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B9-0031/2020

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le cur chun feidhme agus faireachán na 
bhforálacha maidir le cearta na saoránach sa Chomhaontú um Tharraingt Siar
(2020/2505(RSP))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus don Conradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE),

– ag féachaint do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh an 7 Nollaig 2000 
(‘an Chairt’), a fógraíodh an 12 Nollaig 2007 in Strasbourg agus a tháinig i bhfeidhm le 
Conradh Liospóin i mí na Nollag 2009,

– 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 
Eorpach1, an 3 Deireadh Fómhair 2017 maidir le staid na gcaibidlíochtaí leis an Ríocht 
Aontaithe2, an 13 Nollaig 2017 maidir le staid na gcaibidlíochtaí leis an Ríocht 
Aontaithe3, an 14 Márta 2018 maidir le creat an chaidrimh idir an tAontas agus an 
Ríocht Aontaithe a bheidh ann sa todhchaí4, agus an 18 Meán Fómhair 2019 maidir le 
staid na gcaibidlíochtaí i dtaca le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas 
Eorpach5,

– ag féachaint do threoirlínte ón gComhairle Eorpach (Airteagal 50) an 29 Aibreán 2017 i 
ndiaidh fhógra na Ríochta Aontaithe faoi Airteagal 50 CAE agus don Iarscríbhinn a 
ghabhann le Cinneadh ón gComhairle an 22 Bealtaine 2017 ina leagtar síos na treoracha 
do chaibidlíocht comhaontaithe le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann ina leagtar síos na socruithe dá tarraingt siar ón Aontas Eorpach,

– ag féachaint do threoirlínte ón gComhairle Eorpach (Airteagal 50) an 15 Nollaig 2017 
agus don Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh ón gComhairle an 29 Eanáir 2018 lena 
bhforlíontar Cinneadh ón gComhairle an 22 Bealtaine 2017 lena n-údaraítear tús a chur 
le caibidlíochtaí le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, 
maidir le comhaontú ina leagtar amach na socruithe dá tarraingt siar ón Aontas Eorpach,

– ag féachaint don Tuarascáil Chomhpháirteach ó idirbheartaithe an Aontais Eorpaigh 
agus ó Rialtas na Ríochta Aontaithe an 8 Nollaig 2017 maidir leis an dul chun cinn le 
linn chéim 1 de na caibidlíochtaí faoi Airteagal 50 CAE maidir le tarraingt siar rianúil 
na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach,

– ag féachaint don dréacht-chomhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire 
agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar ón Aontas Eorpach agus ón 
gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, faoi mar a d’fhormhuinigh an 

1 IO C 298, 23.8.2018, lch. 24.
2 IO C 346, 27.9.2018, lch. 2.
3 IO C 369, 11.10.2018, lch. 32.
4 IO C 162, 10.5.2019, lch. 40.
5 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0016.
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Chomhairle Eorpach é an 25 Samhain 2018, agus do na ráitis a rinneadh i miontuairiscí 
chruinniú na Comhairle Eorpaí an dáta sin,

– ag féachaint don dréacht-chomhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire 
agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar ón Aontas Eorpach agus ón 
gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, faoi mar a d’fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach é an 17 Deireadh Fómhair 2019 (‘an Comhaontú um Tharraingt 
Siar’)6,

– ag féachaint don Bhille um Chomhaontú um Tharraingt Siar a leagadh faoi bhráid 
Pharlaimint na Ríochta Aontaithe an 19 Nollaig 2019,

– ag féachaint don dearbhú polaitiúil lena leagtar amach an creat don chaidreamh sa 
todhchaí idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe7,

– ag féachaint do Riail 132(2) dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go ndéanann Parlaimint na hEorpa ionadaíocht ar shaoránaigh uile an Aontais 
Eorpaigh (AE) agus go ngníomhóidh sí, roimh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe 
(RA) agus ina diaidh, chun a leasanna a chosaint;

B. de bhrí go bhfuil thart ar 3.2 milliún saoránach as na 27 mBallstát atá fágtha (AE-27) 
ina gcónaí faoi láthair sa Ríochta Aontaithe agus go bhfuil 1.2 milliún saoránach den 
Ríochta Aontaithe (‘saoránaigh RA’) ina gcónaí in AE-27; de bhrí go ndeachaidh na 
saoránaigh sin chun cónaí i mBallstát eile ar bhonn na gceart atá acu faoi dhlí AE, agus 
ar an tuiscint go leanfaidís de na cearta sin a bheith acu ar feadh a saoil;

C. de bhrí, ina theannta sin, gur ann do 1.8 milliún saoránach a rugadh i dTuaisceart 
Éireann agus, de bhua Chomhaontú Aoine an Chéasta, atá i dteideal saoránacht 
Éireannach agus, ar an gcaoi sin, atá i dteideal shaoránacht AE agus chearta saoránachta 
AE san áit ina bhfuil cónaí orthu;

D. de bhrí, faoi Chuid a Dó den Chomhaontú um Tharraingt Siar, gur chomhaontaigh an 
tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe cur chuige cuimsitheach agus cómhalartach 
chun chosaint a dhéanamh ar chearta saoránach AE-27 atá ina gcónaí sa Ríocht 
Aontaithe agus ar chearta saoránach den Ríocht Aontaithe atá ina gcónaí in AE-27;

E. de bhrí go bhfuil réamhaíocht déanta ag an Ríocht Aontaithe i dtaobh chur i bhfeidhm 
fhorálacha an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar maidir le doiciméid chónaithe a 
eisiúint trína Scéim Lonnaíochta AE;

F. de bhrí go mbeidh fós ar roinnt Ballstát AE-27 reachtaíocht a rith maidir leis an gcaoi a 
bhfuil sé beartaithe acu Airteagal 18 den Chomhaontú um Tharraingt Siar a chur chun 
feidhme i dtaca le doiciméid chónaithe a eisiúint;

G. de bhrí, ag deireadh na hidirthréimhse dá bhforáiltear sa Chomhaontú um Tharraingt 
Siar, nach mbeidh na cearta a bhí acu de bhun Airteagal 20 CFAE ag saoránaigh na 

6 IO C 384 I, 12.11.2019, lch. 1.
7 IO C 384 I, 12.11.2019, lch. 178.
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Ríochta Aontaithe a thuilleadh, go háirithe an ceart chun saorghluaiseachta, mura 
gcomhaontóidh an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe a mhalairt in aon 
chomhaontú maidir leis an gcaidreamh a bheidh eatarthu sa todhchaí;

H. de bhrí, 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;

Cuid a Dó den Chomhaontú um Tharraingt Siar

1. Ag creidiúint go bhfuil Cuid a Dó den Chomhaontú cothrom agus cóir;

2. Ag tabhairt dá haire, le Cuid a Dó den Chomhaontú, go bhforáiltear don mhéid seo a 
leanas:

– go mbeidh an tsraith iomlán ceart a leagtar amach sa Chomhaontú um Tharraingt 
Siar mar a bhunaítear i ndlí AE agus arna léirmhíniú ag Cúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh (CBAE) ag gach saoránach AE-27 ar a bhfuil cónaí dlíthiúil sa 
Ríocht Aontaithe agus ag gach saoránach den Ríocht Aontaithe ar a bhfuil cónaí 
dlíthiúil i mBallstát AE-27, agus ag a mbaill teaghlaigh faoi seach trath na 
tarraingthe siar, 

– go mbeidh daoine lárnacha de theaghlaigh na saoránach agus daoine atá i 
gcaidreamh buanfasach leo agus a bhfuil cónaí orthu lasmuigh den Stát óstach á 
gcosaint leis an gComhaontú um Tharraingt Siar, agus gurb amhlaidh a bheidh an 
cás maidir le leanaí a shaolófar dóibh amach anseo lasmuigh den Stát óstach,

– go ndéanfar gach ceart slándála sóisialta faoi dhlí AE a choinneáil, lena n-áirítear 
onnmhairiú gach sochair in-onnmhairithe,

– go ráthófar go leanfar de chearta na saoránach a choinneáil ar feadh shaolré na 
saoránach,

– go mbeidh na nósanna imeachta riaracháin lena ndéanfar Cuid a Dó den 
Chomhaontú um Tharraingt Siar a chur chun feidhme trédhearcach, rianúil agus 
cuíchóirithe, agus go mbeidh foirmeacha gearr, simplí agus éasca a úsáid, 

– go ndéanfar na forálacha maidir le cearta saoránach atá sa Chomhaontú um 
Tharraingt Siar a ionchorprú i ndlí na Ríochta Aontaithe agus go mbeidh éifeacht 
dhíreach ag na cearta sin;

Cearta na saoránach le linn na hidirthréimhse

3. ag tabhairt dá haire, le linn na hidirthréimhse atá teacht chun críche an 31 Nollaig 2020, 
gur faoin gCoimisiún a bheidh sé, de bhua Airteagal 131 den Chomhaontú um 
Tharraingt Siar, faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme Chuid a Dó den 
Chomhaontú um Tharraingt Siar, lena n-áirítear scéimeanna cur i bhfeidhm arna gcur ar 
bun de bhun Airteagal 19 de, sa Ríocht Aontaithe agus i mBallstáit AE-27 araon;

4. ag tabhairt dá haire, le linn na hidirthréimhse, go leanfaidh saoránaigh AE-27 de chearta 
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chun saorghluaiseachta a bheith acu, mar a thagann ó Airteagal 20 CFAE agus ó dhlí 
ábhartha AE, i ndáil leis an Ríocht Aontaithe, mar a bheidh ag saoránaigh na Ríochta 
Aontaithe i ndáil le AE-27;

5. ag meabhrú, le linn na hidirthréimhse, go mbeidh an Coimisiún freagrach as a áirithiú 
go n-urramófar cearta saorghluaiseachta sa Ríocht Aontaithe agus in AE-27, agus á 
iarraidh ar an gCoimisiún dóthain acmhainní a leithdháileadh chun imscrúdú agus 
sásamh a dhéanamh maidir le haon chásanna nach n-urramófar na cearta sin, go háirithe 
i gcásanna idirdhealaithe i gcoinne shaoránaigh AE-27 nó shaoránaigh na Ríochta 
Aontaithe;

6. ag cur i bhfáth go bhfuil an idirthréimhse níos giorra ná mar a tuaradh; á iarraidh ar an 
Aontas Eorpach agus ar an Ríocht Aontaithe, dá bhrí sin, na gnéithe sin de Chuid a Dó 
den Chomhaontú um Tharraingt Siar a bhaineann le saoránaigh agus a gcearta a chur 
chun gnímh mar thosaíocht;

Cuid a Dó den Chomhaontú um Tharraingt Siar a Chur chun Feidhme

7. ag cur i dtreis go gcuirfear san áireamh ina chinneadh maidir le toiliú leis an 
gComhaontú um Tharraingt Siar an taithí a fuarthas agus na dearbhuithe a tugadh i ndáil 
le cur chun feidhme phríomhfhorálacha an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, go 
háirithe maidir le Scéim Lonnaíochta AE na Ríochta Aontaithe; 

8. ag tabhairt dá haire an cion ard iarratasóirí ar Scéim Lonnaíochta AE nár tugadh ach 
stádas réamhlonnaithe dóibh; ag meabhrú gur féidir é sin a sheachaint má roghnaíonn an 
Ríocht Aontaithe nós imeachta riaracháin atá de chineál dearbhaitheach, mar a 
cheadaítear in Airteagal 18(4) den Chomhaontú um Tharraingt Siar; á áitiú ar an Ríocht 
Aontaithe, dá bhrí sin, athbhreithniú a dhéanamh ar a cur chuige agus á áitiú ar 
Bhallstáit AE-27 nós imeachta dearbhaitheach a roghnú freisin mar a fhoráiltear in 
Airteagal 18(4);

9. ag cur in iúl gur cúis mhór imní di na fógraí a rinneadh le déanaí agus atá ag teacht 
salach ar a chéile maidir le saoránaigh AE-27 sa Ríocht Aontaithe nach gcomhlíonann 
spriocdháta an 30 Meitheamh 2021 chun iarratas a dhéanamh ar Scéim Lonnaíochta 
AE; ag tabhairt dá haire go bhfuil neamhchinnteacht agus imní ann de bharr na bhfógraí 
sin nach bhfuil ina gcuidiú do na saoránaigh lena mbaineann; á áitiú ar Rialtas na 
Ríochta Aontaithe a bheith soiléir maidir le conas a dhéanfaidh sí pointe (d) den dara 
fomhír d’Airteagal 18(1) den Chomhaontú um Tharraingt Siar a chur i bhfeidhm maidir 
le cad é a mheasann sé a bheith mar ‘fhorais réasúnacha le mainneachtain an 
spriocdháta a urramú’;

10. ag cur in iúl go gcruthófaí níos mó cinnteachta agus tuiscint níos fearr ar shlándáil do 
shaoránaigh AE-27 sa Ríocht Aontaithe dá n-eiseofaí doiciméad fisiciúil dóibh mar 
chruthúnas ar a gceart chun cónaí sa Ríocht Aontaithe tar éis dheireadh na 
hidirthréimhse; ag athdhearbhú, mar gheall ar an easpa chruthúnais fhisiciúil, go 
dtiocfadh méadú breise ar an mbaol go mbeadh idirdhealú in aghaidh shaoránaigh AE-
27 á dhéanamh ag fostóirí ionchasacha nó ag tiarnaí talún a d’fhéadfadh a bheith ag 
iarraidh an t-ualach breise riaracháin a bhaineann le fíorú ar líne a sheachaint, nó a 
bhféadfadh eagla gan chúis a bheith orthu go gcuirfidís iad féin i staid 
neamhdhleathach;
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11. ag cur in iúl gur ábhair imní di fós é líon teoranta na seirbhísí scanta aitheantais a 
ghabhann le Scéim Lonnaíochta AE, raon teoranta geografach an chúnaimh a thugtar ar 
fud na Ríochta Aontaithe agus leibhéal an chúnaimh a bheidh le tabhairt do shaoránaigh 
scothaosta agus do shaoránaigh leochaileacha, lena n-áirítear iad siúd a bhféadfadh 
deacrachtaí a bheith acu feidhmchláir dhigiteacha a úsáid;

12. ag cur in iúl gur cúis imní di an dóigh a bhfuil sé beartaithe údarás neamhspleách na 
Ríochta Aontaithe dá bhforáiltear in Airteagal 159 den Chomhaontú um Tharraingt Siar 
a bhunú; ag súil go ndéanfaidh an Ríocht Aontaithe a áirithiú go mbeidh an t-údarás 
fíor-neamhspleách; ag meabhrú i ndáil leis sin gur cheart go mbeadh an t-údarás 
oibríochtúil ón gcéad lá tar éis dheireadh na hidirthréimhse; 

13. ag súil le soiléireacht ó Rialtas na Ríochta Aontaithe i dtaobh infheidhmeacht Scéim 
Socraíochta AE na Ríochta Aontaithe maidir le saoránaigh AE-27 i dTuaisceart Éireann 
nach bhfuil iarratas ar shaoránacht na Ríochta Aontaithe déanta acu faoi théarmaí 
Chomhaontú Aoine an Chéasta;

14. ag athdhearbhú a tiomantais do dhlúthfhaireachán a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanfaidh 
Ballstáit AE-27 Cuid a Dó den Chomhaontú um Tharraingt Siar a chur chun feidhme, 
go háirithe Airteagal 18(1) agus (4), maidir le cearta shaoránaigh na Ríochta Aontaithe 
atá ina gcónaí ar a gcríoch;

15. á mholadh do AE-27 bearta a ghlacadh lena dtabharfar deimhneacht do shaoránaigh den 
Ríocht Aontaithe a bhfuil cónaí orthu in AE-27; ag meabhrú di a seasamh gur cheart do 
AE-27 cur chuige atá comhsheasmhach agus flaithiúil a shaothrú chun cearta 
shaoránaigh den Riocht Aontaithe a bhfuil cónaí orthu sna Ballstáit sin a chosaint;

16. á iarraidh ar an Ríocht Aontaithe agus ar Bhallstáit AE-27 iarrachtaí níos mó a 
dhéanamh feasacht a ardú i measc na saoránach maidir le héifeachtaí tharraingt siar na 
Ríochta Aontaithe ó AE agus feachtais faisnéise a thionscnamh nó dlús a chur leo chun 
na saoránaigh uile a chumhdaítear leis an gComhaontú um Tharraingt Siar a chur ar an 
eolas faoina gcearta agus faoi aon athruithe a d’fhéadfaí a dhéanamh ar a stádas; 

Cearta na saoránach faoin gcaidreamh a bheidh ann sa todhchaí idir an tAontas agus an 
Ríocht Aontaithe

17. ag cur in iúl gur díol sásaimh di an tiomantas sa dearbhú polaitiúil lena leagtar amach an 
creat don chaidreamh sa todhchaí idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe agus ‘gur 
cheart go mbeadh sé ina chaidreamh a oibreoidh ar mhaithe le saoránaigh an Aontais 
agus na Ríochta Aontaithe, anois agus amach anseo’;

18. ag cur in iúl gur oth léi, sa chomhthéacs sin, go bhfuil sé fógartha ag an Ríocht 
Aontaithe nach mbeidh feidhm a thuilleadh ag prionsabal na saorghluaiseachta daoine 
idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe; ag meas gur cheart go ndéanfadh forálacha 
uaillmhianacha maidir le gluaiseacht daoine a áireamh in aon chomhaontú maidir leis an 
gcaidreamh sa todhchaí idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe;; ag athdhearbhú gur 
cheart go mbeadh na cearta sin i gcomhréir le méid an chomhair a bheidh ann amach 
anseo i réimsí eile; ag meabhrú go bhfuil nasc díreach freisin idir cearta 
saorghluaiseachta agus na trí shaoirse eile atá ina ndlúthchuid den mhargadh 
inmheánach, agus go bhfuil siad ábhartha go háirithe maidir le seirbhísí agus maidir le 
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cáilíochtaí gairmiúla; 

19. ag áitiú go ndéanfaí na cearta chun saorghluaiseachta ar fud an Aontais Eorpaigh a ráthú 
do shaoránaigh na Ríochta Aontaithe a chumhdaítear leis an gComhaontú um 
Tharraingt Siar, chomh maith le ceart ar feadh an tsaoil do shaoránaigh a chumhdaítear 
leis an gComhaontú um Tharraingt Siar filleadh ar an Ríocht Aontaithe nó ar an Aontas 
Eorpach. á iarraidh ar Bhallstáit AE-27 a áirithiú go ndéanfaí cearta vótála i dtoghcháin 
áitiúla na tíre cónaithe a thabhairt do gach saoránach a chumhdaítear leis an 
gComhaontú um Tharraingt Siar; 

20. ag meabhrú, maidir le roinnt mhaith saoránach den Ríocht Aontaithe, idir iad siúd a 
bhfuil cónaí orthu sa Ríocht Aontaithe agus iad siúd a bhfuil cónaí orthu in AE-27, go 
bhfuil sé curtha in iúl go láidir acu go bhfuil siad i gcoinne na cearta atá acu faoi láthair 
de bhun Airteagal 20 CFAE a chailleadh; ag moladh go ndéanfadh AE-27 mionscrúdú 
ar conas a d’fhéadfaí sin a mhaolú laistigh de theorainneacha dhlí príomha AE fad is a 
chomhlíonfar go hiomlán prionsabail na cómhalartachta, an chothromais, na 
siméadrachta agus an neamh-idirdhealaithe;

°

° °

21. ag meabhrú go bhfuil an Comhchoiste dá dtagraítear in Airteagal 164 le bheith 
freagrach as cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe um Tharraingt 
Siar;

22. ag cur in iúl go gcreideann sí go mbeadh tairbhe ag baint le grinnscrúdú comhpháirteach 
ag Parlaimint na hEorpa agus Parlaimint na Ríochta Aontaithe ar chur chun feidhme 
agus ar chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, agus go mbeadh sé ina 
ábhar sásaimh di dá bhféadfaí struchtúir chomhpháirteacha chun na críche sin a bhunú;

°

° °

23. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle Eorpach, 
chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig parlaimintí na mBallstát agus chuig 
Rialtas na Ríochta Aontaithe.


