachtais dhíobhálacha chánach trí ghníomhaíochtaí comhair a shaothrú faoi Chód 
Iompair AE maidir le cánachas gnó; á thabhairt chun suntais, i ndáil leis sin, tuarascáil 
tíre an Choimisiúin maidir leis an Ríocht Aontaithe mar chuid de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh in 2020, inar gnéithe iad córas cánach díbhinní na Ríochta 
Aontaithe agus líon ard na gconarthaí cánach déthaobhacha atá ag an Ríocht Aontaithe, 
a d’fhéadfadh cuideachtaí a úsáid chun dul i mbun pleanáil cánach ionsaitheach; ag 
tabhairt dá haire go bhfuil rangú ard ag an Ríocht Aontaithe, de réir an Choimisiúin, 
maidir le táscairí lena sainaithnítear tír a bhfuil gnéithe aici ar féidir le cuideachtaí iad a 
úsáid chun críocha seachanta cánach; á iarraidh go rachfar i ngleic leis an ábhar sin go 
sonrach sa chomhaontú sa todhchaí agus go leagfar amach conas mar a leigheasfaidh an 
Ríocht Aontaithe an staid sin sa todhchaí; ag tabhairt dá haire go measfar gur tríú tír í an 
Ríocht Aontaithe ag deireadh na hIdirthréimhse, agus go mbeidh ar an nGrúpa um an 
gCód Iompair maidir le Cánachas Gnó í a scagadh i gcomhréir leis na critéir arna 
mbunú do liosta AE de dhlínsí neamh-chomhoibríocha; á iarraidh ar na Páirtithe 
lánchomhar riaracháin a ráthú chun a áirithiú go gcomhlíonfar reachtaíocht CBL agus 
cosaint agus aisghabháil ioncam CBL;

23. á chur in iúl gur geal léi tiomantas na Ríochta Aontaithe i dtaca le caomhnú chur chun 
feidhme DAC 67; á iarraidh ar na Páirtithe a áirithiú go mbeidh na forálacha a áirítear 

7 Treoir (AE) 2018/822 an 25 Bealtaine 2018 (IO L 139, 5.6.2018, lch.1).
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sna treoracha difriúla lena bhforáiltear do mhalartú uathoibríoch éigeantach faisnéise i 
réimse an chánachais (DAC8, DAC 29, DAC 310, DAC 411, DAC 512) maidir le hioncam, 
cuntais airgeadais, rialuithe cánach, tuarascálacha de réir tíre agus úinéireacht 
thairbhiúil fós i bhfeidhm; á mholadh go gcuirfeadh na Páirtithe ardán tiomnaithe ar bun 
maidir le comhar riaracháin a chaomhnú chun leanúnachas an mhalartaithe faisnéise 
agus comhordú moltaí amach anseo maidir le malartú faisnéise, amhail d’ardáin ar líne, 
a áirithiú;

24. á iarraidh ar na Páirtithe a áirithiú go dtacaíonn a mbeartais chánach faoi seach le 
gnóthú na gcuspóirí arna leagan síos i gComhaontú Pháras agus á iarraidh ar na 
Páirtithe comhoibriú faoi chuimsiú Sásra um Choigeartú Carbóin ar Theorainneacha 
(CBA) de chuid AE a bheidh ann amach anseo, go sonrach chun cánachas dúbailte de 
chineál ar bith a sheachaint, agus cuspóirí comhshaoil CBA AE á ngnóthú;

25. á mheabhrú gur féidir leis an gComhchoiste, i gcomhréir le hAirteagal 132 den 
Chomhaontú um Tharraingt Siar, cinneadh a ghlacadh lena gcuirtear síneadh leis an 
idirthréimhse; á chreidiúint gur cheart machnamh dáiríre a dhéanamh ar an 
bhféidearthacht síneadh a chur leis an idirthréimhse, i bhfianaise na n-éagsúlachtaí atá 
fós ann agus thionchar ghéarchéim COVID-19, ionas go bhfeicfear an bhfuil níos mó 
ama ag teastáil chun na caibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht chuimsitheach amach 
anseo a thabhairt i gcrích, agus cearta na saoránach, deimhneacht dhlíthiúil agus 
cobhsaíocht eacnamaíoch agus airgeadais á gcoimirciú; ag athdhearbhú a seasaimh go 
bhfuil fíorbhaol ann, i bhfianaise chastacht na gcaibidlíochtaí agus na tréimhse ama 
teoranta, go mbeidh ‘cás tubaisteach’ ann i réimsí eacnamaíocha, ina mbeadh seans ann 
nár leordhóthanach na bearta teagmhais ná an creat idirnáisiúnta mar chreat dlíthiúil 
chun mórshuaitheadh a chosc; á mheas gur chun leasa AE agus na Ríochta Aontaithe 
araon atá sé go mbeadh a ngaolmhaireacht sa todhchaí leagtha amach ar bhealach dea-
eagraithe;

26. á mheabhrú go raibh leachtacht mhargadh bannaí na mBallstát agus leachtacht mhalartú 
airgeadraí náisiúnta na mBallstát nach bhfuil sa limistéar euro ag brath ar an 
mbonneagar a sholáthraíonn na bainc infheistíochta sa Ríocht Aontaithe; ag tabhairt dá 
haire, ós rud é go dtoirmisceaann mórán córais dlí de chuid AE príomhthrádáil bannaí 
stáit i dtríú tíortha, go bhfuil géarghá ann machnamh a dhéanamh ar an tsaincheist 
thuasluaite sna caibidlíochtaí comhpháirtíochta nua idir AE agus an Ríocht Aontaithe;

27. á mheas go bhféadfaí móiminteam nua a chruthú le Brexit chun tionscadal aontas na 
margaí caipitil a chur chun cinn, lena bhféadfaí creidmheas a sheoladh isteach san 
fhíorgheilleagar, go háirithe le haghaidh FBManna, comhroinnt rioscaí phríobháideach 
a chumasú tuilleadh, an gá atá le comhroinnt rioscaí phoiblí a laghdú agus maoiniú a 
chomhlánú trí bhainc.

8 Treoir 2011/16/AE an 15 Feabhra 2011 (IO L 64, 11.3.2011, lch. 1).
9 Treoir 2014/107/AE an 9 Nollaig 2014 (IO L 359, 16.12.2014, lch. 1).
10 Treoir (AE) 2015/2376 an 8 Nollaig 2015 (IO L 332, 18.12.2015, lch. 1).
11 Treoir (AE) 2016/881 ón gComhairle an 25 Bealtaine 2016 (IO L 146, 3.6.2016, lch. 8).
12 Treoir (AE) 2016/2258 ón gComhairle an 6 Nollaig 2016 (IO L 342, 16.12.2016, lch. 1).
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM AN MARGADH INMHEÁNACH AGUS UM CHOSAINT 
AN TOMHALTÓRA

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe 
na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Kris Peeters

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra ar an gCoiste 
um Ghnóthaí Eachtracha agus ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go gcaithfidh comhaontú leis an Ríocht Aontaithe cóimheá a áirithiú idir cearta 
agus oibleagáidí, urraim a léiriú do shláine iomlán agus feidhmiú cuí mhargadh 
inmheánach agus aontas custaim AE agus freisin do dhodhealaitheacht na gceithre 
shaoirse, agus ráthaíocht a thabhairt i leith machaire comhréidh do ghnólachtaí, chomh 
maith le leibhéal ard cosanta do thomhaltóirí; de bhrí nach féidir le stát nach Ballstát de 
chuid an Aontais é agus nach ndéanann na hoibleagáidí céanna le Ballstát a chomhall na 
cearta céanna a bheith aige agus atá ag Ballstát ná na tairbhí céanna a theachtadh;

B. de bhrí go n-éilítear le rochtain ar mhargadh aonair AE, mar réamhchoinníoll, go bhfuil 
reachtaíocht AE a bhaineann leis an margadh aonair á comhlíonadh go hiomlán; de bhrí 
go ndéantar an chosaint don tomhaltóir in AE a áirithiú trí chreat dlíthiúil Eorpach atá 
fairsing;

C. de bhrí gurb é an tAontas an chumhacht tráchtála atá ar thús cadhnaíochta ar domhan 
agus gurb é an margadh aonair is mó é, agus dá réir sin go bhfuil sé ag feidhmiú mar 
mhórdhreasadóir sa rathúnas eacnamaíoch; de bhrí, in 2019, go raibh luach EUR 318.1 
billiún ag onnmhairí earraí AE-27 chuig an Ríocht Aontaithe agus go raibh luach 
EUR 193.7 billiún ag allmhairí AE-27 ón Ríocht Aontaithe;

D. de bhrí go bhfuil an spriocdháta chun na caibidlíochtaí ar comhpháirtíocht nua leis an 
Ríocht Aontaithe uaillmhianach, go bhfuil na caibidlíochtaí fíorchasta, agus gur tháinig 
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ann do géarchéim gan choinne i ngeall ar phaindéim COVID-19, arb é a bhí mar 
thoradh air sin go ndearnadh na caibidlíochtaí a fhionraí agus go bhfuil an scéal anois i 
bhfad níos dúshlánaí;

1. á athdhearbhú go láidir go gcaithfidh an dá thaobh gach uile chuid den Chomhaontú um 
Tharraingt Siar a chur chun feidhme go hiomlán agus gur féidir leis sin a bheith ina 
tháscaire láidir den mheon macánta trína ndéanfar na caibidlíochtaí ar an gcomhaontú sa 
todhchaí a sheoladh;

2. á chreidiúint gur chun leasa fhrithpháirtigh AE agus na Ríochta Aontaithe atá sé tabhairt 
faoi ghaolmhaireacht uaillmhianach, fhairsing agus chothrom tríd an gcomhaontú sa 
todhchaí;

3. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh institiúidí uile AE, na Ballstáit, gnólachtaí agus 
saoránaigh faoi réir do chomhpháirtíocht nua leis an Ríocht Aontaithe ag deireadh na 
hidirthréimhse;

4. ag cur béim ar an bhfíoras nár cheart go ndéanfadh comhaontú leis an Ríocht Aontaithe 
an bonn a bhaint den tacar de bhearta uaillmhianacha agus cóimheáite atá curtha ar 
aghaidh ag an gCoimisiún le cúig bliana anuas, amhail an Straitéis maidir le Margadh 
Aonair, Aontas na Margaí Caipitil agus an Straitéis Eorpach Dhigiteach;

An margadh inmheánach

5. á chur i bhfios go láidir gur cheart go mbeadh comhshocruithe maidir le rochtain ar an 
margadh le haghaidh earraí agus seirbhísí, maidir le soláthar poiblí agus maidir le 
haitheantas do cháilíochtaí gairmiúla, chomh maith le rialacha i dtaobh táirgí, ar 
áireamh sa chomhaontú sa todhchaí ar choinníoll go bhfuil machaire comhréidh ann;

 6. á chreidiúint, chun go bhféadfar gluaiseacht ionsar geilleagar saor ó charbón agus 
ciorclach, go gcaithfidh margadh aonair lánoibríochtúil a bheith san Aontas, ar margadh 
é a spreagann réitigh ghlasa agus nuálacha a scaipeadh, agus gur cheart don 
chomhaontú sa todhchaí leis an Ríocht Aontaithe a bheith ag teacht leis an aidhm sin;

7. á chur i bhfáth nach féidir le tríú tír, in imthosca ar bith, an leibhéal céanna de chearta 
agus tairbhí a bheith aici agus atá ag Ballstát; á chur i bhfáth go bhfuil cearta agus 
pribhléidí ag gabháil le rochtain ar an margadh inmheánach ach go gcruthaíonn sé sin 
freisin oibleagáidí diana i leith rialacha an mhargaidh inmheánaigh a urramú agus a 
chomhlíonadh go hiomlán; á mheabhrú, dá bhrí sin, nach féidir comhaontú sa todhchaí, 
atá cóimheáite, uaillmhianach agus fadréimseach, a chomhaontú ach amháin nuair a 
bheidh machaire comhréidh cinntithe do ghnólachtaí, chomh maith le tomhaltóirí, trí 
bhíthin gealltanais stóinseacha, a ndéanfar iad a chur chun feidhme go cuí agus a chur i 
bhfeidhm go héifeachtach, d’fhonn caighdeáin choibhéiseacha agus ailíniú dinimiciúil a 
choinneáil ar bun;

8. á chur i bhfios go láidir gur cheart go mbeadh ailíniú dinimiciúil rialála agus forálacha 
lena ráthaítear faireachas láidir margaidh a chuidíonn leis na rialacha maidir le táirgí a 
fhorfheidhmiú ina gcuid bhunriachtanach agus neamh-inathraithe d’aon chomhaontú sa 
todhchaí atá dírithe ar mhachaire comhréidh a áirithiú; ag cur béim ar an bhfíoras gur 
cheart go mbeadh deimhneacht dhlíthiúil do ghnólachtaí AE mar aon le leibhéal ard 



RR\1207540GA.docx 60 PE650.385v02-00

GA

cosanta do thomhaltóirí AE, a thagann trí fhaireachas éifeachtach margaidh, trí 
inrianaitheacht táirgí agus trí chomhar idir údaráis faireachais margaidh, ina chúnamh 
chun machaire comhréidh a chothú sa réimse seo; á chur i bhfios go láidir, thairis sin, 
go n-éilíonn machaire comhréidh go mbeadh sásra cothrománach ann, amhail creat 
rialachais foriomlán a chuimsíonn gach réime comhair, chun cur chun feidhme, 
faireachán, forfheidhmiú agus réiteach díospóidí ar bhonn éifeachtach a áirithiú trí 
bhíthin údaráis náisiúnta atá maoinithe go leormhaith agus trí bhíthin imeachtaí 
éifeachtacha riaracháin agus breithiúnacha; á mheabhrú gur cheart go mbeadh sásra 
cothrománach den sórt sin in ann uathriail chinnteoireachta AE, mar aon lena ord 
dlíthiúil, a chaomhnú go hiomlán agus go gcuirfeadh sé uirlisí leormhaithe ar fáil don 
Aontas chun gníomhaíocht a dhéanamh mar fhreagairt ar aon neamhchomhlíonadh ó 
thaobh na Ríochta Aontaithe de;

9. á mheabhrú, i gcás ar bith, go mbeidh seiceálacha agus fíorú custaim mar thoradh ar 
chomhaontú sa todhchaí sula rachaidh earraí isteach sa mhargadh inmheánach agus á 
áitiú go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go gcoimirceofar na forálacha a bhaineann le 
hearraí a bheith ag comhlíonadh rialacha an mhargaidh inmheánaigh agus rialacha atá 
ábhartha do tháirgí ar leith;

10. á chur i bhfios go láidir, i gcás inarb ábhartha agus inarb iomchuí, gur cheart riachtanais 
agus leasanna FBManna Eorpacha a chur san áireamh nuair a bheidh caibidil an 
mhargaidh aonair den chomhaontú maidir le héascú rochtana ar an margadh 
inmheánach á caibidliú; ag spreagadh na bpáirtithe, thairis sin, le pointí teagmhála FBM 
a bhunú agus á iarraidh go mbeadh creat dlíthiúil foriomlán atá cobhsaí agus intuartha 
ann;

11. á chreidiúint go láidir gur cheart go n-áireofaí leis na socruithe sin forálacha maidir le 
rochtain ar an margadh agus cóireáil náisiúnta faoi rialacha an stáit óstaigh chun a áirithiú 
go ndéileálfaidh an Ríocht Aontaithe le soláthraithe seirbhíse AE ar bhealach neamh-
idirdhealaitheach, lena n-áirítear maidir le bunaíocht; á chur i bhfios go láidir gur cheart, 
faoi na socruithe nua, go mbeadh saoránaigh AE in ann dul isteach agus fanacht sa Ríocht 
Aontaithe go sealadach chun críoch gnó agus é mar aidhm acu seirbhísí a sholáthar;

12. á chur i bhfáth gur cheart socruithe uaillmhianacha agus iomchuí a thabhairt i gcrích 
chun tráchtáil leictreonach mar aon le sreabhadh agus malartú sonraí a éascú, chun 
aghaidh a thabhairt ar bhacainní gan údar ar thrádáil ar mhodh leictreonach agus chun 
timpeallacht ar líne atá oscailte, slán agus iontaofa a áirithiú do ghnólachtaí agus do 
thomhaltóirí, ar choinníoll go mbíonn rialacha ábhartha an mhargaidh aonair á 
gcomhlíonadh ag miondíoltóirí ar líne na Ríochta Aontaithe; á iarraidh, sa chomhthéacs 
seo, go ndéanfar na socruithe sin a ailíniú leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí;

13. á chur i bhfáth gur cheart do na margaí soláthair poiblí atá ag an dá pháirtí fanacht ar 
oscailt ar bhonn comhionann dá chéile ionas go leanfar de bheith ag rannchuidiú le 
sreabhadh bunriachtanach trasteorann earraí agus seirbhísí, ar choinníoll go bhfuil 
machaire comhréidh éifeachtach ann a chlúdaíonn gach gné ábhartha; á chur in iúl gur 
oth léi nach bhfuil earnáil an tsoláthair phoiblí luaite i sainordú na Ríochta Aontaithe do 
na caibidlíochtaí, agus á iarraidh ina leith sin go dtabharfar isteach forálacha breise a 
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dheonaíonn rochtain chómhalartach ar na margaí soláthair don dá pháirtí, agus go 
ndéanfar é sin i lán-chomhlíonadh acquis AE;

Custaim

14. ag tabhairt dá haire go bhfuil sé de rún ag an Ríocht Aontaithe gan leanúint dá stádas 
reatha i ndáil leis an margadh aonair agus an aontas custaim, agus gur spéis leis an 
Ríocht Aontaithe dlúthchomhar eacnamaíoch a bheith aici le AE tar éis di imeacht; á 
chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé sláine an aontais custaim agus a nósanna 
imeachta a chaomhnú, ar ní é lena ndéanfar sábháilteacht agus cosaint na dtomhaltóirí 
agus leasanna eacnamaíochta AE agus ghnóthais AE a ráthú; á chur i bhfáth go bhfuil 
gá le hinfheistíocht níos mó a dhéanamh i saoráidí rialaithe custaim ag pointí idirthurais 
comhchoiteanna ag na comhtheorainneacha agus, i gcás inarb ábhartha agus inarb 
iomchuí, tuilleadh comhoibrithe agus malartaithe faisnéise a beith ann idir an dá pháirtí;

15. á chur in iúl gur minic le saobhadh sna sreabha trádála éirí as an líon mór bacainní 
neamhthráchtála, as dibhéirseachtaí i leibhéal agus cáilíocht na rialuithe agus as 
difríochtaí i nósanna imeachta custaim agus i mbeartais smachtbhannaí ag pointí 
iontrála AE isteach san aontas custaim, agus go gcuireann an méid sin sláine an 
mhargaidh aonair Eorpaigh i mbaol; 

16. á chur i bhfáth go bhfuil cur chun feidhme iomlán na gcomhshocruithe do theorainn na 
hÉireann ríthábhachtach don ghnó agus chun go seachnófar aon atreorú ar shreabha 
trádála agus damáiste féideartha don gheilleagar uile-oileánda, agus gur cheart Airteagal 
12 den Phrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann a chur i bhfeidhm go hiomlán; á 
chur i bhfios go láidir, thairis sin, gur cheart don Choiste Speisialaithe an deimhneacht 
is gá maidir le gnéithe den Phrótacal a thabhairt, go háirithe Airteagal 12, i dtaca le cur i 
bhfeidhm, faireachán agus forfheidhmiú an Phrótacail ar cheart é a chur chun feidhme 
de mheon macánta;

17. á thabhairt chun suntais gur cheart, le haon chomhaontú sa todhchaí, go mbunófaí sásraí 
comhair custaim cuimsitheacha chun trádáil trasteorann chomh maith le sásraí comhair 
a éascú idir na húdaráis chustaim agus faireachais margaidh; á iarraidh, thairis sin, ar na 
páirtithe, i gcás inarb ábhartha agus inarb iomchuí, oibriú i dtreo simpliú a dhéanamh ar 
na ceanglais agus foirmiúlachtaí maidir le nósanna imeachta custaim do thrádálaithe nó 
d’oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear FBManna;

18. á áitiú go n-áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh na caighdeáin chéanna á leanúint ag 
rialuithe custaim ar fud AE, agus go ndéanfaidh sé amhlaidh trí bhíthin sásra aontaithe 
díreach um rialú custaim i gcomhordú leis na Ballstáit agus i lán-chomhlíonadh 
phrionsabal na coimhdeachta;

19. á chur i bhfios go láidir gur cheart do na socruithe nua le haghaidh custam agus réimsí 
eile dálaí atá chomh tairbheach céanna a áirithiú do mhonaróirí agus trádálaithe AE agus 
a dhéantar dá gcontrapháirtithe sa Ríocht Aontaithe; 

20. á thabhairt chun suntais go mbeadh sé an-inmhianaithe don Ríocht Aontaithe an t-aicmiú 
táirgí reatha atá bunaithe ar Tharaif Chomhtháite na gComhphobal Eorpach (TARIC) a 
choimeád chun nósanna imeachta a choinneáil simplí agus chun an t-ualach rialála a 
laghdú;
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Beartas tomhaltóirí

21. á chur i bhfáth go gcaithfear caighdeáin chosanta tomhaltóirí agus cearta shaoránaigh 
AE faoi acquis AE a chaomhnú in aon chomhaontú sa todhchaí ag an dá pháirtí; á 
chreidiúint gur cheart don chomhaontú breisluach a áirithiú do thomhaltóirí AE tríd an 
gcreat is fearr a sholáthar chun cearta tomhaltóirí a chosaint agus chun oibleagáidí 
trádálaithe a fhorfheidhmiú;

22. á mheas go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach sábháilteacht na dtáirgí a allmhairítear ón 
Ríocht Aontaithe a ráthú ar bhealach a fhreagródh do chaighdeáin AE;

23. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an comhar rialála agus riaracháin, lena nghabhann 
maoirseacht pharlaiminteach agus gealltanais neamh-chúlchéimnithe, i gcás inarb 
ábhartha agus iomchuí, faoi mar atá ann le tríú tíortha eile, chun dul i ngleic le bacainní 
neamhtharaife agus chun cuspóirí ar leas an phobail a shaothrú, chun leasanna 
thomhaltóirí AE a chosaint, lena n-áirítear timpeallacht shlán agus iontaofa a áirithiú do 
thomhaltóirí agus do ghnólachtaí ar líne, chomh maith le cleachtais éagóracha tráchtála 
a chomhrac;

24. á chur i bhfáth, mar thoradh ar an gcomhaontú sa todhchaí, gur chun leasa AE agus na 
Ríochta Aontaithe araon é – i réimse na cosanta do thomhaltóirí agus sa rochtain ar an 
margadh – go seachnófar aon éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh tarlú do na buntáistí 
inláimhsithe atá faoi láthair ag tomhaltóirí i réimsí amhail seirbhísí digiteacha, cearta 
paisinéirí, trádáil i dtrealamh liachta, an uimhir éigeandála Eorpach (112) agus an córas 
ríomh-Ghlao idir-inoibritheach ar fud an Aontais, geobhlocáil gan údar cuí, an comhrac 
in aghaidh góchumadh agus an chosaint do thásca geografacha; ag cur béim ar an 
bhfíoras go bhféadfadh AE agus an Ríocht Aontaithe, trí oibriú le chéile, tionchar a 
bheith acu ar an díospóireacht ar an leibhéal idirnáisiúnta, lena n-áirítear ar mhaithe le 
timpeallacht ar líne atá slán agus iontaofa a áirithiú do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí.

***
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM IOMPAR AGUS UM THURASÓIREACHT

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe 
na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Johan Danielsson

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha 
agus ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a 
leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

– ag féachaint do rún an 12 Feabhra 2020 uaithi ar an sainordú beartaithe i gcomhair 
caibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire 
agus Thuaisceart Éireann1;

– ag féachaint do chinneadh ón gComhairle an 13 Feabhra 2020, maidir leis an sainordú i 
gcomhair caibidlíochtaí leis an Ríocht Aontaithe2;

– ag féachaint do Chomhaontú an 24 Eanáir 2020 maidir leis an Ríocht Aontaithe a bheith 
ag tarraingt siar ón Aontas agus an dearbhú polaitiúil ar an gcreat don ghaolmhaireacht 
sa todhchaí3;

– ag féachaint do dhréacht-téacs an Chomhaontaithe maidir leis an gComhpháirtíocht Nua 
leis an Ríocht Aontaithe an 19 Márta 20204;

Saincheisteanna cothrománacha

1. á chur i bhfáth gur cheart go soláthrófaí nascacht leanúnach agus gan bhac leis an 

1 P9_TA(2020)0033.
2 Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear tús a chur le caibidlíochtaí le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire 
agus Thuaisceart Éireann maidir le comhaontú nua comhpháirtíochta (5870/20) agus Iarscríbhinn a ghabhann le 
Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear tús a chur le caibidlíochtaí le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire 
agus Thuaisceart Éireann maidir le comhaontú nua comhpháirtíochta (5870/20 ADD 1 REV 3).
3 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 (IO L 29 I, 31.1.2020, lch. 
7).
4 UKTF(2020)14.
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gcomhpháirtíocht bheartaithe, arna tarraingt suas ar bhonn na ndlúthnasc eacnamaíoch 
idir an Ríocht Aontaithe agus AE chomh maith lena gcomhleasanna, le haghaidh gach 
modha iompair, faoi réir cómhalartachta, agus gur cheart go n-áiritheofaí machaire 
comhréidh léi, go háirithe a mhéid a bhaineann le caighdeáin shóisialta, fostaíochta agus 
chomhshaoil;

2. á athdhearbhú nach féidir leis an Ríocht Aontaithe, mar thríú tír, na cearta agus tairbhí 
céanna a theachtadh agus a theachtann Ballstát; á mheas gur cheart go mbeadh 
tionscadail leasa choitinn i réimse an iompair mar chuid den chomhar amach anseo leis 
an Ríocht Aontaithe, agus gur cheart go spreagfaí dea-thrádáil trasteorann agus dea-
choinníollacha gnó leis freisin; á chur i bhfáth gur cheart go n-éascófaí agus go 
gcabhrófaí le fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) leis na coinníollacha sin, 
agus go n-áiritheofaí leo nach mbeadh orthu dul i ngleic le haon ualaigh riaracháin 
bhreise;

3. á chreidiúint gur cheart rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gcláir thaighde agus 
forbartha trasteorann de chuid AE i réimse an iompair a bheartú ar bhonn 
comhleasanna;

4. á mheabhrú di a thábhachtaí atá sé gurb é an Coimisiún an t-aon idirbheartaí ar thaobh 
AE le linn na gcaibidlíochtaí agus gur gá nach rachadh na Ballstáit i mbun 
caibidlíochtaí déthaobhacha ar bith; ag tathant ar an gCoimisiún, áfach, leasanna gach 
Ballstáit a chur i láthair sa chomhaontú cuimsitheach deiridh;

5. ag cur béim ar an bhfíoras go mbíonn oibleagáidí ag baint le cearta agus pribhléidí agus 
gur cheart go mbeadh leibhéal na rochtana ar mhargadh aonair AE ag comhfhreagairt go 
hiomlán do mhéid an chóineasaithe rialála agus do na gealltanais arna gcomhaontú i 
ndáil le machaire comhréidh a urramú agus gur cheart go mbeadh sé bunaithe ar na 
comhchaighdeáin íosta is infheidhme in AE-27;

6. ag tacú leis na treoracha caibidlíochta, ina leagtar amach nach n-áireofar Giobráltar i 
raon feidhme críochach na gcomhaontuithe a thabharfar i gcrích idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe, agus go n-éileofar comhaontú roimh ré ó Ríocht na Spáinne le haon 
chomhaontú ar leithligh;

Eitlíocht

7. á mheabhrú di gurb í an eitlíocht an t-aon mhodh iompair nach bhfuil cúltaca dlíthiúil 
aige faoin Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) i gcás nach dtiocfaí ar chomhaontú 
roimh dheireadh na hidirthréimhse;

8. á mheas gur cheart Caibidil uaillmhianach agus chuimsitheach maidir le hAeriompar a 
áireamh sa chomhpháirtíocht bheartaithe, lena n-áiritheofaí leasanna straitéiseacha AE 
agus ina mbeadh forálacha iomchuí maidir le rochtain ar an margadh, infheistíocht agus 
solúbthacht oibríochtúil agus tráchtála (e.g. códroinnt), agus cearta agus oibleagáidí 
cothromaithe á gcur san áireamh;

9. á mheas gur cheart machaire comhréidh a áireamh sa chomhpháirtíocht bheartaithe i 
réimsí na Státchabhrach, chearta na bpaisinéirí, na gceart sóisialta, na sábháilteachta, na 
slándála agus na cosanta don chomhshaoil;
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10. á chur i bhfáth gur cheart aon deonú féideartha de ghnéithe áirithe den ‘chúigiú saoirse’ 
mar a thugtar uirthi (saoirse an aeir) a chothromú le hoibleagáidí comhfhreagracha chun 
leasanna an Aontais;

11. á chur i bhfáth gur cheart dlúthchomhar i sábháilteacht eitlíochta agus bainistiú 
aerthráchta a áireamh sa chomhpháirtíocht bheartaithe; á mheas nár cheart don chomhar 
sin srian a chur ar AE i dtaca le leibhéal na cosanta a mheasann sé a bheith iomchuí do 
shábháilteacht agus don chomhshaoil a chinneadh;

12. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá dlúth-chomhoibriú sa todhchaí idir Údarás um 
Eitlíocht Shibhialta na Ríochta Aontaithe agus Gníomhaireacht Sábháilteachta 
Eitlíochta an Aontais Eorpaigh, agus rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gcláir 
bainistithe aerthráchta (ATM) atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, 
amhail Taighde um ATM maidir leis an Aerspás Eorpach Aonair, chun idir-
inoibritheacht bonneagair a áirithiú agus feidhmiú sábháilte agus éifeachtúil aerthráchta 
sa Eoraip a áirithiú;

13. á mheas gur cheart comhar na Ríochta Aontaithe i gclár Spáis AE a bheartú nuair a 
rachadh sé sin chun leasa an Aontais;

Bóthar

14. á athdhearbhú gur gá go mbeadh aon chomhaontú maidir le hiompar lastais de bhóthar 
ina dhlúthchuid lárnach de Chomhaontú Saorthrádála Cuimsitheach;

15. ag tabhairt dá haire nach bhfuil creat reatha Chomhdháil Eorpach na nAirí Iompair, atá 
bunaithe ar líon teoranta ceadanna, oiriúnach do chaidreamh AE-na Ríochta Aontaithe, 
agus méid an lastais arna iompar de bhóthar idir AE-27 agus an Ríocht Aontaithe á chur 
san áireamh; á chur i bhfáth, i ndáil leis sin, gur cheart bearta iomchuí a chur ar bun 
chun bagairtí don ord poiblí a sheachaint agus chun suaití a chosc i gcás sreafaí tráchta 
d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar agus oibreoirí seirbhísí cóiste agus bus; á chur i bhfios 
go láidir, dá bhrí sin, a thábhachtaí atá sé bealaí mara feabhsaithe díreacha a chur ar fáil 
ó Éirinn chuig an mór-roinn, lena laghdófaí, dá bhrí sin, spleáchas ar dhroichead talún 
na Ríochta Aontaithe;

16. ag cur béim ar an bhfíoras nach féidir an leibhéal céanna ceart agus tairbhí a dheonú 
d’oibreoirí iompair lastais na Ríochta Aontaithe agus atá ag oibreoirí iompair lastais an 
Aontais a mhéid a bhaineann le hoibríochtaí iompair lastais de bhóthar;

17. á mheas gur cheart go n-áireofaí an ceart idirthurais sa chomhpháirtíocht bheartaithe i 
gcás turais ualaithe agus neamhualaithe ó chríoch pháirtí amháin go dtí críoch an pháirtí 
chéanna trí chríoch an pháirtí eile;

18. á mheas gur cheart go n-áireofaí machaire comhréidh sa chomhpháirtíocht bheartaithe 
sna réimsí seo a leanas: am oibre, tiomána agus sosa, postú tiománaithe, tacagraif, 
meáchain agus toisí feithiclí, iompar traschórais agus oiliúint pearsanra, chomh maith le 
forálacha sonracha chun leibhéal cosanta inchomparáide a áirithiú maidir le hoibreoirí 
agus tiománaithe;
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19. á chur i bhfáth gur cheart don chomhpháirtíocht bheartaithe, a mhéid a bhaineann le 
hiompar paisinéirí de chóiste agus de bhus, Comhaontú Iltaobhach Interbus5 agus an 
Prótacal a ghabhann leis an gcomhaontú sin a chur san áireamh; ag dréim leis go 
ndéanfaidh an comhaontú sa todhchaí a thábhachtaí atá sé glasú an tionscail trí leas a 
bhaint as breoslaí malartacha agus bonneagar luchtaithe a chur san áireamh;

Iarnród

20. á chur i bhfáth gur cheart go n-áireofaí cás sonrach thollán Mhuir nIocht sa 
chomhpháirtíocht bheartaithe, go háirithe a mhéid a bhaineann le gnéithe den chóras 
sábháilteachta, údarú agus cearta paisinéirí;

Iompar ar muir agus calafoirt

21. á chur i bhfáth gur cheart don chomhpháirtíocht bheartaithe rochtain chómhalartach 
agus chomhionann ar an margadh a áirithiú d’earnáil an mhuiriompair idirnáisiúnta, 
lena n-áirítear an earnáil amach ón gcósta agus trádáil intíre, ach gan a bheith teoranta 
dóibh sin, le machaire comhréidh iomchuí i réimsí na sábháilteachta, na slándála, an 
chomhshaoil agus réimsí sóisialta, idir calafoirt AE agus na Ríochta Aontaithe gan 
ardchaighdeáin AE atá ann cheana féin sna réimsí sin a ghéilleadh; á chur i bhfáth gur 
cheart cur chuige comhchoiteann a bheartú sa chomhpháirtíocht a mhéid a bhaineann le 
creat beartais domhanda na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta, na hEagraíochta um 
Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair agus 
EDT;

22. ag tathant go dtabharfaí tús áite do leachtacht thrádáil mhuirí AE-na Ríochta Aontaithe, 
saorghluaiseacht paisinéirí, maraithe agus foirne ar tír agus amach ón gcósta; á chur i 
bhfáth, i ndáil leis sin, gur cheart do AE agus don Ríocht Aontaithe a áirithiú go mbeidh 
na córais teorann agus chustaim iomchuí i bhfeidhm chun moilleanna agus suaití a 
chosc;

23. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé comhar éifeachtach agus malartú faisnéise a bheith 
ann idir an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí agus Gníomhaireacht 
Mhuirí agus Garda Cósta na Ríochta Aontaithe;

 

5 An Comhaontú maidir le hIompar Idirnáisiúnta Paisinéirí de Bhóthar trí Sheirbhísí Ócáideacha Cóiste agus Bus 
(Comhaontú Interbus) (IO L 321, 26.11.2002, lch. 13).
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13.5.2020

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe 
na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Pascal Arimont

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhorbairt Réigiúnach ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ar an 
gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí gur príomhionstraim é an beartas comhtháthaithe lena n-áirithítear 
dlúthpháirtíocht idir réigiúin AE mar mhalairt ar na deiseanna a thugtar leis an margadh 
inmheánach; de bhrí, má chineann an Ríocht Aontaithe rochtain a fháil ar an margadh 
inmheánach mar chomhalta, nach mór di ranníocaíocht airgeadais a dhéanamh le 
dlúthpháirtíocht agus comhtháthú, agus urraim a thabhairt do bheartais chothrománacha, 
lena n-áirítear maidir le téamh domhanda, an t-athrú aeráide, an comhshaol, talmhaíocht 
agus iascaigh – mar a bhíonn i gceist do thíortha sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch 
(LEE);

B. de bhrí go mbeidh tionchar diúltach ag bacainní nua i ndáil leis an trádáil agus 
gluaiseacht daoine idir AE agus an Ríocht Aontaithe ar go leor réigiún de chuid AE, go 
háirithe iad siúd a bhfuil teorainn talún nó farraige acu leis an Ríocht Aontaithe, agus go 
mbeidh tacaíocht bhreise ó chistí comhtháthaithe de dhíth orthu dá bhrí sin;

C. de bhrí go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le gníomhaíocht eacnamaíoch trasteorann a 
chosaint, agus gur cheart go mbeadh sé fós indéanta d’oibrithe trasteorann idir AE agus 
an Ríocht Aontaithe a mbeatha a shaothrú;

D. de bhrí, fiú más tríú tír í an Ríocht Aontaithe, go mbeadh sé ina bhuntáiste go leanfadh 
cláir Interreg idir réigiúin AE agus na Ríochta Aontaithe ar aghaidh;

E. de bhrí go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le cistiú comhtháthaithe do Thuaisceart 
Éireann agus do réigiúin teorann na hÉireann; de bhrí go raibh ról lárnach ag clár 
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PEACE in athmhuintearas pobail agus cothú síochána, agus gur nasc sé na mílte daoine 
trí ghníomhaíochtaí trasteorann, lena n-áirítear tacaíocht d’fhorbairt fiontar beag agus 
meánmhéide, eagraíochtaí pobalbhunaithe a threoraíonn tionscadail maidir le 
hathmhuintearas agus tuiscint chultúrtha, agus tionscadail trasteorann a dhíríonn ar 
scileanna, foghlaim agus oiliúint;

F. de bhrí go raibh comhar fónta ann idir AE agus críocha thar lear de chuid na Ríochta 
Aontaithe mar thoradh ar bheartais forbartha agus chomhtháthaithe AE agus gur cheart 
leanúint leis sin amach anseo;

G. de bhrí go mbeadh éifeachtaí suaiteacha ag tarraingt siar na Ríochta Aontaithe gan 
comhaontú ina dhiaidh sin maidir leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí le AE, lena 
gcruthófaí ualach suntasach don airgeadas poiblí san Aontas; de bhrí go mbeadh údar le 
prionsabal na dlúthpháirtíochta a ghníomhachtú i gcás mainneachtain den sórt sin i 
dtaca le teacht ar chomhaontú maidir leis an ngaolmhaireacht idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe sa todhchaí; de bhrí gur fhormheas Parlaimint na hEorpa gníomhachtú 
phrionsabal na dlúthpháirtíochta i gcás den sórt sin cheana féin;

1. á chur i bhfáth, mura bhfaighidh an Ríocht Aontaithe lánchomhaltas sa mhargadh 
inmheánach, nár cheart go mbeadh sí in ann tairbhiú de chistí comhtháthaithe, seachas i 
gcás tionscadail a cheadaítear faoi na rialacháin lena mbunaítear na cistí sin; á mheas, 
más mian leis an Ríocht Aontaithe a bheith rannpháirteach sa mhargadh inmheánach ar 
deireadh, gur cheart di ranníocaíocht a dhéanamh leis na cistí comhtháthaithe don 
tréimhse 2021-2027;

2. á chreidiúint gur cheart riachtanais réigiúin AE a ndéanann Brexit difear dóibh a chur 
san áireamh sa chomhaontú nua, go háirithe na réigiúin sin a roinneann teorainn talún 
nó farraige leis an Ríocht Aontaithe, amhail réigiúin teorann na hÉireann agus 
dheisceart na Spáinne, agus na réigiúin chósta i Muir nIocht, san Atlantach agus sa 
Mhuir Thuaidh; á mheabhrú di gur gá measúnú a dhéanamh ar thionchar Brexit ar 
fhiontair bheaga agus mheánmhéide atá ag oibriú i gcríocha a roinneann teorainn talún 
nó farraige leis an Ríocht Aontaithe;

3. á mheabhrú di a thábhachtaí atá soghluaisteacht chóir saothair; á iarraidh go n-áireofaí 
forálacha sa chomhaontú sa todhchaí maidir le cosaint leanúnach do shlí bheatha 
oibrithe trasteorann, lena n-áirítear le haghaidh caidrimh fostaíochta ardcháilíochta nua, 
go háirithe dóibh siúd atá ag obair thar theorainn na hÉireann, nó idir an Ríocht 
Aontaithe agus an Bheilg, an Fhrainc nó an Ísiltír;

4. á thabhairt dá haire go bhfuil ról lárnach ag na cláir thrasteorann agus thrasnáisiúnta 
arna gcistiú trí Interreg maidir le comhar a spreagadh idir réigiúin agus saoránaigh i 
mBallstáit éagsúla, agus á mholadh gur cheart go mbeadh cláir Interreg ar oscailt amach 
anseo don Ríocht Aontaithe agus do na tíortha ar cuid di iad, ar choinníoll go ndéanfar 
ranníocaíocht airgeadais iomchuí; á mheabhrú di go dtacaíonn cláir Interreg le beartais 
agus straitéisí cuimsitheacha freisin, lena seachnaítear géarú ar neamhionannais i 
bpobail trasteorann;

5. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí a bhí rannchuidiú bheartas comhtháthaithe AE le 
Tuaisceart Éireann, go háirithe i dtaobh cúnamh a thabhairt leis an téarnamh i gceantair 
uirbeacha agus thuaithe dhíothacha, le dul i ngleic leis an athrú aeráide agus le 
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teagmhálaithe trasphobail agus trasteorann a chothú i gcomhthéacs an phróisis síochána; 
á chur i bhfáth go bhfuil sé ríthábhachtach go leanfaidh clár PEACE de bheith ag 
feidhmiú i dTuaisceart Éireann agus i réigiúin teorann na hÉireann, agus é á riar go 
neamhspleách ag Comhlacht na gClár Speisialta AE;

6. á mheas gur cheart go leanfaí den chomhar idir réigiúin is forimeallaí AE agus tíortha 
agus críocha thar lear, ar thaobh amháin, agus críocha thar lear na Ríochta Aontaithe, ar 
an taobh eile, go háirithe i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin; á iarraidh go mbeadh 
forálacha speisialta ann lena gceadófaí comhthionscadail sa todhchaí faoin gCiste 
Eorpach Forbraíochta agus faoi na cistí comhtháthaithe, de réir mar is iomchuí;

7. á chur i bhfios go láidir gur léiriú follasach ar dhlúthpháirtíocht é Ciste 
Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) trí acmhainní airgeadais a chur ar fáil 
trí bhuiséad AE, nuair a dhéanann iarmhairtí tromchúiseacha ar, inter alia, an 
ngeilleagar difear do réigiún amháin nó níos mó de chuid AE nó do thír atá ag déanamh 
iarratas ar aontachas; á mheabhrú di an tábhacht a bhaineann le raon feidhme CDAE a 
leathnú chun go gcumhdófar cuid den chaiteachas poiblí breise a thabhófar mar 
ullmhúchán do dheireadh na hidirthréimhse, nó mar thoradh uirthi, gan comhaontú dá 
éis sin maidir leis an ngaolmhaireacht a bheidh ag an Ríocht Aontaithe leis an Aontas 
Eorpach sa todhchaí, mar a tharla cheana féin chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim 
sláinte poiblí reatha COVID-19; á iarraidh ar an gCoimisiún togra a chur ar aghaidh 
maidir leis an ábhar, ar aon dul leis an togra a rinneadh roimhe sin chun go gcumhdófaí 
mainneachtain an Comhaontú um Tharraingt Siar a dhaingniú, a d’fhormheas Parlaimint 
na hEorpa an 24 Deireadh Fómhair 20191;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún ullmhú do na hiarmhairtí a bheidh ann i gcás gan mhargadh, 
mura n-iarrfaidh an Ríocht Aontaithe fadú ar an idirthréimhse.

1 Leasuithe arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa an 24 Deireadh Fómhair 2019 maidir leis an togra le haghaidh 
rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh 2012/2002 ón 
gComhairle chun cúnamh airgeadais a thabhairt do na Ballstáit chun an t-ualach airgeadais tromchúiseach a 
chumhdach a cuirfear orthu tar éis don Ríocht Aontaithe tarraingt siar as an Aontas Eorpaigh gan chomhaontú, 
téacsanna arna nglacadh P9_TA(2019)0045. 
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM IASCACH

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe 
na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Rapóirtéir don tuairim: François-Xavier Bellamy

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Iascach ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ar an gCoiste um 
Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
dtairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go mbeidh tábhacht chinnte ag na caibidlíochtaí reatha maidir le todhchaí na 
mBallstát agus na Ríochta Aontaithe agus, sa chomhthéacs sin, gur saincheisteanna 
bunriachtanacha iad iascaireacht agus bainistiú beo-acmhainní muirí, agus caomhnú 
agus athchóiriú éiceachóras muirí; de bhrí gurb ionann earnáil an iascaigh go díreach 
agus go hindíreach agus na céadta mílte post, go soláthraíonn sí slí bheatha do go leor 
ceantair chósta agus pobail chósta - ar ceantair iad atá i mbun comhrac i gcoinne an 
mheatha dhéimeagrafaigh, go rannchuidíonn sí le bia sábháilte agus sláintiúil do na 
milliúin custaiméir, agus go spreagann sí samhail chomhshaoil láidir;

B. de bhrí, le nach mór 50 bliain anuas leis an gcomhbheartas iascaigh (CBI) go rabhthas 
in ann, i ngach Ballstát lena mbaineann, dálaí feabhsaithe a chur ar bun i dtaca le 
forbairt na hiascaireachta agus bainistiú inbhuanaithe acmhainní; de bhrí, dá bhrí sin, 
gur gá comhaontú a bheith ann tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, 
ionas go ráthófar beocht eacnamaíoch earnáil an iascaigh agus go ráthófar go leanfaidh 
gníomhaíochtaí iascaireachta atá ann cheana de bheith ann, mar aon le caomhnú 
speiceas agus cosaint agus athchóiriú na bithéagsúlachta;

C. de bhrí gurbh ionann Rialachán (AE) 2017/2403 an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú 
inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha1 agus céim mhór 
chun cinn do thrédhearcacht agus cuntasacht san iascach domhanda, ar cheart í a léiriú 
sa chomhaontú sa todhchaí;

D. de bhrí go bhfuil idirspleáchas láidir cruthaithe ag na naisc stairiúla, gheografacha agus 
éiceachórais atá ann idir AE agus an Ríocht Aontaithe idir na páirtithe, ó thaobh 

1 IO L 347, 28.12.2017, lch. 81.
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gníomhaíochtaí iascaireachta agus dobharshaothraithe de agus in earnálacha na 
próiseála agus na trádála i gcás na dtáirgí sin, agus ó thaobh éiceachórais mhuirí 
chomhroinnte a chosaint de; de bhrí go roinneann an Ríocht Aontaithe agus AE 97 stoc 
faoi láthair atá faoi réir Gabhálacha Iomlána Incheadaithe (TACanna); de bhrí, ó na 
dearcthaí sin, go gcruthódh easpa comhaontaithe díobháil láithreach agus shuntasach do 
gach geallsealbhóir lena mbaineann agus, ar deireadh, do shaoránaigh AE agus na 
Ríochta Aontaithe, agus do na héiceachórais mhuirí chomhroinnte; de bhrí, thairis sin, 
gur cheart go mbeadh sé mar aidhm ag comhaontú ar bith easáitiú eacnamaíoch a 
sheachaint i gcás iascairí an Aontais agus na Ríochta Aontaithe a bhíodh i mbun 
iascaireachta in uiscí na Ríochta Aontaithe;

1. á athdhearbhú nach féidir aon chomhaontú cuimsitheach, lena n-áirítear maidir le 
trádáil, a thabhairt i gcrích idir AE agus an Ríocht Aontaithe, mura n-áireofar 
comhaontú ann a bheidh iomlán, cothrom agus fadtéarmach maidir le hiascach agus 
ábhair a bhaineann le hiascach, lena gcloífear le leanúint ar aghaidh faoi dhálaí 
optamacha le rochtain ar uiscí, acmhainní agus margaí na bpáirtithe lena mbaineann, 
mar aon leis na gníomhaíochtaí iascaireachta atá ann cheana;

2. á athdhearbhú nach mór go mbeadh nasc díreach ag an gcomhaontú iascaigh leis na 
caibidlíochtaí atá ar siúl maidir le comhpháirtíocht eacnamaíoch, go háirithe maidir le 
trádáil, agus mar sin, nach féidir leis a bheith scartha uathu; á chur i bhfáth nach féidir 
saincheist na saor-rochtana ar uiscí agus calafoirt a dheighilt ó shaincheist na 
saorthrádála agus rochtain tháirgí iascaigh na Ríochta Aontaithe ar mhargadh AE;

3. á mheabhrú di nach n-aithníonn éisc ná truailliú teorainneacha polaitiúla agus go 
leanfaidh siad ar aghaidh ag leathadh ar fud na n-imchuach farraige go léir; ag cur béim 
ar an bhfíoras go bhfuil éiceachórais idirnasctha;

4. á mheabhrú di go mbainfear amach an tairbhe frithpháirteach is fearr is féidir trí 
éiceachórais chomhroinnte a chosaint agus trína saothrú a bhainistiú ar bhonn 
inbhuanaithe, trí rochtain chómhalartach ar uiscí agus acmhainní iascaigh atá ann 
cheana a chaomhnú agus é mar aidhm leis sin gníomhaíochtaí iascaireachta atá ann 
cheana a chaomhnú, agus trí phrionsabail agus rialacha comhchoiteanna, stuama, 
soiléire agus cobhsaí a shainiú, lena gcumasófar rochtain oscailte fhrithpháirteach ar 
mhargaí do tháirgí iascaigh agus dobharshaothraithe gan teannas eacnamaíoch nó 
sóisialta a chruthú trí iomaíocht éagothrom; á áitiú go mbeidh clásal coimircithe sa 
chomhaontú sa todhchaí ina ndéarfar go n-eascróidh fionraí ar tharaifí fabhracha do 
tháirgí na Ríochta Aontaithe i margadh AE as aon sárú ar chlásail a bhaineann le 
rochtain chómhalartach ar uiscí agus acmhainní;

5. á chur i bhfáth gur gá go n-áireofar na céatadáin dáilte sa togra le haghaidh dréacht-
chomhaontaithe, ar céatadáin iad a chuirtear i bhfeidhm faoi láthair ar na stoic a bheidh 
le roinnt idir an dá pháirtí in Iarscríbhinn FISH-2 (Leithdháileadh deiseanna 
iascaireachta), i gcomhréir le prionsabal na cobhsaíochta coibhneasta atá i bhfeidhm; 
d’fhéadfaí féachaint ar an bhfíoras gur fágadh céatadáin na stoc a bheidh le roinnt idir 
an dá pháirtí folamh mar lamháltas tosaigh don Ríocht Aontaithe, lena n-ísleofaí 
cuspóirí an tsainordaithe reatha;
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6. á iarraidh ar na páirtithe cloí leis na scaireanna cuótaí atá ann cheana agus le dáileadh 
cobhsaí agus leanúnach na gceart iascaireachta; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá 
bainistiú fadtéarmach acmhainní atá bunaithe ar chomhlíonadh phrionsabail CBI amhail 
uastáirgeacht inbhuanaithe (MSY) agus na bearta teicniúla, na huirlisí bainistithe 
réigiúnacha amhail na Pleananna Ilbhliantúla don Mhuir Thuaidh agus Uiscí an Iarthair, 
agus an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí, ar rannchuidigh siad go léir go dtí seo le 
feabhsú staid na stoc éisc chun tairbhe chabhlaigh Bhallstáit AE agus na Ríochta 
Aontaithe araon;

7. á mheabhrú di go raibh an Ríocht Aontaithe rannpháirteach in ullmhú agus cur chun 
feidhme na bPleananna Ilbhliantúla do gach imchuach farraige, go háirithe don Mhuir 
Thuaidh agus Uiscí an Iarthair, gur tarraingíodh na Pleananna Ilbhliantúla sin suas i 
bhfianaise na mBallstát a bhí ann ag an am, an Ríocht Aontaithe san áireamh, agus go 
leanann na cuspóirí arna socrú an t-eolas eolaíoch is fearr atá ar fáil agus CBI;

8. á athdhearbhú go raibh torthaí dearfacha tábhachtacha ag cur chun feidhme iomlán CBI, 
ó thaobh líon na stoc arna saothrú taobh istigh de MSY de a mhéadú agus sa chaoi inar 
rannchuidigh na Pleananna Ilbhliantúla le hinbhuanaitheacht bhitheolaíoch agus 
eacnamaíoch le tairbhí do na pobail iascaireachta lena mbaineann;

9. á chur i bhfáth nach mór go n-áiritheofaí sa chomhaontú go mbeadh bearta teicniúla nó 
limistéir mhuirí faoi chosaint cómhalartach, neamh-idirdhealaitheach agus 
comhréireach agus nárbh ionann iad agus caoi de facto le soithí de chuid AE a 
choinneáil amach as uiscí na Ríochta Aontaithe; á chur i bhfáth go mbeidh gach 
geallsealbhóir, lena n-áirítear iascairí Eorpacha, rannpháirteach i rialachas agus 
faireachán maidir le limistéir mhuirí faoi chosaint, nuair a bhunófar iad, agus iad ag 
comhlíonadh mholtaí an Aontais Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra; á áitiú nach 
féidir leibhéal chaighdeáin chomhshaoil agus shóisialta AE a laghdú leis an 
gComhaontú;

10. ag tathant ar an gCoimisiún forálacha maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta 
neamhdhleathaí, neamhrialáilte agus neamhthuairiscithe (NNN) a chosc agus a 
chomhrac laistigh d’uiscí an Aontais agus na Ríochta Aontaithe;

11. á áitiú nach mór do tháirgí iascaigh agus dobharshaothraithe ón Ríocht Aontaithe a 
thiocfaidh isteach sa mhargadh inmheánach na caighdeáin chomhshaoil, shóisialta, 
sláintíochta agus fiteashláintíochta chéanna a chomhlíonadh agus a chomhlíonann táirgí 
iascaigh agus dobharshaothraithe AE, ionas go n-áiritheofar machaire comhréidh idir 
táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe na Ríochta Aontaithe agus AE agus go n-
áiritheofar cosaint tomhaltóirí Eorpacha;

12. á chur i bhfáth gur gá sásraí comhair agus comhairliúcháin leormhaithe, cur chuige 
eolaíoch comhchoiteann, agus ráthaíochtaí go leanfaidh an Ríocht Aontaithe de 
rannchuidiú le bailiú sonraí agus measúnú eolaíoch a dhéanamh ar stoic mar bhonn do 
chinntí amach anseo do bhainistiú iascaigh comhpháirteach i ngach imchuach farraige 
comhroinnte; ag tathant ar na páirtithe leanúint ar aghaidh lena gcomhar gníomhach 
agus dílis in ábhair a bhaineann le rialú iascaireachta agus leis an gcomhrac i gcoinne 
iascaireacht NNN;

13. ag tabhairt dá haire rún na Ríochta Aontaithe creat-chomhaontú iascaigh ar leithligh a 
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chaibidliú leis an Iorua; á mheabhrú di gur comhalta í an Iorua den Limistéar Eorpach 
Eacnamaíoch (LEE) agus de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE), lena 
ngabhann cearta agus oibleagáidí maidir le hearnáil an iascaigh agus táirgí a mhéid a 
bhaineann le rochtain inter alia ar mhargadh AE;

14. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé tagairt d’oibleagáid an chomhair faoi 
chuimsiú stáit chósta a chur isteach sa chomhaontú, amhail dá bhforáiltear leis an dlí 
idirnáisiúnta, atá bunriachtanach do bhearta bainistithe iascaigh agus inbhuanaitheacht 
na stoc comhroinnte;

15. á chreidiúint gur cheart tacú le forálacha aon chomhaontaithe iascaigh trí shásraí um 
réiteach díospóidí agus bearta feabhais a áireamh iontu mar chuid de bhainistiú 
ginearálta ar an ngaolmhaireacht sa todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe;

16. á mheabhrú di go bhfuil iarrachtaí á ndéanamh chun comhaontú maidir le hiascach a 
thabhairt i gcrích faoin 1 Iúil 2020; ag tabhairt dá haire le díomá, gur chuir géarchéim 
an choróinvíris, nó ráig COVID-19, isteach ar ghnáthdhul chun cinn na gcaibidlíochtaí 
idir an Ríocht Aontaithe agus AE; á iarraidh ar na páirtithe, dá bhrí sin, a bheith 
solúbtha agus cinneadh a dhéanamh a luaithe agus is féidir i dtaca le síneadh a chur leis 
an idirthréimhse i gcomhréir le hAirteagal 132 den Chomhaontú um Tharraingt Siar, 
chun deimhneacht a thabhairt don earnáil;

17. á chreidiúint, dá dtiocfaí ar chomhaontú maidir leis an idirthréimhse, gur cheart síneadh 
a chur le dáileadh reatha TACanna agus cuótaí dá réir sin chun deimhneacht dhlíthiúil a 
thabhairt d’earnáil an iascaigh;

18. ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit, áfach, ullmhú do gach cás - do 
shíneadh ar an idirthréimhse agus do Brexit gan mhargadh araon - agus chun na bearta 
is gá a cheapadh chun tacú leis an earnáil, mar aon leis na creataí rialála is iomchuí do 
cheachtar den dá chás;

19. á iarraidh, ar deireadh, ar na páirtithe caibidlíochta a ndícheall a dhéanamh teacht ar 
chomhaontú a luaithe agus is féidir maidir leis na forálacha iascaigh a bheidh in aon 
chomhaontú idir an Ríocht Aontaithe agus AE, ionas go mbeidh siad i bhfeidhm in am 
chun iad a úsáid chun deiseanna iascaireachta a chinneadh don chéad bhliain tar éis na 
hidirthréimhse.
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM SHAOIRSÍ SIBHIALTA, UM CHEARTAS AGUS UM 
GHNÓTHAÍ BAILE

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe 
na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Loránt Vincze

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile ar an gCoiste 
um Ghnóthaí Eachtracha agus ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

A. Inneachar an chomhaontaithe bheartaithe, croíluachanna agus rialachas

1. á chur in iúl gur geal léi dréacht-téacs an Chomhaontaithe maidir leis an 
gComhpháirtíocht Nua leis an Ríocht Aontaithe arna fhoilsiú ag an gCoimisiún Eorpach 
an 18 Márta 2020, lena moltar comhaontú cuimsitheach lena gcuimsítear gach réimse 
comhair agus creat institiúideach uileghabhálach; ag athdhearbhú a seasaimh gur cheart 
go mbeadh creat rialachais comhsheasmhach aonair ag an gcomhaontú deiridh, inar 
cheart go n-áireofaí forfheidhmiú éifeachtach agus sásra láidir um réiteach díospóidí, 
trína seachnófar iomadú comhaontuithe déthaobhacha;

2. á chur i bhfáth nach mór don chomhpháirtíocht bheartaithe a bheith bunaithe ar 
luachanna comhroinnte agus ar phrionsabail an daonlathais, an smachta reachta agus na 
hurraime do chearta an duine, ar cheart iad a chur in iúl i gclásail pholaitiúla 
cheangailteacha mar aon le muinín fhrithpháirteach; á chur i bhfáth, fad is a leanfaidh 
AE de bheith faoi cheangal ag Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, nach 
mór go n-ionchorprófaí tiomantas leanúnach na Ríochta Aontaithe i dtaca le hurraim a 
thabhairt do chreat an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Chearta an Duine (ECHR) sa 
chomhaontú maidir leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí;

3. á chur in iúl gur geal léi forálacha dhréacht-téacs an Chomhaontaithe maidir le 
neamhspleáchas dhlíchóras AE a chaomhnú agus ról Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 
Eorpaigh (CBAE) mar an institiúid deiridh ó thaobh dhlí AE a léirmhíniú de; á áitiú gur 
gá glacadh leis an ról sin mar choinníoll riachtanach don chomhar sa todhchaí;

B. Dul chun cinn na gcaibidlíochtaí

4. á chur in iúl gur cúis bhuartha di dul chun cinn na gcaibidlíochtaí, lena n-áirítear cur ar 
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ceal dhá bhabhta caibidlíochta a bhí beartaithe le linn thréimhse choinneála COVID-19 
mar aon lena n-atosú amhail ón 20 Aibreán; ag tabhairt dá haire, de réir na faisnéise a 
fuarthas ó Thascfhórsa an Choimisiúin Eorpaigh um an gCaidreamh leis an Ríocht 
Aontaithe, d’ainneoinn malartú tosaigh maidir le saincheisteanna na slándála, 
fhorfheidhmiú an dlí agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, na cosanta 
sonraí agus chearta na saoránach, mar aon le malartú faoi imirce agus tearmann, a tharla 
sa dara babhta caibidlíochta, nach raibh aon dul chun cinn suntasach ann; á mheabhrú 
di, de bhun Airteagal 132 den Chomhaontú um Tharraingt Siar, nach bhféadfar an 
idirthréimhse a fhadú ach le haon chinneadh amháin ón gComhchoiste roimh an 1 Iúil 
2020; á chur san áireamh gur leag Rialtas na Ríochta Aontaithe, le linn an dara babhta 
caibidlíochta, béim ar an bhfíoras nach raibh sé i gceist aige fadú a lorg ag deireadh na 
hidirthréimhse; á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di cibé an mbeifear nó nach 
mbeifear in ann na caibidlíochtaí maidir leis na hábhair riachtanacha ar fad atá i gceist a 
thabhairt chun críche faoi dheireadh na bliana, i bhfianaise, go sonrach, chomhthéacs 
reatha na ráige de COVID-19 agus an dul chun cinn mall atá bainte amach go dtí seo; á 
iarraidh ar na páirtithe caibidlíochta gach iarracht a dhéanamh gluaiseacht chun cinn i 
ngach réimse caibidlíochta go comhthreomhar, lena n-áirítear na réimsí is deacra, agus 
straitéis chaibidlíochta chuimsitheach a ghlacadh;

C. Cearta saoránach agus socruithe soghluaisteachta 

5. ag tabhairt aird ar na pléití a tharla i gComhchoiste AE-na Ríochta Aontaithe arna 
bhunú faoin gComhaontú um Tharraingt Siar agus an cruinniú atá ar na bacáin den 
choiste speisialaithe maidir le cearta na saoránach; á iarraidh ar chomhchathaoirligh an 
Chomhchoiste go mbeadh ról gníomhach ag saoránaigh agus eagraíochtaí de chuid na 
sochaí sibhialta i ndáil leis sin; á iarraidh go gcuirfear Parlaimint na hEorpa ar an eolas 
go hiomlán faoi na pléití uile arna dtionól agus na cinntí uile arna ndéanamh ag an 
gComhchoiste; á chur in iúl gur cúis bhuartha di, de réir na Staitisticí is déanaí ó Scéim 
Lonnaithe AE1 arna bhfoilsiú ag Oifig Gnóthaí Baile na Ríochta Aontaithe an 21 
Bealtaine 2020, nach bhfuair ach 58% den líon iomlán de 3 220 100 iarratas arna 
dtabhairt chun críche faoin 30 Aibreán 2020 stádas lonnaithe agus nach bhfuair ach 
41% stádas réamhlonnaithe; á athdhearbhú gur iarr Parlaimint na hEorpa2, i ndáil le 
scéimeanna um stádas mar chónaitheoirí, sa Ríocht Aontaithe agus sna Ballstáit araon, 
go mbeadh na scéimeanna sin neamh-idirdhealaitheach, intuigthe don úsáideoir agus 
trédhearcach, agus saor in aisce, go mbeadh nádúr dearbhaithe acu agus go soláthrófar 
doiciméad fisiciúil leo mar chruthúnas ar stádas; á mheabhrú di gur cheart go gcaithfí le 
saoránaigh AE a bhfuil stádas réamhlonnaithe acu ar chaoi atá comhionann leis an gcaoi 
a gcaitear le saoránaigh de chuid na Ríochta Aontaithe faoin gComhaontú um 
Tharraingt Siar, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le rochtain ar shochair, lena n-
áirítear rochtain ar an gcóras cúraim sláinte; á iarraidh ar an gComhchoiste agus ar an 
gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí ábhartha; ag tabhairt dá haire gur beag 

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-
settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
2 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Feabhra 2020 ar an sainordú beartaithe i gcomhair caibidlíochtaí maidir le 
comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, Téacsanna arna 
nglacadh, P9_TA(2020)0033.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
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an dul chun cinn atá bainte amach maidir leis an iarraidh ó Pharlaimint na hEorpa i leith 
aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le Scéim Lonnaithe AE, go sonrach 
a mhéid a bhaineann le hinrochtaineacht an iarratais, neamhspleáchas an Údaráis 
Faireacháin, agus na hiarmhairtí féideartha do shaoránaigh AE mura mbainfidh siad an 
sprioc amach, mar aon le hinfheidhmeacht Scéim Lonnaithe AE na Ríochta Aontaithe 
maidir le saoránaigh AE-27 i dTuaisceart Éireann nár lorg saoránacht den Ríocht 
Aontaithe faoi théarmaí Chomhaontú Aoine an Chéasta, agus an gá atá le lán-urraim a 
thabhairt do gach comhchuid de Chomhaontú Aoine an Chéasta mar atá leagtha síos sa 
Chomhaontú um Tharraingt Siar; ag tathant ar údaráis na Ríochta Aontaithe a áirithiú 
nach ndéanfar aon laghdú ar chearta saoránach i dTuaisceart Éireann; á chur i bhfáth go 
mbeadh gá ann déileáil go hiomlán leis na saincheisteanna sin agus meastóireacht a 
dhéanamh orthu faoi dheireadh na hidirthréimhse mar réamhchoinníoll le haghaidh 
comhaontú sa todhchaí; ag aithint na gcúiseanna buartha a chuir an Ríocht Aontaithe in 
iúl maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar ag Ballstáit 
áirithe i ndáil le cearta saoránach, go sonrach trédhearcacht agus sothuigtheacht 
scéimeanna um stádas cónaithe agus tacaíocht do dhaoine leochaileacha; á chur in iúl 
gur geal léi eisiúint Nóta Treorach ag an gCoimisiún chun tacú le húdaráis náisiúnta leis 
an dara cuid den Chomhaontú um Tharraingt Siar, maidir le cearta saoránach, a chur 
chun feidhme go cuí; á iarraidh ar an gCoimisiún dlúthfhaireachán a dhéanamh ar 
chomhlíonadh sna Ballstáit i ndáil leis sin;

6. á iarraidh ar na páirtithe caibidlíochta lánurraim a thabhairt do chearta na saoránach a 
ráthaítear faoin gComhaontú um Tharraingt Siar agus iad a chur chun feidhme do 
shaoránaigh AE agus na Ríochta Aontaithe araon agus dá dteaghlaigh; ag tathant ar na 
páirtithe caibidlíochta a ndícheall a dhéanamh maidir le hardleibhéal ceart 
soghluaisteachta a bhaint amach sa chomhaontú a bheidh ann amach anseo; á chur in iúl 
gur oth léi nár léirigh an Ríocht Aontaithe mórán uaillmhéine go dtí seo maidir le 
soghluaisteacht saoránach, ar bhain an Ríocht Aontaithe agus a saoránaigh mórán 
tairbhe aisti roimhe seo; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh aon socruithe 
soghluaisteachta amach anseo, lena n-áirítear taisteal saor ó víosa le haghaidh 
gearrfhanachtaí, bunaithe ar neamh‑idirdhealú i measc na mBallstát agus ar 
chómhalartacht iomlán; á mheas, ar bhonn níos ginearálta, maidir le daingniú breise 
chearta na saoránach trí fhorálacha atá ceangailteach ó thaobh dlí de, nach foláir go 
mbeadh sé sin ina bhunchloch agus ina chuid dhoroinnte den téacs de chomhaontú 
idirnáisiúnta sa todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe; á chur i bhfáth nach mór go 
n-áireofaí staid oibrithe trasteorann leis an méid sin, ar cheart a saoirse gluaiseachta a 
ráthú, bunaithe ar neamh-idirdhealú agus cómhalartacht; á thabhairt chun suntais, i ndáil 
leis sin, cás Ghiobráltar, inar gá cearta na gcónaitheoirí agus go háirithe cearta oibrithe a 
bhogann ón dá thaobh a dhaingniú, i bhfianaise na conspóide idir an Spáinn agus an 
Ríocht Aontaithe maidir le ceannasacht ar an gcríoch sin; á thabhairt chun suntais, i 
ndáil leis sin, na rúin agus cinntí ábhartha ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún 
Aontaithe, a d’fhormhuinigh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Eorpach; á 
mheas gur cheart go mbeadh coinníollacha iontrála agus fanachta chun críoch taighde, 
staidéir, oiliúna, seirbhíse deonaí, scéimeanna malartaithe daltaí nó tionscadal 
oideachais, obair au pair agus seirbhíse deonaí sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach mar 
chuid den chomhaontú sa todhchaí agus nach bhfágfaí iad faoi rialáil intíre, agus é á 
chur i bhfáth gur gá cur chuige comhordaithe ó thaobh an Aontais agus a Bhallstát de; 
ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le cóir chomhionann a bheith ann idir saoránaigh 
Bhallstáit uile an Aontais i ndáil leis sin a ráthú go hiomlán; á mheabhrú di gur léirigh 
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géarchéim COVID-19 an spleáchas atá ag earnálacha ríthábhachtacha sa Ríocht 
Aontaithe, amhail sláinte phoiblí nó talmhaíocht, ar oibrithe AE, lena n-áirítear lucht 
saothair séasúrach;

D. Cosaint sonraí

7. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá cosaint sonraí mar cheart bunúsach agus mar 
phríomhchumasóir araon don gheilleagar digiteach; á mheabhrú di a seasamh3 eadhon, 
‘de réir chásdlí CBAE4, chun go bhféadfaidh an Coimisiún leormhaitheas chreat cosanta 
sonraí na Ríochta Aontaithe a dhearbhú, nach mór dó a léiriú go gcuireann an Ríocht 
Aontaithe leibhéal cosanta ar fáil atá “coibhéiseach go bunúsach” leis an leibhéal 
cosanta a thairgtear le creat dlithiúil AE, lena n-áirítear maidir le sonraí a aistriú ar 
aghaidh chuig tríú tíortha’;

8. á mheabhrú di go bhforáiltear le hAcht um Chosaint Sonraí na Ríochta Aontaithe do 
dhíolúine ghinearálta agus leathan ó na prionsabail cosanta sonraí agus ó chearta na n-
ábhar sonraí i leith sonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch inimirce; á chur in iúl gur 
cúis bhuartha di an fíoras, nuair a dhéantar sonraí ó shaoránaigh nach saoránaigh de 
chuid na Ríochta Aontaithe iad a phróiseáil faoin díolúine sin, nach gcosnaítear iad ar 
an gcaoi chéanna le saoránaigh na Ríochta Aontaithe; den tuairim go mbeadh an 
díolúine sin i gcoinbhleacht le RGCS; den tuairim, thairis sin, nach ndéanann creat 
dlíthiúil na Ríochta Aontaithe maidir le sonraí teileachumarsáide leictreonaí a 
choinneáil coinníollacha acquis ábhartha AE a chomhlíonadh de réir mar atá 
léirmhínithe ag CBAE5, agus nach ndéanann sé, dá bhrí sin, na coinníollacha maidir le 
leormhaitheas a chomhlíonadh faoi láthair; á chur in iúl gur cúis bhuartha di ráiteas i 
scríbhinn ó Phríomh-Aire na Ríochta Aontaithe an 3 Feabhra 2020 maidir leis an 
gcaidreamh idir an Ríocht Aontaithe agus an tAontas Eorpach,6 inar chuir sé in iúl go 
bhforbródh an Ríocht Aontaithe beartais neamhspleácha ar leithligh amach anseo i 
réimsí amhail cosaint sonraí;

9. á chur i bhfios go láidir go leagtar amach go soiléir sna Treoracha maidir leis an 
gCaibidlíocht arna nglacadh ag an gComhairle an 25 Feabhra,7 gur cheart go mbeadh 
‘gealltanais go ndéanfar cearta bunúsacha a urramú, lena n-áirítear cosaint leormhaith ar 
shonraí pearsanta, ar coinníoll riachtanach í sin don chomhar atá beartaithe’ mar bhonn 
taca leis an gcomhpháirtíocht atá beartaithe, agus gur cheart ‘foráil a dhéanamh maidir 
le deireadh a chur go huathoibríoch leis an gcomhar um fhorfheidhmiú an dlí agus an 
comhar breithiúnach in ábhair choiriúla dá ndéanfadh an Ríocht Aontaithe an 
Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (ECHR) a shéanadh’ agus ‘í a chur ar 

3 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Feabhra 2020, dá dtagraítear thuas.
4 Cás C-362/14 Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650
5 Cásanna Uamtha C-293/12 agus C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd; Kärntner Landesregierung, 
ECLI:EU:C:2014:238; Cásanna Uamtha C-203/15 agus C-698/15, Tele2 Sverige AB/Watson, breithiúnas an 
21 Nollaig 2016; Cás C-623/17, Privacy International, Tuairim ón Abhcóide Ginearálta, an 15 Eanáir 2020
6 Ráiteas i scríbhinn - HCWS86, ina leagtar amach cur chuige beartaithe an Rialtais i leith na gcaibidlíochtaí le 
AE maidir lenár gcaidreamh amach anseo’, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-
answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
7 Treoracha maidir leis an gCaibidlíocht ar Chomhpháirtíocht Nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann, 5870/20ADD 1 REV 3, 25/02/2020.

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
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fionraí go huathoibríoch dá ndéanfadh an Ríocht Aontaithe an dlí náisiúnta lena dtugtar 
éifeacht do ECHR a aisghairm’, agus iad ag cur i bhfáth go mbeidh ‘leibhéal 
uaillmhéine an chomhair um fhorfheidhmiú an dlí agus an chomhair bhreithiúnaigh a 
bheartaítear sa chomhpháirtíocht slándála ag brath ar an leibhéal cosanta ar shonraí 
pearsanta arna áirithiú sa Ríocht Aontaithe’ (mír 118);

10. á athdhearbhú go leagtar síos an méid seo a leanas freisin leis na treoracha caibidlíochta 
thuasluaite:‘ba cheart don chomhpháirtíocht slándála foráil a dhéanamh maidir le 
dlúthchomhar um fhorfheidhmiú an dlí agus comhar breithiúnach i ndáil le cionta 
coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh, agus stádas na Ríochta 
Aontaithe amach anseo mar thríú tír neamh-Schengen nach ndéantar foráil inti do 
shaorghluaiseacht daoine á chur san áireamh.’ (mír 117);

11. ag cur in iúl gur cúis bhuartha di, le linn an chéad bhabhta caibidlíochta (an 2-5 Márta 
2020) faoin gcomhaontú comhpháirtíochta sa todhchaí, gur chuir an Ríocht Aontaithe in 
iúl, maidir le comhar breithiúnach agus póilíneachta in ábhair choiriúla, nach 
dtabharfaidh sí gealltanas go bhforfheidhmeoidh sí an ECHR agus nach nglacfaidh sí le 
dlínse CBAE ach oiread; á chur in iúl gur saoth léi gur chloígh sí leis an seasamh sin le 
linn an dara babhta caibidlíochta; ag glacadh an tseasaimh, mura dtugann an Ríocht 
Aontaithe gealltanas sainráite go ndéanfaidh sí ECHR a fhorfheidhmiú agus mura 
nglacfaidh sí le ról CBAE mar an t-aon institiúid atá inniúil chun dlí AE a léirmhíniú, 
nach mbeifear in ann teacht ar chomhaontú maidir le comhar breithiúnach agus 
póilíneachta in ábhair choiriúla; ag tabhairt dá haire freisin na dearbhuithe arna 
ndéanamh ag idirbheartaí AE, Michel Barnier, tar éis an dara babhta caibidlíochta, inar 
luaigh sé gur dhiúltaigh an Ríocht Aontaithe, le linn an dara babhta sin, ráthaíochtaí 
daingne a sholáthar maidir le cearta bunúsacha agus saoirsí aonair agus gur áitigh sí go 
ndéanfaí na caighdeáin reatha a laghdú agus go n-imeofaí ó shásraí comhaontaithe 
cosanta sonraí, lena gcruthófaí, dá bhrí sin, srianta tromchúiseacha dár 
gcomhpháirtíocht slándála sa todhchaí8;

12. á mheas gur gá aird ar leith a thabhairt ar an gcreat dlíthiúil sa Ríocht Aontaithe i réimsí 
na slándála náisiúnta nó na próiseála ar shonraí pearsanta ag na húdaráis forfheidmithe 
dlí; á mheabhrú di nach gcomhlíonann cláir ollfhaireachais amhail cláir na Ríochta 
Aontaithe na ceanglais lena bheith leormhaith faoi dhlí AE; á mholadh go gcuirfí san 
áireamh cásdlí CBAE sa réimse sin, amhail cás Schrems mar aon le cásdlí na Cúirte 
Eorpaí um Chearta an Duine;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún na gnéithe thuasluaite a chur san áireamh agus measúnú á 
dhéanamh ar leormhaitheas chreat dlíthiúil na Ríochta Aontaithe a mhéid a bhaineann le 
leibhéal cosanta sonraí pearsanta, agus a áirithiú go ndéanfaidh an Ríocht Aontaithe na 
fadhbanna arna sainaithint sa rún seo a réiteach sula bhféadfar a dhearbhú go bhfuil dlí 
cosanta sonraí na Ríochta Aontaithe i gcomhréir go leormhaith le dlí an Aontais faoi 
mar atá léirmhínithe ag an gCúirt Bhreithiúnais; á iarraidh ar an gCoimisiún comhairle 
an Bhoird Eorpaigh um Chosaint Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint 
Sonraí a lorg freisin, agus an fhaisnéis ábhartha ar fad agus sceidil iomchuí a sholáthar 
dóibh chun a ról a chomhlíonadh; á chur i bhfáth nach bhféadfaidh cinneadh 
leormhaitheasa a bheith mar chuspóir caibidlíochta idir an Ríocht Aontaithe agus AE 

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/statement_20_739 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/statement_20_739
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toisc go dtagraíonn sé do chosaint cirt bhunúsaigh a dtugann ECHR, an Chairt agus 
Conarthaí AE aitheantas dó;

E. Slándáil, forfheidhmiú an dlí agus comhar breithiúnach in ábhair choiriúla

14. á chur in iúl gur oth léi nach raibh aon dul chun cinn suntasach ann sna caibidlíochtaí i 
réimse na slándála, fhorfheidhmiú an dlí agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair 
choiriúla le linn an dara babhta a tharla i mí Aibreáin; á athdhearbhú gur cheart dul chun 
cinn follasach sa réimse sin a bhaint amach sa chéad bhabhta caibidlíochta eile ionas go 
mbeidh comhaontú ann lena mbainfear amach comhar cuimsitheach agus éifeachtúil;

15. á athdhearbhú go bhfuil sí ag iarraidh, i bhfianaise a ghaire go geografach atá AE agus 
an Ríocht Aontaithe dá chéile agus i bhfianaise na mbagairtí céanna a bhfuil AE agus an 
Ríocht Aontaithe ag tabhairt aghaidh orthu, go ndéanfadh na páirtithe caibidlíochta a 
ndícheall socruithe cómhalartacha éifeachtacha le haghaidh comhar i bhforfheidhmiú an 
dlí a choinneáil ar bun, ar comhar é atá éifeachtach agus comhthairbheach do shlándáil a 
gcuid saoránach nuair a chuirtear an fíoras san áireamh gur tríú tír í an Ríocht Aontaithe 
anois agus, dá bhrí sin, nach féidir léi tairbhiú de na cearta agus saoráidí céanna atá ar 
fáil do Bhallstát; á chur i bhfios go láidir go mbainfeadh comhaontuithe ar leithligh a 
bheadh neamhspleách ar a chéile an bonn ó chomhsheasmhacht dhlíthiúil i réimsí 
fhorfheidhmiú an dlí agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla; ag tathant ar 
an gCoimisiún cloí lena threoracha caibidlíochta agus a dhícheall a dhéanamh 
comhaontú cuimsitheach aonair a chaibidliú;

16. á chur in iúl go bhfuil sí go láidir i gcoinne iarraidh na Ríochta Aontaithe rochtain 
dhíreach a fháil ar chórais faisnéise sonraí AE i réimse an Cheartais agus na nGnóthaí 
Baile agus stádas a choinneáil sna Gníomhaireachtaí um Cheartas agus um Ghnóthaí 
Baile atá cosúil leis an stádas a theachtann na Ballstáit; á chur i bhfáth arís eile, i ndáil 
leis sin, nach féidir leis an Ríocht Aontaithe rochtain dhíreach a bheith aici ar shonraí as 
córais faisnéise AE nó a bheith rannpháirteach i struchtúir bhainistíochta 
ghníomhaireachtaí AE i réimse na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais; ag tabhairt 
rabhaidh gur cheart go mbeadh aon chomhroinnt faisnéise leis an Ríocht Aontaithe, lena 
n-áirítear sonraí pearsanta, faoi réir coimircí diana, iniúchóireachta agus coinníollacha 
formhaoirseachta, lena n-áirítear leibhéal cosanta sonraí pearsanta atá coibhéiseach leis 
an leibhéal dá bhforáiltear le dlí an Aontais;

17. á mheabhrú di gur cruthaíodh Córas Faisnéise Schengen (CFS) mar uirlis chúiteach 
chun réiteach a fháil ar bhaint na rialuithe teorann i gceantar Schengen; á chur i bhfios 
go dtoirmeasctar rochtain a bheith ag tríú tíortha ar an gcóras go sainráite le 
reachtaíocht CFS; á chur i bhfios go láidir nach féidir leis an Ríocht Aontaithe, mar 
thríú tír, rochtain a bheith aici ar CFS; á mheabhrú di gur thosaigh an Ríocht Aontaithe 
ar fhorálacha áirithe d’acquis Schengen a bhaineann le CFS i réimse an chomhair 
póilíneachta9 a chur i bhfeidhm in 2015, agus gur sainaithníodh sáruithe tromchúiseacha 
sa chur i bhfeidhm sin ag an Ríocht Aontaithe agus nár leigheasadh iad go fóill; á 
mheabhrú di gur eisigh an Chomhairle sraith moltaí an 5 Márta inar tugadh aghaidh ar 

9 Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle an 12 Meitheamh 2007 maidir leis an dara glúin de Chóras Faisnéise 
Schengen (CFS II) a bhunú, a oibriú agus a úsáid, IO L 205, 7.8.2007, lch. 63.
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na heasnaimh thromchúiseacha arna n-aithint i meastóireacht 2017 ar an Ríocht 
Aontaithe maidir le cur i bhfeidhm acquis Schengen i réimse CFS agus gur léirigh an 
Ríocht Aontaithe ina freagra, gur beag rún a bhí aici na moltaí sin a chur i bhfeidhm, 
rud atá ina shárú ar dhlí AE; á mheas gur cheart go mbeadh an comhar idir AE agus an 
Ríocht Aontaithe sa todhchaí i réimse fhorfheidhmiú an dlí agus an chomhair 
bhreithiúnaigh bunaithe ar mhuinín fhrithpháirteach; á mheas, dá bhrí sin, gur cheart do 
na socruithe maidir le comhar sa todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe i réimse 
fhorfheidhmiú an dlí agus an chomhair bhreithiúnaigh, sula dtiocfar ar aon chomhaontú, 
a bheith coinníollach ar leigheas iomlán na sáruithe a bhaineann le húsáid chóras CFS 
agus an mainneachtain líomhnaithe ar 75 000 ciontú a fhógairt do Bhallstáit eile i 
gcomhréir le Cinneadh Réime 2009/315/CGB ón gComhairle10; á chur i bhfios go láidir 
nach féidir teacht ar chomhaontú faoin gcomhar sin mura mbunaítear rialacha láidre 
maidir le cosaint sonraí agus mura mbeidh sásraí forfheidhmithe láidre i bhfeidhm;

18. á chur i bhfios nár seoladh malartú uathoibrithe sonraí DNA leis an Ríocht Aontaithe 
faoi Chreat Prüm go dtí 2019 agus go bhfuil an Chomhairle ar tí cinneadh a dhéanamh 
maidir le cinneadh cur chun feidhme a ghlacadh lena gceadófaí don Ríocht Aontaithe a 
bheith rannpháirteach i malartuithe uathoibrithe sonraí dachtalascópacha; á chur i 
bhfios, i ndáil leis sin, gur dhiúltaigh Parlaimint na hEorpa, an 13 Bealtaine 2020, faoin 
nós imeachta speisialta comhairliúcháin do bhearta iar-thríú colún, don 
dréachtchinneadh ón gComhairle toisc go raibh imní uirthi faoi chómhalartacht iomlán 
do mhalartú sonraí méarloirg, faoi ráthaíochtaí cosanta sonraí agus faoin tréimhse an-
ghairid chun é a chur i bhfeidhm; á iarraidh ar an gComhairle breithniú cúramach a 
dhéanamh ar argóintí Pharlaimint na hEorpa don diúltú; á mheabhrú do na 
hidirbheartaithe go rachaidh na cinntí ón gComhairle, má ghlacfar iad, lena n-údaraítear 
na malartuithe uathoibrithe sonraí sin in éag ag deireadh na hidirthréimhse; á chur i 
bhfáth gur gá socrú tráthúil a bheith ann maidir le socruithe don ghaolmhaireacht sa 
todhchaí, i bhfianaise thábhacht an mhalartaithe faisnéise sa chomhrac in aghaidh 
coiriúlacht agus sceimhlitheoireacht trasteorann thromchúiseach agus eagraithe; á 
mheas nár cheart don ghaolmhaireacht sa todhchaí a bheith réamhchinnte leis na 
rialacha a chuirfear i bhfeidhm le linn na hidirthréimhse; á chreidiúint gur cheart go 
mbeadh an comhaontú bunaithe ar phrionsabal na cómhalartachta iomláine; 

19. á chur in iúl gur cúis bhuartha di nach bhfuil uaillmhian i gceist le sainordú 
caibidlíochta na Ríochta Aontaithe i réimsí tábhachtacha den chomhar breithiúnach in 
ábhair choiriúla, amhail forálacha maidir le frithsciúradh airgid agus leis an gcomhrac i 
gcoinne mhaoiniú na sceimhlitheoireachta; á áitiú go bhfuil bunriachtanas le machaire 
comhréidh a bheith ann maidir le frithsciúradh airgid chun go mbeidh comhaontú 
deiridh ann; á chreidiúint go bhféadfadh na páirtithe caibidlíochta teacht ar réiteach lena 
lamhálfaí do chomhar níos uaillmhianaí ná an réiteach atá ann faoi Choinbhinsiún um 
Eiseachadadh Chomhairle na hEorpa;

F. Imirce, tearmann agus bainistiú teorainneacha 

20. á chur i bhfáth gur gá téarmaí comhair a aontú maidir le himirce náisiúnach nach 
náisiúnaigh de chuid an dá pháirtí iad, agus cearta bunúsacha á n-urramú, dínit an duine 
á caomhnú agus an gá atá leis na daoine is leochailí a chosaint á aithint; á athdhearbhú 

10 Cinneadh Réime 2009/315/CGB ón gComhairle an 26 Feabhra 2009 maidir le heagrú agus le hábhar an 
mhalartaithe faisnéise a bhaintear as an taifead coiriúil idir na Ballstáit, IO L 93, 7.4.2009, lch. 23.
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gur iarr sí gur cheart go mbeadh, ar a laghad ar fad, socruithe sa chomhar sin lena 
dtreiseofaí conairí sábháilte agus dlíthiúla chun rochtain a fháil ar chosaint idirnáisiúnta, 
lena n-áirítear trí athaontú teaghlaigh;

21. á chur i bhfáth go bhfuil gá le comhar láidir a bheith ann idir na páirtithe chun 
smuigleáil daoine agus gáinneáil ar dhaoine a chomhrac, i gcomhréir leis an dlí 
idirnáisiúnta, a mbeidh feidhm aige fós maidir leis an teorainn idir an Ríocht Aontaithe 
agus AE; á iarraidh ar na páirtithe caibidlíochta soiléiriú a thabhairt ar an ról a 
d’fhéadfadh a bheith ag Europol agus ag an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach i dtaca 
leis an gcomhar sin a chumasú;

22. ag tabhairt dá haire gur thug an Coimisiún ráiteas uaidh maidir le tearmann 
(Iarscríbhinn D a ghabhann leis an gCinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear tús a 
chur leis na caibidlíochtaí), ina dtugtar le fios go ndéanfaidh an Coimisiún breithniú, 
arna iarraidh sin don Ríocht Aontaithe, ar dhul i mbun idirphlé leis an Ríocht Aontaithe 
maidir le comhar i ndáil le tearmann, tar éis dó treorú a lorg ó Coreper; á áitiú nach 
féidir leis an Ríocht Aontaithe breith an dá rogha a bheith aici maidir leis na gnéithe 
d’acquis tearmainn agus imirce AE is fearr léi a choimeád;

23. á chur i bhfáth arís eile nach mór plean a ghlacadh maidir le hathaontú teaghlaigh, ar 
cheart dó a bheith réidh le teacht i bhfeidhm ag deireadh na hidirthréimhse, chun aon 
bhearnaí le tionchair dhaonnúla a sheachaint agus chun urraim a thabhairt don cheart atá 
ag iarrthóirí tearmainn ar shaol teaghlaigh i gcomhréir le hAirteagal 8 ECHR, a bhfuil 
feidhm aige go fóill sa Ríocht Aontaithe agus in AE;

24. mar chuid den phlean sin, agus ar bhonn níos ginearálta, á chur i gcuimhne do na 
hidirbheartaithe an oibleagáid atá ar AE-27 agus ar an Ríocht Aontaithe araon gach 
leanbh a chosaint ar a gcríoch, gan beann ar a stádas, gaolmhaireacht, ná naisc 
theaghlaigh, lena n-áirítear mionaoisigh gan tionlacan, agus rochtain gach linbh a 
choimirciú ar a gceart chun cosanta, saol teaghlaigh agus folláine i bhfianaise a 
sárleasanna, i gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 
(UNCRC); ag tabhairt dá haire go bhfuil gealltanas tugtha ag an Ríocht Aontaithe plean 
a chaibidliú maidir le hathaontú teaghlaigh d’iarrthóirí tearmainn is mionaoisigh; á 
iarraidh ar na Ballstáit, nuair a bheidh moltaí nithiúla déanta ag an Ríocht Aontaithe, 
sainordú a thabhairt don Choimisiún chun plean a chaibidliú maidir le hathaontú 
teaghlaigh d’iarrthóirí tearmainn;

25. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá cur chuige comhordaithe ag AE ar na saincheisteanna 
sin go léir, toisc go bhfuil baol ann le socruithe déthaobhacha idir an Ríocht Aontaithe 
agus Ballstáit aonair maidir le saincheisteanna amhail athaontú teaghlaigh d’iarrthóirí 
tearmainn nó dídeanaithe, socruithe athlonnaithe nó athligean isteach, go mbeadh 
iarmhairtí diúltacha ann do chomhleanúnachas bheartas tearmainn agus imirce AE; á 
iarraidh ar an dá thaobh den chaibidlíocht a ndícheall a dhéanamh chun cur chuige 
cothrom agus fiúntach a bhaint amach sna cúrsaí sin go léir, lena n-áirítear conairí 
dlíthiúla agus comhaontuithe um athligean isteach do náisiúnaigh tríú tíre, ag tabhairt 
tosaíocht don ghá atá le cosaint idirnáisiúnta a sholáthar dóibh siúd a bhfuil sí de dhíth 
orthu agus aird ar leith a thabhairt ar na daoine is leochailí, ar cur chuige é a bhfuil 
tiomantas tugtha ag an dá thaobh ina leith;
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G. Comhar le Gníomhaireachtaí um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

26. á athdhearbhú go bhfuil sí ag iarraidh go soiléireofaí an comhar praiticiúil sa todhchaí 
idir údaráis na Ríochta Aontaithe agus gníomhaireachtaí AE i réimse an Cheartais agus 
na nGnóthaí Baile, ag cur san áireamh stádas na Ríochta Aontaithe mar thríú tír nach 
dtagann faoi chóras Schengen agus mar chomhpháirtí tábhachtach sa chomhrac in 
aghaidh na sceimhlitheoireachta agus na coireachta eagraithe; á iarraidh ar na páirtithe 
caibidlíochta a ndícheall a dhéanamh dlúthchomhar straitéiseach agus oibríochtúil a 
bhaint amach i réimse fhorfheidhmiú an dlí agus an cheartais choiriúil, agus srianta 
teicniúla agus dlíthiúla an chomhair sin á n-urramú acu.
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ BUNREACHTÚLA

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe 
na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Danuta Maria Hübner

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ar 
an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

Maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar

1. á mheabhrú di rún an 15 Eanáir 2002 maidir le cur chun feidhme agus faireachán na 
bhforálacha maidir le cearta na saoránach sa Chomhaontú um Tharraingt Siar1 , á 
athdhearbhú gur tosaíocht sháraitheach fós é lánchur chun feidhme an Chomhaontaithe 
um Tharraingt Siar; á chur i bhfáth gur réamhchoinníoll bunriachtanach agus bunghné é 
cur chun feidhme iomlán an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, lena n-áirítear an 
Prótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann, chun an mhuinín is gá a áirithiú i 
gcomhair comhpháirtíocht rathúil sa todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe; á chur 
in iúl gur cúis bhuartha di, i ndáil leis sin, d’aineoinn an ghealltanais arna thabhairt ag 
Rialtas na Ríochta Aontaithe i ndáil le Comhaontú Aoine an Chéasta a chosaint agus a 
oibleagáidí faoin bPrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann agus maidir le cearta 
saoránach faoin gComhaontú um Tharraingt Siar a chomhlíonadh, go dtugtar le fios le 
ráitis phoiblí go bhfuil easpa toil pholaitiúil ann a ghealltanais dhlíthiúla faoin 
gComhaontú um Tharraingt Siar a chomhlíonadh go hiomlán, amhail a mhéid a 
bhaineann le seiceálacha ar earraí i Muir Éireann;

 2. á mheabhrú di gur bunphrionsabal d’aon dlíchóras agus, go háirithe, den dlíchóras 
idirnáisiúnta gurb ea conarthaí a chomhlíonadh; á chur i bhfáth go mbraitheann an 
chobhsaíocht agus an mhuinín sa chaidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht 
Aontaithe ar urraim a thabhairt ag an dá pháirtí do phrionsabail an Chomhaontaithe 

1 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0006.
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cheangailtigh um Tharraingt Siar agus an Dearbhaithe Pholaitiúil idir AE agus an 
Ríocht Aontaithe agus nach mór iad a chur chun feidhme de mheon macánta chun 
suaitheadh a chosc agus chun deimhneacht dhlíthiúil a sholáthar do shaoránaigh agus do 
ghníomhairí eacnamaíocha;

3. á chur in iúl gur cúis bhuartha di próiseas iarratais Scéim Lonnaithe an Aontais 
Eorpaigh; ag tabhairt dá haire, i ndáil leis sin, de réir na Staitisticí is déanaí ó Scéim 
Lonnaithe AE, do mhí Feabhra 2020, arna bhfoilsiú ag Oifig Gnóthaí Baile na Ríochta 
Aontaithe an 19 Márta 2020, gur mhó ná 3.3 milliún (3 343 700) an líon iomlán iarratas 
a fuarthas suas go dtí 2020, agus, gur deonaíodh stádas lonnaithe do 58% den líon 
iomlán iarratas a tugadh i gcrích agus gur deonaíodh stádas réamhlonnaithe do 41% 
díobh; 

4. á mheas go bhfuil an líon cásanna dár deonaíodh stádas réamhlonnaithe díréireach ard i 
gcomparáid le líon na gcásanna dár deonaíodh stádas lonnaithe; ag tathant ar Oifig 
Gnóthaí Baile na Ríochta Aontaithe a bheith solúbtha i nglacadh leis an bhfianaise arna 
tabhairt ag iarrthóirí lena dtugtar le fios go raibh cónaí orthu sa tír ar feadh na gcúig 
bliana arna n-éileamh leis an scéim; á chur in iúl freisin gur cúis bhuartha di nach n-
eisítear aon chruthúnas fisiceach do na hiarrthóirí den stádas ar deonaíodh dóibh; á 
iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach seiceáil cibé ar urramaíodh nó nár urramaíodh cearta 
shaoránaigh AE ó ghrúpaí leochaileacha agus atá faoi mhíbhuntáiste i dtaca lena stádas 
sa scéim lonnaithe; á chur in iúl gur cúis bhuartha di nach bhfuil rochtain ag saoránaigh 
le stádas réamhlonnaithe ar shochair mura gcruthaíonn siad a gceart cónaithe freisin; á 
mheabhrú di go bhfuil rath na gaolmhaireachta sa todhchaí idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe ag brath freisin ar chur chun feidhme cuí fhorálacha an Chomhaontaithe um 
Tharraingt Siar maidir le cearta shaoránaigh Eorpacha sa Ríocht Aontaithe;

5. á iarraidh ar na páirtithe cur chun feidhme docht an Phrótacail maidir le 
hÉirinn/Tuaisceart Éireann a áirithiú; ag tabhairt rabhaidh nach féidir Comhchoiste AE-
na Ríochta Aontaithe arna bhunú faoi Airteagal 164 den Chomhaontú um Tharraingt 
Siar a úsáid mar fhóram chun athchaibidliú a dhéanamh ar théarmaí an Phrótacail sin nó 
ar aon chuid eile den Chomhaontú um Tharraingt Siar;

6. ag tabhairt dá haire go raibh a chéad chruinniú ag Comhchoiste AE-na Ríochta 
Aontaithe ar an 30 Márta 2020, a bhí dírithe ar staid reatha chur chun feidhme an 
Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, agus go háirithe ar an bPrótacal maidir le 
hÉirinn/Tuaisceart Éireann agus ar an gcuid maidir le cearta na saoránach; á chur i 
bhfáth, tar éis an chruinnithe sin, gur chuir an Coimisiún Eorpach in iúl go bhfuil 
‘géarghá le hamchlár mionsonraithe a thíolacadh agus leanúint ar aghaidh leis na bearta 
riachtanacha, amhail ullmhú i gcomhair tabhairt isteach nósanna imeachta custaim le 
haghaidh earraí a thagann isteach i dTuaisceart Éireann ón mBreatain Mhór, agus lena 
n-áirithítear gur féidir na rialuithe uile sláintíochta agus fíteashláintíochta a bhfuil gá leo 
mar aon le seiceálacha rialála eile a chur i gcrích i leith earraí a thagann isteach i 
dTuaisceart Éireann ó lasmuigh de AE’;

 7. á mheabhrú di go bhfuil sé beartaithe ag Comhchoiste AE-na Ríochta Aontaithe cinntí 
tábhachtacha a dhéanamh i leith chur chun feidhme an Phrótacail maidir le 
hÉirinn/Tuaisceart Éireann roimh dheireadh na hidirthréimhse; á chur in iúl go bhfuil sí 
ag dréim leis go dtabharfar tús áite d’obair na sé Choiste Speisialaithe dá bhforáiltear sa 
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Chomhaontú um Tharraingt Siar ar na príomhréimsí le haghaidh chur chun feidhme an 
Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, agus go háirithe obair an Choiste Speisialaithe i 
dtaca leis an bPrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann; á chur in iúl gur geal léi an 
chéad chruinniú den Choiste Speisialaithe faoin bPrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart 
Éirinn ar an 30 Aibreán 2020, ar thug an Coimisiún Eorpach dá aire dá éis ‘go bhfuil 
géarghá obair leantach a dhéanamh ar mhalartuithe trí bhearta inbhraite’; á chur in iúl 
go bhfuil sí ag dréim leis gur féidir teacht ar chomhaontú idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe maidir le gach socrú institiúideach amhail cruthú oifige teicniúla de chuid an 
Choimisiúin Eorpaigh i mBéal Feirste;

 8. á mheabhrú di go ndéantar foráil sa Chomhaontú um Tharraingt Siar maidir le cosaint 
chómhalartach do shaoránaigh AE agus na Breataine, lena n-áirítear daoine dá 
dteaghlaigh; á iarraidh go soláthrófaí an fhaisnéis uile is gá do shaoránaigh AE agus na 
Breataine 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 agus ag 
taisteal chuici agus uaithi; á athdhearbhú go mbeidh sár-tosaíocht fós ag cearta 
saoránach agus á iarraidh go leanfadh cearta na saoránach a ráthaítear faoin 
gComhaontú um Tharraingt Siar de bheith ann do shaoránaigh AE agus na Ríochta 
Aontaithe araon agus dá dteaghlaigh; á mheabhrú di a gealltanas i leith faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme AE-27 den dara cuid den Chomhaontú um Tharraingt 
Siar agus á athdhearbhú gur bunriachtanach cur chuige comhsheasmhach agus flaithiúil 
maidir le cearta shaoránaigh na Ríochta Aontaithe atá ina gcónaí in AE-27 a chosaint;

9. ag dréim leis go gcuirfear Parlaimint na hEorpa ar an eolas go hiomlán agus láithreach 
bonn faoi na pléití uile a thionólfaidh an Comhchoiste agus na cinntí uile a dhéanfaidh 
sé; á mheabhrú di, i ndáil leis sin, na hoibleagáidí a eascraíonn as Cinneadh (AE) 
2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an 
Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart 
Éireann a bheith ag tarraingt siar ón Aontas Eorpach agus ón gComhphobal Eorpach do 
Fhuinneamh Adamhach2, agus go háirithe Airteagal 2(3) de, lena bhforáiltear nach mór 
do Pharlaimint na hEorpa a bheith in ann a sainphribhléidí institiúideacha a fheidhmiú 
go hiomlán le linn imeachtaí an Chomhchoiste;

 10. ag cur béim ar an bhfíoras, de réir Airteagal 218(10) CFAE, go bhfuil sé de cheart ag 
Parlaimint na hEorpa faisnéis chuimsitheach a fháil lena gcumhdaítear gach céim de 
chur chun feidhme comhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích ag AE, lena 
gcumhdaítear an Comhaontú um Tharraingt Siar; á mheabhrú di, sa chomhthéacs sin, 
gur thug Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh gealltanas do shuí iomlánach Pharlaimint 
na hEorpa an 16 Aibreán 2019 go ndéanfaidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa a 
rannpháirtiú go dlúth ann agus go dtabharfar lán-aird ar dhearcthaí Pharlaimint na 
hEorpa i leith obair an Chomhchoiste, agus nach féidir aon rud a chinneadh gan lán-aird 
a thabhairt ar sheasamh Pharlaimint na hEorpa, ar toradh é freisin ar chomhairliúcháin 
inmheánacha agus phoiblí iomadúla leis an tsochaí shibhialta, saineolaithe, parlaimintí 

2 IO L 29, 31.1.2020, lch. 1.



RR\1207540GA.docx 96 PE650.385v02-00

GA

náisiúnta agus geallsealbhóirí eile;

11. á athdhearbhú go leanfaidh Parlaimint na hEorpa de bheith ar an airdeall faoi chur chun 
feidhme fhorálacha uile an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar agus Dhearbhú 
Polaitiúil AE-na Ríochta Aontaithe;

Maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe – forálacha institiúideacha agus rialachas

12. á chur in iúl gur geal léi dréacht-téacs an Chomhaontaithe maidir leis an 
gComhpháirtíocht Nua leis an Ríocht Aontaithe arna fhoilsiú ag an gCoimisiún Eorpach 
ar an 18 Márta 2020 (‘dréacht-téacs an Chomhaontaithe’), atá i gcomhréir, ar an iomlán, 
lena shainordú caibidlíochta agus leis an rún ó Pharlaimint na hEorpa agus ina moltar 
comhaontú cuimsitheach ar mhaithe le dlúth-chomhpháirtíocht dhomhain, creat 
institiúideach uileghabhálach agus forálacha stóinseacha agus infhorfheidhmithe maidir 
le réiteach díospóidí atá bunaithe ar rialacha, lena n-áirítear bainistiú agus maoirseacht 
leanúnach ar an gcomhaontú, mar aon le socruithe maidir le réiteach díospóidí, 
forfheidhmiú agus comhlíonadh; á mheas go seachnaítear iomadú ar chomhaontuithe 
déthaobhacha le cur chuige dhréacht-téacs an Chomhaontaithe a mhol an Coimisiún, as 
a leanfadh easnaimh nárbh fhéidir a sheachaint i ngeall ar an gcastacht agus 
neamhiomláine a bhaineann go dlúth le córas den sórt sin;

13. á chreidiúint go bhforáiltear i ndréacht-téacs an Chomhaontaithe do chóras rialachais 
solúbtha a bheidh stóinseach, trédhearcach agus comhleanúnach, lena ndéanfar foráil do 
shásraí um réiteach díospóidí lena n-áiritheofar réitigh atá éifeachtach, inghníomhaithe 
go mear agus athchomhairleach, atá i gcomhréir go hiomlán le cineál na 
comhpháirtíochta fadréimsí gan fasach atá beartaithe;

14. á chur in iúl gur geal léi forálacha dhréacht-téacs an Chomhaontaithe lena ndírítear ar 
neamhspleáchas dhlíchóras AE a chaomhnú, lena n-áirítear ról Chúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh mar an t-údarás deiridh i dtaca le léirmhíniú dhlí AE;

15. á áitiú nach mór d’aon chomhaontú ar an ngaolmhaireacht nua idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe a bheith comhleanúnach agus curtha in oiriúint do ghaireacht gheografach an 
dá pháirtí dá chéile agus don chomhar trasteorann áitiúil eatarthu, ar thaobh amháin, 
agus d’ardleibhéal idirnascachta gheilleagair an dá pháirtí ar an taobh eile; ag diúltú, i 
ndáil leis sin, d’aon ‘scothroghnóireacht’ a dhéanfaí ar ghnéithe éagsúla ó chreataí 
éagsúla dlíthiúla agus trádála is infheidhme i gcomhthéacs an chaidrimh idir AE agus 
tríú tíortha éagsúla eile; á mheabhrú di, thairis sin, nach mór sláine an mhargaidh aonair 
a urramú agus go mbeidh raon feidhme agus doimhneacht na comhpháirtíochta sa 
todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe ag brath ar mhachaire comhréidh cuí a 
áirithiú;

 16. ag diúltú do mhainneachtain comhaontú cuimsitheach a bhaint amach trí dhul i muinín 
roinnt comhaontuithe earnála, toisc go gcuirfeadh dúbailt den chineál sin 
neamhéifeachtúlachtaí chun cinn i gcur chun feidhme an Chomhaontaithe amach anseo;

 17. ag tabhairt dá haire an doiciméad arna fhoilsiú ag Rialtas na Ríochta Aontaithe ar an 27 
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Feabhra 2020 dar teideal ‘An Ghaolmhaireacht le AE sa Todhchaí – Cur Chuige na 
Ríochta Aontaithe i leith na gCaibidlíochtaí’; á chur in iúl gur oth léi go mór go bhfuil 
Rialtas na Ríochta Aontaithe ag diúltú a théacsanna dlíthiúla a phoibliú nó fiú iad a 
roinnt le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle Eorpach, arb ionann é agus 
easpa thromchúiseach trédhearcachta; ag tathant ar an Tascfhórsa don Chaidreamh leis 
an Ríocht Aontaithe trédhearcacht a áirithiú agus a mholadh go bhfoilseofaí na 
seasaimh chaibidlíochta ina n-iomláine chun a áirithiú go mbeidh Parlaimint na hEorpa 
in ann na caibidlíochtaí comhpháirtíochta a leanúint go héifeachtach agus ar bhealach 
eolach; ag tabhairt le fios gur lú moltaí na Ríochta Aontaithe ná a cuid gealltanas faoin 
gComhaontú um Tharraingt Siar agus faoin Dearbhú Polaitiúil; ag diúltú, áfach, do chur 
chuige treallach, amhail an cur chuige a mhol Rialtas na Ríochta Aontaithe, a bheadh 
bunaithe ar earnálacha amhail fóirdheontais, beartas iomaíochta, trádáil agus saothar, 
trádáil agus an comhshaol, agus cánachas a eisiamh ó shásra um réiteach díospóidí an 
Chomhaontaithe, agus comhaontuithe ar leith á moladh le sásraí rialachais sonracha i 
réimsí amhail forfheidhmiú an dlí agus comhar breithiúnach in ábhair choiriúla, comhar 
núicléach, nó sásraí um réiteach díospóidí polaitiúla i réimsí a bhaineann le malartú 
sonraí chun críoch fhorfheidhmiú an dlí, agus comhar oibríochtúil idir údaráis 
forfheidhmithe dlí;

18. á mheabhrú di nach bhféadfar an chomhpháirtíocht sa todhchaí a thabhairt chun críche 
ach amháin le rannpháirtíocht iomlán agus toiliú críochnaitheach Pharlaimint na 
hEorpa;

19. á áitiú gur cheart creat uileghabhálach le córas rialachais cothrománach a bheartú i 
gcomhair na gaolmhaireachta sa todhchaí leis an Ríocht Aontaithe ina hiomláine; á 
mheabhrú di go bhfuil struchtúir thábhachtacha don chomhar institiúideach agus don 
idirphlé forbartha ag an Ríocht Aontaithe le AE, mar iar-Bhallstát, ar cheart go n-
éascófaí leo na socruithe cothrománacha sin a chur i mbun oibríochta;

20. ag tabhairt dá haire, thairis sin, i gcomhréir le cleachtas caighdeánach AE i dtabhairt i 
gcrích Comhaontuithe Saorthrádála (FTAnna), go bhforáiltear i ndréacht-téacs an 
Chomhaontaithe d’eisceachtaí agus do shásraí saincheaptha um réiteach díospóidí i 
réimsí áirithe, lena n-áirítear modhanna taidhleoireachta chun an chuid sin de dhréacht-
téacs an Chomhaontaithe a bhaineann leis an mBeartas Eachtrach, leis an tSlándáil agus 
leis an gCosaint a léirmhíniú agus a chur i bhfeidhm, agus solúbthacht leordhóthanach á 
tairiscint, dá bhrí sin, laistigh de chreat aonair uileghabhálach agus comhleanúnach; á 
chur in iúl gur geal léi gur dlúthchuid den ghaolmhaireacht dhéthaobhach fhoriomlán 
arna rialú ag an gComhaontú a bheidh in aon chomhaontuithe forlíontacha a d’fhéadfaí 
a thabhairt i gcrích tráth níos déanaí, lena n-áirítear a fhorálacha institiúideacha amhail 
dá bhforáiltear i gCuid a Cúig de dhréacht-téacs an Chomhaontaithe;

21. á chur in iúl gur geal léi an togra maidir le Comhairle Comhpháirtíochta a bhunú, le 
cúnamh ó 15 Choiste Speisialaithe a bheadh freagrach as na príomhréimsí a 
chumhdaítear leis an gComhaontú, a bheadh i gceannas ar chur chun feidhme agus cur i 
bhfeidhm an chomhaontaithe agus aon chomhaontuithe forlíontacha a mhaoirsiú agus a 
éascú, lena n-áirithítear, dá bhrí sin, maoirseacht agus bainistiú comhpháirteach 
leanúnach ar an gComhaontú;
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 22. á iarraidh go n-áireofaí forálacha uaillmhianacha sa chomhaontú sa todhchaí maidir le 
saorghluaiseacht daoine; á chur in iúl gur geal léi na gealltanais maidir le cearta an 
duine dá bhforáiltear sa dréacht-Chomhaontú, lena n-áirítear comhlíonadh an 
Coinbhinsiúin Eorpaigh um Chearta an Duine; á chur i bhfáth gur gá na gealltanais sin a 
chur ar bhonn foirmiúil, lena n-áirítear cinntí na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine a 
chomhlíonadh; á athdhearbhú gur cheart go mbeadh comhar breithiúnach agus 
póilíneachta sa todhchaí mar aon le comhar maidir le beartais tearmainn agus imirce idir 
AE agus an Ríocht Aontaithe comhsheasmhach ó thaobh na ngealltanas arna gcur ar 
bhonn foirmiúil den sórt sin;

23. á chur i bhfáth gur gá forálacha soiléire a chur san áireamh lena gcloífear leis na 
cuspóirí faoi Airteagal 21 CAE, lena n-áirítear ord idirnáisiúnta atá bunaithe ar rialacha, 
an smacht reachta agus cur chun cinn an daonlathais, le haird speisialta ar choimirciú a 
dhéanamh ar luachanna, cearta bunúsacha agus leasanna, slándáil, neamhspleáchas agus 
sláine an Aontais ina iomláine;

24. á chur in iúl gur geal léi an moladh maidir le Tionól Parlaiminteach Comhpháirtíochta a 
bhunú d’Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa agus de Pharlaimint na Ríochta Aontaithe, 
leis an gceart faisnéis a fháil ón gComhairle Comhpháirtíochta agus moltaí a chur faoina 
bráid;

25. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá comhar idirpharlaiminteach idir 
parlaiminteoirí AE agus na Ríochta Aontaithe; ag aithint rannchuidiú dearfach 
pharlaiminteoirí na Ríochta Aontaithe i bhfóraim idirpharlaiminteacha AE roimh 
tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as AE; ag tnúth le leanúint le caidreamh 
parlaiminteach le Parlaimint na Ríochta Aontaithe;

26. á mheas go bhféadfaidh comhaontuithe foirmiúla, amhail an Tionól Parlaiminteach 
Comhpháirtíochta agus rannpháirtíocht na sochaí sibhialta i gcur chun feidhme an 
Chomhaontaithe trí na grúpaí comhairleacha intíre agus Fóram na Sochaí Sibhialta atá 
beartaithe, rannchuidiú go substaintiúil le dlisteanacht agus trédhearcacht chur chun 
feidhme an Chomhaontaithe a bheidh ann sa todhchaí agus le forbairt na 
comhpháirtíochta sa todhchaí;

27. á mheas gur cheart mionsonraí níos soiléire maidir le feidhmiú Fhóram na Sochaí 
Sibhialta a chur ar fáil, go háirithe maidir leis an gcaoi a ndéanfar an t-idirphlé agus 
comhairliúchán idir an Fóram agus an Chomhairle Comhpháirtíochta a eagrú;

28. á éileamh, sa bhreis ar aon ról i gcomhthéacs an Tionóil Pharlaimintigh 
Comhpháirtíochta, go ndéanfar ról Pharlaimint na hEorpa a urramú i gcomhthéacs chur 
chun feidhme na bhforálacha maidir le comhar rialála chun a áirithiú go mbeidh ar a 
cumas formhaoirseacht pholaitiúil chuí a fheidhmiú, agus go ndéanfar a cearta agus 
sainphribhléidí mar chomhreachtóir a ráthú; á mheas gur cheart go mbeadh cearta 
Pharlaimint na hEorpa a bheith curtha ar an eolas maidir leis na socruithe i leith 
athbhreithniú a dhéanamh ar an gComhaontú agus ar aon chomhaontuithe forlíontacha, 
agus maidir le faireachán a dhéanamh ar a gcur chun feidhme, i gcomhréir le nádúr gan 
fasach na comhpháirtíochta atá beartaithe;

 29. á mheabhrú di go sonraítear le hAirteagal 184 den Chomhaontú um Tharraingt Siar go 
ndéanfaidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe a ndícheall, de mheon macánta agus 
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lánurraim á tabhairt do dhlíchórais a chéile, na bearta is gá a dhéanamh chun 
caibidlíocht a dhéanamh go mear ar na comhaontuithe lena rialófar an ghaolmhaireacht 
a bheidh eatarthu sa todhchaí; ag tabhairt dá haire le himní go bhfuil éagsúlachtaí 
suntasacha fós ann idir na Páirtithe ag an gcéim seo de na caibidlíochtaí, lena n-áirítear 
maidir le raon feidhme agus struchtúr dlíthiúil an téacs atá le caibidliú; á chur in iúl gur 
oth léi, i ndáil leis sin, nach bhfuil an Ríocht Aontaithe sásta plé a dhéanamh maidir le 
raon leathan saincheisteanna ríthábhachtacha; á chur in iúl gur cúis bhuartha di thairis 
sin tionchar diúltach phaindéim COVID-19 ar an amlíne a bhí beartaithe do thabhairt i 
gcrích na gcaibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht chuimsitheach sa todhchaí roimh 
dheireadh na hidirthréimhse ar an 31 Nollaig 2020; ag tabhairt rabhaidh go méadaítear 
riosca an cháis thubaistigh leis na cúinsí sin, ar cás é as a n-eascróidh tuilleadh díobháil 
eacnamaíoch, sa bhreis ar ghéarchéim COVID-19, de dheasca easpa comhaontaithe 
maidir le comhpháirtíocht chuimsitheach sa todhchaí lena n-áiritheofaí aistriú rianúil 
agus na socruithe institiúideacha riachtanacha go léir; á athdhearbhú sa chomhthéacs 
seo go leagtar amach in Airteagal 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; á mheabhrú di nach mór an cinneadh sin maidir le síneadh 
a chur leis an idirthréimhse a dhéanamh faoin 1 Iúil 2020.
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM ACHAINÍOCHA

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha
agus an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe 
na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Gheorghe Falcă

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Achainíocha ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ar an gCoiste 
um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
dtairiscint i gcomhair rúin:

1. ag meabhrú di an bhunphrionsabail i dtaca le cearta na saoránach a chosaint; á chur i 
bhfáth, sa bhreis air sin, gur cheart é a bheith d’aidhm againn na naisc is dlúithe is féidir 
a choinneáil idir saoránaigh na Breataine agus saoránaigh AE;

2. á chur i bhfáth nach ndéanann tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach 
an Ríocht Aontaithe a dhíolmhú óna cuid freagrachtaí i dtaca le coimirciú a dhéanamh 
ar chearta shaoránaigh AE faoi mar a ráthaítear iad sa Chomhaontú um Tharraingt Siar 
idir AE agus an Ríocht Aontaithe (‘an Comhaontú’); ag tabhairt dá haire 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 de AE agus saoránaigh agus 
teaghlaigh den Ríocht Aontaithe a ndéantar difear dóibh; á iarraidh ar an gCoimisiún a 
áirithiú go gcuirfear na forálacha sin san áireamh sa chomhpháirtíocht amach anseo idir 
AE agus an Ríocht Aontaithe;

3. á mheabhrú di go gcosnaíonn an Comhaontú cearta na saoránach sin de chuid AE agus 
cearta na ndaoine dá dteaghlach, a d’fheidhmigh a gceart saorghluaiseachta sa Ríocht 
Aontaithe i gcomhréir le dlí an Aontais Eorpaigh roimh dheireadh na hidirthréimhse 
agus a leanann de bheith ina gcónaí sa Ríocht Aontaithe ina dhiaidh sin, mar aon le 
cearta shaoránaigh sin na Ríochta Aontaithe a fheidhmíonn na cearta céanna i mBallstát 
de AE‑27; á athdhearbhú gur gá do na húdaráis phoiblí sa Ríocht Aontaithe agus san 
Aontas araon éifeacht a thabhairt don phrionsabal sin;

4. á mheabhrú di go bhfuil an ceart ag aon saoránach de chuid AE atá ina chónaí sa Ríocht 
Aontaithe achainí a dhéanamh chuig Parlaimint an hEorpa de bhun Airteagal 227 
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CFAE, go bhfuil an ceart aige páirt a ghlacadh sa Tionscnamh Eorpach ó na 
Saoránaigh, agus go bhfuil an ceart aige iarratas a chur faoi bhráid an Ombudsman tar 
éis dheireadh na hidirthréimhse (31 Nollaig 2020);

5. á iarraidh ar an Ombudsman leanúint dá cuid oibre, ar cuireadh tús léi tráth na 
caibidlíochta ar an gcomhaontú um tharraingt siar, chun a áirithiú go mbeidh an 
chaibidlíocht ar an gcomhpháirtíocht amach anseo idir AE agus an Ríocht Aontaithe 
trédhearcach;

6. á mheabhrú di go gcaillfidh saoránaigh na Ríochta Aontaithe atá ina gcónaí in AE an 
ceart a bheith rannpháirteach sa Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh ach go mbeidh 
an ceart acu fós achainí a dhéanamh chuig Parlaimint na hEorpa tar éis dheireadh na 
hidirthréimhse (31 Nollaig 2020);

7. ag tabhairt chun suntais go bhfuil tábhacht leis an stát óstach maidir lena áirithiú go 
mbeidh aon nós imeachta riaracháin le haghaidh iarratais ar stádas cónaitheora rianúil, 
trédhearcach agus simplí, go seachnófar aon ualaí nach bhfuil gá leo agus go mbeidh sé 
inrochtana ó thaobh na gcostas ar shaoránaigh AE;

8. á mheas gur cor cinniúnach í paindéim COVID-19 i saol polaitiúil, eacnamaíoch agus 
sóisialta an Aontais Eorpaigh agus na Ríochta Aontaithe, rud is cúis le cúlú 
eacnamaíochta domhanda agus athstruchtúrú ar an modh maireachtála atá againn, rud a 
fhágann gur deacair dul chun cinn a dhéanamh sa chaibidlíocht ar an gcaidreamh a 
bheidh ann amach anseo idir an dá pháirtí; 

9. á mheas nach bhfuil an córas atá molta ag Oifig Gnóthaí Baile na Ríochta Aontaithe 
(‘an nós imeachta clárúcháin’) do shaoránaigh AE‑27 chun iarratas a dhéanamh ar 
stádas cónaitheora, chomh trédhearcach agus chomh simplí is ba cheart dó a bheith; á 
mheas go gcuirtear ualaí riaracháin atá éagothrom agus nach bhfuil gá leo ar 
shaoránaigh AE‑27 dá bharr; á mheas gur cheart an córas a athrú go nós imeachta 
clárúcháin uathoibríoch, arb é an t-aon bhealach amháin é chun an t-ualach riaracháin a 
laghdú agus chun a áirithiú go n-aithneofar stádas agus cearta shaoránaigh AE; á 
athdhearbhú gur gá don Choimisiún agus don Chomhairle a áirithiú go gcloífidh an nós 
imeachta clárúcháin a mhol Oifig Gnóthaí Baile na Ríochta Aontaithe le caighdeáin AE 
maidir le cómhalartacht agus cóir chomhionann a ráthú idir saoránaigh na Ríochta 
Aontaithe agus saoránaigh AE‑27;

10. á áitiú go bhfuil gá le húdarás faireacháin neamhspleách (IMA) chun formhaoirseacht a 
dhéanamh ar an gcaoi a gcuirfear an Comhaontú i bhfeidhm, chun a áirithiú go n-
urramófar gealltanais, agus chun deimhneacht dhlíthiúil a chruthú i saol shaoránaigh de 
chuid AE‑27/LEE agus a dteaghlach sa Ríocht Aontaithe;

11. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an chaoi a bhfuil Scéim Lonnaíochta AE á cur chun 
feidhme faoi láthair agus na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ann do na daoine sin 
nach mbeidh iarratas déanta acu roimh an spriocdháta; á chur in iúl gur cúis bhuartha di 
go bhfuil sé ráite ag Oifig Gnóthaí Baile na Ríochta Aontaithe go bhféadfaí saoránaigh 
de chuid AE a dhíbirt agus go bhfuil easpa beart i bhfeidhm chun rannchuidiú le 
saoránaigh leochaileacha; á chur in iúl gur cúis bhuartha di go bhfuil saoránaigh de 
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chuid AE-27 ann nach raibh in ann a stádas cónaitheora a fháil fós trí na nósanna 
imeachta atá bunaithe;

12. á chur i bhfáth gur gá aird ar leith a thabhairt ar riachtanais leanaí a thagann ó 
theaghlaigh mheasctha nach bhfuil ach duine amháin de na tuismitheoirí ina shaoránach 
de chuid AE; á chur i bhfáth gur gá sásraí dlíthiúla iomchuí a chur ar fáil chun díospóidí 
idir tuismitheoirí a réiteach, mar shampla i gcás colscartha, ar bhealach nach ndéanann 
idirdhealú i gcoinne shaoránaigh na mBallstát trí shrian a chur ar a gceart rochtana ar an 
leanbh; 

13. á chur in iúl gurb oth léi go bhfuil cinneadh déanta ag an Ríocht Aontaithe nach mbeidh 
feidhm a thuilleadh ag prionsabal na saorghluaiseachta daoine idir an tAontas agus an 
Ríocht Aontaithe tar éis na hidirthréimhse; á áitiú gur gá forálacha uaillmhianacha 
maidir le gluaiseacht daoine a chur san áireamh sa chomhpháirtíocht amach anseo, 
forálacha a bheidh bunaithe ar chómhalartacht iomlán agus neamh‑idirdhealú i measc na 
mBallstát; ag iarraidh béim a chur ar an bhfíoras go dtéann cearta maidir le 
saorghluaiseacht daoine agus na trí shaoirse eile le chéile; á athdhearbhú nach mór 
rochtain na Ríochta Aontaithe ar an margadh aonair a bheith ag brath ar phrionsabal na 
saorghluaiseachta daoine a bheith á chomhlíonadh aici; á chur i bhfáth nár cheart 
bacainn throm riaracháin nó airgeadais a bheith mar thoradh ar an gcóras trasnaithe 
teorann; 

14. á mheas gur cheart comhaontuithe soghluaisteachta, lena n-áirítear taisteal saor ó víosa 
le haghaidh gearrfhanachtaí, a bheith bunaithe ar neamh-idirdhealú i measc Bhallstáit an 
Aontais agus ar chómhalartacht iomlán; á mheas, ina theannta sin, gur cheart a bheith 
san áireamh sna comhaontuithe sin acquis AE maidir le soghluaisteacht, a bhaineann go 
sonrach le hoibrithe, agus, go háirithe, na rialacha maidir le hoibrithe a phostú agus 
maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta;

15. á mheabhrú di go bhfuil sé ríthábhachtach an t-iompar aeir, iarnróid, muirí agus bóthair 
gan uaim idir an Ríocht Aontaithe agus AE a choinneáil chun poist a choinneáil in 
earnálacha amhail iompar paisinéirí agus earraí agus an turasóireacht; á chur i bhfáth 
gur gá sásraí éifeachtacha a aimsiú chun cearta paisinéirí a chosaint sa trácht 
trasteorann, go háirithe i gcás cealuithe nó moilleanna iompair, gan beann ar an modh 
iompair;

16. á iarraidh go ndéanfaí breithniú ar rialáil níos fearr a dhéanamh ar choinníollacha 
iontrála agus cónaithe chun críoch amhail gnó, taighde, staidéar, oiliúint agus 
malartuithe óige; á chur in iúl gurb oth léi, ar an gcúis sin, na ráitis atá déanta ag údaráis 
na Breataine ina luaitear gur mian leis an Ríocht Aontaithe tarraingt amach as cláir 
shoghluaisteachta amhail Erasmus+; á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint de chead a 
thabhairt don Ríocht Aontaithe a bheith rannpháirteach i gcláir de chuid AE ar mhaithe 
le saoránaigh AE agus saoránaigh na Breataine, ach na gealltanais airgeadais is gá a 
bheith á gcomhlíonadh ag an Ríocht Aontaithe.
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LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH

David McAllister, Uas.
An Cathaoirleach
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
AN BHRUISÉIL

Bernd Lange, Uas.
An Cathaoirleach
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann 
(2020/2023(INI))

A Chathaoirligh,

Faoin nós imeachta thuasluaite, iarradh ar an gCoiste um Fhorbairt tuairim a chur faoi bhráid 
do choistí. Trí nós imeachta i scríbhinn, chinn an coiste an tuairim a sheoladh i bhfoirm litreach.

Rinne an Coiste um Fhorbairt breithniú ar an ábhar ag a chruinniú an 21 Aibreán 2020. Ag an 
gcruinniú sin, chinn sé iarraidh ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ar an gCoiste um 
Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
dtairiscint i gcomhair rúin.

Le dea-mhéin,

Tomas Tobé
MOLTAÍ

1. ag tabhairt dá haire go bhfuil an Ríocht Aontaithe fós ar cheann de na deontóirí 
déthaobhacha is mó ar domhan agus á chur i bhfios gur gá do AE aghaidh a thabhairt ar 
na deiseanna chun comhar leis an Ríocht Aontaithe a bheith ann i meon na 
comhpháirtíochta; á chur in iúl gurb oth léi go bhfágfar bearnaí i gcomhar forbartha 
foriomlán agus cabhair dhaonnúil AE i ngeall ar Brexit, ní hamháin ó thaobh an 
bhuiséid, acmhainní daonna agus an tsaineolais de, ach freisin i réimse an idirphlé 
beartais le tíortha is iarrthóirí, tíortha comharsanachta agus tríú tíortha, á chur in iúl, 
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áfach, go bhfuil sí deimhin de go dtairbheoidh an dá pháirtí de chomhordú deontóirí 
agus clársceidealú comhpháirteach ar bhonn leanúnach agus ag moladh rannpháirtíocht 
na Ríochta Aontaithe i gcláir AE agus urraim á tabhairt do rialacha agus sásraí agus 
coinníollacha ábhartha uile na rannpháirtíochta ag an am céanna; á iarraidh go mbeadh 
deis ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta rannchuidiú le téarmaí agus sainmhínithe an 
chomhair sa todhchaí;

2. ag cur i bhfáth go bhfuil gá ann le bearta inmheánacha a dhéanamh chun dul i ngleic 
leis na bearnaí thuasluaite agus buiséad leordhóthanach a dhaingniú do na hionstraimí 
airgeadais seachtracha sa chreat airgeadais ilbhliantúil, agus uirlisí i dtaca le 
héifeachtacht cabhrach atá ann cheana a úsáid chun níos mó agus níos fearr a bhaint as 
na hacmhainní atá fágtha, agus infheistíochtaí straitéiseacha ón earnáil phríobháideach 
á spreagadh, agus urraim á tabhairt do chaighdeáin chosanta shóisialta, chomhshaoil 
agus chearta an duine an Aontais agus idirnáisiúnta chun na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe (SDGanna) a bhaint amach, infheictheacht agus teachtaireachtaí 
comhpháirteacha a fheabhsú agus dícheall a dhéanamh ar mhaithe le guth láidir AE, 
agus an tiomantas á mheabhrú i ndáil leis an sprioc 0.7 % ODA/OTI a bhaint amach 
agus a thábhachtaí atá sé tacú le prionsabal an Chomhtháthaithe Beartas ar mhaithe le 
Forbairt (PCD);

3. ag cur béim ar ról lárnach an Aontais agus na Ríochta Aontaithe maidir le haghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin choiteanna trí bheartas forbartha agus trí chabhair dhaonnúil, 
mar shampla trí aghaidh a thabhairt ar na nithe seo a leanas: bunchúiseanna na himirce, 
an athraithe aeráide, bagairtí ar chearta bunúsacha amhail saoirse reiligiúin agus 
creidimh agus comhionannas inscne, cearta an duine agus grúpaí pobail reiligiúnacha a 
chosaint, agus cosaint a thabhairt do ghrúpaí a chosnaíonn leasanna agus cearta daoine 
leochaileacha sa phobal amhail dhaoine atá faoi mhíchumas, daoine scothaosta, mná 
agus leanaí i réigiúin atá buailte ag coinbhleacht, daoine dúchasacha, daoine LGBTI, 
agus na hionadaithe ó phobail leochaileacha, leatromaithe agus imeallaithe;

4. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá comhpháirtíocht láidir lena gcumhdaítear an 
cur chuige cearta-bhunaithe ina chroílár agus tiomantas agus comhoibriú leanúnach á 
áirithiú chun na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, cearta an duine, díothú na 
bochtaineachta agus comhaontú Pháras a bhaint amach; mar aon le freagairtí 
comhchuibhithe do ghéarchéimeanna daonnúla agus freastal do bhunphrionsabail na 
cabhrach daonnúla; agus an buntáiste comparáideach a bhaineann le comhar i 
bpríomhréimsí straitéiseacha á áirithiú ag an am céanna, idir gheografach agus 
théamach;

5. á chur in iúl go bhfuil sí cinnte gur féidir comhpháirtíocht iar-Cotonou agus Straitéis 
AE-na hAfraice a threisiú trí chomhoibriú éifeachtach leis an Ríocht Aontaithe agus trí 
chur le láithreacht láidir na tíre san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin; ag cur 
i bhfios go bhfuil tábhacht ag baint le margaí trádála AE agus na Ríochta Aontaithe do 
thíortha i mbéal forbartha, go háirithe do thíortha ACC; á chur i bhfáth gur cheart do 
AE, an Ríocht Aontaithe agus Stáit ACC comhoibriú ar gach leibhéal i gcomhréir le 
prionsabail na comhpháirtíochta, na dlúthpháirtíochta agus na comhlántachta; ag 
tabhairt dá haire go bhfuil sé ar intinn ag Rialtas na Ríochta Aontaithe leanúint de 
roghanna flaithiúla a thairiscint do thíortha atá i mbéal forbartha agus á iarraidh ar an 
gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag na socruithe 
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trádála sin amach anseo ar na Comhaontuithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch le 
tíortha ACC atá cheana ann; á mheas gur cheart go bhforálfaí leis an gComhbheartas 
Tráchtála, lena n-áirítear leis na forálacha ábhartha a bheidh sa chomhaontú trádála sa 
todhchaí, dá oiread leanúnachas trádála agus is féidir do thíortha i mbéal forbartha vis-
à-vis AE agus an Ríocht Aontaithe;

6. á chur i bhfios go láidir gur gá leibhéal leormhaith tacaíochta a choinneáil do na Tíortha 
agus na Críocha Thar Lear (OCTanna) atá fós ann tar éis Brexit, agus á iarraidh go 
gcoinneofaí an comhar OCTanna na Ríochta Aontaithe a bhí ann cheana ar mhaithe leis 
an leas frithpháirteach, go háirithe faoi chuimsiú na gclár um chomhar réigiúnach;

7. á chur i bhfios go láidir, agus Comhtháthú Beartas ar mhaithe le Forbairt á shaothrú, a 
thábhachtaí atá an comhar a bheidh ann amach anseo idir an tAontas agus an Ríocht 
Aontaithe chun leanúnachas trádála a chaomhnú, aghaidh a thabhairt ar thionchar an 
athraithe aeráide, an earnáil iascaireachta a fhorbairt agus an bhithéagsúlacht a chosaint 
i dtíortha atá i mbéal forbartha, chomh maith le hardchaighdeáin a chur chun cinn maidir 
le cosaint shóisialta agus chomhshaoil, chun an bhochtaineacht a laghdú;

8. á mheabhrú di ról dearfach an Chomhbheartais Iascaigh i bhforbairt na hearnála 
iascaireachta agus i mbainistiú na n-acmhainní iascaigh i dtíortha atá i mbéal forbartha.
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LITIR ÓN gCOISTE UM RIALÚ BUISÉADACH

David McAllister, Uas.
Cathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí Eachtracha
Bernd Lange, Uas.
Cathaoirleach an Choiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
An Bhruiséil

Ábhar: Ionchur ón gCoiste um Rialú Buiséadach ar na moltaí maidir leis na 
caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na 
Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (2020/2023(|INI)

A Chathaoirleacha, a chairde, 

Maidir leis an ábhar thuasluaite, chinn an Coiste um Rialú Buiséadach (CONT) tuairim a 
thíolacadh i bhfoirm litreach. 

Iarrann an Coiste um Rialú Buiséadach (CONT) ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus 
ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá freagrach, na barúlacha agus na 
moltaí seo a leanas a chur san áireamh agus iad ag ullmhú rún Pharlaimint na hEorpa do mhí 
an Mheithimh. 

Thar ceann Choiste CONT, bheinn an-bhuíoch díbh dá n-áiritheodh sibh go gcuirfear seasamh 
agus barúlacha CONT maidir leis na pointí thuas san áireamh sa rún ó Pharlaimint na hEorpa.

Le dea-mhéin, 

Monika Hohlmeier, Uas.
MOLTAÍ

A. de bhrí nach mór go n-áireofaí forálacha soiléire agus éifeachtúla i ngaolmhaireacht sa 
todhchaí a bheadh láidir, lena lamhálfaí do bhainistiú airgeadais fónta ag an dá Pháirtí, 
agus nach mór di a bheith bunaithe ar struchtúr rialachais iomchuí agus é á chinntiú 
nach gceadófaí dul sa seans le cosaint leasanna airgeadais AE; 

B. de bhrí go mbeidh tionchar ag Brexit ar phríomhbhealaí trádála idir an tAontas 
Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, ar an slabhra soláthair earraí agus ar oibreoirí 
eacnamaíocha (comhpháirtithe gnó, soláthraithe, idirghabhálaithe agus iompróirí, i 
measc oibreoirí eile); 
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C. de bhrí go mbeidh comhar custaim agus socruithe éascaithe trádála ríthábhachtach don 
dá Pháirtí chun lamháil do thrádáil dhéthaobhach rianúil agus dhlisteanach agus chun 
leasanna airgeadais agus creat rialála gach páirtí a chosaint; 

D. de bhrí go mbeidh sé níos casta dul i mbun gnó leis an Ríocht Aontaithe tar éis Brexit 
ó thaobh cúrsaí custaim agus nósanna imeachta CBL de, toisc go ngintear athruithe le 
haghaidh custaim, CBL agus máil nuair a dhéantar earraí a bhogadh taobh istigh de 
AE nó go dtí/ó thríú tír; 

E. de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach sláine mhargadh aonair AE agus an Aontais 
Custaim a chaomhnú, chomh maith leis na ráthaíochtaí uile a sholáthraítear leis ó 
thaobh calaois agus gáinneáil a chomhrac de; 

F. de bhrí go mbeidh dhá mhargadh agus dhá ord dhlíthiúla éagsúla ann a bheidh taobh le 
chéile, agus go bhféadfadh rioscaí oibríochtúla a bheith ann leis sin; de bhrí, sa 
chomhthéacs sin, go mbeidh dhá rogha i ndáil le cur chuige ag údaráis chustaim na 
Breataine maidir le táirgí a thiocfaidh isteach i dTuaisceart Éireann: (i) rialacha agus 
taraifí na Ríochta Aontaithe a chur i bhfeidhm le haghaidh aon táirge, ar tríú tír a áit 
tionscnaimh agus ar táirge é nach bhfuil beartaithe don mhargadh Eorpach agus (ii) 
rialacha agus taraifí AE a chur i bhfeidhm le haghaidh aon táirge eile, atá fós ag teacht 
ó thríú tíortha nó ón Ríocht Aontaithe, atá beartaithe do mhargadh aonair AE agus 
seiceálacha á ndéanamh ar na táirgí sin ag an am céanna; 

G. de bhrí, i ndáil le Tuaisceart Éireann, go mbaileodh údaráis na Breataine CBL agus 
dleachtanna custaim ann thar ceann AE agus go gcuirfidís iad ar aghaidh chuige; 

H. de bhrí, sa bhreis ar chistí an bheartais comhtháthaithe arb ann dóibh ar bhonn níos 
ginearálta, go bhfuil réigiún teorann Thuaisceart Éireann agus na hÉireann tar éis 
tairbhiú, go háirithe, de chláir thrasteorann agus idir-phobail, lena n-áirítear clár 
PEACE Thuaisceart Éireann; de bhrí gur rannchuidigh na cláir sin go cinnte leis an 
bpróiseas síochána i réigiún teorann Thuaisceart Éireann agus na hÉireann agus le tacú 
le Comhaontú Aoine an Chéasta, agus go bhfuil siad fós ag tabhairt tacaíocht 
d’athmhuintearas na bpobal sin;

Creat rialachais airgeadais agus grinnscrúdaithe

1. á mheas gur bunriachtanach, le linn na gcaibidlíochtaí, go mbunófaí modúlachtaí 
leordhóthanacha agus soiléire do ghrinnscrúdú AE, forálacha lena lamhálfar do 
bhainistiú fónta airgeadais mar aon le forálacha lena saineofar cuntasacht na Ríochta 
Aontaithe;

2. á iarraidh, dá bhrí sin, go dtabharfaí aird ar leith ar na prionsabail agus coinníollacha is 
infheidhme a bhaineann le ‘Rannpháirtíocht i gCláir an Aontais’ agus ‘Socruithe 
cothrománacha agus rialachas’; á áitiú go háirithe go gcuirfí na prionsabail bhunúsacha 
seo a leanas in iúl go soiléir agus go dtiocfaí ar chomhaontú maidir leo:
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(i) beidh aon rannpháirtíocht ag an Ríocht Aontaithe i gcláir áirithe de chuid an 
Aontais faoi réir na gcoinníollacha caighdeánacha is infheidhme maidir le 
rannpháirtíocht tríú tíortha nach mór iad a leagan síos go soiléir i gcláir agus 
ionstraimí comhfhreagracha an Aontais; 

(ii) ní mór a áirithiú go mbeadh forálacha agus ráthaíochtaí ceangailteacha 
láidre/daingne ann maidir le Cosaint Leasanna Airgeadais an Aontais chomh maith le 
Bainistiú Fónta Airgeadais do chláir AE agus do chláir Euratom agus do chomhghnóthais 
a mbeadh an Ríocht Aontaithe rannpháirteach iontu, is é sin le rá, maidir le rialú, 
iniúchóireacht agus cigireachtaí ar chur chun feidhme clár cistithe mar aon le 
himscrúduithe i gcás calaoise; 

3. á iarraidh go ndéanfaí an ceart rochtana ar sheirbhísí an Choimisiún, Chúirt Iniúchóirí 
na hEorpa, OLAF agus OIPE a áirithiú agus a urramú, mar aon le ceart grinnscrúdaithe 
Pharlaimint na hEorpa; á mheabhrú di nach mór go nglacfaí le Cúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh mar an Chúirt inniúil i gcásanna a bhaineann le hurraim do dhlí AE 
agus lena léirmhíniú; 

An Prótacal maidir le hÉirinn agus Tuaisceart Éireann a chur chun feidhme 

4. á thabhairt dá haire, le Comhaontú um Tharraingt Siar ‘Brexit’ agus go háirithe leis an 
bPrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann, go gcuirtear réiteach oibríochtúil ar fáil 
chun teorainn chrua ar oileán na hÉireann a sheachaint, agus sásra ‘toilithe’ nua á 
chruthú leis freisin maidir le cur i bhfeidhm fadtéarmach dhlí ábhartha AE i dTuaisceart 
Éireann, inter alia maidir le saincheisteanna ailínithe rialála i ndáil le hearraí agus 
custam agus CBL; 

5. á thabhairt dá haire go mbeidh Tuaisceart Éireann fós ailínithe le tacar teoranta de 
rialacha AE, go sonrach maidir le hearraí, agus go mbeidh feidhm ag Cód Custaim an 
Aontais maidir le hearraí a thagann isteach i dTuaisceart Éireann, agus go seachnófar, 
dá bhrí sin, aon seiceálacha agus rialuithe custaim ar oileán na hÉireann; 

6. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá rialacha dlíthiúla soiléire, cur chun feidhme 
trédhearcach agus sásraí rialaithe éifeachtacha chun rioscaí córasacha do CBL agus 
calaois chustaim nó mí-úsáid bhréige eile de réiteach a d’fhéadfadh a bheith doiléir a 
sheachaint; 

7. ag tabhairt rabhaidh, mura leagtar síos rialacha agus sásraí rialaithe soiléire, dlíthiúla 
agus trédhearcacha maidir leis an déchóras custaim a bheidh bunaithe ar rialacha AE 
agus na Ríochta Aontaithe faoin gcomhpháirtíocht nua agus mura gcuirtear chun 
feidhme iad, go bhfuil riosca ann go mbeidh méadú ar dheiseanna calaoise, smuigleála 
earraí, góchumtha agus seachanta taraifí; 

8. á chreidiúint, thairis sin, gur cheart airdeall ar leith a thabhairt ar sheiceálacha agus 
iniúchtaí araon ar earraí a thagann isteach i dTuaisceart Éireann trí áiteanna eile sa 
Ríocht Aontaithe, ar earraí de thionscnamh tríú stáit eile iad, agus gurb é atá i gceist ná 
go rachaidís isteach i margadh aonair AE ansin; 

9. á mheabhrú di gurb é an seasamh atá ag Parlaimint na hEorpa, atá seasta agus atá curtha 
in iúl aici go minic arís is arís, gur cheart soláthar foirne feabhsaithe a áirithiú, mar aon 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_ga
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le leibhéal trealaimh leormhaith agus ceannródaíoch a bheith ag na hoifigí agus údaráis 
chustaim fhreagracha, lena n-áirítear socruithe iomchuí d’oifigigh AE atá lonnaithe i 
dTuaisceart Éireann; á chur in iúl gur cúis bhuartha di go bhfuil údaráis na Breataine tar 
éis diúltú arís agus arís eile d’údarú a thabhairt i dtaca le hoifig bhuan a oscailt d’oifigigh 
AE i mBéal Feirste; 

10. á iarraidh go ndéanfaí measúnú cuimsitheach ar na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann le 
linn cur chun feidhme, go háirithe i ndáil le calaois chustaim agus CBL agus gáinneáil 
(smuigleáil) a chomhrac; á mheas gur riachtanach foráil a dhéanamh maidir le húsáid 
critéar riosca lena bhféadfar saincheisteanna a chur san áireamh, amhail tionscnamh 
agus ceann scríbe deiridh earraí, cainníochtú cuí luach na n-earraí, sainiú nádúr na n-
earraí (an cineál earra), mar aon lena áirithiú go mbeidh líon ard go leor samplaí rialaithe 
ann agus go méadófar líon na samplaí i gcás na n-earraí sin ar mó an baol go ndéanfar 
gáinneáil nó smuigleáil orthu; á chur in iúl gur cúis bhuartha di an riosca méadaithe 
ionchasach go mbeadh níos mó allmhairí neamhdhleathacha ann d’earraí le dearbhuithe 
tionscnaimh bréige nó de tháirgí nach mbeadh beartaithe don mhargadh aonair a 
thiocfadh isteach in AE agus a ndéanfadh díobháil, sa bhealach sin, do leas airgeadais 
an Aontais; 

Comhar custaim agus cúnamh riaracháin frithpháirteach

11. á mheas gur bunriachtanach tosaíocht a thabhairt sna caibidlíochtaí do shainiú rialacha 
soiléire i dtaca le saincheisteanna custaim, go háirithe seiceálacha agus rialuithe 
custaim; 

12. ós rud é go bhfuil nósanna imeachta custaim an-chasta, á iarraidh, le linn na 
gcaibidlíochtaí, go ndéanfaí gealltanais láidre agus bearta coimircithe éigeantacha a 
dhaingniú, ionas go ráthófar rialuithe rianúla agus bailiú cuí CBL agus dleachtanna 
custaim; 

13. á mheas, le comhar custaim éifeachtúil idir AE agus an Ríocht Aontaithe, go ndéanfar 
foráil maidir le socruithe iontaofa praiticiúla le bunús dlí soiléir le haghaidh comhar 
éifeachtach agus trédhearcach idir údaráis chustaim AE agus na Ríochta Aontaithe ar 
an talamh i dTuaisceart Éireann; 

14. á chur i bhfios go láidir, le comhar éifeachtúil idir na Páirtithe i réimse an chustaim agus 
an éascaithe trádála, go gcoinneofar ardleibhéal cóineasaithe i dtaca lena reachtaíocht 
agus a gcleachtais chustaim chun go n-áiritheofar rialuithe éifeachtacha agus imréiteach 
éifeachtach custaim, forfheidhmiú reachtaíochta custaim agus cosaint leasanna 
airgeadais na bPáirtithe le hacmhainneacht chun cánacha agus dleachtanna nach mbeidh 
dlite a aisghabháil; 

15. á chur i bhfios freisin go mbeadh comhar riaracháin treisithe ann idir na Páirtithe i 
réimse CBL agus an chúnaimh fhrithpháirtigh, inter alia ar mhaithe le héilimh a 
bhaineann le cánacha agus dleachtanna a aisghabháil, go háirithe i réimsí a bhaineann 
le (i) malartú faisnéise maidir le reachtaíocht chustaim, cur chun feidhme agus 
éifeachtacht nósanna imeachta um rialú custaim, (ii) slándáil slabhraí soláthair trádála 
agus (iii) measúnuithe agus bainistiú riosca; 
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16. á iarraidh, faoi chuimsiú an chomhaontaithe a bheidh ann amach anseo, go mbeadh ann 
do shocruithe doimhne custaim agus bearta speisialta maidir le bainistiú a dhéanamh ar 
chóireáil fhabhrach taraife, chomh maith le hoibríochtú díolúine ó tharaifí d’earraí 
áirithe a allmhairítear chuig Tuaisceart Éireann; 

17. á chur in iúl go dtacaíonn sí, mar ghnáthchleachtas, le forálacha tráthúla a chur san 
áireamh maidir le cúnamh riaracháin frithpháirteach maidir le cúrsaí custaim agus ábhair 
ghaolmhara mar chuid den chur chun feidhme agus den rialú ar an gcóireáil fhabhrach; 

18. á chur i bhfáth go bhféadfadh an dá Pháirtí brath ar chóras comhair agus comhairliúcháin 
mear agus oibiachtúil chun comhrac in aghaidh sáruithe ar an reachtaíocht chustaim, 
lena n-áirítear sásra chun an chóireáil fhabhrach taraife a chur ar fionraí le haghaidh 
earra nó oibríocht trádála ar leith a dhéanann sárú córasach ar an reachtaíocht chustaim 
is infheidhme; 

Tionchar bheartas comhtháthaithe AE sa Ríocht Aontaithe agus i dTuaisceart Éireann

19. ag tabhairt aitheantas don ról suntasach a bhí ag beartas comhtháthaithe AE i dtaca le 
síocháin a chaomhnú i dTuaisceart Éireann agus i dtaca le hathmhuintearas tras-phobail 
a éascú; 

20. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé réiteach a fháil don réigiún, lena ligfear don obair 
thábhachtach i dtaca le cothú síochána leanúint ar aghaidh; 

21. go láidir den tuairim go rachadh sé chun leasa na Ríochta Aontaithe, na hÉireann agus 
an Aontais Eorpaigh i gcoitinne, dá leanfaí ar aghaidh le maoiniú comhpháirteach a 
thabhairt do chlár PEACE Thuaisceart Éireann, agus do chlár INTERREG V-A do 
Thuaisceart Éireann, d’Éirinn agus d’Albain, d’fhonn tacú le forbairt shíochánta agus 
rathúil na réigiún sin; 

22. á chur in iúl gur geal léi na moltaí i dtaca le fiosrú a dhéanamh ar chlár cistiúcháin a 
d’fhéadfadh teacht mar chomharba ar na cláir chistiúcháin le haghaidh PEACE IV agus 
INTERREG don tréimhse tar éis 2020, agus gur geal léi go háirithe rún ón gCoimisiúin 
leanúint ar aghaidh le cistiú a thabhairt do na cláir sin i gcomhthéacs an chéad chreata 
airgeadais ilbhliantúil eile. 

Cóip: Aonad LEGI
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LITIR ÓN gCOISTE UM FHOSTAÍOCHT AGUS UM GHNÓTHAÍ SÓISIALTA

David McAllister, Uas.
Cathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí Eachtracha
15E201

Bernd Lange, Uas.
Cathaoirleach an Choiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
12G301

Ábhar: Moltaí ó EMPL maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le 
Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (2020/2023(INI))

A Chathaoirleacha, a chairde,

Faoin nós imeachta dá dtagraítear thuas, chinn an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí 
Sóisialta tuairim i bhfoirm litreach a chur faoi bhráid do choiste.

Rinne an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta breithniú ar an ábhar ag a 
chruinniú an 26 Bealtaine 2020. Ag an gcruinniú sin, chinn sé iarraidh ar an gCoiste um 
Ghnóthaí Eachtracha agus ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin.

Le dea-mhéin,

Lucia Ďuriš Nicholsonová

MOLTAÍ

A. de bhrí go ndéanfaidh tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann (“an Ríocht Aontaithe”) as an Aontas Eorpach (“AE”) agus as an 
gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach difear do na milliúin saoránach - idir 
shaoránaigh na Ríochta Aontaithe atá ina gcónaí, ag taisteal nó ag obair san Aontas agus 
shaoránaigh an Aontais atá ina gcónaí, ag taisteal nó ag obair sa Ríocht Aontaithe, 
chomh maith le daoine nach saoránaigh den Aontas agus den Ríocht Aontaithe iad;

B. de bhrí nach féidir le tríú tíortha, nach bhfuil faoi réir na n-oibleagáidí céanna agus na 
Ballstáit, na cearta céanna a bheith acu ná na tairbhí céanna a theachtadh agus a 
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theachtann na Ballstáit;

C. de bhrí, ó 2002, gur áirigh AE forálacha maidir le caighdeáin saothair sna caibidlí dá 
gcomhaontuithe trádála le tríú tíortha faoi Thrádáil agus Forbairt Inbhuanaithe; 

D. de bhrí go leagtar amach creat don ghaolmhaireacht sa todhchaí idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe leis an Dearbhú Polaitiúil arna ghabháil le Comhaontú an 19 Deireadh 
Fómhair 2019 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 agus an Prótacal maidir le Tuaisceart Éireann (“an Comhaontú 
um Tharraingt Siar”), trí pharaiméadair a bhunú le haghaidh comhpháirtíocht 
uaillmhianach, fhairsing, dhomhain agus sholúbtha lena gcuimseofar trádáil agus 
comhar eacnamaíoch a mbeidh Comhaontú Saorthrádála (FTA) cuimsitheach agus 
cothrom ina croílár;

E. de bhrí go bhforáiltear le hAirteagal 184 den Chomhaontú um Tharraingt Siar go 
ndéanfaidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe a ndícheall, de mheon macánta agus 
lánurraim á tabhairt do dhlíchórais a chéile, na bearta is gá a dhéanamh chun 
caibidlíocht a dhéanamh go mear ar na comhaontuithe lena rialófar an ghaolmhaireacht 
a bheidh eatarthu sa todhchaí dá dtagraítear sa Dearbhú Polaitiúil agus chun na nósanna 
imeachta ábhartha a chur i gcrích do dhaingniú agus tabhairt i gcrích na gcomhaontuithe 
sin, d’fhonn a áirithiú go mbeidh feidhm ag na comhaontuithe sin, a mhéid is féidir, ó 
dheireadh na hidirthréimhse;

F. de bhrí gur ghlac an Chomhairle Eorpach a treoirlínte caibidlíochta d’fhonn tús a chur le 
caibidlíochtaí faoin tuiscint fhoriomlán ar an gcreat le haghaidh comhpháirtíocht sa 
todhchaí a raibh tuilleadh sonraí le tabhairt ina thaobh sa Dearbhú Polaitiúil;

G. de bhrí, i bhfianaise ghaireacht gheografach na Ríochta Aontaithe agus a hidirspleáchas 
eacnamaíoch le AE (na Páirtithe), mar aon leis an líon mór saoránach de chuid an 
Aontais atá ina gcónaí sa Ríocht Aontaithe agus an líon mór saoránach de chuid na 
Ríochta Aontaithe atá ina gcónaí in AE, ba cheart go mbeadh an chomhpháirtíocht 
bheartaithe idir AE agus an Ríocht Aontaithe cuimsitheach, le FTA mar chuid di, mar 
aon le comhar earnálach níos leithne, i gcás ina rachadh sé sin chun leasa an Aontais 
agus chun leasa a shaoránach; 

H. de bhrí gur cheart go mbeadh sé mar aidhm leis an gcomhpháirtíocht sin, go háirithe, 
FTA a bhunú lena n-áiritheofaí nach mbeidh taraif, cuóta ná dumpáil ar bith ann, lena n-
áirítear a mhéid a bhaineann le caighdeáin shóisialta agus fostaíochta, trí ghealltanais 
láidre; 

I. de bhí gur cheart do na gealltanais sin saobhadh trádála agus buntáistí iomaíochta 
éagóracha a chosc ionas go n-áiritheofaí gaolmhaireacht inbhuanaithe, fhadtéarmach 
idir na Páirtithe; de bhrí gur cheart, dá bhrí sin, go mbeadh an chomhpháirtíocht 
bheartaithe bunaithe ar ardchaighdeáin agus cothromaíocht idir cearta agus oibleagáidí, 
lena n-áiritheofar doroinnteacht na gceithre shaoirse, agus lena ráthófar machaire 
comhréidh a bheidh fós iontaofa le himeacht aimsire; 

J. de bhrí, chuige sin, gur cheart go gcloífeadh an chomhpháirtíocht bheartaithe le 
hardchaighdeáin chomhchoiteanna shóisialta agus fostaíochta, agus le hardchaighdeáin 



RR\1207540GA.docx 117 PE650.385v02-00

GA

chomhfhreagracha arna bhforbairt le himeacht ama agus caighdeáin shóisialta agus 
fostaíochta AE mar phointe tagartha acu; 

K. de bhrí gur cheart don chomhpháirtíocht bheartaithe ceangal a chur ar na Páirtithe 
feabhas leanúnach a chur ar a leibhéil chosanta faoi seach, agus é mar sprioc leis sin 
ardchaighdeáin chomhfhreagracha shóisialta agus saothair a áirithiú ionas go 
gcaomhnófar an machaire comhréidh; 

L. de bhrí, i bhfianaise an mhachaire chomhréidh dá bhfuil tiomantas tugtha sa Dearbhú 
Polaitiúil, gur cheart don chomhpháirtíocht bheartaithe a áirithiú nach laghdófar an 
leibhéal cosanta saothair agus sóisialta dá bhforáiltear le dlíthe, le rialacháin agus le 
cleachtais, faoin leibhéal dá bhforáiltear leis na caighdeáin chomhchoiteanna is 
infheidhme laistigh de AE agus den Ríocht Aontaithe ag deireadh na hidirthréimhse a 
mhéid a bhaineann leis na réimsí seo a leanas, ar a laghad: cearta bunúsacha ar obair; 
sábháilteacht agus sláinte ceirde, lena n-áirítear prionsabal an réamhchúraim; dálaí oibre 
cothroma agus caighdeáin fostaíochta chothroma, agus cearta faisnéise agus 
comhairliúcháin ar leibhéal na gcuideachtaí agus athstruchtúrú; de bhrí gur cheart go 
gcosnófaí agus go gcuirfí chun cinn idirphlé sóisialta freisin leis an gcomhpháirtíocht 
bheartaithe, i measc oibrithe agus fostóirí, agus a n-eagraíochtaí faoi seach, agus i 
measc rialtas, agus gur cheart go spreagfadh sí idirphlé leis an tsochaí shibhialta;

M. de bhrí, i ndáil leis sin, gur bunriachtanach prionsabal an neamh-chúlchéimnithe a 
bheith ann i ndáil le leibhéil reatha na cosanta saothair agus sóisialta mar aon leis na 
leibhéil a bheidh ann amach anseo, faoi mar a leagtar amach é i ndréacht-téacs an 
Choimisiúin den Chomhaontú maidir leis an gComhpháirtíocht Nua leis an Ríocht 
Aontaithe;

N. de bhrí gur cheart forfheidhmiú éifeachtach ghealltanais na Ríochta Aontaithe a áirithiú 
leis an gcomhpháirtíocht bheartaithe mar aon le forfheidhmiú éifeachtach a dlíthe, 
rialachán agus cleachtas ina léirítear na gealltanais sin, trí bhíthin údaráis intíre a 
mbeidh acmhainní leormhaithe acu, córas éifeachtach cigireachtaí saothair agus 
imeachtaí éifeachtacha riaracháin agus breithiúnacha;

O. de bhrí gur cheart go mbeadh socruithe soghluaisteachta bunaithe ar neamh-idirdhealú 
idir na Ballstáit agus ar chómhalartacht iomlán; de bhrí nach mór go bhforálfaí leis an 
gcomhpháirtíocht bheartaithe do chomhordú slándála sóisialta a bheidh fairsing agus 
domhain;

P. de bhrí gur cheart go n-áireofaí socruithe iomchuí sa chomhpháirtíocht bheartaithe le 
haghaidh réiteach díospóidí agus forfheidhmiúcháin, agus gur cheart go mbunófaí léi 
comhlacht bainistíochta a bheidh freagrach as bainistiú agus maoirsiú ar chur chun 
feidhme agus oibriú na comhpháirtíochta beartaithe, lena n-éascófar réiteach díospóidí; 
de bhrí go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh na comhpháirtithe sóisialta rannpháirteach, 
i gcás inarb iomchuí, sa phróiseas um réiteach díospóidí;

R. de bhrí gur cheart go mbeadh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh fós mar an t‐aon 
réiteoir amháin ar dhlí an Aontais;
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S. de bhrí, sular ghlac sé Acht an Aontais Eorpaigh (Comhaontú um Tharraingt Siar) 2020, 
gur scrios Rialtas na Breataine clásail lena soláthrófaí cosaint dhlíthiúil áirithe ar bhonn 
teoranta agus intíre do chearta oibrithe arna ndíorthú ó AE, agus gur thug sé gealltanas 
uaidh go dtabharfadh sé na forálacha sin ar ais isteach i mBille Fostaíochta a bhí le 
teacht; de bhrí nár tugadh isteach an Bille sin go fóill;

T. de bhrí go raibh tionchar ag paindéim COVID-19 ar phróiseas agus amchlár na 
gcaibidlíochtaí; 

Moltaí ginearálta

1. á mheabhrú di nach féidir le tríú tír, in imthosca ar bith, na cearta céanna a bheith aici ná 
na tairbhí céanna a theachtadh agus a theachtann Ballstát; á mheabhrú di, os a choinne 
sin, gur chun leasanna frithpháirteacha AE agus na Ríochta Aontaithe atá sé tabhairt 
faoi ghaolmhaireacht uaillmhianach, fhairsing agus chothrom tríd an gcomhaontú 
maidir le comhpháirtíocht sa todhchaí; á chreidiúint nach féidir teacht ar chomhaontú 
maidir le Comhaontú den chineál sin ach amháin má dhaingnítear machaire comhréidh, 
amhail atá leagtha amach sa Dearbhú Polaitiúil, trí ghealltanais láidre agus 
infhorfheidhmithe maidir le caighdeáin éagsúla; á chur i bhfáth, go háirithe, gur gá, i 
gcás ar bith, nach ndéanfaí difear diúltach do chearta agus caighdeáin shóisialta oibrithe 
AE faoi acquis AE le haon FTA a bheadh ann sa todhchaí; 

2. á chur in iúl gur geal léi an Dréacht-téacs cuimsitheach den Chomhaontú maidir leis an 
gComhpháirtíocht Nua leis an Ríocht Aontaithe arna eisiúint ag an gCoimisiún an 18 
Márta 2020 (“Dréacht-Chomhaontú”), atá i gcomhréir, ar an iomlán, leis an Dearbhú 
Polaitiúil, lena shainordú caibidlíochta agus le rún an 12 Feabhra 2020 ó Pharlaimint na 
hEorpa ar an sainordú beartaithe i gcomhair caibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht 
nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann; á chur in iúl gur 
oth léi go mór go bhfuil easpa mionsonraí, i gcomparáid leis sin, i sainordú na Ríochta 
Aontaithe; á chur in iúl gur oth léi freisin go bhfuil moltaí i scríbhinn déanta ag an 
Ríocht Aontaithe maidir le hábhair éagsúla, ach go raibh siad faoi rún go dtí an 19 
Bealtaine; 

3. á chur in iúl gur oth léi go bhfuil an Riocht Aontaithe ag diúltú forálacha maidir le dlí 
an tsaothair sa FTA sa todhchaí a chur faoi réir an tsásra um réiteach díospóidí dá 
bhforáiltear sa Chomhaontú, cé nach bhfuil an cineál sásra um réiteach díospóidí, a 
mbeadh feidhm aige sa réimse sin, á shonrú aici; á mheabhrú di gur gá sásraí um 
réiteach díospóidí a bheith ar fáil le haghaidh gach gné den Chomhaontú;

4. á chur in iúl gur oth léi nach bhfuil gealltanas Rialtas na Ríochta Aontaithe comhlíonta 
aige go fóill i dtaca le Bille Fostaíochta nua agus ag tathant ar an Ríocht Aontaithe é sin 
a dhéanamh roimh dheireadh na hidirthréimhse; á chur i bhfáth a ríthábhachtaí atá sé 
bearnaí a sheachaint i gcásanna nach gcosnaítear cearta oibrithe faoi dhlí an Aontais atá 
ann cheana, ná faoi Bhille Fostaíochta na Ríochta Aontaithe; á mheabhrú di nár cheart 
go mbeadh caighdeáin shóisialta agus saothair sa Bhille Fostaíochta ina gcaighdeáin 
shocra, ach gur cheart go leanfaidís go díreach aon fheabhsuithe a dhéantar ar 
chaighdeáin shóisialta agus saothair in AE, chun machaire chomhréidh a áirithiú idir AE 
agus an Ríocht Aontaithe; 

5. ag tagairt go háirithe, i ndáil leis sin, do ghníomhartha reachtacha de chuid an Aontais 
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arna nglacadh le déanaí a dtiteann a spriocdhátaí don trasuí le linn na hidirthréimhse, 
amhail an t-athbhreithniú ar an Treoir maidir le hOibrithe a Phostú, an Treoir maidir le 
cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus an Treoir maidir 
le Dálaí Oibre Trédhearcacha agus Intuartha san Aontas Eorpach, agus á athdhearbhú 
gur sár-riachtanach é cur chun feidhme iomlán agus cuí na ngníomhartha reachtacha 
sin;

6. ag spreagadh rannpháirtíocht leanúnach na Ríochta Aontaithe mar thríú tír is 
breathnadóir, gan ról cinnteoireachta sna gníomhaireachtaí a thagann faoi raon 
freagrachta Choiste um Fhostaíocht na Parlaiminte, amhail an Foras Eorpach chun Dálaí 
Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (bunaithe ar shamhail na hIorua)1, toisc go ligfeadh 
sé sin don dá Pháirtí sonraí, dea-chleachtais agus modheolaíochtaí a chomhroinnt; ag 
tabhairt spreagadh don Ríocht Aontaithe freisin oibriú i gcomhar leis an Údarás Eorpach 
Saothair (faoi Airteagail 17(6) agus 42 de Rialachán 2019/1149) agus an Coimisiún 
Riaracháin faoi Rialachán 883/2004/CE;

7. á athdhearbhú, i gcomhréir le mír 125 den Dearbhú Polaitiúil, gur cheart idirphlé leis an 
tsochaí shibhialta a spreagadh maidir le gach gné den chomhaontú agus gur cheart go 
gcuimseofaí leis sin, go háirithe, eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht do shaoránaigh an 
Aontais atá ina gcónaí agus ag obair sa Ríocht Aontaithe agus saoránaigh na Ríochta 
Aontaithe atá ina gcónaí agus ag obair san Aontas (eagraíochtaí don óige agus do 
shaoránaigh agus comhlachais d’fhostaithe); 

8. á chur in iúl gur oth léi nach bhfuil iarrachtaí leordhóthanacha déanta ag an Ríocht 
Aontaithe agus ag na Ballstáit chun feasacht a mhúscailt i measc na saoránach maidir le 
héifeachtaí tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as AE agus ag spreagadh an dá Pháirtí 
go láidir feachtais faisnéise spriocdhírithe a thionscnamh nó dlús a chur leo chun na 
saoránaigh uile a chumhdaítear leis an gComhaontú um Tharraingt Siar a chur ar an 
eolas maidir lena gcearta agus maidir le haon athruithe a d’fhéadfadh a bheith ann 
maidir lena stádas, lena n-áirítear cur i bhfeidhm rialacha maidir le comhordú slándála 
sóisialta; á mheabhrú di 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;

9. á chur i bhfáth gur gá tuilleadh iarrachtaí ó na Ballstáit chun a bpróiseas iarratais agus a 
n-amchlár a mhionsonrú chun bearta a ghlacadh lena dtabharfar deimhneacht dhlíthiúil 
do shaoránaigh na Ríochta Aontaithe atá ina gcónaí sna Ballstáit, trí chóras bunaitheach 

1  Tá comhaontú déthaobhach ag an Iorua le Eurofound agus déanann sí íocaíocht chun go n-áirítear í sa Suirbhé ar 
Dhálaí Oibre san Eoraip, ina bhfuil sí rannpháirteach ó 2000 (le ceithre eagrán anuas). Bhí sí rannpháirteach freisin sa 
dara heagrán den Suirbhé ar Cháilíocht na Beatha san Eoraip in 2007–2008. Gníomhaíonn an Iorua mar 
bhreathnóirí freisin do Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) Ar Bhord Rialúcháin Eurofound. Thairis 
sin, coinníonn Eurofound Líonra Comhfhreagraithe Eorpacha lena gcumhdaítear gach Ballstát de AE agus an 
Iorua, a sholáthraíonn sain-ionchur náisiúnta atá ábhartha don díospóireacht Eorpach. Tríd an líonra, déanann 
Faireachlann Eorpach um Athstruchtúrú Eurofound faireachán freisin ar an tionchar a bhíonn ag teagmhais athstruchtúraithe 
ar mhórscála, ionstraimí tacaíochta don athstruchtúrú agus reachtaíocht a bhaineann le hathstruchtúrú i mBallstáit AE agus 
san Iorua.
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nó dearbhaitheach;

Cur Chun Feidhme an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar

10. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá cur chun feidhme éifeachtach an 
Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, lena n-áirítear maidir le sláine an mhargaidh 
aonair agus an aontais custaim a chaomhnú; á chur i bhfios go láidir gur cheart go 
mbeadh feidhm ag an gComhaontú maidir leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí gan 
dochar don Chomhaontú um Tharraingt Siar; á chur i bhfáth go bhfuil fadhbanna 
suntasacha ag saoránaigh AE sa Ríocht Aontaithe i dtaca le stádas lonnaithe a fháil agus 
go bhfuil laghdú tagtha ar chearta na saoránach a fuair stádas réamhlonnaithe i ndáil le 
rochtain ar shochair áirithe, i gcomparáid le saoránaigh na Ríochta Aontaithe; 

11. á chur i bhfáth gur réamhriachtanais, i mbeart agus i mbriathar, iad cur chun feidhme 
iomlán an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar agus urramú na ngealltanas arna 
ndéanamh sa Dearbhú Polaitiúil, ionas go mbeidh comhpháirtíocht ann amach anseo 
idir AE agus an Ríocht Aontaithe agus gur comhpháirteanna bunúsacha iad den 
chomhpháirtíocht chéanna; á chur in iúl gur saoth léi ráitis Rialtas na Ríochta Aontaithe 
ina léirítear easpa toil pholaitiúil maidir lena ghealltanais faoin gComhaontú um 
Tharraingt Siar agus faoin Dearbhú Polaitiúil a chomhlíonadh go hiomlán; á chur i 
bhfios go láidir gur bunriachtanach muinín a bheith ann idir na Páirtithe sna 
caibidlíochtaí seo; 

12. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá aithint fhrithpháirteach cáilíochtaí agus 
dioplómaí in AE agus sa Ríocht Aontaithe agus ag cur béim ar an ngá atá le socruithe 
iomchuí i ndáil leis sin; á mheabhrú di uaillmhian na Ríochta Aontaithe an sásra 
aitheantais do náisiúnaigh tríú tíre a fheabhsú; á iarraidh ar na hidirbheartaithe sásraí 
aitheantais a roghnú lena gcloífear leis na caighdeáin gan bacainní nua a chruthú; . á 
iarraidh ar na hidirbheartaithe a áirithiú nach ndéanfar teorannú ar aithint cáilíochtaí 
agus dioplómaí chun nach gcuimseofar ach an “tír eisiúna”, lena gcruthófaí bacainní do 
shaoránaigh na Ríochta Aontaithe a bhogann ó Bhallstát amháin go Ballstát eile;

Machaire comhréidh

13. ag cur go láidir in aghaidh an fhíorais nach bhfuil an téarma “machaire comhréidh” i 
sainordú caibidlíochta na Ríochta Aontaithe; ag tabhairt dá haire, ag an am céanna, go 
maíonn Rialtas na Ríochta Aontaithe go gcaomhnóidh sé de facto na caighdeáin 
saothair agus shóisialta is airde ach nach n-aontóidh sé le hoibleagáidí dlíthiúla a théann 
thar na gealltanais atá comhaontaithe ag AE le tíortha amhail Ceanada, an tSeapáin agus 
an Chóiré Theas; á mheabhrú di, áfach, nach dtairgtear coimircí leordhóthanacha le 
gealltanais in FTAnna eile AE don chomhpháirtíocht idir AE agus an Ríocht Aontaithe 
mar ní theachtann aon tír eile lasmuigh de AE rochtain gan taraifí agus gan chuótaí ar 
an margadh aonair agus gur gá diansocruithe i dtaca le machaire comhréidh mar gheall 
ar ghaireacht gheografach, saoránaigh na Ríochta Aontaithe a bheith ina gcónaí in AE 
agus saoránaigh AE a bheith ina gcónaí sa Ríocht Aontaithe, agus méid na trádála idir 
AE agus an Ríocht Aontaithe, agus dá bhrí sin, gur gá gealltanais níos láidre ná na 
gealltanais a iarradh do FTAnna idir AE agus Ceanada, an tSeapáin nó an Chóiré Theas; 
á chur in iúl, i ndáil leis sin, go ndiúltóidh sí d’aon ‘scothroghnóireacht’ ó chreataí 
éagsúla dlíthiúla agus trádála is infheidhme i gcomhthéacs an chaidrimh idir AE agus 
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tríú tíortha eile;

14. á athdhearbhú go bhfuil sé ríthábhachtach, d’fhonn go gcaomhnófaí sláine AE agus a 
mhargaidh aonair, chomh maith le sláine an aontais custaim agus doroinnteacht na 
gceithre shaoirse, a áirithiú nach mbeidh leibhéal rochtana, ó thaobh cuótaí agus earraí 
saor ó dhleacht de, ar an margadh aonair is mó ar domhan ar cóimhéid ach amháin le 
méid an chóineasaithe rialála agus leis na gealltanais a ndéanfar maidir le machaire 
comhréidh a urramú le haghaidh iomaíocht chóir agus chothrom d’fhonn ailíniú 
dinimiciúil a dhéanamh; á chur i bhfios go láidir gur gá teaglaim de rialacha agus bearta 
substainteacha, lena n-áirítear clásail neamh-chúlchéimnithe agus sásraí chun cur chun 
feidhme, forfheidhmiú agus réiteach díospóidí éifeachtach a áirithiú; á chur i bhfios go 
láidir nach mór sásra gearáin cuí a ráthú do shaoránaigh agus d’eagraíochtaí 
neamhrialtais a mhéid a bhaineann le forfheidhmiú caighdeán saothair; 

15. ag cur béim, go háirithe, ar na clásail neamh-chúlchéimnithe sna réimsí seo a leanas faoi 
Airteagal LPFS.2.27: cearta bunúsacha ar obair, (ii) caighdeáin sláinte agus 
sábháilteachta ceirde, (iii) dálaí oibre cothroma agus caighdeáin fostaíochta chothroma, 
agus (iv) cearta faisnéise agus comhairliúcháin ar leibhéal na gcuideachtaí agus (v) 
athstruchtúrú; á chur in iúl gur geal léi forálacha Airteagal LPFS.2.28 lena leagtar 
amach an bealach ionsar ailíniú dinimiciúil; ag tabhairt dá haire, go háirithe, gur mhol 
an Coimisiún cumhachtaí a thabhairt don Chomhairle Comhpháirtíochta chun na 
gealltanais a mhodhnú chun caighdeáin saothair agus shóisialta atá ag forbairt a léiriú; 

16. á mheabhrú di gur cheart go mbeadh gealltanais dhlíthiúla láidre mar bhonn taca le haon 
FTA amach anseo a mbeidh sé mar aidhm leis a bheith saor ó tharaifí agus cuótaí, ar 
gealltanais iad lena n-áiritheofaí machaire comhréidh d’iomaíocht chóir agus chothrom, 
lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le caighdeáin saothair agus shóisialta, chun go 
seachnófar ‘sodar go grinneall’ agus gnóthú buntáistí iomaíochta éagothroma trí leibhéil 
chosanta a laghdú nó trí éagsúlachtaí rialála eile;

17. ag tacú, dá bhrí sin, le forálacha Theideal III (machaire comhréidh agus 
inbhuanaitheacht) agus, go háirithe, Roinn 5 de (cosaint saothair agus shóisialta) den 
Dréacht-Chomhaontú, atá i gcomhréir leis na forálacha atá sa Dearbhú Polaitiúil; 

18. ag tacú leis an gcóras rialachais, comhair, faireacháin agus forfheidmithe agus um 
réiteach díospóidí arna chur i láthair ag an gCoimisiún, go háirithe a mhéid a bhaineann 
le cigireachtaí saothair agus imeachtaí riaracháin agus breithiúnacha, lena n-áirítear 
soláthar leigheasanna, agus ról na Comhairle Comhpháirtíochta agus an Choiste 
Speisialaithe um an Machaire Comhréidh agus um Inbhuanaitheacht; 

19. á chur in iúl gur geal léi an moladh chun tionól parlaiminteach comhpháirtíochta a 
bhunú d’Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa agus de Pharlaimint na Ríochta Aontaithe, 
leis an gceart faisnéis a fháil ón gComhairle Comhpháirtíochta agus moltaí a chur faoina 
bráid; á thabhairt chun suntais freisin gur gá leanúint ar aghaidh le faireachán 
mionsonraithe ar chur chun feidhme agus ar chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe um 
Tharraingt Siar trí Ghrúpa Comhordúcháin na Ríochta Aontaithe agus 
athmheastóireacht a dhéanamh ar an ngá atá le córas um réiteach díospóidí a bhunú ar 
leibhéal AE;
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20. á chur i bhfáth nach dtabharfaidh sí a toiliú d’aon chomhaontú lena ndéanfar ról Chúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a lagú go díreach nó go hindíreach i dtaca le 
cinneadh a dhéanamh faoi cheisteanna a bhaineann le dlí an Aontais; 

Soghluaisteacht agus comhordú slándála sóisialta

21. á mheabhrú di go bhfuil saoránaigh na Ríochta Aontaithe atá ina gcónaí in AE agus 
saoránaigh AE atá ina gcónaí sa Ríocht Aontaithe á gcumhdach agus á gcosaint faoi 
láthair le rialacha maidir le comhordú slándála sóisialta, a mhéid a bhaineann le sochair 
bhreoiteachta, sochair mháithreachais agus sochair choibhéiseacha atharthachta, sochair 
easláine, sochair sheanaoise, sochair marthanóirí, sochair i leith tionóiscí ag an obair 
agus galair cheirde, deontais bháis, sochair dhífhostaíochta, sochair réamhscoir agus 
sochair theaghlaigh faoin gComhaontú um Tharraingt Siar;

22. á mheabhrú di a thábhachtaí atá caomhnú na gceart slándála sóisialta atá ag daoine 
cheana féin agus a bheidh acu amach anseo, ar daoine iad a ndéanfar difear dóibh i 
ngach slí; á mheabhrú di gur tháinig éilimh láidre ó shaoránaigh a ndéanfar difear dóibh 
in AE agus sa Ríocht Aontaithe araon go gcosnófaí a gcearta; á iarraidh ar 
idirbheartaithe an Chomhaontaithe tosaíocht a thabhairt do chearta na saoránach sin a 
mhéid a bhaineann le comhordú slándála sóisialta ar gach slí;

23. ag tabhairt dá haire gurb é cuspóir Theideal XI: Soghluaisteacht Daoine Nádúrtha ná 
socruithe soghluaisteachta a sholáthar idir na Páirtithe, chun cómhalartacht iomlán na 
socruithe sin agus neamh-idirdhealú a áirithiú i measc na mBallstát, agus chun 
comhordú chórais slándála sóisialta na bPáirtithe a áirithiú; ag tabhairt dá haire go 
bhfuil taisteal saor ó víosaí cómhalartach beartaithe le haghaidh gearrfhanachtaí a 
mhaireann 90 lá ar a mhéad ach go bhféadfadh an dá Pháirtí víosaí a éileamh do 
shaoránaigh atá i mbun gníomhaíocht íoctha; á chur in iúl gur geal léi Airteagal MOBI.5 
ina ndéantar foráil maidir le coinníollacha cómhalartacha i dtaca le hiontráil, cónaí 
fadtéarmach agus cearta shaoránaigh AE agus na Ríochta Aontaithe atá i mbun taighde, 
staidéar, oiliúna agus mhalartuithe na n-óg agus cearta daoine dá dteaghlaigh i gcás 
inarb infheidhme; 

24. á chur in iúl gur geal léi go ndéantar foráil le hAirteagal MOBI.6 agus leis an bPrótacal 
maidir le Comhordú Slándála Sóisialta den Dréacht-Chomhaontú do chur i bhfeidhm 
leanúnach rialacha maidir le comhordú slándála sóisialta i roinnt réimsí den tslándáil 
shóisialta (e.g. sochair bhreoiteachta, easláine agus sheanaoise agus sochair i leith 
tionóiscí ag an obair agus galair cheirde); á chur in iúl gur oth léi go mór, áfach, nach 
bhfuil aon fhorálacha speisialta ann maidir le sochair dhífhostaíochta le haghaidh 
oibrithe trasteorann agus teorann, agus ag tabhairt spreagadh do na Páirtithe, dá bhrí sin, 
forálacha cuí a fhiosrú maidir le sochair dhífhostaíochta le haghaidh oibrithe trasteorann 
agus teorann chun a gcearta a choimirciú; á iarraidh ar na hidirbheartaithe foráil a 
dhéanamh do chur i bhfeidhm leanúnach na rialacha maidir le comhordú slándála 
sóisialta i ngach caibidil; 

25. á chur in iúl gur oth léi freisin nach bhforáiltear le hAirteagal MOBI.6 den Dréacht-
Chomhaontú, ach don fhéidearthacht don Chomhairle Comhpháirtíochta an Prótacal 
maidir le Comhordú Slándála Sóisialta a leasú, in ionad foráil a dhéanamh maidir le 
hoibleagáid ina leith sin;
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26. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá ailíniú dinimiciúil maidir le comhordú slándála 
sóisialta, trína mbeadh ar an Ríocht Aontaithe a reachtaíocht a oiriúnú de réir na n-
athruithe ar ghníomhartha reachtacha AE maidir le comhordú slándála sóisialta, (e.g. an 
Rialachán atá ar na bacáin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le 
comhordú na gcóras slándála sóisialta agus Rialachán (CE) Uimh. 987.2998 lena leagtar 
síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 a chur chun feidhme); á 
chur i bhfáth nach mór go n-áireofaí cearta i bhforálacha an chomhaontaithe deiridh 
maidir le saorghluaiseacht daoine, ar cearta iad a bheadh láidir agus ar chóimhéid a 
mhéid a bhaineann le comhordú slándála sóisialta i gcomhréir leis an Dearbhú 
Polaitiúil;

27. á iarraidh go mbeadh nós imeachta um réiteach díospóidí éifeachtach ann i gcásanna ina 
bhfuil éiginnteacht ann maidir leis an údarás inniúil;

28. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil malartú sonraí cuí bunriachtanach chun críche 
comhordú slándála sóisialta idir AE agus an Ríocht Aontaithe a chur i bhfeidhm; ag 
tabhairt spreagadh freisin, dá bhrí sin, don Ríocht Aontaithe páirt a ghlacadh i Malartú 
Leictreonach Faisnéise Slándála Sóisialta; 

29. ag tathant ar na Páirtithe forálacha a aontú maidir le leanúint le rannpháirtíocht 
fhrithpháirteach agus infheistíocht airgeadais i gclár Erasmus+ i gcomhréir le forálacha 
an Dearbhaithe Pholaitiúil maidir le rannpháirtíocht i gcláir an Aontais, go háirithe a 
mhéid a bhaineann le tréimhsí oiliúna don ghairmoideachas agus oiliúint a chur ar mhic 
léinn, printísigh agus céimithe nua; á chur i bhfáth go mbeidh fógra ag teastáil fada go 
leor roimh ré ó iarratasóirí ón Aontas agus ón Ríocht Aontaithe araon maidir leis na 
coinníollacha agus na hamlínte le haghaidh rannpháirtíocht sna cláir sin tar éis na 
hidirthréimhse;

Conclúid

30. á chur in iúl gur saoth léi na héagsúlachtaí suntasacha ar ann dóibh idir na Páirtithe ag 
an gcéim seo de na caibidlíochtaí, lena n-áirítear maidir le raon feidhme agus struchtúr 
dlíthiúil an téacs atá le caibidliú; á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di raon feidhme 
teoranta na comhpháirtíochta sa todhchaí atá beartaithe ag Rialtas na Ríochta Aontaithe, 
agus ag tabhairt le fios gur lú moltaí na Ríochta Aontaithe ná a cuid gealltanas faoin 
Dearbhú Polaitiúil; ag tabhairt dá haire gur dúshlán é na caibidlíochtaí a sheoladh agus a 
thabhairt chun críche i bhfianaise phaindéim COVID-19; ag tathant ar an Ríocht 
Aontaithe oibriú go mear agus go tairbheach le AE chun comhaontú comhpháirtíochta a 
bhaint amach, lena gcruthófar gaolmhaireacht uaillmhianach, fhairsing agus chothrom 
mar aon le machaire comhréidh, i gcomhréir leis na gealltanais go léir arna ndéanamh 
faoin Dearbhú Polaitiúil, roimh dheireadh na hidirthréimhse. 
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LITIR ÓN gCOISTE UM AN GCOMHSHAOL, UM SHLÁINTE PHOIBLÍ AGUS UM 
SHÁBHÁILTEACHT BIA

David McAllister, Uas.
An Cathaoirleach
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
Bernd Lange, Uas.
An Cathaoirleach
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann 
(2020/2023(INI))

A Chathaoirleacha, a chairde,

Faoin nós imeacht thuasluaite, iarradh ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí 
agus um Shábháilteacht Bia tuairim a chur faoi bhráid an Choiste um Ghnóthaí Eachtracha 
agus an Choiste um Thrádáil Idirnáisiúnta. Ag a chruinniú an 11 Márta 2020, chinn an coiste 
an tuairim a sheoladh i bhfoirm litreach.

Bhreithnigh an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
an t-ábhar ag a chruinniú an 4 Bealtaine 2020. Ag an gcruinniú sin, chinn sé iarraidh ar an 
gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí 
atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin.

Le dea-mhéin,

Pascal Canfin

MOLTAÍ

Barúlacha ginearálta faoin gcomhshaol, sláinte phoiblí agus sábháilteacht bia

1. á athdhearbhú go bhfuil rún daingean aici gaolmhaireacht chomh dlúth agus is féidir a 
bhunú leis an Ríocht Aontaithe; á chur i bhfáth, áfach, nár cheart comhaontú a thabhairt 
i gcrích leis an Ríocht Aontaithe ar ais nó ar éigean; á athdhearbhú go dtacóidh sí le 
comhaontú saorthrádála fairsing agus uaillmhianach gan aon srianta ar allmhairí nó 
onnmhairí agus le taraifí nialais agus cuótaí nialais, ach nach dtacóidh sí leis mura 
dtabharfaidh an Ríocht Aontaithe gealltanas i dtaca le ‘dumpáil nialais’; á chur i bhfáth, 
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go háirithe, gur cheart go mbeadh an comhrac in aghaidh an athraithe aeráide, stop a 
chur le cailleadh bithéagsúlachta agus é a fhreaschur, forbairt inbhuanaithe a chur chun 
cinn, an comhshaol agus saincheisteanna sláinte móra, ina ngnéithe bunriachtanacha 
den chomhpháirtíocht bheartaithe;

2. á chreidiúint go láidir gur cheart go mbeadh aon chomhaontú a dtiocfar air leis an 
Ríocht Aontaithe go hiomlán coinníollach ar urraim a thabhairt do Chomhaontú Pháras; 
ag tabhairt dá haire gur thug an Coimisiún gealltanas uaidh ina theachtaireacht maidir 
leis an gComhaontú Glas don Eoraip i ndáil le hurraim do Chomhaontú Pháras a bheith 
ina gné bhunriachtanach de gach comhaontú cuimsitheach saorthrádála a dhéanfar sa 
todhchaí; á mheas, sa bhreis air sin, gur cheart don dá pháirtí ní hamháin seasamh le 
Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide, ach freisin le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, an Coinbhinsiún maidir leis 
an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, agus Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun an 
Gaineamhlú a Chomhrac; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh an urraim do na 
comhaontuithe idirnáisiúnta sin ceangailteach agus infhorfheidhmithe;

3. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé bearta ullmhachta agus teagmhais a mhéadú 
i bhfad roimh dheireadh na hidirthréimhse, go háirithe i gcás ina mbeadh na 
caibidlíochtaí i sáinn; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le gníomhaíochtaí 
ullmhachta a mhaoiniú go cuí agus tosaíocht a thabhairt do ghnéithe sláinte agus 
sábháilteachta na mbeart ullmhachta agus teagmhais, go háirithe a mhéid a bhaineann le 
cógais agus feistí leighis;

Machaire comhréidh agus inbhuanaitheacht

4. á thabhairt dá haire go méadófar uaillmhian AE i dtaca le cúrsaí aeráide agus 
comhshaoil leis an gComhaontú Glas don Eoraip agus go ndéanfar ionstraimí polaitiúla 
a oiriúnú dá bharr; á mheas go bhféadfadh éagsúlacht idir geilleagair AE agus na 
Ríochta Aontaithe eascairt as sin; á mheas gur cheart don dá Pháirtí, mar ábhar 
tosaíochta, na leibhéil cosanta aeráide agus comhshaoil atá acu faoi seach a ardú; á chur 
i bhfáth nach leor ‘clásal so-athraitheachta’ le haghaidh leibhéil chosanta sa todhchaí, 
mar nach ndéantar foráil leis do mhachaire comhréidh ná do dhreasachtaí chun na 
leibhéil uaillmhéine a ardú, agus á mheas, dá ndéanfadh ceachtar den dá Pháirtí a 
leibhéal cosanta aeráide nó comhshaoil a ardú, gur cheart go n-áiritheodh an Páirtí eile 
go ndéanfaí leibhéal coibhéiseach cosanta aeráide nó comhshaoil a sholáthar leis na 
caighdeáin agus spriocanna atá aige; á chur i bhfáth, gur cuid bhunriachtanach den 
mhachaire comhréidh í cosaint an nádúir agus na bithéagsúlachta, trí na Treoracha 
maidir le hÉin1 agus le Gnáthóga2 agus go bhfuil sí ríthábhachtach chun an t-athrú 
aeráide a mhaolú;

5. á mheas, roimh an vóta sa Pharlaimint maidir le cibé an dtabharfaidh sí nó nach 
dtabharfaidh sí a toiliú don dréacht-Chomhaontú maidir leis an gComhpháirtíocht Nua 
idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, nach mór don Ríocht Aontaithe córas 
feidhmiúil a bheith ar bun aici le haghaidh faireachán éifeachtach ar fhorfheidhmiú 

1 IO L 20, 26.1.2010, lch. 7.
2 IO L 206, 22.7.1992, lch. 7.
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intíre dhlí agus chleachtais na Ríochta Aontaithe arna dhéanamh ag comhlacht 
neamhspleách le hacmhainní leormhaithe; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé go 
mbeidh sé de cheart ag an gcomhlacht neamhspleách caingean dlí a thionscnamh, lena 
n-áirítear caingean in aghaidh an rialtais, os comhair cúirte nó binse inniúil i nós 
imeachta breithiúnach iomchuí, d’fhonn leigheas leormhaith a lorg, lena n-áirítear 
smachtbhannaí;

6. ag tabhairt líon mór na gcásanna maidir le sárú a bhí ann roimhe seo agus atá 
gníomhach fós chun suntais, ar cásanna iad a thug an Coimisiún in aghaidh na Ríochta 
Aontaithe i réimse an chomhshaoil, lena n-áirítear maidir le cáilíocht an aeir agus an 
uisce, agus á chur i bhfios go láidir go bhfuil riosca ann i dtaca le dul ar gcúl sa réimse 
sin; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé go mbunódh an Ríocht Aontaithe imeachtaí 
riaracháin agus breithiúnacha chun go mbeidh údaráis agus daoine aonair in ann 
caingne tráthúla a thionscnamh i gcoinne sáruithe ar dhlí an chomhshaoil agus foráil a 
dhéanamh do leighis, lena n-áirítear bearta eatramhacha, chun a áirithiú go mbeidh 
smachtbhannaí éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach, agus go mbeidh fíor-
éifeacht dhíspreagthach acu;

7. ag tacú leis an gcóras um chomhar, um fhaireachán agus forfheidhmiú agus um réiteach 
coinbhleachta arna chur i láthair ag an gCoimisiún agus le ról na Comhairle 
Comhpháirtíochta; á thabhairt chun suntais gur gá córas grinnscrúdaithe a bhunú ar 
leibhéal AE a fhágfaidh go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle in ann 
córas um réiteach díospóidí a ghníomhachtú tríd an gCoimisiún, i gcás ina measfaidh 
siad go bhfuil an Comhaontú sáraithe ag an Ríocht Aontaithe; á chur i bhfáth gur cheart 
go ndéanfaí foráil leis gcóras um réiteach díospóidí maidir le smachtbhannaí de réir a 
chéile mar aon le leigheasanna i gcás ina bhfaightear amach go bhfuil an Comhaontú 
sáraithe ag ceann de na Páirtithe; á chur i bhfáth nach dtabharfaidh sí a toiliú d’aon 
chomhaontú lena ndéanfar ról Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a lagú go 
díreach nó go hindíreach i dtaca le ceisteanna a bhaineann le dlí an Aontais;

An comhrac i gcoinne an athraithe aeráide

8. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé an comhrac in aghaidh an athraithe aeráide a 
choinneáil sa chaibidil den Chomhaontú maidir le ‘Machaire comhréidh agus 
inbhuanaitheacht’;

9. á mheas gur cheart don Ríocht Aontaithe í féin a ailíniú go hiomlán leis an gcreat 
beartais aeráide atá ag AE faoi láthair agus a bheidh aige amach anseo, lena n-áirítear 
spriocanna athbhreithnithe 2030, spriocanna 2040 agus na conairí lena mbainfear amach 
neodracht aeráide faoi 2050, mar aon leis na gealltanais arna ndéanamh faoi 
Chomhaontú Pháras;

10. a mhéid a bhaineann le spriocanna 2030, á chur in iúl gur cúis bhuartha di gnéithe atá 
san áireamh i ndréacht-Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide (NECP) na Ríochta 
Aontaithe, inar tugadh le fios, de réir mheasúnú an Choimisiúin, gurb iad na príomh-
ábhair spreagtha atá ag beartas fuinnimh agus aeráide na Ríochta Aontaithe ná buiséid 
charbóin agus nach soiléirítear iontu cibé an leor nó nach leor na beartais atá ann agus 
na cinn atá beartaithe, trína gcumhdaítear na hearnálacha iompair agus tógála, agus na 
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hearnálacha sin amháin, chun sprioc an Rialacháin maidir le Comhroinnt Díchill3 a 
bhaint amach, mar aon leis an ngealltanas do thoradh neodrach nó dearfach faoin 
Rialachán maidir le hÚsáid Talún, Athrú ar Úsáid Talún agus Foraoiseacht4, ina leagtar 
amach nár cheart go sáródh na hastaíochtaí a áirítear na haistrithe a áirítear; á iarraidh ar 
an Ríocht Aontaithe a NECP críochnaitheach, a bhí le bheith istigh ag deireadh 2019, a 
thíolacadh;

11. á mheas gur cheart don Ríocht Aontaithe córas praghsála carbóin a chur chun feidhme, 
a mbeadh an raon feidhme céanna agus an éifeachtacht chéanna aige, ar a laghad, agus 
atá ag an gcóras dá bhforáiltear le Scéim AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí (EU ETS) 
agus gur cheart di na prionsabail chéanna a chur i bhfeidhm maidir le húsáid 
creidmheasanna seachtracha faoi dheireadh na hidirthréimhse; á mheas, thairis sin, gur 
cheart go mbeadh feidhm ag an dá choinníoll seo a leanas, i gcás ina n-iarrfadh an 
Ríocht Aontaithe go nascfaí a ETS le EU ETS, ionas go ndéanfaí breithniú ar an 
iarraidh sin: níor cheart go mbainfeadh ETS na Ríochta Aontaithe an bonn ó shláine EU 
ETS, go háirithe a chothromaíocht idir cearta agus oibleagáidí, agus ba cheart go 
léireodh sé an méadú leanúnach i raon feidhme agus éifeachtacht EU ETS;

12. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé go méadódh an dá Pháirtí a spriocanna do 
2030 mar chéim riachtanach i dtreo a ngealltanais i leith dícharbónú a bhaint amach faoi 
2050; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh córas praghsála carbóin socraithe agus i 
bhfeidhm cheana féin sula mbeidh an vóta ann i bParlaimint na hEorpa maidir lena 
toiliú a thabhairt don dréacht-Chomhaontú nó gan é a thabhairt; á chur i bhfios go láidir 
go bhfuil gá le sásra AE um choigeartú carbóin ar theorainneacha mar chuid de straitéis 
níos leithne i dtaca le cloí le huaillmhian aeráide AE agus a áirithiú go rannchuidíonn 
tríú tíortha le cuspóir Chomhaontú Pháras;

13. á iarraidh ar an Ríocht Aontaithe leanúint ar aghaidh ag rannchuidiú leis an obair chun 
treisiú a dhéanamh ar Scéim Fritháirithe agus Laghdaithe Carbóin don Eitlíocht 
Idirnáisiúnta (CORSIA) na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO) agus 
chun a áirithiú go ndéanann an earnáil eitlíochta agus na hearnálacha muirí agus iompair 
de bhóthar, sa Ríocht Aontaithe agus ar fud an domhain, méadú ar a gcuid iarrachtaí 
chun astaíochtaí a laghdú, agus a bheith rannpháirteach in iarrachtaí AE i dtaca le córas 
praghsála carbóin a bhunú agus a fhorfheidhmiú le haghaidh astaíochtaí san earnáil 
mhuirí;

14. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go mbeadh aon ghaolmhaireacht idir an Ríocht 
Aontaithe agus an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) faoi réir, inter alia, ailíniú na 
Ríochta Aontaithe leis na cuspóirí aeráide agus comhshaoil atá ag AE faoi láthair agus a 
bheidh aige sa todhchaí, chomhlíonadh na Ríochta Aontaithe leis an rialachán lena 
mbunaítear creat chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú, agus straitéis aeráide 
uaillmhianach nua BEI agus a Bheartas um Iasachtú Fuinnimh;

Cosaint an chomhshaoil

3 IO L 156, 19.6.2018, lch. 26.
4 IO L 156, 19.6.2018, lch. 1.



RR\1207540GA.docx 128 PE650.385v02-00

GA

15. ag aontú leis an bhfíoras gur cheart do na Páirtithe a áirithiú nach laghdaítear an leibhéal 
cosanta don chomhshaol, dá bhforáiltear leis an dlí, le rialacháin agus le cleachtais, 
faoin leibhéal dá bhforáiltear leis na caighdeáin agus spriocanna comhchoiteanna is 
infheidhme laistigh de AE agus den Ríocht Aontaithe ag deireadh na hidirthréimhse a 
mhéid a bhaineann leis na cosaintí don chomhshaol a leagtar amach san acquis 
comhshaoil iomlán sa réimse sin; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé lán-urraim a 
thabhairt do na prionsabail seo a leanas: prionsabal an réamhchúraim, an prionsabal gur 
cheart gníomh coisctheach a dhéanamh, an prionsabal go dtabharfar tosaíocht do 
bhearta chun damáiste don chomhshaol a leigheas ag an bhfoinse agus an prionsabal 
gurb é ‘údar an truaillithe a íocfaidh as’; á iarraidh ar an dá Pháirtí gealltanas a thabhairt 
go n-áiritheoidh siad nach gcuirfidh a mbeartais trádála agus infheistíochta faoi seach 
bac ar bhaint amach na forbartha inbhuanaithe;

16. á chur i bhfáth gur cheart don dá Pháirtí a dtiomantas a áirithiú i dtaca leis an 
mbithéagsúlacht dhomhanda a chosaint agus a athbhunú, trí bhearta ar an leibhéal 
náisiúnta, ar leibhéal AE agus ar an leibhéal idirnáisiúnta, agus i dtaca le comhaontú 
domhanda atá ceangailteach ó thaobh dlí de le sprioc faoin mbithéagsúlacht a bheidh 
coibhéiseach le sprioc 1.5ºC Chomhaontú Pháras ag an gcéad Chomhdháil eile de chuid 
na bPáirtithe (COP15) do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht 
Bhitheolaíoch; á chur i bhfios go láidir, thairis sin, go bhfuil gá le tiomantas i dtaca le 
comhaontuithe idirnáisiúnta eile a urramú, amhail an Coinbhinsiún maidir le Trádáil 
Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES);

17. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé éiceachórais talún agus mhuirí a chaomhnú agus a 
athbhunú; á mheabhrú di gur trí gach éiceachóras comhroinnte a chosaint agus a 
athbhunú gur féidir an tairbhe frithpháirteach is fearr is féidir a bhaint amach;

18. i bhfianaise mhainneachtain na Ríochta Aontaithe reachtaíocht AE maidir le cáilíocht an 
aeir a chomhlíonadh agus stádas ‘maith’ uisce a bhaint amach do dhobharlaigh uisce 
dhromchla nádúrtha, agus maidir leis na saincheisteanna tromchúiseacha leanúnacha i 
ndáil le truailliú níotráite, á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé faireachán agus measúnú 
iomchuí ar cháilíocht aeir agus uisce a áirithiú, sa bhreis ar na caighdeáin agus 
spriocanna comhchoiteanna a ghlacadh; á chur i bhfáth, sa bhreis air sin, a thábhachtaí 
atá sé go ndéanfadh an Ríocht Aontaithe na teorainneacha astaíochta agus na forálacha 
eile arna gcomhaontú faoin Treoir um Uasteorainneacha Astaíochtaí Náisiúnta5 a chur 
chun feidhme agus a fhorfheidhmiú, agus go ndéanfadh sí ailíniú dinimiciúil leis an 
Treoir maidir le hAstaíochtaí Tionsclaíocha6, lena n-áirítear nuashonruithe ar na 
Doiciméid Tagartha um na Teicnící is Fearr atá ar Fáil;

An tsláinte phoiblí agus trádáil in earraí

19. á chur i bhfáth, más mian leis an Ríocht Aontaithe a bheith san áireamh ar liosta na 
dtíortha a gceadaítear dóibh earraí a onnmhairiú chuig AE atá faoi réir bearta 
sláintíochta agus fíteashláintíochta (SPS), go mbeidh uirthi ceanglais AE le haghaidh na 
n-earraí sin a lánchomhlíonadh, lena n-áirítear ceanglais a bhaineann le próisis táirgthe; 
á chur i bhfáth, sa bhreis air sin, gur cheart na rialacha maidir le bunús i gcás táirgí bia, 
go háirithe, a urramú go hiomlán agus gur cheart rialacha soiléire a shainiú maidir le 

5 IO L 344, 17.12.2016, lch. 1. 
6 IO L 334, 17.12.2010, lch. 17.
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claochlú táirgí bia sa Ríocht Aontaithe chun go gcoiscfear dul timpeall ar cheanglais 
AE, go háirithe i gcomhthéacs comhaontuithe saorthrádála féideartha idir an Ríocht 
Aontaithe agus tíortha eile; á mheas, thairis sin gur cheart go mbeadh bearta SPS arna 
gcur i bhfeidhm ag na Páirtithe chun sláinte daoine, ainmhithe nó plandaí a chosaint 
bunaithe ar mheasúnuithe riosca, le lán-urraim do phrionsabal an réamhchúraim;

20. á thabhairt chun suntais gur bagairt thromchúiseach trasteorann í frithsheasmhacht 
fhrithmhiocróbach do shláinte daoine agus ainmhithe; á chur i bhfáth go bhfuil gá ann, 
dá bhrí sin, go ndéanfadh an dá Pháirtí a ndícheall úsáid frithbheathach i dtáirgeadh 
ainmhithe a laghdú agus leanúint leis an gcosc ar a n-úsáid mar spreagadh fáis agus a n-
úsáid ag an duine nach bhfuil iomchuí nó riachtanach a laghdú;

21. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé go gcoinneodh an dá Pháirtí na caighdeáin is airde 
sábháilteachta bia, sláinte ainmhithe agus plandaí agus is féidir, agus seirbhísí 
cigireachta ardcháilíochta sna réimsí sin, agus gur gá oibriú i gcomhar lena 
gcontrapháirtithe ón bPáirtí eile agus é mar aidhm leis sin modhanna táirgthe bia agus 
córais bia inbhuanaithe a chur chun cinn, lena n-áirítear iascach agus dobharshaothrú 
inbhuanaithe bunaithe ar eolaíocht agus ar chur chuige éiceachórais i leith bainistiú 
iascaigh; á chur i bhfáth go mbeidh ar an Ríocht Aontaithe a bheith i gcomhréir le 
rialacháin AE maidir le horgánaigh ghéinmhodhnaithe agus táirgí cosanta plandaí; á 
mheas gur cheart don dá Pháirtí an aidhm a bheith acu úsáid agus rioscaí lotnaidicídí a 
laghdú;

22. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé easnaimh de tháirgí agus feistí leighis a chosc; ag 
tathant ar údaráis agus geallsealbhóirí náisiúnta a áirithiú go ndéanfar próiseas 
athsheachadta táirgí íocshláinte arna n-údarú go náisiúnta a thabhairt i gcrích roimh 
dheireadh na hidirthréimhse; á iarraidh ar mhonaróirí, go háirithe, a áirithiú go ndéanfar 
saoráidí baisc-thástála a aistriú roimh dheireadh na hidirthréimhse, ionas go mbeifear in 
ann táirgí íocshláinte arna n-allmhairiú ón Ríocht Aontaithe a scaoileadh gan mhoill;

23. i ndáil le sean-áitreabh na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí (EMA) sa Ríocht 
Aontaithe, á chur in iúl gur cúis bhuartha di go mbeidh ar EMA, mar ghníomhaireacht 
leighis phoiblí de chuid AE, réadmhaoin tráchtála a bhainistiú i dtríú tír agus a bheith 
fós faoi dhliteanas as cíos a íoc go dtí mí an Mheithimh 2039; á iarraidh go n-aimseofaí 
réitigh chun EMA a scaoileadh óna dhliteanais chonarthacha agus airgeadais i ndáil lena 
shean-áitreabh; á mheas gur socrú fadtéarmach ciallmhar a bheadh ann dá sannfaí riocht 
chonarthach EMA don Ríocht Aontaithe vis-a-vis a thiarna talún, Canary Wharf Ltd.;

24. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé go mbeadh an Ríocht Aontaithe fós ailínithe go 
dinimiciúil maidir le cógais, feistí leighis, reachtaíocht maidir le sábháilteacht 
ceimiceán, lena n-áirítear suaiteoirí inchríneacha, agus REACH, go háirithe, ionas go 
mbeidh rochtain fós ag cuideachtaí de chuid na Ríochta Aontaithe ar an margadh aonair; 
á chur i bhfios go láidir, fiú le hailíniú dinimiciúil, go mbeadh cuideachtaí de chuid na 
Ríochta Aontaithe fós faoi réir na n-oibleagáidí céanna a bhfuil feidhm acu maidir le 
cuideachtaí neamh-AE lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch;

25. á thabhairt chun suntais gur suntasach tosca riosca sláinte, amhail caitheamh tobac, 
úsáid alcóil agus cothú míshláintiúil i bhforbairt galar neamhtheagmhálach agus gur ann 
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go forleathan do mhórán de na galair sin ar fud na hEorpa; á iarraidh, dá bhrí sin, go 
ndéanfaí gníomhaíocht chomhordaithe chun a bhforleithne agus a dtionchar ar an 
tsláinte a laghdú, agus tosca trasteorann á gcur san áireamh, amhail fógraíocht, 
margaíocht agus trádáil dhleathach agus neamhdhleathach táirgí, mar aon le forbairt 
beartas comhordaithe i dtaca le caighdeáin sláinte phoiblí a ardú, amhail bearta rialaithe 
tobac neartaithe agus cur chuige níos láidre i dtaca le táirgí bia agus dí a lipéadú; á chur 
i bhfios go bhfuil comhar bunriachtanach ag féachaint don chaoi ina ndéantar na táirgí 
sin a thrádáil go rialta idir tíortha; á chur i bhfáth nach mór don Ríocht Aontaithe bearta 
AE sa réimse sin a chomhlíonadh chun trádáil gan bhac ar an margadh aonair;

Comhar téamach

26. á mheabhrú di go ndéanann bagairtí tromchúiseacha don tsláinte – amhail bagairtí a 
eascraíonn as ráigeanna de ghalair ionfhabhtaíocha , paindéimí, nó tosca comhshaoil – 
teorainneacha a shárú; á iarraidh ar an dá Pháirtí, dá bhrí sin, oibriú i gcomhar le chéile 
ar bhonn fadtéarmach, chun ullmhú agus freagairt do bhagairtí dá slándáil sláinte atá 
seanbhunaithe agus atá ag teacht chun cinn; á iarraidh, i ndáil leis sin, go mbeadh 
comhar leanúnach ann idir AE agus an Ríocht Aontaithe chun an ráig de COVID-19 a 
chomhrac go héifeachtach, go háirithe ar oileán na hÉireann ina bhfuil sé sin níos 
tábhachtaí fós mar gheall ar an teorainn talún; á mheas go bhfuil sé bunriachtanach go 
gcoinneodh an Ríocht Aontaithe agus AE cur chuige comhordaithe ar fud na hEorpa i 
réimsí amhail ullmhacht do ghéarchéimeanna, measúnú agus bainistiú rioscaí agus 
cumarsáid maidir leo, agus an fhorbairt ar ábhair fhrithmhiocróbacha agus vacsaíní nua, 
agus cógais eile; á mheas, mura ndéanfaidh ceann de na Páirtithe bearta leormhaithe 
chun aghaidh a thabhairt ar bhagairt sláinte, go bhféadfaidh an Páirtí eile bearta 
aontaobhacha a ghlacadh chun an tsláinte phoiblí a chosaint;

27. á iarraidh go háirithe go dtabharfaí isteach gníomhaíochtaí spriocdhírithe chun rochtain 
leanúnach agus mhear ar chógais shábháilte agus feistí míochaine sábháilte d’othair a 
áirithiú, lena n-áirítear soláthar slán agus comhsheasmhach de raidiseatóip; á mheas, 
chun sábháilteacht othar a áirithiú, gur cheart go n-oibreodh AE agus an Ríocht 
Aontaithe i dtreo aitheantas frithpháirteach ar cháilíochtaí gairmiúla chun 
soghluaisteacht gairmithe leighis a áirithiú;

28. ag tacú le rannpháirtíocht leanúnach na Ríochta Aontaithe mar thríú tír is breathnadóir, 
gan ról cinnteoireachta i ngníomhaireachtaí neamhrialála, amhail an Ghníomhaireacht 
Eorpach Chomhshaoil agus an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú, 
toisc go ligfeadh sé sin don dá Pháirtí dea-chleachtais agus modheolaíochtaí a 
chomhroinnt; ag tabhairt spreagadh don dá Pháirtí, thairis sin, breithniú a dhéanamh ar 
chomhaontuithe comhair le piarghníomhaireachtaí rialála a chur ar bun, amhail an 
Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, chun faisnéis, dea-chleachtas agus eolas eolaíoch 
a mhalartú;

Éire/Tuaisceart Éireann

29. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá cur chun feidhme éifeachtach an 
Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, lena n-áirítear maidir le sláine an mhargaidh 
aonair agus an aontais custaim a chaomhnú; á chur i bhfios go láidir gur cheart go 
mbeadh feidhm ag an gComhaontú maidir leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí gan 
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dochar don Chomhaontú um Tharraingt Siar agus don Phrótacal maidir le Tuaisceart 
Éireann; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá cur i bhfeidhm láidir an Phrótacail ionas go 
gcaomhnófar an geilleagar uile-oileánda agus gach gné de Chomhaontú Aoine an 
Chéasta, agus ionas go gcaomhnófar sláine an mhargaidh aonair; á chur i bhfáth gur gá 
go gcuirfeadh Tuaisceart Éireann Cód Custaim an Aontais i bhfeidhm ar bhonn 
leanúnach agus go mbeadh sé ailínithe le rialacha ábhartha an mhargaidh aonair ní 
hamháin chun teorainn chrua a sheachaint ar oileán na hÉireann, ach freisin chun go 
gcosnófar an comhshaoil agus an bhithéagsúlacht ar oileán na hÉireann agus go 
gcosnófar sláinte agus sábháilteacht shaoránaigh AE i gcomhréir le rialacha AE.
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LITIR ÓN gCOISTE UM THIONSCLAÍOCHT, UM THAIGHDE AGUS UM 
FUINNEAMH

David McAllister, Uas.
An Cathaoirleach
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
AN BHRUISÉIL

Bernd Lange, Uas.
An Cathaoirleach 
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fuinneamh ar na 
Moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht 
Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (2020/2023(INI)

A Chathaoirleacha, a chairde,

Faoin nós imeacht thuasluaite, iarradh ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fuinneamh tuairim a chur faoi bhráid an Choiste um Ghnóthaí Eachtracha agus an Choiste um 
Thrádáil Idirnáisiúnta. Ag a chruinniú an 18 Feabhra 2020, chinn comhordaithe Choiste ITRE 
tuairim a sheoladh i bhfoirm litreach agus ar an dáta céanna, ceapadh mé i mo Rapóirtéir ar an 
tuairim i mo cháil mar Chathaoirleach ar an gCoiste. 

I gcruinniú i seomra iata leis an Tascfhórsa um an gCaidreamh leis an Ríocht Aontaithe ar an 
19 Bealtaine 2020, rinne comhordaithe Choiste ITRE an t-ábhar a bhreithniú agus chinn siad 
ina dhiaidh sin ar an 27 Bealtaine 2020, trí nós imeachta i scríbhinn, a iarraidh ar an gCoiste 
um Ghnóthaí Eachtracha agus ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin.

Le dea-mhéin,

Cristian-Silviu BUŞOI, Uas.

MOLTAÍ

1. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an fíoras go bhfuil cineálacha an-éagsúla de 
chomhpháirtíocht nua i gceist le sainorduithe caibidlíochta an Aontais agus na Ríochta 
Aontaithe faoi seach agus nár éirigh go leordhóthanach leis an gcaibidlíocht go dtí seo 
an bhearna a chúngú; á chur in iúl, thairis sin, gur cúis bhuartha di a laghad ama atá ar 



RR\1207540GA.docx 133 PE650.385v02-00

GA

fáil chun teacht ar chomhaontú agus go bhfuil an iarracht sin níos deacra fós i ngeall ar 
ghéarchéim COVID-19 atá ann faoi láthair;

2. ag dréim leis go bhforáilfear leis an gcomhaontú i ngach réimse beartais do mhachaire 
comhréidh, cómhalartacht, neamh-chúlchéimniú agus do mhaoirseacht bhreithiúnach 
chun iomaíochas, ardchaighdeáin shóisialta agus inbhuanaitheachta agus cearta na 
saoránach agus na n-oibrithe a chaomhnú sa todhchaí; a mheabhrú di gur thug an dá 
pháirtí gealltanas i leith chomhaontú Pháras a chaomhnú;

3. á chreidiúint gur cheart don chomhaontú prionsabail ghinearálta, téarmaí agus 
coinníollacha a bhunú le haghaidh rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gcláir an 
Aontais, lena n-áiritheofar cothromaíocht chóir maidir le ranníocaíochtaí agus sochair 
an tríú tíre atá rannpháirteach i gcláir an Aontais; á chur i bhfios go láidir gur cheart go 
mbeadh na prionsabail ghinearálta sin faoi réir na gcoinníollacha a leagtar amach sna 
hionstraimí comhfhreagracha;

4. á thabhairt chun suntais, áfach, an gá atá leis an gcéad ghlúin eile de chláir CAI a 
thabhairt chun críche a luaithe is féidir ionas go bhféadfar tús a chur leo go mear i mí 
Eanáir 2021; á áitiú nár cheart go gcuirfí moill ar thabhairt i gcrích na gcomhaontuithe 
reachtacha i ngeall ar an dul chun cinn mall i ndáil leis na caibidlíochtaí leis an Ríocht 
Aontaithe; 

5. á chur i bhfios go láidir an gá atá leis an rannpháirtíocht i gcláir a nascadh le hailíniú le 
beartais ghaolmhara, amhail beartais aeráide nó cibearbheartais; á thabhairt chun 
suntais, thairis sin, gur gá cloí le rialacha an Aontais maidir le saorghluaiseacht daoine 
chun bheith rannpháirteach i bhFís Eorpach nó in Erasmus +;

6. á chur i bhfios go láidir go bhfuil sé léirithe ag géarchéim COVID-19 go bhfuil comhar 
leanúnach sa taighde agus sa nuálaíocht idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe 
ríthábhachtach agus, dá bhrí sin, go bhfuil sí ag dréim leis go bhforálfar leis an 
gcomhaontú do choinníollacha ginearálta le haghaidh rannpháirtíocht na Ríochta 
Aontaithe sna creatchláir taighde agus nuálaíochta, gan aon socruithe saincheaptha a 
chruthú nach bhfuil ar fáil do thríú tíortha eile; ag dréim leis, thairis sin, go dtabharfar 
aghaidh ar mhódúlachtaí rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gcomhpháirtíochtaí 
Eorpacha T & N faoi Fhís 2020 a chuirfear chun feidhme go dtí 2024; á mheabhrú di an 
prionsabal nár cheart go mbeadh aon tríú tír in ann níos mó sochair airgeadais a fháil ná 
mar a rannchuidíonn sí;

7. á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le acquis fuinnimh an Aontais a chur i bhfeidhm ar 
bhonn leanúnach i dTuaisceart Éireann chun leanúnachas a áirithiú don Mhargadh 
Leictreachais Aonair ar oileán na hÉireann tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe;

8. den tuairim gur gá comhrialacha a áirithiú maidir le bonneagar fuinnimh in-athnuaite 
amach ón gcósta agus bonneagar píblíne a bhféadfadh an Ríocht Aontaithe a bheith ina 
comhpháirtí ann trí chomhaontuithe tráchtála;
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9. ag dréim leis go dtabharfar aghaidh sa chomhaontú ar ghaol na Ríochta Aontaithe le 
Euratom agus le tionscadal ITER agus leis an tionchar a bheidh ag aistarraingt ar 
shócmhainní agus ar dhliteanais; ag dréim leis, thairis sin, go ndéanfaidh an Ríocht 
Aontaithe na caighdeáin is airde maidir le sábháilteacht núicléach, slándáil núicléach 
agus cosaint ar radaíocht a chomhlíonadh;

10. á mheas go mbeadh comhaontú maidir le comhar fuinnimh, i gcomhréir leis an 
gcomhaontú foriomlán maidir leis an gcaidreamh a bheidh ann amach anseo, bunaithe 
ar rialachas stóinsithe agus machaire comhréidh, chun leasa choitinn an dá pháirtí;

11. á chreidiúint go bhféadfadh an Ríocht Aontaithe leanúint de bheith ina fíor-
chomhpháirtí tionsclaíoch in earnálacha a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo agus 
go bhfuil sí ag dréim leis go ndéanfar foráil sa chomhaontú do chúnamh speisialta a 
chur ar fáil do FBManna chun go bhféadfaidh siad lántairbhe a bhaint as an 
gcomhpháirtíocht a bheidh ann amach anseo; á chur i bhfios go láidir, thairis sin, an gá 
atá le slabhraí luacha cobhsaí, iontaofa agus inbhuanaithe, go háirithe, ach ní go 
heisiach, le haghaidh táirgí íocshláinte; á chur i bhfios go láidir, áfach, an gá atá le 
machaire comhréidh agus neamhspleáchas straitéiseach an Aontais Eorpaigh a 
chaomhnú, go háirithe a mhéid a bhaineann le príomhthionscail;

12. den tuairim go bhféadfadh an Ríocht Aontaithe leanúint de bheith ina comhpháirtí 
tábhachtach i mbeartas spáis an Aontais, á chur i bhfios go láidir nach foláir aghaidh a 
thabhairt sa chaibidlíocht ar an rochtain a bheidh ag an Ríocht Aontaithe ar Chlár Spáis 
an Aontais amach anseo agus leasanna an Aontais á gcaomhnú ag an am céanna agus i 
gcomhréir leis an gcreat dlíthiúil is infheidhme maidir le rannpháirtíocht tríú tíortha i 
gClár Spáis an Aontais Eorpaigh;

13. á chur i bhfios go láidir go dtéann an comhar i réimse na slándála agus na cosanta chun 
tairbhe don Aontas agus don Ríocht Aontaithe agus má táthar chun leanúint de sin faoi 
chuimsiú an Chiste Eorpaigh Cosanta nó tionscnaimh a d’fhéadfadh a bheith ann amach 
anseo, ní foláir é a bheith bunaithe ar phrionsabail an chomhaontaithe fhoriomláin 
maidir leis an gcaidreamh a bheidh ann amach anseo;

14. ag dréim leis go mbeidh an Ríocht Aontaithe in ann leanúint den chomhar seanbhunaithe 
agus de mhalartú faisnéise le húdaráis náisiúnta i réimse na cibearshlándála; á iarraidh 
ar an Ríocht Aontaithe rannchuidiú go gníomhach le hiarrachtaí an Aontais cibear-
athléimneacht a mhéadú san Eoraip;

15. ag dréim leis go ndéanfar rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe sa Clár don Eoraip 
Dhigiteach a bhreithniú sa chomhaontú agus ag dréim leis go bhféadfaí comhar breise i 
réimse na hintleachta saorga idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe a bhunú; á mheas, 
thairis sin, go rachadh sé chun tairbhe don dá thaobh díriú ar ailíniú rialála na Ríochta 
Aontaithe maidir le spás coiteann sonraí Eorpach an Aontais agus le bearta rialála a 
bheidh ann amach anseo i réimse na hintleachta saorga;

16. á chreidiúint gur chun leasa shaoránaigh an Aontais é go leanfadh an Ríocht Aontaithe 
den rialachán fánaíochta a chur i bhfeidhm agus go n-éascóidh sé freisin gluaiseacht 
trasteorann daoine ar oileán na hÉireann; in éagmais comhaontú ina leith sin, go n-
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iarrfadh sí, áfach, ar oibreoirí coinníollacha comhionanna a dheonú dá gcustaiméirí de 
chuid AE agus de chuid na Ríochta Aontaithe araon.
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LITIR ÓN gCOISTE UM THALMHAÍOCHT AGUS UM FHORBAIRT TUAITHE

Antonio Tajani, Uas.
An Cathaoirleach
An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
AN BHRUISÉIL

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 (COM(2019/0194); COM(2018/0841); 
COM(2018/0834); COM(2018/0833) – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

A Chathaoirligh, a chara,

Rinne an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe breithniú ar an ábhar ag a 
chruinniú an 22 Eanáir 2020. Ag an gcruinniú sin1, chinn sé d’aon ghuth, a iarraidh ar an 
gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina mholadh:

Le dea-mhéin,

(signed) Norbert Lins, Uas.
MOLTAÍ

Ba mhaith le Coiste AGRI na pointí ríthábhachtacha seo a leanas a chur i bhfáth go láidir maidir 
leis an tionchar a bheidh ag Brexit ar thalmhaíocht AE agus na réitigh a mholtar sa Chomhaontú 
um Tharraingt Siar agus sa Dearbhú Polaitiúil. 

1. Ós rud é gur féidir deireadh a chur le cur i bhfeidhm shásraí agus íocaíochtaí CBT chuig 
an Ríocht Aontaithe go measartha éasca ó thaobh beartas talmhaíochta de per se, 
dealraíonn sé nach gcruthaíonn tarraingt siar na Ríochta Aontaithe fadhbanna dosháraithe 
. De bhrí go mbeadh deireadh na hidirthréimhse dá bhforáiltear sa Chomhaontú um 
Tharraingt Siar i gcomhthráth le deireadh an chreata airgeadais ilbhliantúil reatha (2014-

1 Bhí na daoine seo a leanas i láthair don vótáil chríochnaitheach: Norbert Lins (Cathaoirleach), Mairead 
McGuinness (Rapóirtéir don tuairim), Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Balázs 
Hidvéghi, Peter Jahr, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone Schmiedbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara 
Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑Dragoș Benea, Isabel Carvalhais, Paolo 
De Castro, Juozas Olekas, Massimiliano Smeriglio, Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, 
Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, 
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Benoît Biteau, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener, 
Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Luke Ming 
Flanagan, Petros Kokkalis, Dino Giarrusso, Ivan Vilibor Sinčić
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2020), d’éascófaí cúrsaí ina leith sin;

2. Mar sin féin, ba mhaith linn a chur i bhfios go mbeadh gá le forálacha maoinithe agus 
cuntais iomchuí arna socrú go cuí ag deireadh na tréimhse seo, amhail a fhoráiltear in 
Airteagal 132 den Chomhaontú, ag gabháil le haon síneadh ar an idirthréimhse, 
d’ainneoin go measfaí an Ríocht Aontaithe a bheith ina tríú tír faoin CAI ón mbliain 2021 
ar aghaidh;

3. Le linn na gcaibidlíochtaí ar an gComhaontú, ba chúis mhór bhuartha do Choiste AGRI a 
bhí sa chosaint leanúnach sa Ríocht Aontaithe ar an iliomad (níos mó ná 3000) Tásca 
Geografacha (TGanna) a bhfuil feidhm acu maidir le táirgí talmhaíochta, bia nó dí ar de 
thionscnamh AE iad. I ndáil leis sin, tá an Coiste sásta go dtugtar cosaint do TGanna an 
Aontais i dTuaisceart Éireann leis an téacs reatha, agus go dtugtar cosaint do TGanna an 
Aontais a formheasadh faoi dheireadh na hidirthréimhse i gcodanna eile den Ríocht 
Aontaithe;

4. Ba mhaith linn béim a leagan ar a thábhachtaí atá sé an chosaint sin a chaomhnú sna 
socruithe lena rialaítear an caidreamh a bheidh ann amach anseo. Thairis sin, ní hamháin 
gur cheart go gcumhdófaí leis na socruithe sin TGanna uile an Aontais atá ann cheana, ba 
cheart go n-áireofaí leo freisin, inár dtuairim, sásraí déthaobhacha comhair don aitheantas 
frithpháirteach arna thabhairt ag an Ríocht Aontaithe agus AE-27 do TGanna nua a 
formheasadh tar éis na hidirthréimhse agus, i gcás inarb ábhartha, i gcás ina scoirfeadh an 
Prótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann d’fheidhm a bheith aige de bhun Airteagal 
18 den Phrótacal sin;

5. Tuigimid go rímhaith go bhfuil impleachtaí ag saincheist na hÉireann agus Thuaisceart 
Éireann atá i bhfad níos leithne ná an earnáil talmhaíochta. Mar sin féin, i bhfianaise a 
thábhachtaí atá bacainní taraife agus neamhtharaife sa talmhaíocht, ghné chomhtháite 
agus idirspleách mhargaí talmhaíochta na hÉireann agus Thuaisceart Éireann, agus 
síorchúrsaíocht trasteorann ainmhithe beo, táirgí críochnaithe agus táirgí a bhfuil próiseáil 
bhreise ag teastáil ina leith, tá láimhseáil réidh na ceiste seo thar a bheith tábhachtach don 
earnáil sin. I ndáil leis sin, is geal le Coiste AGRI go bhfuil an status quo á choimeád, an 
teorainn dhofheicthe reatha agus comhar Thuaidh-Theas ar oileán na hÉireann mar a 
leagtar amach i gComhaontú Aoine an Chéasta é, ar choinníoll go ndeonaítear an toiliú 
daonlathach dá dtagraítear in Airteagal 18 den Phrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart 
Éireann;

6. Ag an am céanna, ba mhaith linn béim a leagan ar an ngéarghá atá ann le cur chun 
feidhme cuí an Phrótacail a áirithiú, ní hamháin chun an status quo thuas a choimeád, ach 
chun cosc a chur ar chruthú bealaí éalaithe i gcosaint taraife agus neamhtharaife an 
Aontais. Beidh obair an Chomhchoiste ríthábhachtach chun socruithe faoin bPrótacal a 
thabhairt chun críche. Ba cheart an dá chuspóir sin a léiriú agus a fhorfheidhmiú freisin 
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trí aon socruithe maidir leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí i gcás ina scoirfeadh an 
Prótacal d’fheidhm a bheith aige de bhun Airteagal 18;

7. Baineann na príomhshaincheisteanna talmhaíochta a thagann chun cinn de bharr Brexit le 
trádáil. Is iad táirgí talmhaíochta agus táirgí agraibhia na táirgí sin a bhfuil na leibhéil is 
airde cosanta taraife agus neamhtharaife acu san Aontas Eorpach mar is amhlaidh i 
bhformhór na dtíortha ar domhan, agus is dócha gurb amhlaidh a bheidh an cás sa Ríocht 
Aontaithe. Is í an earnáil sin, dá bhrí sin, is mó a bheidh thíos le tarraingt siar na Ríochta 
Aontaithe as an Aontas Custaim agus as an Margadh Aonair ag deireadh na 
hidirthréimhse, go háirithe ós rud é gur suntasach na méideanna trádála atá i gceist: ar 
bhonn na sreafaí trádála reatha, d’fhéadfadh an Ríocht Aontaithe a bheith ina 
phríomhchomhpháirtí trádála agraibhia ag AE-27 le haghaidh onnmhairí agus allmhairí 
araon tar éis Brexit;

8. Ba mhian linn, dá bhrí sin, a chur i bhfios má thagann an Comhaontú i bhfeidhm, go 
mbeidh sé ríthábhachtach leas a bhaint as an idirthréimhse chun socruithe cuimsitheacha 
a chaibidliú lena gcruthófar limistéar saorthrádála, amhail atá beartaithe faoin Dearbhú 
Polaitiúil. Ina éagmais sin, bheadh an earnáil talmhaíochta i ngleic le “cás tubaisteach” ó 
thaobh na trádála déthaobhaí de, leis an Ríocht Aontaithe agus AE-27 i mbun trádála faoi 
rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála, gan aon rochtain fhabhrach ar mhargadh a 
chéile, agus d’fhéadfadh sé freisin go mbeadh sé sin ina shiocair le deighilt a chruthú ó 
thaobh a gcreataí rialála faoi seach de. Is mian linn béim láidir a leagan, ó thaobh Choiste 
AGRI de, gur cheart gach iarracht a dhéanamh chun a leithéid de chás a sheachaint. Dá 
mba rud é nach mbeadh sé sin indéanta, thathantódh Coiste AGRI ar an gCoimisiún 
acmhainní leordhóthanacha a sholáthar chun na héifeachtaí ar fheirmeoirí agus an 
tionscal agraibhia a mhaolú i gcás drochthoradh ag deireadh na hidirthréimhse, díreach 
mar a bhí beartaithe i gcás mhainneachtain an Comhaontú um Tharraingt Siar a 
dhaingniú;

9. Beidh tionchar cinntitheach ar an earnáil ag an mbeartas náisiúnta talmhaíochta nua a 
chuirfidh an Ríocht Aontaithe i bhfeidhm tar éis di tarraingt siar as an Aontas agus ag na 
comhaontuithe trádála nua a chomhaontóidh sí le tríú tíortha eile. Mar sin féin, tá siad 
lasmuigh de raon feidhme na tuairime seo ar an gComhaontú;

10. Dá bhrí sin, tacaíonn Coiste AGRI go láidir leis an gComhaontú um Tharraingt Siar mar 
a chomhaontaigh idirbheartaithe an Aontais agus na Ríochta Aontaithe é agus a cuireadh 
faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa le toiliú a fháil ina leith, agus ag dréim leis go réiteoidh 
a theacht i bhfeidhm agus a chur chun feidhme cuí an bealach do shocruithe maidir leis 
an gcaidreamh a bheidh ann amach anseo lena gcaomhnófar, a mhéid is féidir, leasanna 
talmhaíochta AE.
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM CHULTÚR AGUS UM OIDEACHAS

David McAllister, Uas.
An Cathaoirleach
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
AN BHRUISÉIL

Bernd Lange, Uas.
An Cathaoirleach 
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann 
(2020/2023(INI))

A Chathaoirleacha, a chairde,

Thar ceann an Choiste um Chultúr agus um Oideachas, ba mhaith liom tuairim Choiste CULT 
a chur faoi do bhráid – i bhfoirm litreach – i ndáil leis an tuarascáil thuasluaite. Mar a iarradh, 
leagtar amach an tuairim mar rannchuidiú leis an rún.

Má bhíonn aon cheist agat maidir lenár dtuairim nó más mian leat aon phointe atá inti a phlé, 
ná bíodh drogall ort dul i dteagmháil liom. 

Le dea-mhéin,

Sabine Verheyen, Uas.
Cathaoirleach, An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

MOLTAÍ

A. de bhrí nach mór go mbeadh cosaint agus cur chun cinn na héagsúlachta cultúrtha agus 
teangeolaíche mar bhunchloch aon chomhaontaithe leis an Ríocht Aontaithe amach 
anseo;

B. de bhrí gur cuid lárnach é an comhar i réimsí an oideachas, an chultúir agus an 
mhalartaithe óige de dhlúthghaolmhaireacht chomhoibríoch agus tháirgiúil le tríú tír ar 
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bith; de bhrí gur comhpháirtí ríthábhachtach de chuid an Aontais í an Ríocht Aontaithe i 
réimsí an oideachais, an chultúir, na hóige agus na foghlama teanga; de bhrí, cé go 
bhfuil an comhaontú nua deartha chun próiseas dibhéirseachta a bhainistiú, gur cheart 
don Aontas agus don Ríocht Aontaithe iarracht a dhéanamh cur leis an dlúthchomhar 
mór atá ann cheana sna réimsí sin ar bhonn na bhfréamhacha comhchoiteanna arna 
mbunú le linn chomhaltas na Ríochta Aontaithe den Aontas, a mhair 47 mbliana; de 
bhrí go gcuideodh rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gcláir Erasmus+, Eoraip na 
Cruthaitheachta agus an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh le tacú le dlúthchomhar 
leanúnach agus líonraí éifeachtacha agus iad a chothú;

 C. de bhrí go mbeadh luach soiléir ag rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gclár 
Erasmus+ do thairbhithe an chláir sa Ríocht Aontaithe agus ar fud an Aontais; de bhrí 
nach mór go n-urramófaí gach riail ábhartha agus coinníoll rannpháirtíochta le 
rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe in Erasmus+, faoi mar atá leagtha síos sa 
Rialachán maidir leis an gclár; de bhrí nach féidir leis an Ríocht Aontaithe cumhacht 
chinnteoireachta a theachtadh i ndáil leis an gclár; de bhrí go luann an Ríocht Aontaithe, 
ina sainordú caibidlíochta, go ndéanfaidh sí breithniú ar bheith rannpháirteach i 
ngnéithe de Erasmus+ ar bhonn am-shrianta;

D. de bhrí, go dtí seo, nach bhfuil aon rún curtha in iúl ag an Ríocht Aontaithe i dtaca le 
leanúint lena rannpháirtíocht i gclár Eoraip na Cruthaitheachta nó i gclár an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh;

E. de bhrí go dtugann an Ríocht Aontaithe dá haire, ina sainordú caibidlíochta, go 
bhféadfaí ‘trádáil i seirbhísí closamhairc a chur chun cinn’ leis an gComhaontú leis an 
Aontas; de bhrí go raibh feidhm i gcónaí ag ‘exception culturelle’ i gcomhaontuithe 
saorthrádála le tríú tíortha agus nach bhfuil aon fhasach ann do chomhaontú 
saorthrádála de chuid an Aontais lena soláthraítear rochtain atá coibhéiseach le rochtain 
ar an margadh aonair do sholáthraithe seirbhíse de chuid na meán closamhairc atá 
lonnaithe lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE);

F. de bhrí go leagtar síos íoschaighdeáin le Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc le 
haghaidh sheirbhísí na meán closamhairc chun a áirithiú go ndéantar atarchur gan bhac 
ar sheirbhísí na meán closamhairc ar bhonn phrionsabal na tíre tionscnaimh;

G. de bhri go ndearnadh saorghluaiseacht earraí a thabhairt i gcomhréir le cosaint réada 
cultúrtha atá luachmhar ó thaobh na n-ealaíon, na staire nó na seandálaíochta de trí 
rialacha an Aontais; de bhrí nach dtugann an Ríocht Aontaithe aon leid ina sainordú 
caibidlíochta maidir leis an gcaoi a bhfuil comhar beartaithe aici amach anseo i ndáil le 
réada cultúrtha a chosaint;

1. á mheas gur cheart go soiléireofaí sa chomhaontú go ndéanfar éagsúlacht chultúrtha 
agus theangeolaíoch a urramú ann i gcomhréir le Coinbhinsiún UNESCO ar Éagsúlacht 
Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur Chun Cinn;

2. á chur in iúl gur geal léi an ráiteas soiléir i dtreoracha caibidlíochta an Aontais gur 
cheart go gcuimseofaí idirphlé agus malartú i réimsí an oideachais agus an chultúir sa 
chaidreamh idir AE agus an Ríocht Aontaithe amach anseo; á chur in iúl gur oth léi go 
bhfuil uaillmhian den chineál céanna in easnamh i sainordú caibidlíochta na Ríochta 
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Aontaithe; á chreidiúint gur réamhriachtanas é dlúthchomhar, lena gcuirtear le naisc atá 
ann cheana, i gcomhair gaolmhaireacht rathúil idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe 
agus á iarraidh go mbeadh uaillmhian ann ina leith sin; á mheabhrú di gur 
bunriachtanach soghluaisteacht daoine aonair i dtaca le malartú a chothú agus á chur in 
iúl gur geal léi na forálacha i dtaca le soghluaisteacht ar mhaithe le staidéar, oiliúint 
agus malartú óige arna leagan amach i ndréacht-téacs an chomhaontaithe arna fhoilsiú 
ag an gCoimisiún; á chur in iúl gur cúis bhuartha di, áfach, nach ndéanann na forálacha 
lena rialaítear teacht isteach agus fanacht daoine nádúrtha chun críocha gnó riachtanais 
na hearnála cultúrtha agus cruthaithí a chomhlíonadh agus gur baol leo go ndéanfaí 
malartú cultúrtha leanúnach a shrianadh;

3. á chur in iúl gur geal léi an ráiteas ó rialtas na Ríochta Aontaithe go bhfuil tiomantas 
aige fós i dtaca le malartuithe oideachais idirnáisiúnta; á athdhearbhú go dtacaíonn sí le 
rannpháirtíocht leanúnach na Ríochta Aontaithe i gclár Erasmus+; á mheabhrú di nach 
mór don Ríocht Aontaithe ranníocaíocht atá iomlán agus cothrom a dhéanamh chun 
bheith rannpháirteach sa chlár; ag cur béim ar an bhfíoras, má tá an Ríocht Aontaithe le 
bheith rannpháirteach in Erasmus+, nach mór di a bheith go hiomlán rannpháirteach sa 
chlár go ceann fhad iomlán an chláir faoi CAI; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé na 
coinníollacha riachtanacha do shoghluaisteacht foghlama faoi Erasmus+ a áirithiú sa 
Ríocht Aontaithe agus in AE araon, lena n-áirítear cóir chomhionann d’fhoghlaimeoirí 
ar mhalartú, mar shampla maidir le táillí teagaisc, rochtain éasca ar chroísheirbhísí agus 
le hualaigh airgeadais nó riaracháin gan údar cuí a sheachaint;

4. á aithint nach bhfuil aon rún curtha in iúl ag an Ríocht Aontaithe go dtí seo i dtaca le 
leanúint lena rannpháirtíocht i gclár Eoraip na Cruthaitheachta nó i gclár an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh; á thabhairt dá haire go gcuirfidh an cinneadh srian ar 
dhlúthchomhar i réimsí an chultúir agus an mhalartaithe óige;

5. ag tacú amach is amach leis an tsoiléireacht atá i dtreoracha caibidlíochta an Aontais gur 
cheart seirbhísí closamhairc a eisiamh ó raon feidhme na comhpháirtíochta eacnamaíche 
agus ag tathant ar an gCoimisiún fanacht diongbháilte i dtaca leis an seasamh sin;

6. á chur i bhfáth nach féidir rochtain ar an margadh a ráthú do sheirbhísí closamhairc san 
Aontas ach amháin má chuirtear Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc chun feidhme 
go hiomlán, ionas go ndeonófar na cearta atarchurtha céanna don dá thaobh; á 
mheabhrú di go n-aicmeofar inneachar arb í an Ríocht Aontaithe a áit tionscnaimh fós 
mar ‘shaothair Eorpacha’ tar éis dheireadh na hidirthréimhse, fad is go mbeidh saothair 
san áireamh i gcuóta inneachair na ‘saothar Eorpach’, arb iad a n-áit tionscnaimh tíortha 
nach Ballstáit iad agus nach cuid de LEE iad, ar páirtithe iad i gCoinbhinsiún 
Chomhairle na hEorpa um Theilifís Trasteorann;

7. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil saincheisteanna san áireamh i dtreoracha 
caibidlíochta an Aontais a bhaineann le réada cultúrtha a tógadh go neamhdhleathach a 
thabhairt ar ais nó a aiseag dá dtíortha tionscnaimh; á mheabhrú di go bhfuil bearta 
déanta ag an Aontas le blianta beaga anuas chun aghaidh a thabhairt ar chosaint agus ar 
chaomhnú réad cultúrtha agus á chur i bhfáth a thábhachtaí atá comhar leanúnach leis an 
Ríocht Aontaithe sa réimse sin.
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LITIR ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ DLÍTHIÚLA

David McAllister, Uas.
An Cathaoirleach 
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
AN BHRUISÉIL

Bernd Lange, Uas.
An Cathaoirleach 
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar na Moltaí maidir leis na 
caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine 
Móire agus Thuaisceart Éireann (2020/2023(INI))

A Chathaoirleacha, a chairde,

Ag cruinniú an 18 Feabhra 2020, chinn Comhordaitheoirí an Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla 
tuairim a thabhairt uathu i bhfoirm litreach, i gcomhréir le Riail 56(1) de na Rialacha Nós 
Imeachta, maidir leis an Tuarascáil ar an sainordú beartaithe i gcomhair caibidlíochtaí leis an 
Ríocht Aontaithe (2020/2023(INI)), le béim ar inniúlachtaí ár gCoiste. Ar an dáta céanna, 
ceapadh mé mar Rapóirtéir don tuairim i mo cháil mar Chathaoirleach an Choiste.

Moltaí:

Ag a chruinniú an 7 Bealtaine 2020, chinn an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla dá réir sin, le 20 
vóta i bhfábhar, 2 vóta i gcoinne agus 2 staonadh1, iarraidh ar an gCoiste um Ghnóthaí 
Eachtracha agus ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá freagrach, na 
moltaí seo a leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin. 

1 Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair don vótáil chríochnaitheach: Adrián Vázquez Lázara (Cathaoirleach), 
Ibán García Del Blanco (Leas-Chathaoirleach), Sergey Lagodinsky (Leas-Chathaoirleach), Raffaele Stancanelli 
(Leas-Chathaoirleach), Marion Walsmann (Leas-Chathaoirleach), Manon Aubry, Daniel Buda, Gunnar Beck, 
Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, 
Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Marie 
Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos. 



RR\1207540GA.docx 143 PE650.385v02-00

GA

Déantar na moltaí le haird chuí á tabhairt ag an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar na nithe seo 
a leanas: rún an 12 Feabhra 2020 ó Pharlaimint na hEorpa ar an sainordú beartaithe i 
gcomhair caibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine 
Móire agus Thuaisceart Éireann2; cinneadh ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 ar an sainordú 
beartaithe i gcomhair caibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na 
Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann3 Comhaontú an 24 Eanáir 2020 maidir leis an 
Ríocht Aontaithe a bheith ag Tarraingt Siar as an Aontas agus an dearbhú polaitiúil lena 
leagtar amach an creat don ghaolmhaireacht sa todhchaí;4 agus an dréacht-téacs de 
Chomhaontú an 19 Márta 2020 maidir leis an gComhpháirtíocht Nua leis an Ríocht 
Aontaithe.5

Gnéithe institiúideacha agus cothrománacha

1. Beidh impleachtaí bunreachtúla agus dlíthiúla forleathana don Ríocht Aontaithe agus AE 
araon ag na caibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine 
Móire agus Thuaisceart Éireann, agus beidh tionchar suntasach fadtéarmach ag forálacha an 
chomhaontaithe bheartaithe ar bheatha saoránach agus ar ghnólachtaí sa Ríocht Aontaithe 
agus in AE. Dá bhrí sin, ba cheart an cur chuige maidir le próiseas agus substaint na 
gcaibidlíochtaí seo a bheith á chur i bhfeidhm i bhfianaise luachanna an smachta reachta agus 
ráthaíochtaí trédhearcachta, deimhneachta dlíthiúla agus i dtaca le hinrochtaineacht an dlí. 

2. Ní fhéadfaí béim níos mó a chur ar an bhfíoras, i ndáil leis sin, nach féidir comhaontú 
maidir le gaolmhaireacht sa todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe a dhearadh ach 
amháin má tá sé bunaithe ar chur chun feidhme dílis agus éifeachtach an Chomhaontaithe um 
Tharraingt Siar, ar cheart féachaint air mar réamhchoinníoll riachtanach i gcomhair comhar 
fónta agus mar ráthaíocht íosta ionracais agus muiníne frithpháirtí idir an dá pháirtí. 

3. á mheabhrú di gur thug an dá Pháirtí gealltanas sa Dearbhú Polaitiúil6 gur cheart go 
mbeadh an ghaolmhaireacht sa todhchaí bunaithe ar chreat institiúideach uileghabhálach lena 
gcumhdófaí caibidlí agus comhaontuithe nasctha a bhaineann le réimsí sonracha comhair. 
Beidh na comhaontuithe forlíontacha sin ina gcuid lárnach den chaidreamh déthaobhach 
iomlán arna rialú ag an gComhaontú sa todhchaí agus beidh siad mar chuid den chreat 
foriomlán. 

4. I bhfianaise an mhéid sin, ba cheart go ndéanfaí foráil leis an gcomhaontú beartaithe maidir 
le creat cuimsitheach rialachais agus sásra daingean um réiteach díospóidí san áireamh. I ndáil 

2 P9_TA(2020)0033. 
3 Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear tús a chur le caibidlíochtaí le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire 
agus Thuaisceart Éireann maidir le comhaontú nua comhpháirtíochta (5870/20) agus Iarscríbhinn a ghabhann le 
Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear tús a chur le caibidlíochtaí le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire 
agus Thuaisceart Éireann maidir le comhaontú nua comhpháirtíochta (5870/20 ADD 1 REV 3). 
4 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 (IO L 29 I, 31.1.2020, lch. 
7). 
5 UKTF(2020)14. 
6 Dearbhú Polaitiúil lena leagtar amach an Creat don Ghaolmhaireacht sa Todhchaí idir an tAontas Eorpach agus 
an Ríocht Aontaithe.
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leis sin, tá sé ríthábhachtach go ndéanfaí bunchloch chóras breithiúnach AE a ráthú sa 
chomhaontú maidir leis an gcomhpháirtíocht sa todhchaí, eadhon a nós imeachta um tharchur 
chun réamhrialú roimh Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE), a bhfuil sé mar 
aidhm leis a áirithiú gur ann do léirmhíniú, comhsheasmhacht, lánéifeacht agus uathriail dhlí 
AE ar bhonn aonfhoirmeach a mhéid a bhaineann le dlí na mBallstát agus an dlí idirnáisiúnta. 
Dá bhrí sin, áiritheofar nach mbeidh aon chomhlacht, a chuirfear ar bun leis an gcomhaontú 
beartaithe chun léirmhíniú agus cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an chomhaontaithe sin a ráthú, 
inniúil chun aon choincheap de chuid dhlí AE a scrúdú agus a léirmhíniú agus nach mbeidh sé 
in ann AE agus a institiúidí a chur faoi cheangal, i bhfeidhmiú a gcumhachtaí inmheánacha, i 
ndáil le léirmhíniú ar leith de rialacha dhlí AE.7 Dá bhrí sin, caithfear aon phointe de dhlí AE 
den chineál sin a tharchur chuig CBAE. 

Maoin intleachtúil 

5. Leis an gComhaontú um Tharraingt Siar, cuirtear sásra ar bun le haghaidh ardleibhéal 
cosanta do thásca geografacha, do shonrúcháin tionscnaimh nó do shainearraí traidisiúnta arna 
ráthú san Aontas ar an lá deireanach den idirthréimhse de bhua Rialacháin ar leith de chuid an 
Aontais, amhail ó dheireadh na hidirthréimhse, gan aon athscrúdú, sa Ríocht Aontaithe.8 Sa 
chaoi chéanna, ba cheart go ndéanfaí foráil leis an gcomhaontú beartaithe maidir le 
comhpháirtíocht sa todhchaí maidir le sásra chun cosaint dhinimiciúil a thabhairt sa Ríocht 
Aontaithe do thásca geografacha, do shonrúcháin tionscnaimh nó do shainearraí traidisiúnta 
bunaithe ar an gcreat dlíthiúil a bheidh in AE sa todhchaí, agus ba cheart go n-áireofaí an 
fhéidearthacht ann go mbeadh dlúthchomhar déthaobhach ann idir Oifig Maoine Intleachtúla 
an Aontais Eorpaigh (EUIPO) agus na hOifigí Maoine Intleachtúla sa Ríocht Aontaithe.

6. Ba cheart go mbeadh na nithe seo a leanas sa chomhaontú beartaithe freisin: bearta láidre 
agus in-fhorfheidhmithe lena gcumhdaítear aithint agus cosaint ardleibhéil ar cheart maoine 
intleachtúla, amhail cóipcheart agus cearta gaolmhara, trádmharcanna agus dearaí tionscail, 
paitinní agus rúin cheirde, atá bunaithe ar chreat dlíthiúil reatha AE agus ar an gcreat a bheidh 
ann amach anseo. Sa chomhthéacs sin, agus ós rud é nach bhfuil a síniú tarraingthe siar ag an 
Ríocht Aontaithe ón gComhaontú maidir le Cúirt Aontaithe Paitinní, ba cheart measúnú agus 
meastóireacht a dhéanamh go cúramach ar an bhféidearthacht go bhféadfadh an Ríocht 
Aontaithe cuid den Chúirt Aontaithe Paitinní bheartaithe a óstáil agus rannchuidiú le paitinn 
aonadach de chuid AE a chruthú. 

Dlí na gcuideachtaí

7. Ionas go seachnófar ísliú caighdeán agus go n-áiritheofar seasamh dlí sa Ríocht Aontaithe 
agus in AE, is inmhianaithe go n-áireofaí íoschaighdeáin chomhchoiteanna sa chomhaontú 
beartaithe maidir le hoibríochtaí a chur ar bun agus a dhéanamh, le cosaint do 
scairshealbhóirí, creidiúnaithe nó fostaithe, le rialacha tuairiscithe, iniúchóireachta agus 
trédhearcachta do chuideachtaí, mar aon le haitheantas frithpháirteach cinntí breithiúnacha 
maidir le hathstruchtúrú agus féimheacht nó dócmhainneacht.

7 Chuige sin, féach: Tuairim 2/13 ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i gcomhthéacs aontachas an 
Aontais Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, 
ECLI:EU:C:2014:2454, mír 184.
8 Féach: Teideal IV, Airteagal 54 maidir le “Cosaint leanúnach sa Ríocht Aontaithe ar chearta cláraithe nó 
deonaithe”.



RR\1207540GA.docx 145 PE650.385v02-00

GA

Comhar i réimse an cheartais shibhialta, lena n-áirítear i gcúrsaí teaghlaigh

8. Tá ríthábhacht ag baint le comhar breithiúnach sibhialta chun trádáil agus idirghníomhú 
gnó idir saoránaigh agus cuideachtaí amach anseo a áirithiú agus chun go soláthrófar 
deimhneacht agus cosaint leordhóthanach de pháirtithe in idirbhearta trasteorann agus 
gníomhaíochtaí eile. I bhfianaise an mhéid sin, agus leasanna AE á gcosaint agus i bhfianaise 
fheidhmiú cuí Choinbhinsiún Lugano, ba cheart measúnú cúramach a dhéanamh ar cibé an 
bhféadfadh nó nach bhféadfadh an Coinbhinsiún sin, ina gcóipeáiltear téacs dhlí ginearálta 
AE maidir le dlínse shibhialta agus aithint breithiúnas sa chaoi ina raibh sé in 2007 agus lena 
leathnaítear an dlí sin chun an Iorua, an Íoslainn, agus an Eilvéis a chumhdach, a bheith ina 
réiteach leormhaith i gcomhthéacs na comhpháirtíochta atá beartaithe leis an Ríocht Aontaithe 
agus cibé ar cheart nó nár cheart an rogha a thabhairt do Ballstáit den Aontas nach bhfuil ag 
glacadh páirt sa limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais a bheith rannpháirteach sa 
Choinbhinsiún sin mar pháirtithe conarthacha ar leithligh. Chun na críche sin, ba cheart a 
mheas freisin, le haontachas na Ríochta Aontaithe mar pháirtí neamhspleách le gcóras 
Lugano, cibé an mbeadh nó nach mbeadh AE in ann cothromaíocht fhoriomlán a chuid 
gaolmhaireachtaí le tríú tíortha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta a chaomhnú, nó cibé an 
mbeadh nó nach mbeadh réiteach nua, lena bhféadfaí ‘ailíniú dinimiciúil’ a áirithiú idir an dá 
pháirtí, níos iomchuí. Sa dara chás díobh sin, thiocfadh an caidreamh seachtrach i réimsí arna 
gcumhdach ag dlí sibhialta idirnáisiúnta AE faoi inniúlacht eisiach an Aontais Eorpaigh agus 
bheadh sé ina chuid lárnach dá ord dlíthiúil, agus é faoi réir an tsásra um réamhrialú.

9. Ba cheart go n-aimseofaí réiteach fiúntach agus cuimsitheach leis an gcomhaontú beartaithe 
a mhéid a bhaineann le freagracht pósta, tuismitheora agus ábhair theaghlaigh eile go háirithe. 
Is díol sásaimh é rún na Ríochta Aontaithe aontú le Coinbhinsiún na Háige 2007 maidir le 
hAisghabháil Idirnáisiúnta Tacaíocht Leanaí agus Cineálacha Eile de Chothabháil Teaghlaigh. 
Mar sin féin, meabhraítear go bhfuil AE tar éis dul níos faide ná Coinbhinsiún na Háige 
maidir le roinnt saincheisteanna de chuid an dlí shibhialta, trí reachtaíocht a ghlacadh atá níos 
mionsonraithe maidir le dlínse shibhialta, coinbhleacht dlí agus aithint breithiúnas idir tíortha. 
Sa chomhthéacs sin, ba cheart go mbeadh aon fhorálacha maidir le forfheidhmiú 
cómhalartach i dtaca le hábhair theaghlaigh sa chomhaontú beartaithe bunaithe ní hamháin ar 
phrionsabal mhuinín fhrithpháirteach na gcóras breithiúnach, ach freisin ar ráthaíochtaí 
bunreachtúla áirithe agus caighdeáin chomhchoiteanna i dtaca le cearta bunúsacha a bheith 
ann. 

Tá súil agam go mbeidh an méid thuasluaite ina rannchuidiú tábhachtach leis an tairiscint i 
gcomhair rúin arna dréachtú go comhpháirteach ag an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus 
an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta. 

Le dea-mhéin,

Adrián Vázquez Lázara
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