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Eochair do na siombailí a úsáidtear
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***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an 
Chomhaontaithe i ndáil le sábháilteacht na heitlíochta sibhialta idir an tAontas Eorpach 
agus an tSeapáin
(09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (09292/2020),

– ag féachaint don dréacht-Chomhaontú i ndáil le sábháilteacht na heitlíochta sibhialta 
idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin (15260/2019),

– ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le 
hAirteagal 100(2) agus le hAirteagal 218(6), an dara fhomhír, pointe (a)(v), agus le 
hAirteagal 218(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9-0205/2020),

– ag féachaint do Riail 105(1) agus (4) agus do Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht 
(A9-0000/2020),

1. ag tabhairt a toilithe an comhaontú a thabhairt i gcrích;

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 Seapáine.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Nós imeachta

An 7 Márta 2016, thug an Chomhairle údarás don Choimisiún Eorpach tús a chur le caibidlíocht 
leis an tSeapáin féachaint le Comhaontú Déthaobhach um Shábháilteacht Eitlíochta (BASA) a 
thabhairt i gcrích chun feabhas a chur ar an tsábháilteacht eitlíochta agus chun rannchuidiú le 
hiomaíochas domhanda thionscal eitlíochta na hEorpa tríd an rómhaorlathas a laghdú agus 
onnmhairithe a éascú.

Síníodh an Comhaontú an 22 Meitheamh 2020, faoi réir a thabhairt i gcrích. Tá toiliú 
Pharlaimint na hEorpa iarrtha anois ag an gComhairle chun an Comhaontú a thabhairt i gcrích.

I gcomhréir le Rialacha 105 agus 114 de Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte, déanfaidh an 
Coiste freagrach (TRAN) moladh a thíolacadh chun an gníomh molta a fhormheas nó a dhiúltú.  
Ní bheidh leasuithe ar leibhéal an Choiste inghlactha ach amháin má tá sé mar aidhm leo an 
moladh atá molta ag an rapóirtéir a fhreaschur. Ansin glacfaidh an Pharlaimint cinneadh trí 
vótáil aonair, agus ní fhéadfar aon leasú ar an gcomhaontú a chur síos. 

Ábhar

Is cuid den Stráitéis Eitlíochta don Eoraip de chuid an Choimisiúin é an Comhaontú idir an 
tAontas Eorpach agus an tSeapáin, straitéis a bhfuil sé mar aidhm léi tacaíocht a thabhairt do 
ghnólachtaí Eorpacha agus coinníollacha níos fearr a chinntiú do phaisinéirí. 

Leis an gComhaontú, glacfaidh AE agus an tSeapáin le fianaise ar chomhlíonadh agus 
deimhnithe arna n-eisiúint mar thorthaí ar nósanna imeachta sonraithe de chuid údaráis inniúla 
an Pháirtí eile. Tríd an nglacadh frithpháirteach sin seachnófar dúbláil ar na measúnuithe atá 
déanta cheana féin, rud a shábhálfaidh am agus costais agus a chinnteoidh leibhéil 
inchomparáide comhlíonta.

Ina theannta sin, déanfaidh BASA comhar, leibhéal an-ard sabháilteachta eitlíochta sibhialta 
agus feidhmíochta comhshaoil, agus saorshreabhadh seirbhísí agus táirgí aerloingseoireachta 
sibhialta a chur chun cinn. Féadfar an aeracmhainneacht agus deimhniú comhshaoil a chur san 
áireamh i raon feidhme an chomhair, chomh maith le hoiliúint agus ceadúnú pearsanra agus 
réimsí eile a bhaineann leis an tsábháilteacht eitlíochta atá faoi réir an Choinbhinsiúin um 
Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta (Coinbhinsiún Chicago).

Dá bhrí sin, déanfar gné ilnáisiúnta thionscal na heitlíochta sibhialta a neartú, agus beidh 
rochtain níos éasca ag na cuideachtaí Eorpacha ar mhargadh na Seapáine, rud a fhágfaidh go 
mbeidh cómhalartacht agus comhar ann, rud atá ríthábhachtach. Is fiú a thabhairt faoi deara 
chomh maith go bhfuil tionchar thar a bheith díobhálach ag paindéim COVID-19 ar an tionscal 
aerloingseoireachta. Rannchuidíonn an Comhaontú seo le téarnamh na hearnála eitlíochta. 

Ós rud é go bhfuil an Comhaontú bunaithe ar mhuinín fhrithpháirteach as córas comhlíonta 
agus rialála eitlíochta a chéile, cuirtear trédhearcacht, comhar maidir le saincheisteanna 
sábháilteachta, cosaint sonraí, agus faisnéis rúnda san áireamh ann chomh maith.

Bunaítear Comhchoiste leis an gComhaontú chomh maith a bheidh comhdhéanta d’ionadaithe 
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an dá pháirtí, chun cur chun feidhme cuí na bhforálacha a chinntiú, aghaidh a thabhairt ar 
dhifríochtaí a d’fhéadfadh a bheith ann, bealaí a mheas le tuilleadh feabhais a chur ar chomhar 
agus moltaí a dhéanamh faoi mhodhnuithe.
Agus  an méid atá sa Chomhaontú á chur san áireamh, molann an rapóirtéir don Choiste um 
Iompar agus um Thurasóireacht a thoiliú a thabhairt do thabhairt i gcrích an chomhaontaithe.


