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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha 
agus ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a 
leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

– ag féachaint do rún an 12 Feabhra 2020 uaithi ar an sainordú beartaithe i gcomhair 
caibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire 
agus Thuaisceart Éireann1;

– ag féachaint do Chinneadh ón gComhairle an 13 Feabhra 2020, maidir leis an sainordú i 
gcomhair caibidlíochtaí leis an Ríocht Aontaithe2;

– ag féachaint do Chomhaontú an 24 Eanáir 2020 maidir leis an Ríocht Aontaithe a bheith 
ag tarraingt siar ón Aontas agus an dearbhú polaitiúil ar an gcreat don ghaolmhaireacht 
sa todhchaí3;

– ag féachaint do dhréacht-téacs an Chomhaontaithe maidir leis an gComhpháirtíocht Nua 
leis an Ríocht Aontaithe an 19 Márta 20204;

Saincheisteanna cothrománacha

1. á chur i bhfáth gur cheart go soláthrófaí nascacht leanúnach agus gan bhac leis an 
gcomhpháirtíocht bheartaithe, arna tarraingt suas ar bhonn na ndlúthnasc eacnamaíoch 
idir an Ríocht Aontaithe agus AE chomh maith lena gcomhleasanna, le haghaidh gach 
modha iompair, faoi réir cómhalartachta, agus gur cheart go n-áiritheofaí machaire 
comhréidh léi, go háirithe a mhéid a bhaineann le caighdeáin shóisialta, fostaíochta agus 
chomhshaoil;

2. á athdhearbhú nach féidir leis an Ríocht Aontaithe, mar thríú tír, na cearta agus tairbhí 
céanna a theachtadh agus a theachtann Ballstát; á mheas gur cheart go mbeadh 
tionscadail leasa choitinn i réimse an iompair mar chuid den chomhar amach anseo leis 
an Ríocht Aontaithe, agus gur cheart go spreagfaí dea-thrádáil trasteorann agus dea-
choinníollacha gnó leis freisin; á chur i bhfáth gur cheart go n-éascófaí agus go 
gcabhrófaí le fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) leis na coinníollacha sin, 
agus go n-áiritheofaí leo nach mbeadh orthu dul i ngleic le haon ualaigh riaracháin 
bhreise;

3. á chreidiúint gur cheart rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gcláir thaighde agus 
forbartha trasteorann i réimse an iompair a bheartú ar bhonn comhleasanna;

1 P9_TA(2020)0033.
2 Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear tús a chur le caibidlíochtaí le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire 
agus Thuaisceart Éireann maidir le comhaontú nua comhpháirtíochta (5870/20) agus Iarscríbhinn a ghabhann le 
Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear tús a chur le caibidlíochtaí le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire 
agus Thuaisceart Éireann maidir le comhaontú nua comhpháirtíochta (5870/20 ADD 1 REV 3).
3 Comhaontú 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 (IO L 29 I, 31.1.2020, lch. 
7).
4 UKTF(2020)14.
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4. á mheabhrú di a thábhachtaí atá sé gurb é an Coimisiún an t-aon idirbheartaí ar thaobh 
AE le linn na gcaibidlíochtaí agus gur gá nach rachadh na Ballstáit i mbun 
caibidlíochtaí déthaobhacha ar bith; ag tathant ar an gCoimisiún, áfach, leasanna gach 
Ballstáit a chur i láthair sa chomhaontú cuimsitheach deiridh;

5. ag cur béim ar an bhfíoras go mbíonn oibleagáidí ag baint le cearta agus pribhléidí agus 
gur cheart go mbeadh leibhéal na rochtana ar mhargadh aonair AE ag comhfhreagairt go 
hiomlán do mhéid an chóineasaithe rialála agus do na gealltanais arna gcomhaontú i 
ndáil le machaire comhréidh a urramú agus gur cheart go mbeadh sé bunaithe ar na 
comhchaighdeáin íosta is infheidhme in AE-27;

6. ag tacú leis na treoracha caibidlíochta, ina leagtar amach nach 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 haghaidh 
comhaontú ar leithligh ar bith;

Eitlíocht

7. á mheabhrú di gurb í an eitlíocht an t-aon mhodh iompair nach bhfuil cúltaca dlíthiúil 
aige faoin Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) i gcás nach dtiocfaí ar chomhaontú 
roimh dheireadh na hIdirthréimhse;

8. á mheas gur cheart Caibidil uaillmhianach agus chuimsitheach maidir le hAeriompar a 
áireamh sa chomhpháirtíocht bheartaithe, lena n-áiritheofaí leasanna straitéiseacha AE 
agus ina mbeadh forálacha iomchuí maidir le rochtain ar an margadh, infheistíocht agus 
solúbthacht oibríochtúil agus tráchtála (e.g. códroinnt), agus cearta agus oibleagáidí 
cothromaithe á gcur san áireamh;

9. á mheas gur cheart machaire comhréidh a áireamh sa chomhpháirtíocht bheartaithe i 
réimsí na Státchabhrach, chearta na bpaisinéirí, na gceart sóisialta, na sábháilteachta, na 
slándála agus na cosanta don chomhshaoil;

10. á chur i bhfáth gur cheart aon deonú féideartha de ghnéithe áirithe den ‘chúigiú saoirse’ 
mar a thugtar uirthi (saoirse an aeir) a chothromú le hoibleagáidí comhfhreagracha chun 
leasanna an Aontais;

11. á chur i bhfáth gur cheart dlúthchomhar i sábháilteacht eitlíochta agus bainistiú 
aerthráchta a áireamh sa chomhpháirtíocht bheartaithe; á mheas nár cheart don chomhar 
sin srian a chur ar AE i dtaca le leibhéal na cosanta a mheasann sé a bheith iomchuí do 
shábháilteacht agus don chomhshaoil a chinneadh;

12. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá dlúth-chomhoibriú sa todhchaí idir Údarás um 
Eitlíocht Shibhialta na Ríochta Aontaithe agus Gníomhaireacht Sábháilteachta 
Eitlíochta an Aontais Eorpaigh, agus rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gcláir 
bainistithe aerthráchta (ATM) atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, 
amhail Taighde um ATM maidir leis an Aerspás Eorpach Aonair, chun idir-
inoibritheacht bonneagair a áirithiú agus feidhmiú sábháilte agus éifeachtúil aerthráchta 
sa Eoraip a áirithiú;

13. á mheas gur cheart comhar na Ríochta Aontaithe i gclár Spáis AE a bheartú nuair a 
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rachadh sé sin chun leasa an Aontais;

Iompar de bhóthar

14. á athdhearbhú gur gá go mbeadh aon chomhaontú maidir le hiompar lastais de bhóthar 
ina chomhpháirt lárnach de Chomhaontú Saorthrádála Cuimsitheach;

15. ag tabhairt dá haire nach bhfuil creat reatha Chomhdháil Eorpach na nAirí Iompair, atá 
bunaithe ar líon teoranta ceadanna, oiriúnach do chaidreamh AE-na Ríochta Aontaithe, 
agus méid an lastais arna iompar de bhóthar idir AE-27 agus an Ríocht Aontaithe á chur 
san áireamh; á chur i bhfáth, i ndáil leis sin, gur cheart bearta iomchuí a chur ar bun 
chun bagairtí don ord poiblí a sheachaint agus chun suaití a chosc i gcás sreafaí tráchta 
d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar agus oibreoirí seirbhísí cóiste agus bus; á chur i bhfios 
go láidir, dá bhrí sin, a thábhachtaí atá sé bealaí mara feabhsaithe díreacha a chur ar fáil 
ó Éirinn chuig an mór-roinn, lena laghdófaí spleáchas ar dhroichead talún na Ríochta 
Aontaithe;

16. ag cur béim ar an bhfíoras nach féidir an leibhéal céanna ceart agus tairbhí a dheonú 
d’oibreoirí iompair lastais na Ríochta Aontaithe agus atá ag oibreoirí iompair lastais an 
Aontais a mhéid a bhaineann le hoibríochtaí iompair lastais de bhóthar;

17. á mheas gur cheart go n-áireofaí an ceart idirthurais sa chomhpháirtíocht bheartaithe i 
gcás turais ualaithe agus neamhualaithe ó chríoch pháirtí amháin go dtí críoch an pháirtí 
chéanna trí chríoch an pháirtí eile;

18. á mheas gur cheart go n-áireofaí machaire comhréidh sa chomhpháirtíocht bheartaithe 
sna réimsí seo a leanas: am oibre, tiomána agus sosa, postú tiománaithe, tacagraif, 
meáchain agus toisí feithiclí, iompar traschórais agus oiliúint pearsanra, chomh maith le 
forálacha sonracha chun leibhéal cosanta inchomparáide a áirithiú maidir le hoibreoirí 
agus tiománaithe;

19. á chur i bhfáth gur cheart don chomhpháirtíocht bheartaithe, a mhéid a bhaineann le 
hiompar paisinéirí de chóiste agus de bhus, Comhaontú Iltaobhach Interbus5 agus an 
Prótacal a ghabhann leis an gcomhaontú sin a chur san áireamh; ag dréim leis go 
ndéanfaidh an comhaontú sa todhchaí a thábhachtaí atá sé glasú an tionscail trí leas a 
bhaint as breoslaí malartacha agus bonneagar luchtaithe a chur san áireamh;

Iompar ar iarnród

20. á chur i bhfáth gur cheart go n-áireofaí cás sonrach thollán Mhuir nIocht sa 
chomhpháirtíocht bheartaithe, go háirithe a mhéid a bhaineann le gnéithe den chóras 
sábháilteachta, údarú agus cearta paisinéirí;

Iompar ar muir agus calafoirt

21. á chur i bhfáth gur cheart don chomhpháirtíocht bheartaithe rochtain chómhalartach 
agus chomhionann ar an margadh a áirithiú d’earnáil an mhuiriompair idirnáisiúnta, 

5 An Comhaontú maidir le hIompar Idirnáisiúnta Paisinéirí de Bhóthar trí Sheirbhísí Ócáideacha Cóiste agus Bus 
(Comhaontú Interbus) (IO L 321, 26.11.2002, lch. 13).
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lena n-áirítear an earnáil amach ón gcósta agus trádáil intíre, ach gan a bheith teoranta 
dóibh sin, le machaire comhréidh iomchuí i réimsí na sábháilteachta, na slándála, an 
chomhshaoil agus réimsí sóisialta, idir calafoirt AE agus na Ríochta Aontaithe gan 
ardchaighdeáin AE atá ann cheana féin sna réimsí sin a ghéilleadh; á chur i bhfáth gur 
cheart cur chuige comhchoiteann a bheartú sa chomhpháirtíocht a mhéid a bhaineann le 
creat beartais domhanda na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta, na hEagraíochta um 
Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair agus 
EDT;

22. ag tathant go dtabharfaí tús áite do leachtacht thrádáil muirí AE-na Ríochta Aontaithe, 
saorghluaiseacht paisinéirí, maraithe agus foirne ar tír agus amach ón gcósta; á chur i 
bhfáth, i ndáil leis sin, gur cheart do AE agus don Ríocht Aontaithe a áirithiú go mbeidh 
na córais teorann agus chustaim iomchuí i bhfeidhm chun moilleanna agus suaití a 
chosc;

23. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá comhar éifeachtach agus malartú faisnéise idir an 
Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí agus Gníomhaireacht Mhuirí agus 
Garda Cósta na Ríochta Aontaithe;
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