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TOGRA LE hAGHAIDH MOLADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an moladh ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair 
comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
(2020/2023(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

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

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

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

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

– ag féachaint 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 Adamhach9,

– 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 

1 IO L 58, 27.2.2020, lch. 53.
2 IO C 298, 23.8.2018, lch. 24.
3 IO C 346, 27.9.2018, lch. 2.
4 IO C 369, 11.10.2018, lch. 32.
5 IO C 162, 10.5.2019, lch. 40.
6 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0016.
7 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0006.
8 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0033.
9 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0018.
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gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach10 (‘an Comhaontú um Tharraingt 
Siar’), agus don dearbhú polaitiúil a ghabhann leis, lena leagtar amach an creat don 
ghaolmhaireacht sa todhchaí idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe11 (‘an 
Dearbhú Polaitiúil’),

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Fhorbairt, ón gCoiste um Buiséid, ón gCoiste 
um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, ón gCoiste um Fhostaíocht agus um 
Ghnóthaí Sóisialta, 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 agus um Fhorbairt Tuaithe, ón gCoiste um 
Iascach, ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas, ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, 
ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, ón gCoiste um 
Ghnóthaí Bunreachtúla agus ón gCoiste um Achainíocha, 

– ag féachaint do na litreacha ón gCoiste um Rialú Buiséadach, ón gCoiste um an 
gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um 
Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, agus ón gCoiste um Chearta na 
mBan agus um Chomhionannas Inscne,

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

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

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ón gCoiste um 
Thrádáil Idirnáisiúnta (A9-0000/2020),

A. de bhrí go leagtar amach bonn le sainordú AE, arna ghlacadh ag an gComhairle an 25 
Feabhra, le haghaidh comhpháirtíocht chuimsitheach nua lena gcruthófar struchtúr 
stuama agus creat foriomlán rialachais;

B. de bhrí go bhfuil sainordú AE bunaithe ar threoirlínte na Comhairle Eorpaí an 23 Márta 
2018 agus ar an Dearbhú Polaitiúil arna chomhaontú leis an Ríocht Aontaithe an 17 
Deireadh Fómhair 2019;

C. de bhrí gur cheart an chaibidlíocht ar an gcomhpháirtíocht sa todhchaí a bheith bunaithe 
ar chur chun feidhme éifeachtach an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar agus a thrí 
phrótacal; 

D. de bhrí go bhfuil AE ag iarraidh comhpháirtíocht chuimsitheach nua a chur ar bun leis 
an Ríocht Aontaithe lena gcumhdófar na réimsí leasa a leagtar amach sa Dearbhú 
Polaitiúil: an comhar trádála agus eacnamaíoch, forfheidhmiú an dlí agus comhar 
breithiúnach in ábhair choiriúla, an beartas eachtrach, slándáil agus cosaint, agus réimsí 
téamacha comhair;

E. de bhrí gur cheart go mbeadh an comhaontú sa todhchaí leabaithe i gcreat foriomlán 
rialachais agus de bhrí gur cheart gurbh í Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an t-

10 IO L 29, 31.1.2020, lch. 7.
11 IO C 34, 31.1.2020, lch. 1.
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aon chomhlacht atá freagrach as dlí AE a léirmhíniú;

F. de bhrí, mar thríú tír, nach féidir leis an Ríocht Aontaithe na cearta céanna a bheith aici 
agus leas a bhaint as na tairbhí céanna agus a bhíonn ag Ballstát agus go dtiocfaidh 
athrú suntasach ar an staid in AE agus sa Ríocht Aontaithe araon dá bhrí sin amhail ó 
mhí Eanáir 2021; 

G. de bhrí gur chomhaontaigh AE agus an Ríocht Aontaithe sa Dearbhú Polaitiúil cruinniú 
ardleibhéil le chéile a reáchtáil i mí an Mheithimh 2020 chun machnamh a dhéanamh ar 
an dul chun cinn atá déanta agus é mar aidhm leis teacht ar chomhaontú maidir le 
gníomhú chun bogadh chun cinn le caibidlíochtaí maidir leis an ngaolmhaireacht sa 
todhchaí;

H. de bhrí gur cheart do AE agus dá Bhallstáit a n-aontacht a choinneáil le linn na 
gcaibidlíochtaí chun leasanna a saoránach a chosaint ar an mbealach is fearr agus is 
féidir; 

I. de bhrí gur chomhaontaigh AE agus an Ríocht Aontaithe gur cheart go mbeadh 
luachanna comhroinnte mar bhonn faoin ngaolmhaireacht sa todhchaí, ar luachanna iad 
amhail cearta an duine agus saoirsí bunúsacha, prionsabail dhaonlathacha, an smacht 
reachta agus tacaíocht don neamhleathadh a urramú agus a choimirciú, agus gur 
réamhchoinníoll bunriachtanach iad na luachanna sin do chomhar faoi chuimsiú an 
Dearbhaithe Pholaitiúil; de bhrí gur cheart tiomantas leanúnach na Ríochta Aontaithe 
chun urraim a thabhairt do chreat an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Chearta an Duine 
(ECHR) a chuimsiú sa ghaolmhaireacht sa todhchaí;

Prionsabail ghinearálta

1. ag cur in iúl gur geal léi an fíoras go bhfuil ardleibhéal cóineasaithe ann idir na cuspóirí 
caibidlíochta arna gcur in iúl ina rún an 12 Feabhra 2020 agus na treoracha caibidlíochta 
arna nglacadh ag an gComhairle an 25 Feabhra 2020; ag cur béim ar an bhfíoras go 
bhfuil lántacaíocht na Parlaiminte ag an gCoimisiún agus é i mbun caibidlíochtaí leis an 
Ríocht Aontaithe i gcomhréir leis na treoracha seanbhunaithe, mar, ar an iomlán, 
roinneann na trí institiúid na cuspóirí ar cheart do na caibidlíochtaí seo iad a bhaint 
amach;

2. ag cur in iúl gur geal léi dréacht-téacs AE den Chomhaontú maidir leis an 
gComhpháirtíocht Nua leis an Ríocht Aontaithe, arna fhoilsiú an 18 Márta 2020; 

3. ag tabhairt dá haire go bhfuil dréacht-téacsanna éagsúla tíolactha ag an Ríocht 
Aontaithe chuig AE, ar téacsanna iad – murab ionann le téacs AE – nach bhfuil poiblí 
agus lena gcumhdaítear, inter alia, comhaontú trádála lena ngabhann iarscríbhinní, 
comhaontú maidir le haeriompar, comhaontú maidir le sábháilteacht eitlíochta agus 
comhaontú maidir le comhar sibhialta i dtaca le fuinneamh núicléach trí Euratom;

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

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

(ii) gur cheart go mbeadh cosaint lán-sláine agus fheidhmiú cuí an mhargaidh 
inmheánaigh agus an aontais custaim, 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, in ECHR 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 comhréidh, lena n-áiritheofaí caighdeáin 
choibhéiseacha i mbeartais shóisialta, saothair, chomhshaoil, iomaíochta agus 
Státchabhrach, lena n-áirítear trí chreat stóinsithe agus cuimsitheach maidir le 
hiomaíocht agus rialú Státchabhrach;

(vii) go mbeadh ann do phrionsabal an réamhchúraim, don phrionsabal go dtabharfar 
tosaíocht do bhearta chun damáiste don chomhshaol a leigheas ag an bhfoinse 
agus don phrionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as;

(viii) go 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 
rialála agus maoirseachta AE, agus a gcur i bhfeidhm a urramú;

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

5. á chur i bhfios go láidir, ó dhearcadh AE, gurb é is aidhm do na caibidlíochtaí ná 
comhpháirtíocht nua a bhunú leis an Ríocht Aontaithe a bheidh cuimsitheach agus lena 
gcumhdófar na réimsí a leagtar amach sa Dearbhú Polaitiúil: an comhar trádála agus 
eacnamaíoch, forfheidhmiú an dlí agus comhar breithiúnach in ábhair choiriúla, an 
beartas eachtrach, slándáil agus cosaint, agus réimsí téamacha comhair;

6. ag cur béim ar an tábhacht a bhaineann le bheith ullamh do tharraingt siar na Ríochta 
Aontaithe ón margadh inmheánach agus ón aontas custaim ag deireadh na 
hIdirthréímhse, an 31 Nollaig 2020, gan beann ar thoradh na gcaibidlíochtaí; ag cur i 
bhfáth go mbeidh iarmhairtí níos suntasaí fós ann, mura dtiocfar ar chomhaontú; ag cur 
in iúl gur geal léi, i ndáil leis sin, ‘fógraí ullmhachta’ earnáilsonracha an Choimisiúin, a 
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bhfuil sé mar aidhm leo a áirithiú go mbeidh tionscal AE ullamh don suaitheadh 
dosheachanta a chruthóidh tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón margadh aonair;

Cur Chun Feidhme an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar

7. Á mheabhrú di gurb é an Comhaontú um Tharraingt Siar an ionstraim chun na socruithe 
do tharraingt siar na Ríochta Aontaithe a chur chun feidhme, agus gurb é an t-aon 
chuspóir atá ag Comhchoiste AE-na Ríochta Aontaithe ná formhaoirseacht a dhéanamh 
ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe; ag cur i bhfios go láidir go bhfuil tábhacht ag 
baint le cur chun feidhme éifeachtach an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar mar 
thástáil ar an meon macánta a bheidh ag an Ríocht Aontaithe sa phróiseas caibidlíochta 
agus á mheabhrú di go mbeadh toradh na gcaibidlíochtaí ceangailte leis an méid sin;

8. ag áitiú go mbeadh ráthaíochtaí daingne ann go gcuirfidh an Ríocht Aontaithe an 
Comhaontú um Tharraingt Siar chun feidhme go héifeachtach agus ina iomláine roimh 
dheireadh na hIdirthréimhse; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh faireachán ar a chur 
chun feidhme mar dhlúthchuid den obair i ndáil leis an gcaidreamh sa todhchaí;

9. á mheabhrú di, faoin bPrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann, tar éis dheireadh 
na hIdirthréimhse go mbeidh sé de chúram ar an Ríocht Aontaithe, cé go mbeidh sí ina 
tríú tír, codanna de Chód Custaim an Aontais a chur chun feidhme, lena n-éileofar 
struchtúir nach bhfacthas a leithéid cheana a chur ar bun, fiú roimh dheireadh na 
hIdirthréimhse, a mbeidh gá ina leith le breithniú cuí ar shaincheist an chur chun 
feidhme agus an fhorfheidhmithe chuí; á iarraidh ar an gCoimisiún seiceálacha agus 
rialuithe éifeachtúla a dhéanamh; ag tabhairt dá haire nach bhfuil an frása ‘má tá aon 
baol ann go n-aistreofar [earraí] isteach san Aontas’ a úsáidtear in Airteagal 5 den 
Phrótacal soiléir agus go bhfuil sé ag brath ar chinntí ina dhiaidh sin ag an 
gComhchoiste atá díolmhaithe ó ghrinnscrúdú foirmiúil ag Parlaimint na hEorpa; á 
iarraidh go gcoinneofar í go hiomlán ar an eolas maidir le cur i bhfeidhm an Airteagail 
sin agus le haon tograí le haghaidh cinntí ón gComhchoiste i ndáil leis sin;

10. á mheabhrú di go mbeidh sé d’oibleagáid ar an Ríocht Aontaithe go dtí an 31 Nollaig 
2020 ranníocaíocht a dhéanamh i dtaca leis an maoiniú don Ghníomhaireacht Eorpach 
um Chosaint, d’Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála, agus do Lárionad 
Satailítí an Aontais Eorpaigh, agus leis na costais a bhaineann le hoibríochtaí an 
Chomhbheartais Slándála agus Cosanta (CBSC);

11. ag cur i bhfios go láidir go mbeidh ar an Ríocht Aontaithe gach beart sriantach atá ann 
cheana nó aon bheart sriantach 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 faoi 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; á thabhairt le fios go bhfuil an comhar sin ag brath ar 
dhlí idirnáisiúnta um chearta an duine agus an dlí daonnúil idirnáisiúnta agus cearta 
bunúsacha AE a bheith á gcomhlíonadh go hiomlán;

Comhpháirtíocht eacnamaíoch
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Trádáil

12. ag tabhairt dá haire gur roghnaigh an Ríocht Aontaithe a comhpháirtíocht eacnamaíoch 
agus trádála amach anseo le AE ar bhonn ‘Comhaontú Cuimsitheach Saorthrádála’ faoi 
mar atá leagtha síos i gCur Chuige na Ríochta Aontaithe i leith na gCaibidlíochtaí; ag 
cur béim ar an bhfíoras, cé go bhfuil Parlaimint na hEorpa ag tacú le AE chun FTA 
cothrom, uaillmhianach, agus cuimsitheach a chaibidliú go cuiditheach leis an Ríocht 
Aontaithe, nach mbeidh FTA, de thoradh a chineáil, comhionann choíche le trádáil 
‘shaoráideach’; ag comhroinnt sheasamh caibidlíochta an Choimisiúin, ina mbeadh raon 
feidhme agus uaillmhian FTA lena gcomhaontódh AE ag brath ar chomhaontú na 
Ríochta Aontaithe le forálacha a bhaineann leis an machaire comhréidh, i bhfianaise 
gaireacht gheografach agus comhtháthú margaí, agus ar chomhaontú maidir le hiascaigh 
a bheith tugtha i gcrích chomh maith;

13. á chur i bhfáth, chun go gcuirfeadh FTA leasanna AE chun cinn go fírinneach, gur 
cheart go mbeadh sé mar aidhm leis na caibidlíochtaí na cuspóirí seo a leanas a bhaint 
amach:

(i) 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;

(ii) 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;

(iii) 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; á athdhearbhú, thairis sin, mar shampla, 
maidir le bia agus táirgí talmhaíochta, go bhfuil rochtain ar an margadh aonair ag 
brath ar dhlíthe 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;

(iv) 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;

(v) d’fhéadfadh gealltanais maidir le bearta frithdhumpála agus frithchúitimh dul 
thar rialacha EDT sa réimse sin, de réir mar is iomchuí;
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(vi) ba cheart go ndéanfaí gealltanais maidir le seirbhísí agus é mar aidhm leo 
leibhéal léirscaoilte a bhaint amach i dtrádáil i seirbhísí i bhfad thar ghealltanais 
EDT na bpáirtithe, ag tógáil ar FTAnna AE a bhí ann le déanaí, agus 
ardcháilíocht sheirbhísí poiblí AE á gcoimirciú i gcomhréir le CFAE agus, go 
háirithe, Prótacal 26 maidir le Seirbhísí Leasa Ghinearálta; ba cheart seirbhísí 
closamhairc a eisiamh ó fhorálacha a bhaineann le léirscaoileadh; á athdhearbhú 
gur teoranta í an rochtain ar an margadh ag seirbhísí faoi FTA 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 mar aon le hardáin um 
chomhordú rialála; 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;

(vii) ba cheart go mbeadh deiseanna ann rochtain a fháil ar mhargaí soláthair phoiblí a 
théann thar ghealltanais Chomhaontú maidir le Soláthar Rialtais (CSR) EDT, 
lena ráthaítear rochtain ar an margadh do chuideachtaí AE in earnálacha 
straitéiseacha ar gach leibhéal rialtais agus méid oscailteachta cothrom le margaí 
soláthair phoiblí AE; á chur in iúl gur oth léi, i ndáil leis sin, nach gcumhdaítear 
soláthar poiblí le seasamh caibidlíochta tosaigh na Ríochta Aontaithe;

(viii) bearta láidre agus in-fhorfheidhmithe lena gcumhdaítear aithint agus cosaint 
ardleibhéil ceart maoine intleachtúla, amhail cóipcheart agus cearta gaolmhara, 
trádmharcanna agus dearaí tionscail, tásca geografacha, paitinní agus rúin 
cheirde, bunaithe ar chreat dlíthiúil reatha agus todhchaíoch AE, lena n-
áirithítear an leibhéal céanna cosanta agus an leibhéal dá bhforáiltear leis an 
gComhaontú um Tharraingt Siar; 

(ix) caibidil uileghabhálach ar riachtanais agus leasanna micrifhiontar agus fiontar 
beag agus meánmhéide (FBManna) maidir le saincheisteanna a bhaineann le 
rochtain ar an margadh 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 an méid sin deiseanna gnó nithiúla a 
chaomhnú agus a ghiniúint agus a n-idirnáisiúnú a chothú; ag tabhairt dá haire 
nach n-áirítear forálacha sonracha lena léirítear na cuspóirí sin i gcur chuige na 
Ríochta Aontaithe maidir leis na caibidlíochtaí;

(x) maidir le comhaontú trádála, chun go mbeadh sé cuimsitheach, ní mór go n-
áireofaí forálacha ann chun ailíniú rialála leanúnach na Ríochta Aontaithe le AE 
a áirithiú sa todhchaí; chun trádáil a éascú, ba cheart disciplíní trasearnálacha 
maidir le comhleanúnachas 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 
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maidir le comhar rialála i gcomhaontú trádála macasamhlú a dheanamh ar an 
trádáil shaoráideach chéanna mar a fhoráiltear le ballraíocht sa mhargadh aonair; 
ba cheart go mbeadh ailíniú rialála ar fhaireachas margaidh ar tháirgí agus ar 
chaighdeáin láidre táirgí ina gcuid riachtanach agus neamh-inathraithe den FTA 
chun machaire comhréidh do ghnólachtaí AE agus cosaint ardleibhéil do 
thomhaltóirí AE a áirithiú; 

(xi) 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 AE é eisceachtaí agus teorainneacha 
stuamachta a bheith i bhforálacha trasteorann na seirbhísí airgeadais agus ba 
cheart iad a chur san áireamh sa cheann sin;

(xii) 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 
príobháideachas sonraí reatha agus todhchaíocha á gcomhlíonadh go hiomlán, 
agus gan dochar do na sonraí sin;

(xiii) ós rud é go mbeadh seiceálacha agus fíorú custaim ann mar thoradh ar FTA a 
luaithe a rachadh earraí isteach sa mhargaidh aonair, rud a dhéanfadh difear do 
shlabhraí soláthair domhanda agus do phróisis mhonaraithe, ba cheart údaráis 
chustaim a neartú i dtaobh pearsanra agus trealamh teicniúil araon, chun déileáil 
lena gcúraimí breise; ní mór go mbeadh sé mar aidhm le nósanna imeachta 
oibríochta FTA rialacha mhargadh aonair an Aontais le haghaidh earraí agus 
sláine an aontais custaim a chaomhnú, inter alia trí shocrú oibre tráthúil agus 
éifeachtúil a chur ar bun idir AE agus an Ríocht Aontaithe sa réimse sin; tá sé 
ríthábhachtach an dóigh go mbíonn earraí ag comhlíonadh rialacha an mhargaidh 
aonair a choimirciú; 

Machaire comhréidh

14. ag cur in iúl gur oth léi seasamh caibidlíochta na Ríochta Aontaithe le AE i dtaca le gan 
páirt a ghlacadh go dtí seo i gcaibidlíochtaí mionsonraithe maidir leis an machaire 
comhréidh; á chur i bhfios nach léiriú é an seasamh sin ar mhír 77 den Dearbhú 
Polaitiúil arna shíniú ag an dá thaobh; 

15. á athdhearbhú, i bhfianaise ghaireacht gheografach na Ríochta Aontaithe le AE agus a 
spleáchas eacnamaíoch ar AE, go mbeidh géarghá le leithead agus doimhneacht an 
Chomhaontaithe maidir le machaire comhréidh chun méid foriomlán na 
gaolmhaireachta sa todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe a chinneadh; á mheas, dá 
bhrí sin, gur gá machaire comhréidh a áirithiú agus caighdeáin AE a choimirciú chun 
‘sodar go grinneall’ a sheachaint, d’fhonn ailíniú dinimiciúil a dhéanamh; ag cur i 
bhfáth gur gá a áirithiú nach bhfaighidh an Ríocht Aontaithe buntáiste iomaíochta 
éagórach trí leibhéil chosanta a laghdú agus arbatráiste rialála arna dhéanamh ag 
oibreoirí margaidh a chosc; 
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16. á mheabhrú di a diongbháilteacht cosc a chur le haon chineál ‘dumpála’ faoi chuimsiú 
na gaolmhaireachta sa todhchaí idir AE agus an Ríocht Aontaithe; á mheas gur 
príomhthoradh de na caibidlíochtaí é ráthú a dhéanamh ar mhachaire comhréidh trí 
ghealltanais láidre agus forálacha in-fhorfheidhmithe maidir leis na nithe seo a leanas: 

(i) iomaíocht agus Státchabhair, lenar cheart go ndéanfaí saobhadh míchuí ar 
thrádáil agus ar iomaíocht a chosc agus go n-áireofaí forálacha maidir le fiontair 
faoi úinéireacht stáit;

(ii) abhair ábhartha chánach lena n-áirítear an comhrac in aghaidh imghabháil 
cánach, seachaint cánach agus sciúradh airgid;

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

(iv) caighdeáin a bhaineann le cosaint an chomhshaoil agus leis an athrú aeráide, 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun cinn;

(v) ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí;

(vi) forbairt inbhuanaithe;

17. á chur i bhfios gur cheart go n-áiritheofaí leis na forálacha seo nach n-ísleofar 
caighdeáin, agus go ndéanfaí an dá pháirtí a chumhachtú chun a ngealltanais a mhodhnú 
i gcaitheamh na haimsire chun caighdeáin níos airde a leagan síos nó réimsí breise a 
chur san áireamh; á chur i bhfáth, thairis sin, gur cheart go mbeadh gealltanais agus 
forálacha in-fhorfheidhmithe trí bhearta idirthréimhseacha uathrialacha, sásra socraithe 
díospóidí stuama agus leigheasanna, d’fhonn ailíniú dinimiciúil a dhéanamh; 

18. 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 cánach, malartú faisnéise maidir le hábhair 
chánach agus bearta i gcoinne seachaint cánach agus gur cheart di aghaidh a thabhairt ar 
an riocht ina bhfuil a Críocha Thar Lear, a Limistéir Bhunáite Fhlaitheasacha agus 
Spleách-chríocha na Corónach agus an fíoras nach bhfuil critéir AE i ndáil le dea-
rialachas agus ceanglais trédhearcachta á gcomhlíonadh acu;

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

Saincheisteanna earnálacha ar leith agus comhar téamach 

[Rannchuidiú ó choistí]
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Slándáil agus gnóthaí eachtracha

20. ag cur in iúl gur oth léi gur luaigh cuspóirí caibidlíochta na Ríochta Aontaithe arna 
bhfoilsiú an 27 Feabhra go gcinnfear an beartas eachtrach faoi chuimsiú idirphlé agus 
comhar cairdiúil níos leithne idir an Ríocht Aontaithe agus AE; 

21. á mheabhrú di go bhfuil an méid sin contrártha le forálacha an Dearbhaithe Pholaitiúil, 
ina bhfuil cuid atá tiomnaithe go sonrach don chomhpháirtíocht slándála sa todhchaí idir 
AE agus an Ríocht Aontaithe, agus lenar chomhaontaigh an Ríocht Aontaithe; 

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

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

24. á mheabhrú di go gcomhroinneann AE agus an Ríocht Aontaithe araon prionsabail, 
luachanna agus leasanna agus tiomantas i dtaca le rathúnas, slándáil agus iltaobhachas 
éifeachtach domhanda a chur chun cinn; á chur i bhfáth gur chun leasa an dá thaobh é 
dlúthchomhar uaillmhianach agus marthanach a choinneáil 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;

25. á chur i bhfios go láidir gur comhpháirtí tábhachtach don Ríocht Aontaithe é AE i dtaca 
leis an mbeartas eachtrach agus slándála, toisc go bhfuil an gá le freagairtí 
comhchoiteanna chun dul i ngleic le dúshláin de chuid an bheartais eachtraigh, slándála 
agus cosanta bunriachtanach don dá thaobh; ag spreagadh malartú faisnéise agus 
faisnéisíochta chomh maith le dlúthchomhar i réimsí na frithsceimhlitheoireachta, an 
bheartais spáis, na cibearchogaíochta agus na cosanta ceimicí, bitheolaíche, raideolaíche 
agus núicléiche (CBRN);

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

27. á mheas gur chun comhleasa na Ríochta Aontaithe agus AE é go mbeadh comhar 
eatarthu i leith forbairt acmhainneachtaí cosanta atá éifeachtach agus idir-inoibritheach i 
bhfírinne, lena n-áirítear laistigh den Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint, agus go 
leanfaí leis na comhpháirtíochtaí sárluachmhara taobh istigh de chláir ECAT agus AE 
maidir le cosaint agus slándáil sheachtrach, amhail an Ciste Eorpach Cosanta, Galileo 
agus cláir chibearshlándála;
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28. á mheabhrú di go bhfuil roinnt bearta sriantacha (córais smachtbhannaí) i bhfeidhm faoi 
láthair sa Ríocht Aontaithe faoi reachtaíocht AE; á chur i bhfios go láidir go mbeidh sé 
fós de cheangal ar an Ríocht Aontaithe córais smachtbhannaí na Náisiún Aontaithe a 
chur i bhfeidhm tar éis di tarraingt siar; á iarraidh go gcuirfí sásra comhordúcháin cuí le 
haghaidh smachtbhannaí ar bun idir na páirtithe chun uasmhéadú a dhéanamh ar a 
dtionchar agus chun cóineasú a áirithiú agus chun a áirithiú freisin go saothrófar 
leasanna frithpháirteacha agus go gcomhlíonfar iad trí chur chun cinn comhluachanna; 

29. ag tabhairt spreagadh don Ríocht Aontaithe a bheith rannpháirteach in oibríochtaí 
bainistithe géarchéime AE agus i misin agus oibríochtaí CBSC, trí chreatchomhaontú 
rannpháirtíochta a shíniú, agus freisin i dtionscadail faoin mBuanchomhar Struchtúrtha 
(PESCO), leis na cearta agus oibleagáidí comhfhreagracha a bhíonn ag tríú tíortha agus 
bunaithe ar chómhalartú éifeachtach; 

30. á mheabhrú gur cloch choirnéil sa tslándáil dhomhanda agus Eorpach iad córais 
éifeachtacha rialaithe arm, dí-armála agus neamhleata arm ar bhonn idirnáisiúnta; á 
mheabhrú di an tábhacht atá le straitéis Eorpach chomhleanúnach agus inchreidte le 
haghaidh caibidlíochtaí iltaobhacha ar an leibhéal domhanda, agus maidir le bearta 
réigiúnacha ar mhaithe le maolú agus le forbairt muiníne; á iarraidh ar an Ríocht 
Aontaithe a ghealladh go mbeidh sí fós ag comhlíonadh chritéir Chomhsheasamh 
2008/944/CBES12; 

31. ag cur béim ar an tábhacht a bhaineann le comhar consalach idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe, ós rud é go n-áiritheofaí cúnamh éifeachtúil leis sin do shaoránaigh a chéile 
agus go ligfí don Ríocht Aontaithe an deis a thabhairt dá saoránaigh tairbhí ó chosaint 
chonsalach trí líonra níos leithne de chonsalachtaí ar fud an domhain;

Rialachas

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

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

34. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go gcumhdófar an Comhaontú ina iomláine trí 
fhorálacha maidir le hidirphlé na sochaí sibhialta, rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí 
agus comhairliúchán an dá pháirtí; ag áitiú go mbunófaí grúpaí comhairleacha intíre a 
dhéanfadh cur chun feidhme an Chomhaontaithe a mhaoirsiú; 

12 IO L 335, 13.12.2008, lch. 99.
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35. á threorú dá hUachtarán an moladh seo a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún agus, ar 
mhaithe le faisnéis, chuig an gComhairle, chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát 
agus chuig rialtas agus parlaimint Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Comhthéacs ginearálta agus ról na Parlaiminte

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

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

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

Réasúnaíocht is bun leis an moladh

Is ag pointe an-tábhachtach de na caibidlíochtaí a thagann na moltaí seo faoi riail 114 de 
rialacha nós imeachta na Parlaiminte ar chaibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht nua idir AE 
agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, arna dtarraingt suas ag 
an dá Chomhrapóirtéir ó choistí AFET agus INTA, mar choistí stiúrtha. Tar éis rún an 12 
Feabhra 2020 ón bParlaimint agus thús foirmiúil na gcaibidlíochtaí ag tús mhí an Mhárta, tá 
sé i gceist ag an bParlaimint na moltaí seo a ghlacadh trí vótáil deiridh sa suí iomlánach i mí 
an Mheithimh, roimh an gComhdháil Ardleibhéil agus an Chomhairle Eorpach i mí an 
Mheithimh, ina ndéanfar machnamh ar dhul chun cinn na gcaibidlíochtaí. 

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

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

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

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

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


