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Ábhar: Bearta comhordaithe agus prótacail choiteanna ar leibhéal an Aontais maidir le hiompar

I mí Dheireadh Fómhair 2020, d’fhoilsigh an Coimisiún moladh maidir le straitéisí tástála COVID-19, 
lena n-áirítear mearthástálacha antaigine a úsáid. Ní mór do na Ballstáit freisin gníomhaíocht a 
dhéanamh agus bearta a chomhordú.

Le déanaí, phléigh an Chomhairle Eorpach an gá atá le hiarrachtaí comhchoiteanna na mBallstát a 
neartú chun paindéim COVID-19 a chomhrac. Dhírigh na comhaltaí ar thástáil, ar bheartais rianaithe 
teagmhála agus ar vacsaíní. Chomhaontaigh siad go bhfuil an tástáil agus an rianú ríthábhachtach 
chun teorainn a chur le leathadh an víris agus go gcuideoidh an dá ghné sin leis an scéal a rialú ar 
bhealach níos fearr. Bhí malartú tuairimí ann maidir leis an gcaoi le cur chuige coiteann a chur chun 
cinn i leith mearthástálacha a aithint go frithpháirteach, a imscaradh agus a úsáid, bunaithe ar an 
moladh ón gCoimisiún maidir le straitéisí tástála a tíolacadh an 28 Deireadh Fómhair 2020.

Is fíor a rá gur léir go bhfuil gá le bearta níos comhordaithe agus le prótacail choiteanna ar leibhéal an 
Aontais. Tá na bearta éagsúla, na rialacha coraintín, na ceanglais tástála agus na castachtaí 
lóistíochta a thagann as sin ag cur cosc ar a lán daoine turais a chur in áirithe a rachadh chun cinn dá 
mbeadh níos mó cinnteachta ann. Ní mór an tsábháilteacht a mhéadú ar fud AE freisin.

1. Cén fáth nár thug an Chomhairle bearta breise comhordaithe isteach go fóill sa bhreis ar 
léarscáil aontaithe an chreasa dheirg? Thar aon ní eile, an bhfuil sé ar intinn aici é sin a 
dhéanamh?

2. An measann sí go bhfuil prótacal AE maidir le tástálacha, rialacha coraintín agus ceanglais taistil 
riachtanach chun deimhneacht agus muinín taistealaithe a mhéadú?
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