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AN CAIDREAMH AE-RA:
Athruithe móra i gcomparáid leis na buntáistí a bhaineann
le ballraíocht san Aontas
An Comhaontú
Trádála agus
Comhair
AE‑RA

SEICLIOSTA

Ballstát AE

SAORGHLUAISEACHT DAOINE

‣

Deireadh le seiceálacha teorann

‣

Pasanna peataí

‣

Taisteal gan víosa (90 lá i dtréimhse 180 lá)

‣

Taisteal gan víosa (os cionn 90 lá)

‣

An ceart a bheith ag obair, ag staidéar, i do chónaí i dtír eile
san Aontas

‣

Deireadh le táillí fánaíochta

TRÁDÁIL EARRAÍ

‣

Trádáil gan bhac

‣

Gan taraif ná cuóta

‣

Gan foirmiúlachtaí custaim

‣

Gan seiceálacha SPS

‣

Gan nósanna imeachta um rialacha tionscnamh

‣

Comhaontú iascaigh

‣

Tairbhe a thagann as comhaontuithe idirnáisiúnta an Aontais
Coinníollacha sonracha a bhaineann leis an gComhaontú Trádála agus Comhair AE-RA

An Comhaontú
Trádála agus
Comhair
AE‑RA

SEICLIOSTA

Ballstát AE

‣

Pas seirbhísí airgeadais

‣

Aithint éasca cáilíochtaí gairmiúla

AERIOMPAR

‣

Aon limistéar eitlíochta amháin, saoirsí iomlána

‣

Tairbhe dhéthaobhach na 5ú saoirsí le haghaidh lasta san aer
lasmuigh den Aontas

IOMPAR DE BHÓTHAR

‣

Aon mhargadh inmheánach iompair amháin do tharlóirí

‣

Oibríochtaí trastrádála

FUINNEAMH

‣

Aon mhargadh inmheánach fuinnimh amháin

‣

Ardáin trádála fuinnimh

CLÁIR AE

‣

Rochtain ar Erasmus

‣

Rochtain ar NextGenerationEU, SURE

‣

Comhartha míleata criptithe Galileo

‣

Rochtain ar Horizon Europe
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