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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 Siar,1 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, 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 é comhlíonadh na gconarthaí; 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 do phrionsabail an Chomhaontaithe 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 chun críche 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 

1 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0006.
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shaoránaigh AE ó ghrúpaí leochaileacha agus 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 
súil aici go dtabharfar tús áite d’obair na sé Choiste Speisialaithe dá bhforáiltear sa 
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 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;

 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 go bhfuil sí tiomanta faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme AE-27 den dara cuid den Chomhaontú um Tharraingt 
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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 
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 chun críche 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 an 
bParlaimint faisnéis chuimsitheach a fháil lena gcumhdaítear gach céim de chur chun 
feidhme comhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt chun críche 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 
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 
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 

2 IO L 29, 31.1.2020, lch. 1.
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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 an 27 
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 ag 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;
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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 
chun críche 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 chun críche 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;

 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 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 
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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 
lánurraim á tabhairt do dhlíchórais a chéile, na bearta is gá a dhéanamh chun 
caibidlíocht a dhéanamh go gasta ar na comhaontuithe lena rialófar an ghaolmhaireacht 
a bheidh eatarthu sa todhchaí; ag tabhairt dá haire le himní go bhfuil éagsúlachtaí 
suntasacha fós 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 
chun críche 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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