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***
DRÉACHTMHOLADH
ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an 
Aontais, an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach 
agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, 
agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt 
eile, agus an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe 
na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bhaineann le nósanna imeachta 
slándála le haghaidh malartú agus cosaint faisnéise rúnaicmithe
(xxxx/2020 – C9-xxxx/2020 – 2020/0382(NLE))

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Rapóirtéir: Kati Piri agus Christophe Hansen

Nós imeachta comhchoiste – Riail 58 de na Rialacha Nós Imeachta
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Eochair do na siombailí a úsáidtear

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann 
an Aontais, an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an 
Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus Ríocht 
Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, agus an 
Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire 
agus Thuaisceart Éireann a bhaineann le nósanna imeachta slándála le haghaidh 
malartú agus cosaint faisnéise rúnaicmithe
(COM(2020)0856 – C9-xxxx/2021 – 2020/0382(COD))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle (COM(2020)0856),

– ag féachaint don dréacht-Chomhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach 
agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus 
Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile 
(xxxx/2021), 

– ag féachaint don dhréacht-Chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe 
na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bhaineann le nósanna imeachta slándála 
le haghaidh malartú agus cosaint faisnéise rúnaicmithe (xxxx/2021),

– ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le 
hAirteagal 217 agus le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, 218(7) agus 218(8), an dara 
fomhír den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (xxxx/2020),

– ag féachaint do rún uaithi an 12 Feabhra 2020 ar an sainordú beartaithe i gcomhair 
caibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire 
agus Thuaisceart Éireann,1

– ag féachaint do rún uaithi an 18 Meitheamh 2020 maidir leis na caibidlíochtaí i 
gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart 
Éireann,2

– ag féachaint do Riail 105(1) agus (4) agus Riail 114(7) 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 do na litreacha ón gCoiste um Fhorbairt, ón gCoiste um Rialú Buiséadach, 
ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, ón gCoiste um 
Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte 

1 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA-PROV(2020)0033.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA-PROV(2020)0152.
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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 Iascach, ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas, ón 
gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 
Ghnóthaí Baile agus ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla,

– ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ón gCoiste um 
Thrádáil Idirnáisiúnta (A9-0000/20201),

1. ag tabhairt a toilithe do thabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir 
an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt 
amháin, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt 
eile, agus an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na 
Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bhaineann le nósanna imeachta slándála le 
haghaidh malartú agus cosaint faisnéise rúnaicmithe;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig rialtais agus Parlaimintí na mBallstát agus na Ríochta Aontaithe.


