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Rún ó Pharlaimint na hEorpa ina bhfuil moladh na Parlaiminte i ndáil leis an 
sainordú beartaithe i gcomhair caibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht nua le Ríocht 
Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann 
(2020/0000](RSP)

 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 Chairt’), 

 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 leis an gcreat don ghaolmhaireacht sa 
todhchaí idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe4, agus an 18 Meán Fómhair 2019 
maidir le staid na gcaibidlíochtaí i dtaca le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón 
Aontas Eorpach5, agus an 15 Eanáir 2020 maidir le cur chun feidhme agus faireachán 
na bhforálacha maidir le cearta na saoránach sa Chomhaontú um Tharraingt Siar6,

 ag féachaint don rún reachtach uaithi an 29 Eanáir 2020 ar an dréacht-Chinneadh 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 Adamhach7,

 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 Adamhach (‘an Comhaontú um Tharraingt 
Siar’)8, agus don Dearbhú Polaitiúil lena leagtar amach an creat don ghaolmhaireacht 
sa todhchaí idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe atá ag gabháil leis an 
gComhaontú um Tharraingt Siar, (‘an Dearbhú Polaitiúil’)9,

– ag féachaint do na litreacha ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, ón gCoiste um 
Thrádáil Idirnáisiúnta, ón gCoiste um Buiséid, ón gCoiste um Rialú Buiséadach, ón 
gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, ón gCoiste um an 
gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um 
Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, 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 Thalmhaíocht 

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.
6  Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0006.
7   Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0018.
8   IO L 29, 31.1.2020, lch. 7.
9   IO C 34, 31.1.2020, lch. 1.
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agus um Fhorbairt Tuaithe, ón gCoiste um Iascach, ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, 
um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla agus 
ón bhFochoiste um Shlándáil agus um Chosaint,

 ag féachaint don Mholadh le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear tús 
a chur le caibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na 
Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, ina n-ainmnítear an Coimisiún mar 
idirbheartaí an Aontais, agus an Iarscríbhinn a ghabhann leis, ina bhfuil na treoracha 
le haghaidh chaibidliú na comhpháirtíochta nua (COM(2020)0035) (‘treoracha 
caibidlíochta’), 

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

A. de bhrí gur scoir an Ríocht Aontaithe de bheith ina Ballstát den Aontas Eorpach (AE) 
an 31 Eanáir 2020 ag meán oíche (Am Lár na hEorpa);

B. de bhrí go leagtar síos leis an Dearbhú Polaitiúil na paraiméadair i gcomhair 
comhpháirtíocht uaillmhianach, fhairsing, dhomhain agus sholúbtha i dtaca le trádáil 
agus comhar eacnamaíoch le Comhaontú Saorthrádála (FTA) cuimsitheach agus 
cothrom mar chroílár ann, chomh maith le forfheidhmiú an dlí agus ceartas coiriúil, 
beartas eachtrach, slándáil agus cosaint agus réimsí níos leithne comhair, agus go 
leagtar síos ann go bhféadfaidh an ghaolmhaireacht sa todhchaí réimsí comhair a 
chuimsiú a théann thar a bhfuil sna réimsí a luaitear sa Dearbhú Polaitiúil, i gcás ina 
measann AE agus an Ríocht Aontaithe go mbeadh leas frithpháirteach ann dóibh dá 
bharr le linn na gcaibidlíochtaí;

C. de bhrí gur cheart go mbeadh an ghaolmhaireacht sa todhchaí bunaithe ar 
chothromaíocht idir cearta agus oibleagáidí, lena n-urramófaí iomláine an mhargaidh 
inmheánaigh agus an aontais custaim, mar aon le dodhealaitheacht na ‘gceithre 
shaoirse’; de bhrí nach féidir le tír nach Ballstát AE í, agus nach gcomhlíonann na 
hoibleagáidí céanna le Ballstát, na cearta céanna a bheith aici agus leas a bhaint as 
na tairbhí céanna agus a bhíonn ag Ballstát;

D. de bhrí go luaitear sa Dearbhú Polaitiúil go mbeidh forálacha mar bhun taca faoin 
gcomhpháirtíocht eacnamaíoch sa todhchaí, lena n-áiritheofar machaire comhréidh i 
gcomhair iomaíocht oscailte agus chothrom; 

E. de bhrí go mbeidh AE agus an Ríocht Aontaithe fós ina ndlúthchomharsana agus go 
mbeidh a lán leasanna fós i gcoiteann acu; 

F. de bhrí go bhféadfaí gaolmhaireacht dhlúth den sórt sin, i bhfoirm comhaontú 
comhpháirtíochta chuimsitheach idir AE agus an Ríocht Aontaithe, a mheas mar 
chreat iomchuí don ghaolmhaireacht sa todhchaí trínar féidir na leasanna coiteanna 
sin a chosaint agus a chur chun cinn, lena n-áirítear caidreamh nua trádála;

G. de bhrí gur cheart go soláthrófaí creat solúbtha leis an gcomhaontú maidir leis an 
ngaolmhaireacht sa todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe, ar creat é lena 
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gceadófaí leibhéil dhifriúla chomhair i dtaca le raon leathan réimsí beartais, bunaithe 
ar struchtúr rialachais choitinn le forálacha iomchuí i ndáil le réiteach díospóidí; 

H. de bhrí go mbeidh ar an dá chomhpháirtí ardchaighdeáin a choinneáil agus go mbeidh 
gá lena ngealltanais idirnáisiúnta i roinnt réimsí beartais;

I. de bhrí go ndéantar foráil leis an bPrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann sa 
Chomhaontú um Tharraingt Siar maidir le creat dlíthiúil lena gcaomhnaítear 
Comhaontú Aoine an Chéasta ina iomláine agus cearta mhuintir Thuaisceart Éireann, 
agus lena ndéantar coimirciú ar iomláine an mhargaidh aonair agus an geilleagar uile-
oileánda agus lena seachnaítear, dá bhrí sin, teorainn chrua fad is go ndéantar foráil 
leis an sásra do thoiliú maidir le leanúint leis; de bhí go bhfuil feidhm, in imthosca 
ar bith, ag oibleagáid na Ríochta Aontaithe cur i bhfeidhm Chomhaontú Aoine an 
Chéasta ina iomláine a áirithiú; 

J. de bhrí gurb iomchuí go dtabharfaidh institiúidí AE agus na Ballstáit, in éineacht le 
hinstitiúidí poiblí agus príobháideacha, faoi obair chun bheith ullamh do gach rud a 
d’fhéadfadh tarlú mar thoradh ar na caibidlíochtaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe;

K. de bhrí go bhfuil aontacht leanúnach institiúidí agus Bhallstáit AE bunriachtanach 
chun leasanna AE agus a shaoránach a chosaint le linn chéimeanna na gcaibidlíochtaí 
ina dhiaidh sin, ach freisin chun tabhairt i gcrích rathúil agus tráthúil na 
gcaibidlíochtaí sin a áirithiú;

1. ag cur i dtreis go bhfuil sí tiomanta gaolmhaireacht chomh dlúth agus is féidir a 
bhunú leis an Ríocht Aontaithe; ag tabhairt dá haire, áfach, go mbeidh ar an 
ngaolmhaireacht sin a bheith difriúil óna raibh ag an Ríocht Aontaithe mar Bhallstát 
AE agus go mbeidh gá ann cloí leis na prionsabail a leagtar amach anseo thíos; 

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

(i) nach féidir na cearta agus leasanna céanna a bheith ag tríú tír agus atá ag 
Ballstát de chuid an Aontais, nó ag comhalta de chuid Comhlachas 
Saorthrádála na hEorpa (CSTE) nó de chuid an Limistéir Eorpaigh 
Eacnamaíoch (LEE),

(ii) gur cheart go mbeadh cosaint lán-iomláine agus fheidhmiú cuí an mhargaidh 
inmheánaigh, an aontais custaim agus dodhealaitheacht na gceithre shaoirse, 
agus go háirithe leibhéal an chomhair sa cholún eacnamaíoch, i gcomhréir le 
saorghluaiseacht daoine;

(iii) go gcaomhnaítear neamhspleáchas chinnteoireacht AE,
(iv) go ndéantar dlíchóras AE agus ról Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh 

(CBAE) i ndáil leis sin a choimirciú,
(v) go gcloítear i gcónaí le prionsabail dhaonlathacha, le cearta an duine agus leis 

na saoirsí bunúsacha, mar a shainmhínítear iad go háirithe i nDearbhú 
Uilechoiteann Chearta an Duine na Náisiún Aontaithe, sa Coinbhinsiún 
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Eorpach um Chearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha agus a Phrótacail, 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,

(vi) go mbeadh ann do mhachaire chomhréidh, lena n-áiritheofaí caighdeáin 
choibhéiseacha i mbeartais shóisialta, saothair, chomhshaoil, iomaíochta agus 
státchabhrach, lena n-áirítear trí chreat stóinsithe agus chuimsitheach maidir le 
hiomaíocht agus rialú státchabhrach, 

(vii) gurbh 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 ndéantar comhaontuithe AE le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta 
a choimirciú, lena n-áirítear Comhaontú LEE, agus go gcoinnítear 
cothromaíocht fhoriomlán sna caidrimh sin,

(ix) go ndéantar cobhsaíocht airgeadais AE a choimirciú agus caighdeáin agus 
córas rialaitheach agus maoirseachta AE, agus a gcur i bhfeidhm a urramú,

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

3. á athdhearbhú gur cheart go soláthrófaí creat iomchuí leis an gComhaontú don 
ghaolmhaireacht sa todhchaí, a bheadh bunaithe ar thrí phríomhcholún: 
comhpháirtíocht eacnamaíoch, comhpháirtíocht i dtaca le gnóthaí eachtracha, 
comhar i dtaca le saincheisteanna earnálacha ar leith agus comhar téamach; ag cur i 
dtreis gur cheart go gcinnteofaí creat seasmhach rialachais leis an gComhaontú, ar 
cheart sásra láidir um réiteach díospóidí a bheith ar áireamh ann, lena seachnófaí 
boilsciú ar chomhaontuithe déthaobhacha agus na heasnaimh atá léirithe i 
gcaidreamh AE leis an Eilvéis; ag meabhrú nach mór don Chomhaontú a bheith i 
gcomhréir le hAirteagal 3(5) CAE;

4. ag tabhairt dá haire, i bhfianaise bhunús comhroinnte na gcomhluachanna atá ag AE 
agus an Ríocht Aontaithe, a ndlúthnaisc agus a n-ailíniú rialála reatha, na 47 mbliana 
a chaith an Ríocht Aontaithe mar Ballstát de AE, agus a stádas mar bhuanchomhalta 
de Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus a chomhaltas in Eagraíocht 
Chonradh an Atlantaigh Thuaidh (ECAT), go mbeidh an Ríocht Aontaithe fós ina 
comhpháirtí tábhachtach do AE i ngach ceann de na colúin thuasluaite agus gur chun 
leasa an dá chomhpháirtí é comhpháirtíocht a chur ar bun lena n-áirithítear comhar 
leanúnach; 

5. á mheabhrú nach bhféadfar an Comhaontú a thabhairt i gcrích ach amháin le 
rannpháirtíocht iomlán agus toiliú críochnaitheach Pharlaimint na hEorpa; ag cur 
béim ar an bhfíoras gur gá go gcoimeádfaí ar an eolas ar bhonn láithreach agus iomlán 
í ag gach céim den nós imeachta i gcomhréir le hAirteagail 207, 217 agus 218 CFAE, 
leis an gcásdlí ábhartha agus le dea-chleachtais seanbhunaithe, agus gur gá a 
seasaimh a chur san áireamh go cuí ag gach céim, rud a áiritheoidh go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus a coistí inniúla ábalta grinnscrúdú daonlathach a 
fheidhmiú agus cinneadh lán-eolach a dhéanamh maidir leis an gComhaontú; ag 
iarraidh ar an gComhairle agus ar an gCoimisiún seasamh Pharlaimint na hEorpa a 
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chur san áireamh go hiomlán agus na treoracha caibidlíochta á sainiú, agus iad a 
dhéanamh poiblí;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún na caibidlíochtaí a sheoladh ar bhealach trédhearcach; 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, chomh 
maith leis na parlaimintí náisiúnta; 

7. á mheas go gcaithfidh AE a dhícheall a dhéanamh ina chaibidlíocht leis an Ríocht 
Aontaithe chun leasanna AE a ráthú agus a chinntiú go gcaomhnófar giaráil AE agus 
go n-áiritheofar aontacht, mar a tharla le linn na caibidlíochta maidir le téarmaí 
tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas; ag áitiú go gcaithfear an aontacht seo 
a chaomhnú le haghaidh na caibidlíochta ar an gcomhpháirtíocht amach anseo agus 
mar sin á mheabhrú a thábhachtaí atá sé gurb é an Coimisiún idirbheartaí aonair AE 
i rith na caibidlíochta, agus nach bhféadfaidh Ballstáit dul i mbun caibidlíocht 
dhéthaobhach;

8. ag éileamh go dtosóidh an chaibidlíocht chomh luath agus is féidir maidir leis na 
pointí go léir a chumhdaítear leis na dréacht-treoracha caibidlíochta; á mheas, áfach, 
go mbeidh an leibhéal doimhneachta agus uaillmhéine i gcomhréir leis an tráthchlár 
dian a roghnaigh an Ríocht Aontaithe, nach léiríonn castacht na caibidlíochta agus a 
ardaíonn na rioscaí a bhaineann le ‘imeacht gan mhargadh’ i réimsí áirithe ina 
bhféadfadh sé nach mbeadh na bearta teagmhasacha ná an creat idirnáisiúnta ina 
gcreat dlíthiúil leordhóthanach chun mórshuaitheadh a sheachaint; 

9. á chur in iúl gur cúis imní dó léirmhíniú Phríomh-Aire na Ríochta Aontaithe ar 
fhorálacha an Phrótacail maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann den Chomhaontú um 
Tharraingt Siar i ndáil le rialuithe teorann i Muir Éireann; á mheas gur gné 
riachtanach d’aon chaibidlíocht é iontaoibh, agus í den tuairim go gcaithfidh Príomh-
Aire na Ríochta Aontaithe soiléiriú a dhéanamh láithreach ar chur chuige beartaithe 
na Ríochta Aontaithe i ndáil leis an bPrótacal maidir le Éirinn/Tuaisceart Éireann;

10. ag tacú leis na treoracha caibidlíochta, ina leagtar amach go 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; 

I. COMHPHÁIRTÍOCHT EACNAMAÍOCH

Trádáil & machaire comhréidh 

11. ag tabhairt dá haire gur roghnaigh an Ríocht Aontaithe a comhpháirtíocht 
eacnamaíoch agus trádála amach anseo le AE ar bhonn CST; á chur i bhfios go láidir, 
cé go bhfuil Parlaimint na hEorpa ag tacú le AE chun CST cothrom, uaillmhianach, 
agus cuimsitheach a chaibidliú go cuiditheach leis an Ríocht Aontaithe, nach mbeidh 
CST, de thoradh a chineáil, comhionann choíche le trádáil ‘shaoráideach’;
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12. á athdhearbhú go bhfuil sé ríthábhachtach, d’fhonn go gcaomhnófaí sláine AE agus 
a mhargaidh Aonair, chomh maith le sláine an aontais custaim agus dodhealaitheacht 
na gceithre shaoirse, a áirithiú go gcomhfhreagróidh leibhéal rochtana, ó thaobh 
cuótaí agus earraí saor ó dhleacht de, ar an margadh aonair is mó ar domhan go 
hiomlán le méid an chóineasaithe rialála agus leis na gealltanais a glacadh maidir le 
machaire comhréidh a urramú le haghaidh iomaíocht chóir agus chothrom d’fhonn 
ailíniú dinimiciúil a dhéanamh; á chur i bhfáth go n-éilíonn sé teaglaim de rialacha 
agus bearta substainteacha, lena n-áirítear clásail neamh-chúlchéimnithe  agus sásraí 
chun cur chun feidhme, forfheidhmiú agus réiteach díospóide éifeachtach a áirithiú; 

13. ag cur i bhfios go láidir gur cheart é a bheith mar aidhm ag CST go gceadófaí rochtain 
ar an margadh agus éascaíocht trádála chomh gar agus is féidir lena raibh ann roimh 
tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ó AE, le linn dó freisin leanúint de phoist 
chuibhiúla a chruthú, deiseanna onnmhairithe AE a spreagadh, borradh a chur faoi 
fhorbairt inbhuanaithe, caighdeáin AE a chaomhnú agus nósanna imeachta 
daonlathacha a urramú; á chur i bhfios go láidir gur cheart machaire comhréidh a 
áirithiú agus caighdeáin AE a choimirciú chun ‘sodar go grinneall’ a sheachaint 
d’fhonn ailíniú dinimiciúil a dhéanamh, agus an gá lena áirithiú nach bhfaighidh an 
Ríocht Aontaithe buntáiste iomaíochta éagórach trí leibhéil chosanta a laghdú agus 
trí arbatráiste rialála arna dhéanamh ag oibreoirí margaidh a chosc;

14. á chur i bhfáth, chun go gcuirfeadh CST leasanna AE chun cinn go fírinneach, gur 
cheart na cuspóirí seo a leanas a bheith san áireamh sna treoracha caibidlíochta:

(i) déanfar machaire comhréidh a ráthú trí ghealltanais láidre agus trí fhorálacha 
in-fhorfheidhmithe maidir le hiomaíocht agus státchabhair, abhair ábhartha 
chánach (lena n-áirítear an comhrac in aghaidh imghabháil cánach, seachaint 
cánach agus sciúradh airgid), na caighdeáin shóisialta agus  saothair a urramú 
go hiomlán (lena n-áirítear leibhéil choibhéiseacha chosanta agus coimircí i 
gcoinne dumpáil shóisialta), caighdeáin a bhaineann le caomhnú an 
chomhshaoil agus leis an athrú aeráide, Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe, ardleibhéal cosanta tomhaltóirí agus forbairt 
inbhuanaithe a chur chun cinn; ba cheart leis na forálacha go n-áiritheofaí 
nach n-ísleofar caighdeáin, le linn an dá pháirtí a bheith á gcumhachtú a 
ngealltanais a mhodhnú i gcaitheamh na haimsire chun caighdeáin níos airde 
a leagan síos nó réimsí breise a chur san áireamh; ba cheart gealltanais agus 
forálacha a bheith in-fhorfheidhmithe trí bhearta idirthréimhseacha 
uathrialacha, sásra socraithe díospóidí stuama agus leigheasanna, d’fhonn 
ailíniú dinimiciúil a dhéanamh;

(ii) socrú cómhalartach le haghaidh rochtain chomhthairbheach ar an margadh 
d’earraí, do sheirbhísí, do sholáthar poiblí, d’aithint cáilíochtaí gairmiúla 
agus, i gcás inarb ábhartha, d’infheistíocht dhíreach choigríche a bheidh le 
caibidliú, agus rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) á 
gcomhlíonadh go hiomlán; 

(iii) tiomantas ón dá pháirtí leanúint de bheith ag obair le chéile le haghaidh 
saorthrádáil chóir bunaithe ar rialacha láidre i bhfóraim idirnáisiúnta, d’fhonn 
iltaobhachas éifeachtach a bhaint amach;
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(iv) ba cheart don Choimisiún, agus an trádáil is fairsinge in earraí á hiarraidh 
aige, meastóireacht a dhéanamh ar na cuótaí agus na taraifí a d’fhéadfadh a 
bheith ann do na hearnálacha is íogaire chomh maith leis an ngá le clásail 
choimirce chun sláine mhargadh aonair AE a chosaint; ag athdhearbhú, thairis 
sin, mar shampla, maidir le bia agus táirgí talmhaíochta, go bhfuil rochtain ar 
an margadh aonair ag brath ar dhlí agus caighdeáin uile AE a bheith á 
gcomhlíonadh, go háirithe i réimse na sábháilteachta bia, na n-orgánach 
géinmhodhnaithe (OGManna), na lotnaidicídí, na dtásc geografach, leasa 
ainmhithe, an lipéadaithe agus na hinrianaitheachta, na gcaighdeán 
sláintíochta agus fíteashláintíochta (SPS), agus sláinte daoine, ainmhithe agus 
plandaí;

(v) ba cheart leis na rialacha tionscnaimh go ndéanfaí léiriú ar na FTAnna is 
déanaí de AE agus ba cheart iad a bheith bunaithe ar leasanna tháirgeoirí AE; 
ba cheart don Chomhaontú creat an chaidrimh tráchtála atá ann cheana idir 
AE agus tríú tíortha a choimirciú agus aon saorthairbhiú a sheachaint trí 
chomhsheasmhacht a áirithiú i dtaobh córas coigeartaithe taraifí agus cuótaí 
agus rialacha tionscnaimh le haghaidh táirgí a choinneáil maidir le tríú tíortha;

(vi) d’fhéadfadh gealltanais maidir le bearta frithdhumpála agus frithchúitimh dul 
thar rialacha EDT sa réimse sin, de réir mar is cuí;

(vii) ba cheart gealltanais maidir le seirbhísí a dhéanamh leis an aidhm leibhéal 
léirscaoilte a bhaint amach i dtrádáil i seirbhísí i bhfad thar ghealltanais EDT, 
ag tógáil ar CSTanna de AE, agus ardcháilíocht seirbhísí poiblí á gcoimirciú 
i gcomhréir le CFAE agus, go háirithe, Prótacal 26 maidir le Seirbhísí Leasa 
Ghinearálta; sa breis air sin, ba cheart seirbhísí closamhairc a eisiamh ó 
fhorálacha a bhaineann le léirscaoileadh; ag athdhearbhú gur teoranta í an 
rochtain ar an margadh ag seirbhísí faoi CST agus go bhfuil sí i gcónaí faoi 
réir eisiamh, forchoimeádas agus eisceachtaí; ba cheart gach modh soláthair 
seirbhísí a chumhdach, lena n-áirítear gealltanais maidir le gluaiseacht daoine 
nádúrtha thar theorainneacha (Modh 4) agus forálacha, atá nasctha le rialacha 
AE agus leis an urraim do chóir chomhionann d’oibrithe agus cáilíochtaí 
gairmiúla a aithint; ba cheart go n-áireofaí leis na socruithe forálacha maidir 
le rochtain ar an margadh agus cóireáil náisiúnta faoi rialacha an stáit óstaigh 
chun a áirithiú go ndéileálfar le soláthraithe seirbhíse AE ar bhealach neamh-
idirdhealaitheach, lena n-áirítear maidir le bunú; ba cheart faoi na socruithe 
nua go mbeadh daoine nádúrtha in ann dul isteach agus fanacht go sealadach 
chun críoch gnó agus é mar aidhm acu seirbhísí a sholáthar;

(viii) ba cheart go mbeadh deiseanna ann rochtain a fháil ar mhargaí soláthair 
phoiblí a théann thar ghealltanais an Chomhaontaithe maidir le Soláthar 
Rialtais (CSR) ó EDT, lena ráthaítear rochtain ar an margadh do chuideachtaí 
AE in earnálacha straitéiseacha agus méid oscailteachta cothrom le margaí 
soláthair phoiblí AE;

(ix) ba cheart go mbeadh ann freisin bearta láidre agus in-fhorfheidhmithe lena 
gcumhdaítear aithint agus cosaint ceart maoine intleachtúla, lena n-áirítear 
tásca geografacha (TGanna), amhail cóipcheart agus cearta gaolmhara, 
trádmharcanna, bunaithe ar chreat dlíthiúil reatha agus todhchaí AE;
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(x) ba cheart leis an gcomhaontú cosaint na TGanna atá ann cheana a dhearbhú, 
mar a fhoráiltear sa Chomhaontú um Tharraingt Siar, agus sásra a bhunú chun 
cosaint a thabhairt do TGanna, agus an leibhéal céanna cosanta dá 
bhforáiltear sa Chomhaontú um Tharraingt Siar á áirithiú;

(xi) ba cheart caibidil uaillmhianach ar thrádáil agus ar chomhionannas inscne a 
chur san áireamh; ba 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;

(xii) chomh maith leis sin caibidil uileghabhálach ar riachtanais agus leasanna 
micrifhiontar agus fiontar beag agus meánmhéide (FBManna) maidir le 
saincheisteanna a bhaineann le rochtain ar mhargadh a éascú, lena n-áirítear, 
ach gan a bheith teoranta di, comhoiriúnacht na gcaighdeán teicniúil, agus 
nósanna imeachta custaim sruthlínithe, agus é mar aidhm leis sin deiseanna 
gnó nithiúla a chaomhnú agus a ghiniúint agus a n-idirnáisiúnú a chothú;

(xiii) maidir le comhaontú trádála, chun é a bheith cuimsitheach, ní mór a bheith ar 
áireamh ann forálacha chun ailíniú rialála leanúnach na Ríochta Aontaithe le 
AE a áirithiú sa todhchaí; chun trádáil a éascú, ba cheart disciplíní 
trasearnálacha maidir le comhchuibheas rialála agus bacainní neamhtharaife 
a chaibidliú, agus aird á tabhairt ar chineál deonach an chomhair rialála agus 
ar an gceart chun rialáil a dhéanamh chun leasa an phobail, agus an 
neamhspleáchas rialála agus na cearta parlaiminteacha á gcaomhnú, agus á 
mheabhrú nach féidir le forálacha i gcomhaontú trádála macasamhlú a 
dheanamh ar an trádáil shaoráideach chéanna mar a fhoráiltear le ballraíocht 
sa mhargadh aonair; 

(xiv) chun cobhsaíocht airgeadais agus rialála a chosaint agus chun a áirithiú go n-
urramófar go hiomlán córas rialála agus caighdeáin AE agus a gcur i 
bhfeidhm, is gnáthghné de chomhaontuithe trádála de AE é eisceachtaí agus 
teorainneacha stuamachta a bheith i bhforálacha trasteorann na seirbhísí 
airgeadais agus ba cheart iad a chur san áireamh sa cheann seo;

(xv) forálacha uaillmhianacha lena gceadaítear trádáil dhigiteach a fhorbairt, agus 
dul i ngleic le bacainní nach bhfuil bonn cirt leo maidir le trádáil trí mheán 
leictreonach, agus timpeallacht ar líne oscailte, slán agus iontaofa a áirithiú 
do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí, agus sreafaí sonraí trasteorann a rialáil, 
lena n-áirítear prionsabail amhail iomaíocht chothrom agus rialacha 
uaillmhianacha maidir le haistrithe sonraí trasteorann, agus na rialacha maidir 
le cosaint agus príobháideacht sonraí reatha agus amach anseo á 
gcomhlíonadh go hiomlán, agus gan dochar do na sonraí sin;

(xvi) bheadh seiceálacha agus fíorú custaim ann mar thoradh ar CST a luaithe a 
rachadh earraí isteach sa mhargaidh aonair, rud a dhéanfadh difear do 
shlabhraí soláthair domhanda agus do phróisis mhonaraithe; is gá údaráis 
chustaim a neartú maidir le pearsanra agus trealamh teicniúil araon, chun 
déileáil lena gcúraimí breise; ní mór é a bheith mar aidhm ag nósanna 
imeachta oibríochtúla an chomhaontaithe amach anseo go ndéanfar rialacha 
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mhargadh aonair an Aontais d’earraí agus an t-aontas custaim a chaomhnú; 
dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach an dóigh go mbíonn earraí ag comhlíonadh 
rialacha an mhargaidh aonair a choimirciú; 

(xvii) ba cheart go mbeadh ailíniú rialála ar fhaireachas margaidh ar tháirgí agus ar 
chaighdeáin láidre táirgí ina gcuid riachtanach agus neamh-inathraithe d’aon 
chomhaontú amach anseo leis an Ríocht Aontaithe chun machaire comhréidh 
do ghnólachtaí AE agus cosaint ardleibhéil do thomhaltóirí AE a áirithiú;

(xviii) caithfear sláine an aontais custaim agus a rialacha agus a nósanna imeachta a 
chaomhnú; ba cheart socrú oibre tráthúil agus éifeachtach a bhunú idir AE 
agus an Ríocht Aontaithe sa réimse sin;

15. á chur i bhfios go láidir gur cheart go mbeadh CST ina iomláine clúdaithe ag 
forálacha maidir le hidirphlé na sochaí sibhialta, rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí 
agus comhairliúchán an dá pháirtí; ag éileamh go mbunófaí grúpaí comhairleacha 
intíre a dhéanfadh cur chun feidhme an chomhaontaithe a mhaoirsiú;

16. ag athdhearbhú gur cheart don Chomhaontú creat rialachais comhsheasmhach a 
áirithiú, ar cheart a bheith ar áireamh ann sásra láidir um réiteach díospóidí chomh 
maith le struchtúir rialachais; ag cur béim ina leith sin ar inniúlacht CBAE chun 
léirmhíniú a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann le dlí AE chun aonchineálacht an 
léirmhínithe sin a áirithiú; 

Machaire comhréidh

17. á mheabhrú gur cheart don Ríocht Aontaithe leanúint de na caighdeáin atá ann faoina 
ghealltanais idirnáisiúnta a urramú agus a chur chun feidhme d’fhonn reachtaíocht 
agus beartais a ailíniú go dinimiciúil, ar bhealach a léireodh leithead agus 
doimhneacht na gaolmhaireachta sa todhchaí; 

18. ag meabhrú a dhiongbháilteacht cosc a chur le haon chineál ‘dumpála’ faoi chuimsiú 
na gaolmhaireachta sa todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe agus á mheabhrú 
ina leith sin gurb é an t-ailíniú maidir le cúrsaí comhshaoil, saothair agus sóisialta, 
cánachais agus beartais státchabhrach an ghné bharrthábhachtach chun dumpáil den 
sórt sin a chosc; 

19. á thabhairt dá haire 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 
mheabhrú má chloíonn an Ríocht Aontaithe go leanúnach le múnla sóisialta AE, go 
n-imreoidh sé sin ról tábhachtach sa mhéid sin; ag athdhearbhú an gá atá le coimircí 
a bhunú chun a áirithiú go gcoimeádfar caighdeáin arda agus machaire comhréidh i 
réimsí na gcaighdeán sóisialta agus fostaíochta ar a laghad ag na hardleibhéil reatha 
arna soláthar ag na comhchaighdeáin reatha;

20. á chur i bhfios go n-éileofar le caidreamh níos doimhne creat stóinsithe agus 
cuimsitheach le haghaidh iomaíochta agus státchabhrach a dhéanfaidh saobhadh 
míchuí ar thrádáil agus ar iomaíocht a chosc chun a áirithiú nach mbeidh an Ríocht 
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Aontaithe ag gabháil d’iompar éagórach agus frithiomaíoch as a dtiocfaidh 
sladghearradh ar ghníomhaithe eacnamaíocha AE; 

21. á chreidiúint go láidir gur cheart don Ríocht Aontaithe cloí leis na caighdeáin i dtaca 
le cánachas agus le reachtaíocht i gcoinne sciúradh airgid atá ag teacht chun cinn 
laistigh d’acquis AE, lena n-áirítear trédhearcacht chánach, malartú faisnéise maidir 
le gnóthaí cánach agus bearta i gcoinne seachaint cánach agus gur cheart di aghaidh 
a thabhairt ar an riocht ina bhfuil a Chríocha Thar Lear, a Limistéir Bhunáite 
Fhlaitheasacha agus a Spleách-chríocha Corónach agus an fíoras nach bhfuil critéir 
AE i ndáil le dea-rialachas agus ceanglais thrédhearcachta á gcomhlíonadh acu; 

22. ag athdhearbhú an gá atá le hardchaighdeáin agus machaire comhréidh i réimse na 
dtáirgí íocshláinte, na bhfeistí leighis, na sábháilteachta bia agus an lipéadaithe, agus 
i mbeartais agus caighdeáin tréidliachta, fíteashláintíochta agus chomhshaoil; 

23. á thabhairt dá haire, mar is amhlaidh leis an gComhaontú ina iomláine, go mbeidh 
struchtúir rialachais láidre de dhíth ar na forálacha maidir le machaire comhréidh a 
d’áireodh sásraí iomchuí um bainistiú, um maoirsiú, um réiteach díospóide agus um 
fhorfheidhmiú le smachtbhannaí agus le bearta idirlinne i gcás inar ghá sin a 
dhéanamh agus a mbeadh ceanglas ag gabháil leis ar an dá pháirtí chun institiúidí 
neamhspleácha a bhunú, nó i gcás inarb ábhartha, iad a chothabháil, a mbeadh sé de 
chumas acu an cur chun feidhme a fhormhaoirsiú agus a fhorfheidhmiú go 
héifeachtach; á chur i bhfios go láidir gur gá rochtain ar an gceartas agus sásra ceart 
chun gearáin a dhéanamh a áirithiú do shaoránaigh agus d’eagraíochtaí neamhrialtais 
i dtaca le forfheidhmiú caighdeán saothair agus comhshaoil;

II. SAINCHEISTEANNA EARNÁLACHA AR LEITH AGUS COMHAR TÉAMACH 

Iascach
24. ag cur i bhfáth thairis sin go bhfuil rochtain saor in aisce ar uiscí agus ar chalafoirt 

do-scartha ó cheist na saorthrádála agus rochtain a bheith ag táirgí iascaigh na 
Ríochta Aontaithe ar mhargadh AE agus nach féidir an chaibidlíocht leis an Ríocht 
Aontaithe maidir le hiascach a dhínascadh agus go gcaithfidh nasc díreach a bheith 
aici le caibidlíocht ar an gcomhpháirtíocht eacnamaíoch fhoriomlán, go háirithe 
maidir le trádáil; 

25. ag meabhrú na bhforálacha maidir le hiascach a bheidh le comhaontú faoin 1 Iúil 
2020, agus ag tacú go láidir leo, agus á chreidiúint nár cheart go n-éireodh córas 
bainistíochta iascaigh na Ríochta Aontaithe amach anseo níos laige ná rialacha agus 
oibleagáidí reatha an Chomhbheartais Iascaigh (CBI);  

26. á chur i bhfáth nach ndéanann tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach 
an Ríocht Aontaithe a dhíolmhú óna cuid freagrachtaí i leith comhoibriú mar stát 
cósta chun bainistiú comhpháirteach agus inbhuanaithe a dhéanamh ar stoic éisc 
chomhroinnte, i gcomhréir lena hoibleagáidí idirnáisiúnta; 

27. á mheabhrú go ndearna an prionsabal bunúsach maidir le rochtain shaor agus 
chomhionann d’iascairí an Aontais ar uiscí na mBallstát uile faoin gComhbheartas 
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Iascaigh (CBI), mar aon le margadh aonair an Aontais agus a phrionsabal maidir le 
saorghluaiseacht earraí (lena n-áirítear táirgí iascaigh), na deicheanna de bhlianta de 
chearta agus de thairbhí a bhunú do phobail chósta, d’oibreoirí agus do thomhaltóirí;

28. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé comhpháirtíocht chuimsitheach a bheadh chun 
tairbhe don dá thaobh a bhunú idir AE agus an Ríocht Aontaithe, lena n-áireofaí ar 
bhealach nach bhféadfaí a dhealú agus mar thosaíocht roimh dheireadh na 
hidirthréimhse, comhaontú ar iascaigh agus ar ábhair a bhaineann le hiascaigh i 
gcomhréir leis na hoibleagáidí frithpháirteacha faoin dlí idirnáisiúnta;

29. á áitiú gur cheart an Comhaontú a fhorbairt de réir na bprionsabal atá leagtha síos in 
CBI chun acmhainní bitheolaíocha na mara a shaothrú agus a chaomhnú go 
hinbhuanaithe agus chun sochar socheacnamaíoch na n-iascairí, na n-oibreoirí san 
earnáil iascaigh agus na dtomhaltóirí;

30. á iarraidh go ndéanfadh an Comhaontú, go háirithe, rochtain leanúnach 
chómhalartach ar uiscí a áirithiú agus an sciar cobhsaí den chuóta atá cheana ann idir 
AE agus an Ríocht Aontaithe ar stoic a shaothraítear go coitianta a choimeád; á chur 
i bhfáth sa chomhthéacs sin, a thábhachtaí atá sé prionsabail agus bearta bainistithe 
iascaigh a comhaontaíodh go comhchoiteann a choimeád ar aon dul leis na 
prionsabail agus na bearta atá leagtha síos in CBI;

31. á áitiú go bhfuil gá le sásraí comhairliúcháin cuí agus cur chuige comhchoiteann atá 
bunaithe ar an eolaíocht, mar aon le ráthaíochtaí i leith rannchuidiú leanúnach na 
Ríochta Aontaithe le bailiú sonraí agus le measúnú eolaíoch ar stoic; á áitiú ar an dá 
pháirtí leanúint den chomhar maidir le rialú iascaigh agus den chomhrac i gcoinne 
iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe, neamhrialáilte (NNN); 

Cosaint sonraí

32. á mheabhrú, de réir chásdlí CBAE10, 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;  á mheabhrú go bhforáiltear le 
hAcht um Chosaint Sonraí na Ríochta Aontaithe do dhíolúine 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 údar imní di an fíoras, nuair a dhéantar sonraí 
ó shaoránaigh nach saoránaigh de chuid na Ríochta Aontaithe iad a phróiseáil faoin 
díolúine seo, nach gcosnaítear iad ar an gcaoi chéanna le saoránaigh na Ríochta 
Aontaithe; den tuairim go mbeadh an díolúine sin i gcoinbhleacht le Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle11; den tuairim, thairis sin, 
nach ndéanann creat dlíthiúil na Ríochta Aontaithe maidir le sonraí leictreonacha 

10 Cás C-362/14  Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650
11 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le 
daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí 
den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) 
(IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
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teileachumarsáide a choinneáil coinníollacha ábhartha acquis AE a chomhlíonadh de 
réir mar a léirmhínigh CBAE iad, agus nach ndéanann sé, dá bhrí sin, na 
coinníollacha maidir le leormhaitheas a chomhlíonadh faoi láthair;

33. 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 go bhféadfadh sé nach mbeadh cláir ollfhaireachais 
leormhaith faoi dhlí an Aontais agus á mholadh go láidir cásdlí CBAE a chur san 
áireamh sa réimse seo, amhail cás Schrems chomh maith le cásdlí na Cúirte Eorpaí 
um Chearta an Duine;

34. á threorú don Choimisiún measúnú cúramach a dhéanamh ar chreat dlíthiúil cosanta 
sonraí na Ríochta Aontaithe agus a áirithiú go ndearna an Ríocht Aontaithe na 
fadhbanna a sainaithníodh sa rún seo a réiteach sula measfar go bhfuil dlí cosanta 
sonraí na Ríochta Aontaithe leormhaith agus i gcomhréir le dlí an Aontais de réir mar 
a léirmhínigh CBAE é12, agus comhairle a lorg ón mBord Eorpach um Chosaint 
Sonraí agus ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí agus an fhaisnéis ábhartha 
agus na hamlínte iomchuí uile a chur ar fáil dóibh chun a ról a chomhlíonadh;

An t-athrú aeráide agus an comhshaol

35. á chreidiúint gur cheart go mbeadh an ghaolmhaireacht sa todhchaí idir AE agus an 
Ríocht Aontaithe bunaithe ar thosca eacnamaíocha, ach ní hamháin sin ach go 
mbeadh sé bunaithe ar ardleibhéal uaillmhéine comhshaoil freisin agus an comhar 
sna fóraim ábhartha idirnáisiúnta a bheith mar bhonn taca faoi chun díriú ar dhúshláin 
trasteorann agus dhomhanda; 

36. á mheas gur cheart go n-áiritheodh AE agus an Ríocht Aontaithe nach ndéanfaí 
leibhéal na cosanta comhshaoil dá bhforáiltear sa dlí, i rialacháin ná i gcleachtais a 
laghdú faoi bhun an leibhéil dá bhforáiltear leis na comhchaighdeáin is infheidhme 
laistigh de AE agus den Ríocht Aontaithe ag deireadh na hidirthréimhse i ndáil leis 
na nithe seo a leanas: rochtain ar fhaisnéis chomhshaoil, rannpháirtíocht an phobail 
agus rochtain ar cheartas maidir le hábhair chomhshaoil; measúnú ar an tionchar ar 
an gcomhshaol agus measúnú straitéiseach ar an gcomhshaol; astaíochtaí 
tionsclaíocha; astaíochtaí aeir agus spriocanna agus uasteorainneacha aercháilíochta; 
caomhnú an dúlra agus na bithéagsúlachta; bainistiú dramhaíola; cosaint agus 
caomhnú an chomhshaoil uiscigh; cosaint agus caomhnú an chomhshaoil mhuirí; 
cosc, laghdú agus díothú rioscaí do shláinte an duine nó don chomhshaol de dheasca 
substaintí ceimiceacha agus táirgí cosanta plandaí a tháirgeadh, a úsáid, a scaoileadh 
agus a dhiúscairt; agus an t-athrú aeráide agus prionsabal an réamhchúraim; 

12 Cás C-362/14 Maximillian Schrems v an Coimisinéir Cosanta Sonraí ECLI:EU:C:2015:650, Tuairim 
1/15 PNR Ceanada; ECLI:EU:C:2017:592, Cásanna C 293/12 agus C 594/12, Digital Rights Ireland and 
Others, EU:C:2014:238, Tele2 and Watson: Cásanna C-203/15 - Tele2 Sverige and C-698/15 Watson 
ECLI:EU:C:2016:970
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37. á iarraidh ar na hidirbheartaithe a áirithiú go dtabharfaidh an Ríocht Aontaithe a 
gealltanas i leith chur chun feidhme na gcaighdeán, lena n-áirítear spriocanna, agus 
na bhforálacha eile a comhaontaíodh ar leibhéal AE le linn na hidirthréimhse;

38. á áitiú go ndéanfaí dearbhthosaíocht den chomhrac i gcoinne athrú aeráide sna 
caibidlíochtaí, i bhfianaise a thábhachtaí atá sé go mbeadh rath ar na caibidlíochtaí 
sa réimse sin, ag tosú leis an rath a bhí ar an 26ú seisiún den Comhdháil de chuid na 
bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (COP 
26) i nGlaschú; á mheas gurbh é ailíniú iomlán na Ríochta Aontaithe agus AE an 
rogha is fhearr sa réimse seo; i ndáil leis sin, á chur in iúl go bhfuil sí go mór i 
bhfabhar ailíniú iomlán na Ríochta Aontaithe leis an gcreat beartais aeráide de chuid 
AE atá cheana ann agus a bheidh ann amach anseo, mar aon leis na gealltanais faoi 
Chomhaontú Pháras, agus á iarraidh go mbeidh feidhm ina hiomláine ag an 
uasteorainn ar astaíochtaí AE arna bunú ag Scéim AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí 
(EU ETS), an Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill, agus lena n-áirítear úsáid 
talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht; 

39. á iarraidh ar an Ríocht Aontaithe córas praghsála carbóin, a bheadh ailínithe leis na 
caighdeáin agus spriocanna coiteanna, a choimeád i bhfeidhm ag deireadh na 
hidirthréimhse agus á iarraidh ar na hidirbheartaithe féachaint an bhféadfaí córas 
náisiúnta trádála astaíochtaí gás ceaptha teasa na Ríochta Aontaithe a bheidh ann 
amach anseo a nascadh le EU ETS ar choinníoll go ndéanfaí sláine EU ETS a urramú 
ina hiomláine; 

40. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh aon chaidreamh idir an Ríocht Aontaithe agus 
an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) faoi réir – i measc nithe eile – ailíniú na 
Ríochta Aontaithe le cuspóirí athchóirithe aeráide agus comhshaoil AE, 
chomhlíonadh na Ríochta Aontaithe leis an rialachán lena mbunaítear creat chun 
infheistíocht inbhuanaithe a éascú agus bheartas uaillmhianach nua BEI maidir le 
straitéis aeráide agus iasachtú fuinnimh;

41. á chur i bhfios go láidir go mbeadh baol caillteanais ann ó thaobh bhithéagsúlacht 
AE de mar thoradh ar aon laghdú ar chosaint sa Ríocht Aontaithe, ós rud é go bhfuil 
go leor speiceas (éin, sciatháin leathair, féileacáin agus céiticigh) a bhíonn ag imirce 
idir AE agus an Ríocht Aontaithe, agus i gcás go leor speicis neamh-imirceacha go 
mbíonn sreabhadh rialta géine ann idir an Ríocht Aontaithe agus an tAontas Eorpach;

42. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé go leanfaidh an Ríocht Aontaithe de 
bheith ailínithe leis an reachtaíocht maidir le sábháilteacht ceimiceán (REACH13) 
agus an comhar leis an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) a áirithiú; 

Fuinneamh 

13 Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 
maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear 
Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún, 
chomh maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoracha 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE 
agus 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lch. 1).
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43. á iarraidh go ndéanfaidh an Comhaontú rochtain neamh-idirdhealaitheach ar líonraí 
a áirithiú do rannpháirtithe sa mhargadh, agus go ndéanfar díchuachadh éifeachtach 
ar oibreoirí líonra; go ndéanfar machaire comhréidh agus neamh-chúlchéimniú a 
ráthú, lena n-áirítear praghsáil éifeachtach charbóin, státchabhair, agus cosaint an 
chomhshaoil;

44. á iarraidh go mbunófaí sásraí lena bhféadfaí a mhéid is féidir slándáil an tsoláthair 
agus na trádála éifeachtaí a áirithiú trí idirnascairí le linn tréimhsí éagsúla ama; 

45. ag dréim leis go ndéanfaidh an Ríocht Aontaithe na hardchaighdeáin maidir le 
sábháilteacht núicléach, slándáil núicléach agus cosaint ar radaíocht a chomhlíonadh; 
ag dréim leis go dtabharfar aghaidh sa Chomhaontú ar chaidreamh na Ríochta 
Aontaithe le Euratom agus tionscadal ITER agus ar an tionchar a bheidh ag tarraingt 
siar ar shócmhainní agus ar dhliteanais, lena gcumasófar comhar agus malartú 
faisnéise idir Euratom, an Ríocht Aontaithe agus a húdaráis náisiúnta; á iarraidh go 
n-áireofaí leis an gComhaontú gealltanas lena gcumasófar machaire comhréidh i 
gcaighdeáin na sábháilteachta núicléiche a chur i bhfeidhm ag deireadh na 
hidirthréimhse, lena n-áiritheofar lán-urraim do coinbhinsiúin idirnáisiúnta, lena n-
áirítear Coinbhinsiúin Aarhus agus Espoo, agus na conarthaí; 

Sláinte phoiblí agus sábháilteacht bia

46. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé do thomhaltóirí AE agus na Ríochta Aontaithe go 
gcoimeádfadh an Ríocht Aontaithe ardchaighdeáin i leith sábháilteacht bia agus 
lipéadú bia; á mheabhrú nach mór d’aon bhia a allmhairítear isteach in AE ó thríú tír 
ardchaighdeáin sábháilteachta bia AE a chomhlíonadh, a mhéid a bhaineann le, inter 
alia, úsáid OGManna; á thabhairt dá haire comhleas na Ríochta Aontaithe leanúint 
de bheith rannpháirteach sa Chóras Mear-rabhaidh um Bia-ábhair agus Beathú; á 
mheabhrú go gcaithfidh seiceálacha agus rialuithe láidre a bheith ann idir AE agus 
an Ríocht Aontaithe, i bhfianaise stádas tríú tír na Ríochta Aontaithe; 

47. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé go gcoinneodh an Ríocht Aontaithe 
caighdeáin choibhéiseacha maidir le sláinte ainmhithe, chun tarchur galair 
zónóiseacha idir ainmhithe agus daoine a chosc, go háirithe i gcás speicis imirceacha, 
chun tairbhe ainmhithe agus sláinte an duine araon; á mheas gur gá nós imeachta an 
phas a choinneáil i gcás gluaiseachtaí ainmhithe, d’ainmhithe clóis agus d’ainmhithe 
feirme araon, idir AE agus an Ríocht Aontaithe, ar bhonn chaighdeáin AE atá cheana 
ann agus a bheidh ann amach anseo; 

48. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá soláthar leormhaith cógas, feistí míochaine agus 
táirgí eile cúraim sláinte; á iarraidh, dá bhrí sin, ar AE agus ar an Ríocht Aontaithe a 
áirithiú go ndéanfar bearta a chur i gcrích chun ganntanais a theorannú agus na 
tionchair thromchúiseacha a d’fhéadfadh a bheith ar shláinte an duine a theorannú; á 
iarraidh go háirithe go dtabharfaí isteach gníomhaíochtaí spriocdhírithe chun 
rochtain leanúnach agus mhear ar chógais shábháilte agus feistí míochaine d’othair 
a áirithiú, lena n-áirítear soláthar slán agus comhsheasmhach ar raidiseatóip; 
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49. á áitiú go leanfaí leis an gcomhar maidir le saincheisteanna sláinte agus sláinte poiblí; 
á chur i bhfáth, mar thríú tír, nach mbeidh an Ríocht Aontaithe in ann a bheith 
páirteach sna nósanna imeachta údarúcháin maidir le táirgí míochaine in AE;

Cearta na saoránach agus soghluaisteacht daoine

50. á iarraidh ar na comhpháirtithe caibidlíochta a ndícheall a dhéanamh ionsar 
chaomhnú iomlán chearta na saoránach a ráthaítear faoin gComhaontú um Tharraingt 
Siar do shaoránaigh AE agus na Ríochta Aontaithe araon agus dá dteaghlaigh; á chur 
i bhfios go láidir gur cheart go mbunófaí aon socruithe soghluaisteachta a dhéanfar 
amach anseo ar neamh-idirdhealú idir Ballstáit AE agus ar chómhalartacht iomlán; á 
mheas, ar bhonn níos ginearálta, nach mór do dhaingniú breise chearta na saoránach, 
lena n-áirítear saorghluaiseacht do náisiúnaigh den Ríocht Aontaithe san Aontas 
Eorpach bunaithe ar chur chuige cómhalartach, a bheith ar an gcloch choirnéil agus 
ina chuid dhoroinnte de théacs an chomhaontaithe idirnáisiúnta a bheidh ann amach 
anseo idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe; á mheas go bhfuil bunriachtanas leis 
freisin go ndéanfadh Ballstáit AE soiléiriú ar an gcreat a chuirfidh gach Ballstát acu 
i bhfeidhm i leith shaoránaigh na Ríochta Aontaithe ar mian leo stádas cónaithe a 
bhaint amach, agus go mbeadh na bearta sin so-úsáidte agus trédhearcach, chun an 
próiseas a éascú, chomh maith le bheith saor in aisce, agus go ndéanfadh an 
Coimisiún agus Parlaimint na hEorpa faireachán ar fhorbairtí ábhartha; 

51. á iarraidh go mbunófar socruithe comhordaithe slándála sóisialta leormhaithe, lena 
n-áirítear cearta pinsin, i bhfianaise gluaiseacht daoine amach anseo; ag cur in iúl ina 
leith sin gur díol sásaimh di na forálacha mionsonraithe maidir le comhordú córas 
slándála sóisialta sa Chomhaontú um Tharraingt Siar, lena gcosnaítear cearta a 
dhíorthaíonn ó thréimhsí de ranníocaíochtaí árachais slándála sóisialta;

52. á thathant ar Rialtas na Ríochta Aontaithe bille nua fostaíochta a achtú roimh 
dheireadh na hidirthréimhse chun aon bhearnaí a sheachaint i gcás nach ndéantar 
cearta oibrithe a chosaint le reachtaíocht AE atá ann cheana ná le bille fostaíochta na 
Ríochta Aontaithe;

53. ag áitiú, ina leith sin, go ndéanfaí reachtaíocht AE lena ngabhann spriocdhátaí cur 
chun feidhme le linn na hidirthréimhse a chur chun feidhme go hiomlán agus go cuí, 
amhail an t-athbhreithniú ar an treoir maidir le hoibrithe a phostú, an treoir maidir le 
cothromaíocht oibre agus saoil nó an treoir maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus 
intuartha; 

54. á iarraidh go dtabharfaí aird iomlán ar an staid speisialta ar oileán na hÉireann, agus 
go dtabharfaí aghaidh ar na saincheisteanna atá fós gan réiteach maidir le saoránaigh 
Thuaisceart Éireann; ag áitiú ar údaráis na Ríochta Aontaithe a áirithiú nach ndéanfar 
maolú ar chearta na saoránach i dTuaisceart Éireann agus go ndéanfar Comhaontú 
Aoine an Chéasta ina iomláine a lán-urramú.
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55. i bhfabhar go leanfadh an Ríocht Aontaithe den rialachán fánaíochta a chur i 
bhfeidhm chun tairbhe shaoránaigh an Aontais agus na Ríochta Aontaithe araon agus 
go háirithe chun gluaiseacht trasteorann daoine ar oileán na hÉireann a éascú;

56. ag tabhairt dá haire go bhfuil sé ar intinn ag an Ríocht Aontaithe aontú do 
Choinbhinsiún Cothabhála na Háige 2007 agus á iarraidh go mbeadh comhar agus 
uaillmhian chuí ann i gcúrsaí a bhaineann leis an dlí sibhialta agus leis an dlí 
teaghlaigh, go háirithe maidir le cearta agus aisdúichiú leanaí; ag meabhrú gur cheart 
go gcuirfí san áireamh sa chomhaontú sa todhchaí catagóirí áirithe de shaoránaigh a 
chumhdaítear faoi dhlí AE faoi láthair, mar a léirmhíníonn CBAE iad, amhail 
náisiúnaigh den Ríocht Aontaithe atá ag filleadh ar an Ríocht Aontaithe i dteannta 
daoine dá dteaghlach nach den Aontas iad, daoine faoi mhíchumas agus cúramóirí, 
náisiúnaigh tríú tír a bhfuil cónaí orthu sa Ríocht Aontaithe agus a bhfuil dlúthnaisc 
dhlíthiúla acu leis na Ballstáit, mar shampla, náisiúnaigh tríú tír a rugadh in AE, 
dídeanaithe aitheanta agus daoine gan stát; 

57. á mheas nach mór socruithe soghluaisteachta a bheith bunaithe ar neamh-idirdhealú 
agus ar chómhalartacht iomlán; á mheabhrú, a luaithe a ghlacfar an sainordú 
caibidlíochta, nach féidir le Ballstáit comhaontuithe déthaobhacha a chaibidliú;

58. 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 n-áireofaí 
forálacha uaillmhianacha in aon chomhaontú maidir leis an ngaolmhaireacht sa 
todhchaí idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe chun a áirithiú go leanfar de na 
cearta atá ag saoránaigh an Aontais agus ag saoránaigh na Ríochta Aontaithe agus ag 
daoine dá dteaghlaigh araon, go háirithe maidir le gluaiseacht daoine agus oibrithe; 
ag meabhrú go bhfuil nasc díreach freisin idir cearta saorghluaiseachta agus na trí 
shaoirse eile atá ina ndlúthchuid den mhargadh aonair, agus go bhfuil siad ábhartha 
go háirithe maidir le seirbhísí agus maidir le cáilíochtaí gairmiúla; 

59. ag meas gur cheart foráil a dhéanamh sa Chomhaontú do thaisteal saor ó víosa le 
haghaidh cuairteanna gearrthéarmacha, lena n-áirítear turais ghearrthéarmacha a 
bhaineann leis an obair, bunaithe ar chómhalartacht iomlán agus neamh-idirdhealú, 
agus gur cheart coinníollacha iontrála agus fanachta a bhunú chun críocha taighde, 
staidéir agus oiliúna agus chun críocha malartuithe ógra;

60. maidir le comhar amach anseo i mbeartais tearmainn agus imirce idir an Ríocht 
Aontaithe agus AE27, ag cur i dtreis gur cheart go n-áireofaí leis sin ar a laghad 
socruithe lena gcuirtear feabhas ar bhealaí sábháilte agus dleathacha chun rochtain a 
fháil ar chosaint idirnáisiúnta, lena n-áirítear trí athaontú teaghlaigh; ós rud é go 
bhfuil athaontú teaghlaigh tábhachtach i gcónaí d’iarrthóirí tearmainn a bhfuil cónaí 
orthu sa Ríocht Aontaithe agus a bhfuil teaghlaigh acu laistigh de theorainneacha an 
Aontais, ag moladh go nglacfar plean maidir le hathaontú teaghlaigh, ar cheart dó 
teacht i bhfeidhm tar éis 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 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta 
an Duine; 
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Coibhéis i seirbhísí airgeadais

61. ag meabhrú go gcaillfidh cuideachtaí atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe cearta i dtaca 
le nós imeachta an phas;

62. ag meas gur cheart rochtain ar an margadh a bheith bunaithe ar chinntí coibhéise, ar 
choinníoll gur deimhin le AE go bhfuil córas agus caighdeáin rialaitheacha agus 
maoirseachta na Ríochta Aontaithe iomlán coibhéiseach leo siúd de chuid an Aontais 
agus go leanfaidh siad de bheith amhlaidh, agus go bhfuil siad ina léiriú ar na 
forálacha a comhaontaíodh le haghaidh machaire comhréidh; ag creidiúint, a luaithe 
a dheonófar coibhéis i leith na Ríochta Aontaithe, go bhfuil gá le sásra éifeachtach a 
chur ar bun chun a ráthú go gcoinneofar leis an gcoibhéis sin in imeacht ama agus ag 
meabhrú gur féidir leis an Aontas an stádas coibhéise a aistarraingt go haontaobhach 
tráth ar bith;  

63. ag meas gur cheart go ndéanfadh aon chreat amach anseo cobhsaíocht airgeadais in 
AE a choimirciú agus córas agus caighdeáin rialaitheacha agus maoirseachta an 
Aontais mar aon lena gcur chun feidhme a urramú, agus fós uathriail rialaitheach 
agus chinnteoireachta an Aontais á cothabháil;

Iompar 
64. á iarraidh ar na hidirbheartaithe nascacht leanúnach idir an Ríocht Aontaithe agus 

AE a áirithiú, bunaithe ar cheanglas na cómhalartachta i gcás rochtain 
fhrithpháirteach ar na margaí iompair, agus an difear i méid an dá mhargadh faoi 
seach á chur san áireamh; 

65. ag meabhrú, ina leith sin, nach leor faoi láthair córas cuótaí iltaobhach Chomhdháil 
Eorpach na nAirí Iompair (ECMT) chun aghaidh a thabhairt go hiomlán ar na 
riachtanais iompair lastais de bhóthar idir AE agus an Ríocht Aontaithe agus gur 
cheart bearta iomchuí a chur i bhfeidhm chun bagairtí ar an ord poiblí a sheachaint 
agus chun cosc a chur leis an gcur isteach ar shreafaí tráchta oibreoirí tarlaithe de 
bhóthar agus oibreoirí seirbhísí cóiste agus bus;

66. ag leagan béim ar an ngá atá lena chinntiú go gcuimseofar sna caibidlíochtaí 
comhaontú cuimsitheach aeriompair a bheidh uaillmhianach, cothrom agus ar 
ardchaighdeán, go háirithe sa mhéid a bhaineann le cearta aerthráchta, sábháilteacht 
aeir agus slándáil aerfort, ar cheart déileáil leo dá réir sin, agus ag meabhrú, i ndáil 
leis an méid sin, nach féidir rannpháirtíocht de jure nó de facto de chuid na Ríochta 
Aontaithe sa Mhargadh Aonair Eitlíochta a bheith i gceist le nascacht aeir sa todhchaí 
idir an Ríocht Aontaithe agus AE; 

67. ag meas gur cheart rochtain laistigh de AE idir Éire agus Ballstáit eile an Aontais a 
áirithiú, lena n-áirítear na cearta idirthurais d’iompar de bhóthar laistigh de AE idir 
Éire agus Ballstáit eile an Aontais Eorpaigh; 
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68. ag cur i bhfios go láidir nach mór machaire comhréidh láidir a áirithiú sa 
ghaolmhaireacht sa todhchaí idir an Ríocht Aontaithe agus AE sna hearnálacha 
iompair uile, le béim ar leith ar státchabhair, ar chosaint an chomhshaoil, ar chearta 
paisinéirí, ar sholúbthacht tráchtála agus ar ghnéithe sóisialta, lena n-áirítear tréimhsí 
tiomána agus tréimhsí scíthe;

69. ag leagan béim ar an ngá atá le maoiniú leanúnach a áirithiú do thionscadail 
bhonneagair comhaontuithe, go háirithe laistigh den Ghréasán Tras-Eorpach Iompair 
(TEN-T), den tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (CEF) agus de chreat an Aerspáis 
Eorpaigh Aonair (SES), chomh maith le Comhthionscnaimh Teicneolaíochta amhail 
Spéir Ghlan I agus Spéir Ghlan II agus Comhghnóthas Taighde BAT an Aerspáis 
Eorpaigh Aonair (SESAR); agus á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach go ndéanfaidh 
an Ríocht Aontaithe a cuid gealltanas agus oibleagáidí airgeadais a chomhlíonadh 
ina n-iomláine, fiú amháin má bhíonn na gealltanais agus oibleagáidí sin fós ar 
marthain tar éis ré bhallraíochta na Ríochta Aontaithe in AE; 

Cláir agus gníomhaireachtaí 

70. ag cur i dtreis gurb iad na rialacha is infheidhme maidir le tríú tíortha lasmuigh de 
LEE a bheidh i réim mar na rialacha i gcomhair rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe 
i ngníomhaíochtaí agus i gcláir AE; ag spreagadh rannpháirtíocht na Ríochta 
Aontaithe i gcláir AE agus fós na rialacha agus sásraí, mar aon leis na coinníollacha 
ábhartha uile den rannpháirtíocht, a bheith á n-urramú;

71. ag cur i dtreis nár cheart glan-aistrithe ó bhuiséad an Aontais chuig an Ríocht 
Aontaithe a bheith i gceist le haon rannpháirtíocht ón Ríocht Aontaithe i gcláir an 
Aontais; ag meas ina theannta sin gur gá cothromaíocht chóir a áirithiú in aon 
rannpháirtíocht bhreise ón Ríocht Aontaithe i gcláir AE maidir le ranníocaíochtaí 
agus sochair an tríú tír atá rannpháirteach i gclár AE agus nár cheart aon chumhacht 
chinnteoireachta a thabhairt don tríú tír de bharr rannpháirtíochta; á iarraidh ar an 
gCoimisiún a áirithiú go bhfuil forálacha agus ráthaíochtaí ceangailteacha 
leordhóthanacha ann maidir le Leasanna Airgeadais an Aontais a Chosaint agus 
maidir le Bainistiú Fónta Airgeadais do na cláir ina mbeadh an Ríocht Aontaithe 
rannpháirteach, lena n-áirítear rialú agus iniúchadh, agus imscrúdú i gcás calaoise, 
maidir leis an gceart rochtana atá ag seirbhísí an Choimisiúin, ag an Oifig Eorpach 
Frith-Chalaoise (OLAF), ag Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh, agus ag Cúirt 
Iniúchóirí na hEorpa chomh maith leis an gceart grinnscrúdaithe atá ag Parlaimint na 
hEorpa;

72. den tuairim, go háirithe, go bhfuil tábhacht ag baint le rannpháirtíocht na Ríochta 
Aontaithe i gcláir thrasteorann, chultúrtha, forbartha, oideachais agus taighde amhail 
Erasmus+, Eoraip na Cruthaitheachta, Fís Eorpach, an Chomhairle Eorpach um 
Thaighde, Clár LIFE, TEN-T, SCE, Aerspás Eorpach Aonair, Interreg, tionscnaimh 
teicneolaíochta comhpháirteacha amhail Spéir Ghlan I agus Spéir Ghlan II, SESAR, 
ERICanna, Galileo, Copernicus, Breis-seirbhís na hEorpa um Loingseoireacht 
Gheochobhsaí (EGNOS), an Creat Tacaíochta d’Fhaireachas agus Rianú Spáis 
(SST), agus comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha;
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73. ag cur in iúl gur díol sásaimh di an méid atá déanta ag clár PEACE chun síocháin 
agus cobhsaíocht a bhaint amach i dTuaisceart Éireann agus á iarraidh go 
gcaomhnófar próiseas síochána Thuaisceart Éireann agus na tairbhí a bhaineann le 
clár reatha PEACE IV agus leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn;

74. ag meas go bhfuil sé ríthábhachtach go bhféachfadh AE agus an Ríocht Aontaithe ar 
an bhféidearthacht go mbeadh comhar ann idir údaráis na Ríochta Aontaithe agus 
gníomhaireachtaí AE, lena n-áirítear go háirithe an Ghníomhaireacht Eorpach 
Ceimiceán, an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia, an Ghníomhaireacht Eorpach 
Chomhshaoil, an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú, agus an 
Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach; ag cur i bhfios go láidir nach mbeidh aon 
údarás cinnteoireachta ag an Ríocht Aontaithe ar ghníomhaireachtaí AE; sa 
chomhthéacs sin, ag áitiú ar an gCoimisiún cineál, raon feidhme agus teorainneacha 
an chomhair fhéideartha sin a shainiú; 

75. ag meas go bhfuil gá le soiléiriú a dhéanamh ar an gcomhar praiticiúil a bheidh ann 
amach anseo idir údaráis na Ríochta Aontaithe agus gníomhaireachtaí AE i réimse 
an Cheartais agus Gnóthaí Baile;

III. AN CHOMHPHÁIRTÍOCHT UM SHLÁNDÁIL AGUS UM GHNÓTHAÍ 
EACHTRACHA 

Beartas eachtrach, dúshláin slándála agus cosaint 

76. ag creidiúint, cé go n-eisiafar an Ríocht Aontaithe ó struchtúir chinnteoireachta AE, 
gur comhpháirtí tábhachtach í an Ríocht Aontaithe toisc go bhfuil géarghá le 
freagairtí comhchoiteanna chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin maidir le beartas 
eachtrach, slándála agus cosanta i ngarchomharsanacht an Aontais agus ar leibhéal 
idirnáisiúnta;

77. ag cur i bhfios go láidir go mbeidh dianchomhar i mbeartais eachtracha agus slándála 
de dhíth ar an gcaidreamh nua idir AE agus an Ríocht Aontaithe mar go bhfuil go 
leor leasanna agus taithí ag AE agus an Ríocht Aontaithe araon, agus go seasann siad 
ar son an oiread sin de na luachanna céanna; ag cur i bhfios gur chun leasa an dá 
thaobh é comhar uaillmhianach a choimeád a fhónann do shlándáil na hEorpa agus 
dá saoránaigh agus a chuireann leis an gcobhsaíocht dhomhanda, le cosaint chearta 
an duine agus leis an tsíocháin i gcomhréir leis na cuspóirí agus na prionsabail a 
leagtar amach in Airteagal 21 CAE;  

78. ag tabhairt dá haire, maidir leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála (CBES), 
gurb iad Ballstáit AE amháin ar féidir leo comhsheasaimh agus gníomhaíochtaí AE 
a ghlacadh; ag tabhairt le fios, áfach, nach n-eisiatar leis sin sásraí comhairliúcháin 
lena gceadófaí don Ríocht Aontaithe ailíniú le seasaimh agus gníomhaíochtaí 
comhpháirteacha bheartas eachtrach AE, go sonrach maidir leis an ord domhanda 
riailbhunaithe, an comhar iltaobhach agus cearta an duine a chosaint, go háirithe faoi 
chuimsiú na Náisiún Aontaithe, ECAT, na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar 
san Eoraip agus Chomhairle na hEorpa; ag tacú le comhairliúchán agus comhordú 



RE\1198506GA.docx 21/25

GA

maidir le beartas smachtbhannaí leis an bhféidearthacht smachtbhannaí a ghlacadh a 
dhéanann atreisiú frithpháirteach nuair a bhíonn cuspóirí bheartas eachtrach na 
bPáirtithe ailínithe; ag cur béim ar bhreisluach an dlúthchomhair in CBES i 
bhfianaise ról suntasach na Ríochta Aontaithe mar ghníomhaí slándála; 

79. á chur i bhfáth go mbeidh ar an Ríocht Aontaithe aon bhearta sriantacha a bheidh i 
bhfeidhm nó a chinnfear le linn na hIdirthréimhse a chur chun feidhme, tacú le ráitis 
agus seasaimh AE i dtríú tíortha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta agus a bheith 
rannpháirteach de réir an cháis in oibríochtaí míleata agus misin shibhialta AE arna 
mbunú faoin gComhbheartas Slándála agus Cosanta (CBSC), ach gan aon 
acmhainneacht cheannais a bheith aici laistigh de Chreatchomhaontú 
Rannpháirtíochta nua, agus fós uathriail chinnteoireachta AE agus cinntí agus 
reachtaíocht ábhartha AE a urramú, lena n-áirítear maidir le soláthar agus aistrithe i 
réimse na cosanta; 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;  

80. á mheabhrú gur cloch choirnéil sa tslándáil dhomhanda agus Eorpach atá i gcórais 
éifeachtacha rialaithe arm, dí-armála agus neamhleata arm ar bhonn idirnáisiúnta; á 
iarraidh ar AE agus ar an Ríocht Aontaithe straitéis chomhleanúnach agus inchreidte 
le haghaidh caibidlíochtaí iltaobhacha ar an leibhéal domhanda a sheoladh, mar aon 
le bearta réigiúnacha ar mhaithe le maolú agus le forbairt muiníne sa réimse seo; á 
iarraidh ar an Ríocht Aontaithe a ghealladh go mbeidh sí fós faoi cheangal ag 
Comhsheasamh 944/2008/CBES;

81. á chur i bhfáth go mbeadh atreisiú frithpháirteach ag teacht as an gcomhar sin, mar 
go dtabharfadh sé an deis saineolas agus cumais na Ríochta Aontaithe i misin agus 
oibríochtaí CBSC a choinneáil ar bun; á áitiú go láidir ar an Ríocht Aontaithe 
rannchuidiú i misin agus oibríochtaí sibhialta agus míleata CBSC; á chur i bhfios go 
láidir, mar thríú stát, agus de réir an Dearbhaithe Pholaitiúil ina leagtar amach an 
ghaolmhaireacht sa todhchaí idir AE agus Ríocht Aontaithe, nach mbeidh an Ríocht 
Aontaithe in ann a bheith páirteach i bpleanáil ná i gceannas mhisin agus oibríochtaí 
AE agus go bhfuil a cuid acmhainneachta agus an leibhéal rannpháirtíochta a bheidh 
aici i bpleanáil nó i gceannas/rannpháirteachas i misin agus oibríochtaí AE, agus a 
mhéid a bhaineann le malartú faisnéise agus idirghníomhú le AE, le bheith i 
gcomhréir le rannchuidiú na Ríochta Aontaithe le gach misean agus oibríocht; 

82. ag dréim leis gur cheart go leanfadh an Ríocht Aontaithe de bheith ag cloí go hiomlán 
leis na gealltanais atá tugtha aici i bhformáid E3 + 3 i dtaobh an Phlean Chuimsithigh 
Chomhpháirtigh Gníomhaíochta (JCPOA) leis an Iaráin, a chumhdaítear i Rún 2231 
ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, mar cheann de cholúin an chórais 
idirnáisiúnta maidir le neamhleathadh arm agus mar bhonn do mhaolú an teannais i 
réigiúin an Mheán-Oirthir agus na Murascaille; 

83. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh comhar sa bheartas slándála agus cosanta ina 
chuid dhílis den chomhaontú comhpháirtíochta cuimsitheach a bhforáiltear dó chun 
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an ghaolmhaireacht sa todhchaí a rialáil; ag cur béim ar an bhfíoras go mbeadh 
comhaontú den sórt sin gan dochar d’uathriail chinnteoireachta AE agus do 
cheannasacht na Ríochta Aontaithe;

84. ag meas gur chun comhleasa na Ríochta Aontaithe agus an Aontais é go mbeadh 
comhar eatarthu i leith fhorbairt acmhainneachtaí cosanta, lena n-áirítear laistigh den 
Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint, agus go gcomhoibreoidís le chéile in aghaidh 
bagairtí hibrideacha, agus ar an gcaoi sin go neartófaí bonn teicneolaíoch agus 
tionsclaíoch na cosanta Eorpaí agus go gcothófaí idir-inoibritheacht dháiríre agus 
éifeachtacht chomhpháirteach i measc fhórsaí armtha na hEorpa agus fhórsaí armtha 
na gComhghuaillithe;

85. á thabhairt dá haire go dtarlódh aon chomhar sna réimsí thuasluaite a mbaineann 
malartú faisnéise rúnaicmithe AE leo, lena n-áirítear faisnéisíocht, ar choinníoll go 
mbeadh comhaontú faisnéise slándála ann chun faisnéis rúnaicmithe AE a chosaint; 
á chur i bhfáth go ndéanfar malartú faisnéise agus faisnéisíochta a spreagadh agus go 
n-urramófar prionsabal na cómhalartachta; á thabhairt dá haire go n-éilíonn sé seo 
comhaontú ar leith maidir le faisnéis rúnaicmithe a bheith ann mar aon le tuilleadh 
forbartha a dhéanamh ar mheastóireacht neamhspleách sonraí faisnéisíochta; ag 
spreagadh malartú oifigeach idirchaidrimh agus attaché-nna chun a áirithiú go 
mbeidh malartú faisnéise lánéifeachtach ann; 

86. á thabhairt dá haire, ón uair a seoladh an Buanchomhar Struchtúrtha (PESCO), nár 
ghlac an Ríocht Aontaithe páirt in aon cheann de na tionscadail a roghnaíodh; á 
thabhairt dá haire gur cheart rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe a bhreithniú, ar 
chuireadh chuige sin a bheith faighte aici ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh i 
bhformáid PESCO, agus é mar chuspóir lárnach don rannpháirtíocht sin go mbeadh 
idir-inoibritheacht ann idir comhpháirtithe agus gur ar bhonn eisceachtúil a bheadh 
sé;

87. á mheabhrú go bhfuil an Ríocht Aontaithe fós ina ball lárnach de ECAT agus go 
mbeidh sí in ann leanúint de na comhpháirtíochtaí fíorluachmhara atá forbartha aici 
le baill Eorpacha eile ECAT, bíodh sin go déthaobhach nó trí chomhar idir AE agus 
ECAT;

88. á thabhairt dá haire go bhféadfadh an Ríocht Aontaithe páirt a ghlacadh i gcláir AE 
trína dtacaítear le cosaint agus slándáil sheachtrach (amhail an Ciste Eorpach 
Cosanta, Galileo agus cláir chibearshlándála), bunaithe ar shocruithe comhchosúla 
eile le tríú tíortha, ach é sin faoi réir caibidlíochtaí ar leith a bheith ann le haghaidh 
gach ionstraime chomh maith le cóimheá iomchuí a bheith ann idir oibleagáidí agus 
cearta; á chur i bhfáth gur féidir leis an Ríocht Aontaithe rannchuidiú le hionstraimí 
maoinithe seachtracha AE trína ndéantar cuspóirí coiteanna a shaothrú;

89. ag cur béim ar an ngné straitéiseach atá ag an earnáil spáis don Eoraip, agus á mheas 
gur féidir le beartas spáis atá uaillmhianach rannchuidiú go héifeachtach le feabhas 
a chur ar ghníomhaíocht sheachtrach AE, rud a éilíonn saineolas agus tacaíocht 
theicneolaíoch ar ardleibhéal ón Ríocht Aontaithe agus ó chomhpháirtithe eile, agus 
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ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le dul chun cinn a dhéanamh i bhforbairt 
teicneolaíochtaí a bhfuil úsáidí sibhialta agus míleata ag gabháil leo agus atá in ann 
neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa a áirithiú; 

Slándáil, forfheidhmiú an dlí agus comhar breithiúnach in ábhair choiriúla

90. á mheas go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach, i bhfianaise a ghaire go geografach 
atá AE agus an Ríocht Aontaithe dá chéile agus i bhfianaise na mbagairtí céanna atá 
ag drantú ar AE agus ar an Ríocht Aontaithe, go ndéanfadh AE agus an Ríocht 
Aontaithe a ndícheall comhshocruithe éifeachtacha le haghaidh comhoibriú sa 
chomhar i bhforfheidhmiú an dlí a choinneáil ar bun, ós rud é go bhfuil an comhar 
sin éifeachtúil agus comhthairbheach do shlándáil a gcuid saoránach nuair a chuirtear 
san áireamh an fíoras gur tríú tír nach dtagann faoi chóras Schengen í an Ríocht 
Aontaithe agus dá bhrí sin nach féidir léi tairbhiú de na cearta agus saoráidí céanna 
atá ar fáil do Bhallstát;

91. á chur i bhfios go láidir nach féidir leis an Ríocht Aontaithe rochtain dhíreach a bheith 
aici ar shonraí as córais faisnéise AE agus nach bhféadfaidh sí a bheith páirteach i 
struchtúir bhainistíochta ghníomhaireachtaí AE sa limistéar Saoirse, Slándála agus 
Ceartais, agus 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; 

92. á mheas nach féidir leis an Ríocht Aontaithe, mar thríú tír, rochtain a bheith aici ar 
Chóras Faisnéise Schengen (SIS); á iarraidh ar an Ríocht Aontaithe leigheas a fháil 
láithreach ar na heasnaimh thromchúiseacha atá sainaitheanta a mhéid a bhaineann 
leis an gcaoi a n-úsáideann sí SIS agus á iarraidh ar an gComhairle agus ar an 
gCoimisiún faireachán fíordhlúth a dhéanamh ar an bpróiseas chun a áirithiú go 
dtugtar aghaidh i gceart ar na heasnaimh sin uile gan tuilleadh moille; á mheas nár 
cheart aon phlé a dhéanamh ar na comhshocruithe don chomhar sa todhchaí idir AE 
agus an Ríocht Aontaithe i réimse fhorfheidhmiú an dlí go dtí go mbeidh na 
heasnaimh sin leigheasta; á iarraidh go ndéanfar í a choinneáil go mór ar an eolas i 
dtaobh na bhforbairtí uile ina leith sin; 

93. á áitiú i dtaobh aon chomhshocruithe cómhalartacha chun sonraí as an Taifead 
Ainmneacha Paisinéirí (PNR) a mhalartú go tráthúil, go héifeachtach agus go 
héifeachtúil agus chun go ndéanfaí torthaí phróiseáil na sonraí sin a stóráil i gcórais 
náisiúnta próiseála PNR faoi seach, agus chun ADN, méarloirg agus sonraí cláraithe 
feithiclí (Prüm) a phróiseáil, chomh maith le comhar oibríochtúil trí Europol agus 
Eurojust, go gcaithfidh na comhshocruithe sin a bheith bunaithe ar choimircí agus 
coinníollacha láidre agus nach mór dóibh Tuairim 1/15 CBAE, inar dearbhaíodh go 
bhfuil comhaontú PNR idir AE agus Ceanada ag sárú na Cairte, a chomhlíonadh go 
hiomlán;

94. 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;
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95. á mheas go gcaithfear forghníomhú agus aitheantas breithiúnas in ábhair shibhialta 
agus thráchtála a áirithiú gan aon fhoirmiúlachtaí míchuí; 

96. á thabhairt chun suntais gur gníomhaí mór sa chomhar forbartha agus sa chabhair 
dhaonnúil í an Ríocht Aontaithe agus go mbeadh dlúthchomhlachas sa réimse sin go 
mór chun tairbhe an dá thaobh; agus á mholadh go bhféadfaí a iarraidh ar an Ríocht 
Aontaithe rannchuidiú le hionstraimí agus sásraí AE, ach fós urraim a léiriú 
d’uathriail an Aontais; á mheas gur cheart go ndéanfaí forbairt inbhuanaithe agus 
díothú na bochtaineachta a chur chun cinn sa chomhpháirtíocht a shamhlaítear, 
chomh maith le tacaíocht leanúnach chun Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe agus an Comhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt a chur chun 
feidhme; 

IV. RIALACHAS DON CHOMHAONTÚ SA TODHCHAÍ

97. á thabhairt le fios gur cheart go n-áireofaí in aon chomhaontú idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe sa todhchaí leis an Ríocht Aontaithe, mar thríú tír, córas rialachais atá 
comhleanúnach agus daingean a fheidhmeoidh mar chreat foriomlán a chuimsíonn 
maoirsiú/bainistiú leanúnach comhpháirteach an Chomhaontaithe agus sásraí um 
réiteach díospóidí agus um fhorfheidhmiú i dtaca le forálacha an Chomhaontaithe a 
léirmhíniú agus a chur i bhfeidhm; den tuairim gur cheart do shásra rialachais 
cothrománach den sórt sin a bheith infheidhme i leith na gaolmhaireachta sa todhchaí 
leis an Ríocht Aontaithe ina hiomláine; ag meabhrú ina leith sin a rún dar dáta an 15 
Eanáir 2020 agus á mheas gur tosaíocht sháraitheach é lánchur chun feidhme an 
Chomhaontaithe um Tharraingt Siar; á threisiú ina leith sin go leanfaidh Parlaimint 
na hEorpa de bheith ar an airdeall a mhéid a bhaineann le cur chun feidhme na 
bhforálacha uile; á chur i bhfios go gcaithfidh an sásra réitithe coinbhleachta a bheith 
stóinseach agus go gcaithfidh an sásra sin leighis éifeachtúla, inghníomhaithe go 
mear agus athchomhairleacha a áirithiú; 

98. ag áitiú go bhfuil sé dearbhriachtanach go ndéanfadh an córas rialála sin uathriail 
chinnteoireacht agus dhlíchóras AE a chosaint go hiomlán, lena n-áirítear ról CBAE 
mar an t-aon léirmhínitheoir ar dhlí AE;

99. á chur i bhfios go láidir gur cheart go mbeadh dearadh na gcomhshocruithe rialachais 
comhchuimseach le nádúr, scóip agus téagar na gaolmhaireachta don todhchaí agus 
go ndéanfaí leibhéal idirnascthachta, comhair agus gaireachta a chur san áireamh leis, 
ach fós a áirithiú go ndéanfar an comhaontú sa todhchaí, ina iomláine, a chur i 
bhfeidhm go héifeachtach agus go héifeachtúil;

100.ag aontú leis an smaoineamh go mbunófaí comhlacht rialaithe a bheidh freagrach as 
formhaoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe, as aghaidh a 
thabhairt ar éagsúlachtaí sa léirmhíniú agus as bearta ceartaitheacha comhaontaithe 
a chur chun feidhme, amhail bearta ceartaitheacha agus coimircí athchomhairleacha 
de réir earnála, agus go ndéanfar uathriail rialála AE a áirithiú go hiomlán, lena n-
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áirítear sainchearta reachtacha Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle; á chur i 
bhfios go láidir gur cheart go mbeadh ionadaithe AE ar an gcomhlacht rialaithe sin 
faoi réir sásraí cuntasachta iomchuí a mbeidh Parlaimint na hEorpa páirteach iontu; 
ag meabhrú an ghealltanais a thug Uachtarán an Choimisiúin ag suí iomlánach 
Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019 go n-áiritheofaí aon uair a bheidh 
cinneadh le déanamh sa chomhlacht rialaithe sin go ndéanfaidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa a rannpháirtiú go dlúth ann agus go dtabharfar lán-aird ar 
dhearcthaí na Parlaiminte agus nach féidir aon rud a chinneadh i dtaobh Brexit gan 
lán-aird a thabhairt ar sheasamh Pharlaimint na hEorpa;

101.á áitiú freisin gur cheart go bhforálfadh an Comhaontú do chomhchomhlacht 
parlaiminteach idir AE agus an Ríocht Aontaithe a bhunú a mbeidh sé de chúram air 
faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe sa todhchaí;

102.á mheas, le haghaidh forálacha arna mbunú ar choincheapa dlí AE, gur cheart go 
bhforálfaí leis na socruithe rialála do tharchur a dhéanamh chuig CBAE; á 
athdhearbhú, i gcás chur i bhfeidhm agus léirmhíniú fhorálacha an Chomhaontaithe 
seachas na cinn a bhaineann le dlí an Aontais, nach bhféadtar sásra um réiteach 
díospóidí malartach a shamhlú ach amháin sa chás go ndéanann sé ráthaíochtaí 
neamhspleáchais agus neamhchlaontachta coibhéiseacha a thairiscint do CBAE;

*
*     *

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


