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LEASUITHE 001-019 
ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha

Tuarascáil
Andreas Schieder, Seán Kelly, Danuta Maria Hübner A9-0248/2022
Cearta an Aontais i bhforfheidhmiú agus i gcur chun feidhme an Chomhaontaithe um 
Tharraingt Siar na Ríochta Aontaithe agus an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an 
tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe

Togra le haghaidh rialacháin (COM(2022)0089 – C9-0059(2022) – 2022/0068(COD))

_____________________________________________________________

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Féadfaidh an tAontas agus an Ríocht 
Aontaithe comhaontuithe déthaobhacha 
eile a thabhairt i gcrích eatarthu, ar 
comhaontuithe iad atá ina gcomhaontuithe 
forlíontacha ar an gComhaontú Trádála 
agus Comhair agus tá na comhaontuithe 
forlíontacha sin ina gcuid ríthábhachtach 
den chaidreamh déthaobhach foriomlán de 
réir mar a rialaítear sa Chomhaontú seo 
agus tá siad ina gcuid den chreat foriomlán.

(4) Féadfaidh an tAontas agus an Ríocht 
Aontaithe comhaontuithe déthaobhacha 
eile a thabhairt i gcrích eatarthu, ar 
comhaontuithe iad atá ina gcomhaontuithe 
forlíontacha ar an gComhaontú Trádála 
agus Comhair agus tá na comhaontuithe 
forlíontacha sin ina gcuid ríthábhachtach 
den chaidreamh déthaobhach foriomlán de 
réir mar a rialaítear sa Chomhaontú seo 
agus tá siad ina gcuid den chreat foriomlán. 
I gcomhréir le hAirteagal 774 den 
Chomhaontú Trádála agus Comhair níl 
feidhm ag an gcomhaontú sin maidir le 
Giobráltar ná níl aon éifeachtaí aige sa 
chríoch sin, agus déanfar an caidreamh 
idir an tAontas agus Giobráltar amach 
anseo a mhionsonrú i gcomhaontú ar 
leith. I gcomhréir leis an ráiteas ón 
gComhairle Eorpach an 25 Samhain 2018 
beidh gá le comhaontú roimh ré ó Ríocht 
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na Spáinne;

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Más gá cearta an Aontais a 
fheidhmiú i ndáil leis an gComhaontú um 
Tharraingt Siar agus an Comhaontú 
Trádála agus Comhair a chur chun feidhme 
agus a fhorfheidhmiú, ba cheart don 
Aontas a bheith in ann úsáid iomchuí a 
bhaint as na hionstraimí atá ar fáil dó go 
pras agus ar bhealach comhréireach 
éifeachtach solúbtha, agus na Ballstáit 
rannpháirteach go hiomlán an tráth 
céanna. Ba cheart don Aontas a bheith in 
ann bearta iomchuí a dhéanamh freisin 
mura féidir dul ar iontaoibh réitigh 
cheangailtigh díospóidí faoi na 
Comhaontuithe sin ar bhealach éifeachtach 
toisc nach n-oibríonn an Ríocht Aontaithe i 
gcomhar chun an iontaoibh sin a bhaint 
amach. Dá bhrí sin, is gá rialacha agus 
nósanna imeachta a leagan síos lena 
rialófar glacadh na mbeart sin.

(5) Más gá don Aontas a chearta a 
fheidhmiú i ndáil leis an gComhaontú um 
Tharraingt Siar, lena n-áirítear an 
Prótacal maidir le hÉirinn agus 
Tuaisceart Éireann, agus an Comhaontú 
Trádála agus Comhair a chur chun feidhme 
agus a fhorfheidhmiú, ba cheart go mbeadh 
an tAontas in ann úsáid iomchuí a bhaint 
as na hionstraimí atá ar fáil dó go pras agus 
ar bhealach comhréireach éifeachtach 
solúbtha, agus na Ballstáit a bheith 
rannpháirteach go hiomlán agus 
Parlaimint na hEorpa á chur ar an eolas 
láithreach agus go hiomlán.  Ba cheart 
don Aontas a bheith in ann bearta iomchuí 
a dhéanamh freisin mura féidir dul ar 
iontaoibh réitigh cheangailtigh díospóidí 
faoi na Comhaontuithe sin ar bhealach 
éifeachtach toisc nach n-oibríonn an Ríocht 
Aontaithe i gcomhar chun an iontaoibh sin 
a bhaint amach. Dá bhrí sin, is gá rialacha 
agus nósanna imeachta a leagan síos lena 
rialófar glacadh na mbeart sin.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Chun éifeacht a thabhairt 
d’inniúlachtaí rialaithe polaitiúla 
Pharlaimint na hEorpa a leagtar síos in 
Airteagal 14(1) den Chonradh ar an 
Aontas Eorpach agus in Airteagal 218(10) 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh, ba cheart Parlaimint na 
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hEorpa a chur go hiomlán ar an eolas, in 
am trátha agus san am céanna leis an 
gComhairle, faoi na deacrachtaí ar fad a 
d’fhéadfadh teacht chun cinn, go háirithe 
sáruithe a d’fhéadfadh a bheith déanta ar 
na Comhaontuithe agus cásanna eile a 
bhféadfaí bearta a dhéanamh mar 
thoradh orthu de bhun an Rialacháin seo, 
faoin rún atá ag an gCoimisiún aon 
bhearta forfheidhmiúcháin a ghlacadh 
faoi na Comhaontuithe agus faoin obair a 
lean aon bhearta a rinneadh chun 
malartú fónta tuairimí a éascú, lena n-
áirítear cásanna inar gá gníomh 
práinneach a dhéanamh. Ba cheart an 
deis a bheith ag Parlaimint na hEorpa a 
tuairim a chur in iúl don Choimisiún, 
agus ba cheart don Choimisiún é a 
bhreithniú sula nglacfaidh sé aon bhearta 
forfheidhmiúcháin.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5b) Gan dochar do chumhachtaí an 
Choimisiúin a leagtar síos sa Rialachán 
seo, ba cheart Parlaimint na hEorpa agus 
an Chomhairle a bheith in ann a gceart 
chun grinnscrúdaithe a fheidhmiú faoi 
Airteagal 11 de Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Chun a áirithiú go leanfaidh an 
Rialachán seo de bheith oiriúnach dá 
fheidhm, ba cheart don Choimisiún, 
laistigh de chúig bliana tar éis a theacht i 

(7) D’fhonn a áirithiú go leanfaidh an 
Rialachán seo de bheith oiriúnach dá 
fheidhm, ba cheart don Choimisiún, 
laistigh de thrí bliana tar éis a theacht i 
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bhfeidhm, athbhreithniú a dhéanamh ar a 
raon feidhme agus ar a chur chun feidhme 
agus na torthaí uaidh sin a thuairisciú do 
Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do 
Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa agus do Choiste na Réigiún.

bhfeidhm, athbhreithniú a dhéanamh ar a 
raon feidhme agus ar a chur chun feidhme 
agus na torthaí uaidh sin a thuairisciú do 
Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do 
Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa agus do Choiste na Réigiún, lena 
ngabhfaidh tograí ábhartha reachtacha i 
gcás inarb iomchuí.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit 
cuspóir an Rialacháin seo a ghnóthú go 
leordhóthanach, eadhon rialacha agus 
nósanna imeachta a leagan síos lena 
rialaítear feidhmiú chearta an Aontais faoin 
gComhaontú um Tharraingt Siar agus faoin 
gComhaontú Trádála agus Comhair, agus 
an Coimisiún a chumhachtú na bearta is ga 
a ghlacadh, lena n-áirítear, de réir mar is 
iomchuí, srianta ar thrádáil, infheistíocht, 
nó gníomhaíochtaí eile laistigh de raon 
feidhme an dara Comhaontú sin, agus, de 
bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, gur 
fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta mar a leagtar amach in 
Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach. Thairis sin, ós rud é gurb é an 
tAontas amháin atá ina Pháirtí sa 
Chomhaontú Trádála agus Comhair agus 
sa Chomhaontú um Tharraingt Siar, is é 
an tAontas amháin is féidir gníomhaíocht 
a dhéanamh ar leibhéal an dlí 
idirnáisiúnta i ndáil leis na 
comhaontuithe sin. I gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta a leagtar 
amach san Airteagal sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun an cuspóir sin a ghnóthú.

(9) Ós rud é gurb é an tAontas amháin 
atá ina pháirtí sa Chomhaontú Trádála 
agus Comhair agus sa Chomhaontú um 
Tharraingt Siar, is é an tAontas amháin is 
féidir gníomhaíocht a dhéanamh ar 
leibhéal an dlí idirnáisiúnta i ndáil leis na 
comhaontuithe sin, sa chás go mbaineann 
siad le hinniúlachtaí eisiacha an Aontais, 
ní féidir leis na Ballstáit cuspóir an 
Rialacháin seo a ghnóthú go 
leordhóthanach, eadhon rialacha agus 
nósanna imeachta a leagan síos lena 
rialaítear feidhmiú chearta an Aontais faoin 
gComhaontú um Tharraingt Siar agus faoin 
gComhaontú Trádála agus Comhair, agus 
an Coimisiún a chumhachtú na bearta is gá 
a ghlacadh, lena n-áirítear, de réir mar is 
iomchuí, srianta ar thrádáil, infheistíocht 
nó gníomhaíochtaí eile laistigh de raon 
feidhme an dara Comhaontú sin, agus, de 
bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, gur 
fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta mar a leagtar amach in 
Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na 
comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir 
sin a ghnóthú.
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Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cóir fhabhrach ábhartha an táirge/na 
dtáirgí lena mbaineann a fhionraí mar a 
leagtar amach in Airteagal 34 den 
Chomhaontú Trádála agus Comhair;

(a) cóir fhabhrach ábhartha an táirge nó 
na dtáirgí lena mbaineann a fhionraí go 
sealadach mar a leagtar amach in 
Airteagal 34 den Chomhaontú Trádála agus 
Comhair;

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na bearta atá le glacadh de bhun 
mhír 1, cinnfear iad ar bhonn na gcritéar 
seo a leanas, i bhfianaise na faisnéise atá ar 
fáil agus leas ginearálta an Aontais:

2. Cinnfear na bearta atá le glacadh de 
bhun mhír 1 ar bhonn a gcomhréireachta 
leis na cuspóirí atá á saothrú, a n-
éifeachtacht maidir leis na comhaontuithe 
dá dtagraítear in Airteagal 1(1) a bheith á 
gcomhlíonadh ag an Ríocht Aontaithe 
agus cuirfear san áireamh na critéir seo a 
leanas agus aon chritéir shonracha a 
fhéadfar a bhunú sna comhaontuithe dá 
dtagraítear in Airteagal 1(1) maidir leis 
na bearta dá dtagraítear in Airteagal 1(2), 
i bhfianaise na faisnéise atá ar fáil agus 
leas ginearálta an Aontais:

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) éifeachtacht na mbeart chun an 
Ríocht Aontaithe a spreagadh chun na 
comhaontuithe dá dtagraítear in Airteagal 
1(1) a chomhlíonadh;

scriosta
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Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) acmhainneacht na mbeart faoiseamh 
a thabhairt d’oibreoirí eacnamaíocha san 
Aontas a ndéanann bearta na Ríochta 
Aontaithe difear dóibh;

(b) acmhainneacht na mbeart faoiseamh 
a thabhairt d’oibreoirí eacnamaíocha agus 
do gheallsealbhóirí san Aontas a ndéanann 
bearta na Ríochta Aontaithe difear dóibh;

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) aon chritéir shonracha a d’fheadfaí 
a shuíomh sna comhaontuithe dá 
dtagraítear in Airteagal 1(1) i ndáil leis na 
bearta dá dtagraítear in Airteagal 1(2).

scriosta

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Déanfaidh an Coimisiún Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle a chur go 
hiomlán ar an eolas san am céanna agus 
in am trátha faoi na deacrachtaí ar fad a 
d’fhéadfadh teacht chun cinn, go háirithe 
sáruithe a d’fhéadfadh a bheith déanta ar 
na Comhaontuithe agus cásanna eile a 
bhféadfaí bearta a dhéanamh mar 
thoradh orthu de bhun an Rialacháin seo, 
faoin rún atá aige aon bhearta dá 
dtagraítear i mír 1 a ghlacadh agus faoin 
obair a lean aon bhearta a rinneadh chun 
malartú fónta tuairimí a éascú.  
Féadfaidh Parlaimint na hEorpa a 
tuairim a thabhairt don Choimisiún agus 
breithneoidh an Coimisiún é sula 
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nglacfaidh sé aon bhearta 
forfheidhmiúcháin. Mura gcloífidh an 
Coimisiún le seasamh Pharlaimint na 
hEorpa, tabharfaidh sé míniú ar na 
cúiseanna nach ndearna sé amhlaidh.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. I gcás ina mbeidh ábhar imní ar leith 
ann do Bhallstát amháin nó níos mó, 
féadfaidh an Ballstát sin nó na Ballstáit 
sin a iarraidh ar an gCoimisiún na bearta 
dá dtagraítear in Airteagal 1(2) a ghlacadh. 
Mura dtabharfaidh an Coimisiún freagairt 
dhearfach ar iarraidh den sórt sin, ba cheart 
dó in am trátha na cúiseanna atá aige a chur 
in iúl don Chomhairle.

4. I gcás ábhar imní ar leith, féadfaidh 
aon Bhallstát nó Parlaimint na hEorpa a 
iarraidh ar an gCoimisiún bearta dá 
dtagraítear in Airteagal 1(2) a ghlacadh nó 
féadfaidh Parlaimint na hEorpa a 
iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú 
a dhéanamh ar a ábhar imní agus 
measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le 
bearta den sórt sin a ghlacadh. Mura 
dtabharfaidh an Coimisiún freagairt 
dhearfach ar iarraidh den sórt sin, ba cheart 
dó in am trátha na cúiseanna atá aige a chur 
in iúl do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. I gcás, de bharr éagsúlachtaí 
suntasacha seasta, ina maireann bearta 
athchothromaithe dá dtagraítear in 
Airteagal 1(2), pointe (c), den Rialachán 
seo ar feadh níos mó ná bliain amháin, 
féadfaidh Ballstát amháin nó níos mó a 
iarraidh ar an gCoimisiún an clásal 
athbhreithnithe dá bhforáiltear in 
Airteagal 411 den Chomhaontú Trádála 
agus Comhair a ghníomhachtú. Scrúdóidh 
an Coimisiún an iarraidh sin go tráthúil 
agus breithneoidh sé an t-ábhar sin a chur 

5. I gcás, de bharr éagsúlachtaí 
suntasacha seasta, ina maireann bearta 
athchothromaithe dá dtagraítear in 
Airteagal 1(2), pointe (c), den Rialachán 
seo ar feadh níos mó ná bliain amháin, 
féadfaidh Ballstát amháin nó níos mó a 
iarraidh ar an gCoimisiún an clásal 
athbhreithnithe dá bhforáiltear in 
Airteagal 411 den Chomhaontú Trádála 
agus Comhair a ghníomhachtú, nó 
féadfaidh Parlaimint na hEorpa a hábhar 
imní a chur in iúl agus a iarraidh ar an 
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os comhair na Comhairle 
Comhpháirtíochta de réir mar is iomchuí, i 
gcomhréir leis na forálacha a leagtar amach 
sa Chomhaontú Trádála agus Comhair. 
Mura dtabharfaidh an Coimisiún freagairt 
dhearfach ar iarraidh den sórt sin, ba cheart 
dó in am trátha na cúiseanna atá aige a chur 
in iúl don Chomhairle.

gCoimisiún breithniú ar a hábhar imní 
agus measúnú a dhéanamh an gá an 
clásal athbhreithnithe a ghníomhachtú. 
Scrúdóidh an Coimisiún an iarraidh sin go 
tráthúil agus breithneoidh sé an t-ábhar sin 
a chur os comhair na Comhairle 
Comhpháirtíochta de réir mar is iomchuí, i 
gcomhréir leis na forálacha a leagtar amach 
sa Chomhaontú Trádála agus Comhair. 
Mura dtabharfaidh an Coimisiún freagairt 
dhearfach ar iarraidh den sórt sin, ba cheart 
dó in am trátha na cúiseanna atá aige a chur 
in iúl do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabharfaidh coiste na Ríochta 
Aontaithe cúnamh don Choimisiún. Beidh 
an coiste sin ina choiste de réir bhrí 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

1. Tabharfaidh coiste na Ríochta 
Aontaithe cúnamh don Choimisiún. Beidh 
an coiste sin ina choiste de réir bhrí 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011. I 
gcomhréir le forálacha Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011, cuirfear Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas 
go rialta agus go pras maidir le 
himeachtaí na gcoistí.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle a gceart chun 
grinnscrúdaithe a fheidhmiú aon tráth i 
gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán 
(AE) Uimh. 182/2011.
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Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Nuair a chuirfidh an Coimisiún a 
thuarascálacha bliantúla faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle maidir le cur chun feidhme 
agus cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe 
Trádála agus Comhair agus an 
Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, 
tabharfaidh sé achoimre iontu freisin ar 
na gearáin a fuarthas faoin gComhaontú 
Trádála agus Comhair, mar aon leis na 
bearta a rinneadh ina ndiaidh, agus faoi 
na bearta a glacadh faoi Airteagal 2.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1b. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa, 
laistigh de 2 mhí ó thaisceadh thuarascáil 
an Choimisiúin, a iarraidh ar an 
gCoimisiún teacht chuig cruinniú dá 
coiste freagrach chun aon 
saincheisteanna a bhaineann le cur chun 
feidhme an Rialacháin seo a chur i 
láthair agus a mhíniú.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Faoin [Oifig na bhFoilseachán: Cuir 
isteach an dáta cúig bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo], cuirfidh an 
Coimisiún tuarascáil faoi bhráid 

Faoin [Oifig na bhFoilseachán: Cuir 
isteach an dáta cúig bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo], cuirfidh an 
Coimisiún tuarascáil faoi bhráid 
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Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, 
Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa agus Choiste na Réigiún maidir le 
cur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, 
Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa agus Choiste na Réigiún maidir le 
cur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus 
beidh tograí ábhartha gaolmhara ag 
gabháil léi nuair is iomchuí.


