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Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 21 Ionawr 2019 

Amser: 14.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Rhys Morgan 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddMADY@cynulliad.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat  

(13.45-14.00) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(14.00)   

2 Perthynas Cymru ag Ewrop – rhan dau: sesiwn dystiolaeth gyda 

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol 

(14.00-15.00) (Tudalennau 1 - 18)  

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol 

Des Clifford, Llywodraeth Cymru 

Andrew Gwatkin, Llywodraeth Cymru 

3 Papurau i'w nodi 

(15.00-15.05)   

3.1 Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr 

Amgylchedd a Materion Gwledig at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion 

Gwledig ynghylch trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y 

Bil Pysgodfeydd - 11 Ionawr 2019 

 (Tudalennau 19 - 23)  

3.2 Papur i'w nodi  2 - Gohebiaeth gan David Lidington AS at Gadeirydd y 

Pwyllgor MADY a’r Pwyllgor MCD ynghylch cysylltiadau rhyngwladol ac 

ymgysylltu â Gweinidogion - 17 Ionawr 2019 (Saesneg yn unig) 

 (Tudalennau 24 - 28)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(15.05)   

5 Perthynas Cymru ag Ewrop – rhan dau - trafod y dystiolaeth 

(15.05-15.20)   

6 Monitro trafodaethau'r UE 

(15.20-15.35) (Tudalennau 29 - 93)  
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Diben y papur hwn yw darparu tystiolaeth ysgrifenedig i gefnogi Rhan 2 o ymchwiliad y 
Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol Ychwanegol i berthynas Cymru ag Ewrop 
a’r Byd. Mae Rhan 2 wedi rhoi ffocws newydd i gylch gwaith yr ymchwiliad, felly mae'r 
papur hwn yn rhoi trosolwg o agwedd bresennol Llywodraeth Cymru tuag at gysylltiadau 
allanol a'i hymdrechion i dyfu a chynnal ein perthynas â gwledydd eraill yn Ewrop yng 
ngoleuni’r bleidlais ar Brexit. 
 
Cyflwyniad 
 

Mae Llywodraeth Cymru'n ceisio hyrwyddo a diogelu lle Cymru yn y byd drwy ddatblygu 
a chynnal cysylltiadau a phartneriaethau rhyngwladol, cysylltiadau economaidd, 
gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol a chefnogi busnesau i gyflawni canlyniadau 
gwirioneddol i bobl Cymru. Mae'n bwysicach nag erioed i feithrin cysylltiadau 
rhyngwladol er mwyn lliniaru'r effaith economaidd a gaiff yr ymadawiad â'r Undeb 
Ewropeaidd (UE).  
 
Mae amryw o’r materion allweddol sy’n ein hwynebu fel cenedl yn rhai y dylid eu 
hystyried mewn cyd-destun byd-eang ehangach. Mae’r materion hyn yn cynnwys trechu 
tlodi, yr effaith a gaiff technoleg ddigidol ar ein bywydau a’n preifatrwydd, efadu trethi, 
cynhesu byd-eang a heriau amgylcheddol. 
 
Wrth i'r dyddiad ar gyfer ymadael â'r Undeb Ewropeaidd agosáu, mae cysylltiadau 
rhyngwladol yn bwysicach nag erioed. I gydnabod hyn, cafodd ei swydd weinidogol 
gyntaf ar gyfer Cysylltiadau Rhyngwladol ei chreu gan Lywodraeth Cymru ym mis 
Rhagfyr 2018 er mwyn datblygu'r agenda hon ar yr adeg dyngedfennol hon.    
 
Yn yr ugain mlynedd ers sefydlu llywodraeth ddatganoledig, rydym wedi datblygu 
perthynas gadarn â chenhedloedd, rhanbarthau a rhwydweithiau eraill ledled Ewrop. 
Mae’r posibilrwydd y bydd y Deyrnas Unedig (DU) yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 
yn newid y fframwaith yr ydym yn gweithredu ynddo, ond yr un yw ein huchelgais. Mae 
hyn yn wir beth bynnag y bo ffurf y bartneriaeth rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol.  
 
Strategaeth Ryngwladol 
 
Byddai ymadael â'r UE yn golygu newid radical yn yr amgylchedd masnachu 
rhyngwladol ac, os ydym am gyflawni ar ran Cymru, byddai angen dull partneriaeth 
cryfach ar draws Cymru, a fydd yn tynnu ein holl ymdrechion ynghyd. 
 
Dros y misoedd sydd i ddod, bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i 
amlinellu agenda ddeinamig sy'n cefnogi busnesau Cymru ac sy'n tynnu ar yr 
amrywiaeth sylweddol o asedau sydd gan ein gwlad i hyrwyddo Cymru ar lwyfan 
rhyngwladol. Penllanw'r gwaith fydd Strategaeth Ryngwladol gynhwysfawr newydd a 
fydd yn rhoi llais grymus i Gymru yn Ewrop a thu hwnt.  
 
Bydd grŵp gorchwyl a gorffen annibynnol newydd yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu'r 
strategaeth, a bydd y gwaith hwn yn cael ei lywio gan ymgynghoriad cyhoeddus 
ehangach. Wrth i'n perthynas â'r UE yn y dyfodol ddod yn gliriach, caiff y strategaeth ei 
mireinio ymhellach. Gwahoddir y Prif Weinidog a'i Gabinet i roi arweiniad ar y 
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cydbwysedd a'r pwyslais priodol rhwng y gwahanol weithgareddau yr ydym yn 
ymgymryd â hwy a sut y’u targedir.  
 
Swyddfeydd Tramor  
 
Bydd rhwydwaith swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru o bosibl chwarae rhan bwysig 
yn ein hagwedd at faterion allanol a chysylltiadau rhyngwladol. Mae ein swyddfeydd yn 
rhan bwysig o'n gwaith datblygu economaidd rhyngwladol oherwydd maent yn dod o 
hyd i gyfleoedd mewnfuddsoddi a chwsmeriaid posibl ar gyfer allforwyr o Gymru. 
Cyflawnir amryw o swyddogaethau gan y rhwydwaith. Mae'n gyfrifol am gymryd rhan 
yng ngweithgarwch Llywodraeth Cymru yn y meysydd masnachu a buddsoddi, 
cysylltiadau llywodraeth, twristiaeth, diwylliant ac addysg. Darperir cynrychiolaeth o 
Gymru mewn lleoliadau pwysig diolch i’n swyddfeydd tramor. Maent yn meithrin a 
chynnal cysylltiadau, yn hwyluso cyfarfodydd busnes ac yn ymgysylltu'n strategol â 
swyddi Prydeinig, a lle y bo'n berthnasol Gymry alltud, ar draws y byd.   
 
Darperir cymorth hanfodol ar gyfer ymweliadau tramor Gweinidogol gan y swyddfeydd 
tramor, ac maent yn darparu rhaglen o weithgarwch ar gyfer gwella enw da Cymru fel 
lle i fuddsoddi, gwneud busnes, gweithio ac astudio ynddo, yn ogystal â lle i ymweld ag 
ef.  
 
Bu'r twf mwyaf yn rhwydwaith Llywodraeth Cymru hyd yma yn ystod 2018, gyda 
swyddfeydd newydd yn agor ym Montréal, Berlin, Doha, Paris a Düsseldorf. Yr heriau, 
ansicrwydd a'r pwysau sy'n gysylltiedig â phenderfyniad y DU i ymadael â'r UE oedd yn 
rhannol gyfrifol am y twf hwn. Prif ffocws y swyddfeydd newydd yw dod o hyd i 
gyfleoedd allforio i fusnesau sydd wedi'u lleoli yng Nghymru a sicrhau cyfleoedd 
mewnfuddsoddi. Ysgogir gwaith y swyddfeydd gan gynlluniau busnes sy'n teilwra 
gweithgarwch yn unol â chryfderau economaidd allweddol Cymru.  
 
Cymru yn Ewrop  
 
Mae'r rhesymau pam rydym yn gweithio yn Ewrop a thu hwnt yn amrywio ac yn ategu ei 
gilydd y naill a’r llall. Mae ein cysylltiadau a phartneriaethau allanol yn helpu ein 
busnesau i allforio ac yn ein cynorthwyo hefyd i ddenu buddsoddiad, twristiaid a 
myfyrwyr o wledydd eraill Ewrop.  
 
Mae agenda Cenedlaethau'r Dyfodol, a'n dyhead i fod yn Gymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd 
eang gyda llais grymus yn Ewrop a thu hwnt, ac a gydnabyddir hefyd am degwch a 
chynaliadwyedd, yn cefnogi ymrwymiad y Llywodraeth i fuddsoddi mewn partneriaethau 
yn Ewrop.  
 
Rhanbarthau Ewrop sydd â Blaenoriaeth  
 
Ers datganoli rydym wedi ffurfioli’r berthynas rhwng ein llywodraeth a llywodraethau 
amryw o ranbarthau. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae Llywodraeth Cymru wedi: ail-
lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth â Llydaw; llofnodi cytundebau Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth newydd â Gwlad y Basg a Galicia; a Datganiad o Gyfeillgarwch a 
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Chydsafiad â Thalaith yr Iseldiroedd, Noord Holland. Mae gennym hefyd drefniant 
cadarn, a wnaed ers tro, i gydweithredu mewn modd ystyrlon â Fflandrys.  
 
Mae'r rhanbarthau â blaenoriaeth hyn yn bwysig i Gymru o ganlyniad i’n treftadaeth 
ddiwylliannol ac ieithyddol gyffredin, y gwerthoedd a rennir gennym a’n buddiannau 
economaidd a chymdeithasol cyffredin. Bydd y strategaeth ryngwladol yn pennu sut ac 
os y byddant yn llunio rhan o'n ffocws ar gyfer gweithgareddau cydweithredu yn 
nhermau gweithgarwch llywodraeth ac fel partneriaid ar gyfer prosiectau cydweithredol 
a gefnogir drwy raglenni Cydweithio Tiriogaethol Ewropeaidd neu eraill. Mae pob 
perthynas yn wahanol, ac felly mae ein hagwedd a'n gweithgareddau presennol yn 
adlewyrchu'r amrywiaeth hon. 
 
Mae'r Iwerddon yn bartner pwysig i Gymru yn economaidd, yn ddiwylliannol ac yn 
wleidyddol. Mae gennym berthynas gydweithredol arbennig o agos drwy’r rhaglenni 
Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd sydd wedi cryfhau'r berthynas honno a meithrin 
ffyniant yn ein cysylltiadau morol yng Nghaergybi, Doc Penfro ac Abergwaun. Mae 
Llywodraeth Cymru yn aelod sy’n chwarae rhan lawn yn y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig, 
a sefydlwyd o dan Gytundeb Gwener y Groglith, ac mae’n gweithio’n agos gyda 
Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon ar draws meysydd o bolisi datganoledig. At hynny, 
mae Cymru wedi manteisio ar gydweithrediad trawswladol ehangach drwy gymryd rhan 
yn Rhaglen Ardal yr Iwerydd a Gogledd-orllewin Ewrop INTEREGG. Mae Brexit yn 
cynnig cyfle i fabwysiadu ffocws newydd a chryfhau'r cysylltiadau hyn ymhellach ac 
rydym yn falch y bydd Llywodraeth Iwerddon yn sefydlu Swyddfa Conswl yng Nghymru 
yn 2019 gan gydnabod cryfder y berthynas ddwyochrog. 
 
Cymryd Rhan mewn Rhwydweithiau Ewropeaidd 
 
Mae ein cysylltiadau dwyochrog hefyd yn cael eu gyrru gan gyd-aelodaeth o 
Rwydweithiau Ewropeaidd. Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru, yn ogystal â 
sefydliadau Cymreig eraill, yn aelodau gweithgar o amrywiol rwydweithiau Ewropeaidd 
gan gynnwys Menter Vanguard ar gyfer Gweithgynhyrchu Uwch a Diwydiannau 
Seiliedig ar Fio-ddeunyddiau, Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol (CPMR), 
Rhwydwaith y Llywodraethau Rhanbarthol dros Ddatblygu Cynaliadwy, a Rhwydwaith 
Ymchwil ac Arloesi Ewrop; y Rhwydwaith Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol, Rhwydwaith 
Ewropeaidd o'r Rhanbarthau a Bwyd Gourmet (REGAL) a'r grŵp Iechyd Rhanbarthol 
Ewropeaidd EUREGHA yr ydym ninnau yn ei gadeirio ac sydd wedi'i gyd-leoli yn ein 
swyddfa ym Mrwsel.  
 
Mae'r rhan a chwaraeir ganddi yn adlewyrchu awydd Cymru i barhau fel cenedl 
Ewropeaidd sy'n cymryd rhan ddigamsyniol, a rhannu syniadau a diwylliant, cydweithio 
ar bartneriaethau economaidd ac academaidd, a chefnogi cyfnewid syniadau. Mae’r 
manteision o gymryd rhan i Gymru yn llawer mwy na’r cyllid y mae'n ei dderbyn yn unig.  
 
Sefydlwyd y Gronfa Bontio Ewropeaidd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi sefydliadau 
Cymreig i barhau i chwarae rhan mewn rhaglenni a rhwydweithiau Ewropeaidd. Bydd yr 
adnodd hwn, sy'n cael mewnbwn cychwynnol o £50 miliwn o gymorth gan Lywodraeth 
Cymru, yn ein galluogi i gefnogi sefydliadau Cymreig i gymryd rhan wedi i'r Cyfnod 
Pontio ddirwyn i ben. Bydd y Llywodraeth yn parhau â'i gwaith i fapio’r gynrychiolaeth o 
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Gymru mewn rhwydweithiau Ewropeaidd ac mae'n ymchwilio i sut i barhau i gefnogi 
grwpiau cymunedol a sefydliadau'r trydydd sector i gymryd rhan. 
 
Rydym hefyd yn parhau i ddadlau y dylai'r DU gymryd rhan yn rhaglenni cyllid yr UE 
gan gynnwys y Rhaglen Fframwaith ar Ymchwil a Datblygu, Erasmus, Ewrop Greadigol 
a’r rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd ar ôl Brexit gan mai'r rhain yw'r 
dulliau sy'n galluogi sefydliadau ac unigolion i gydweithio ar draws ffiniau.  
 
Rôl Swyddfa Brwsel (sy'n Esblygu)  

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cymryd rhan lwyddiannus a rhagweithiol ar 
blatfform Ewropeaidd am dros 18 mlynedd ers iddi agor ei swyddfa ym Mrwsel yn 2000, 
gan adeiladu ar Ganolfan Ewropeaidd Cymru cyn hynny.  Mae Swyddfa Brwsel wedi 
bod yn darparu mewnbwn sylweddol i bolisi a phroses ddeddfwriaethol yr UE ers 
blynyddoedd lawer, drwy weithio fel rhan o Gynrychiolaeth Barhaol y DU ond hefyd 
drwy ei rhinwedd ei hun, a hynny ar sail y cysylltiadau dwyochrog ac aml-ochrol. Mae'r 
cysylltiadau a'r ddealltwriaeth o faterion polisi yn darparu sylfaen gadarn a hygred y gall 
Swyddfa Brwsel esblygu'n gadarnhaol arni er mwyn cadw dylanwad Cymru beth 
bynnag y bo canlyniad terfynol y negodiadau. Bydd Gweinidogion Cymru ac uwch-
swyddogion hefyd yn parhau i ymgysylltu â Llywodraeth y DU yn Llundain i bwysleisio 
ein hanghenion, hawliau a chyfrifoldebau yn y byd ar ôl Brexit. Byddwn yn ddiwyd wrth 
fynd ar drywydd y posibiliadau o gael rhagor o gymorth i Gymru a busnesau Cymru oddi 
wrth adrannau Llywodraeth y DU gan gynnwys yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol 
a’r Weinyddiaeth Amddiffyn.  
 
Bu esblygiad yn ffocws gwaith swyddfa Brwsel ers y refferendwm a bydd hyn yn parhau 
wrth i berthynas y DU â'r UE esblygu. Gan ragdybio bod bargen yn cael ei tharo, bydd y 
DU yn parhau i gael perthynas â sefydliadau'r UE eu hunain a chyda cyrff fel Pwyllgor y 
Rhanbarthau drwy bwyllgorau a strwythurau ar y cyd. Rydym wedi ymrwymo i ymchwilio 
i'r holl ddulliau posibl a fydd yn hwyluso ymgysylltu llywodraethol neu anlywodraethol â'r 
UE ar ôl Brexit. 
 
Mae Cymru hefyd yn cymryd rhan gyda Chyngor Ewrop. Bu ffocws y gwaith hwn, yn 
bennaf, ynghylch Siarter Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol Ewrop, a lofnodwyd gan y 
DU yn 2000. Cynrychiolai’r Siarter gam pwysig ymlaen ar gyfer y Gymraeg, oherwydd 
mae’n amlinellu ystod o egwyddorion cyffredinol a mesurau penodol a gynlluniwyd i 
hyrwyddo’r cydnabyddiaeth o’r Gymraeg, a defnydd ohoni, a’i chyfraniad at adeiladu 
Ewrop sy’n amrywiol yn ddiwylliannol.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd parhau i ymgysylltu â sefydliadau 
Ewropeaidd, a sefydliadau yn y farchnad ryngwladol ehangach, wedi i'r DU ymadael â'r 
UE. Rydym wedi bod yn gweithio'n agos ag adrannau o Lywodraeth y DU sy'n edrych 
tuag allan yn rhyngwladol fel yr Adran Masnach Ryngwladol a'r Swyddfa Dramor a'r 
Gymanwlad, yn ogystal â Chynrychiolydd y DU i'r UE, er mwyn sicrhau ein bod yn 
parhau i ymgysylltu â sefydliadau'r UE a'r Aelod-wladwriaethau. I sicrhau bod ein gwaith 
mor effeithiol â phosibl, byddwn hefyd yn ceisio dylanwadau ar strategaethau 
ymgysylltu Ewropeaidd y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad wrth iddynt esblygu a 
defnyddio'r cyfleoedd a ddaw yn eu sgil.  
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Ymgysylltu Mwy â Sefydliadau Rhyngwladol 
 

Mae ein trefniadau ymgysylltu â sefydliadau rhyngwladol eraill megis Sefydliad 
Masnach y Byd, Sefydliad Iechyd y Byd, y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a 
Datblygiad Economaidd, Banc y Byd y Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau yn 
cynyddu ac yn dod yn fwyfwy pwysig.  
 
Mae'r sefydliadau hyn yn ffynonellau data ar arferion gorau yn rhyngwladol, 
cymaryddion, adolygiadau gan gymheiriaid a dadansoddiadau sy’n cael eu bwydo i'r 
gwaith o ddatblygu a chyflawni ein polisi. Maent hefyd yn fforymau lle y gall Cymru 
ddylanwadu drwy godi ein meysydd proffilio mewn meysydd lle'r ydym yn rhagori.   
  
Pan fyddwn yn ymadael â'r UE bydd y DU yn dod yn aelod o Sefydliad Masnach y Byd 
drwy ei rhinwedd ei hun. Golyga hyn y bydd y DU yn cynrychioli ei hun yn Sefydliad 
Masnach y Byd, gan fynd i'r afael ag ymholiadau a phryderon gydag aelodau eraill. Mae 
Llywodraeth Cymru yn trafod ein rôl gyda Llywodraeth y DU yn nhermau dylanwadu ar 
farn y DU a bod “yn yr ystafell” ar gyfer materion lle y mae cymhwysedd wedi'i 
ddatganoli fel y Pwyllgor ar amaethyddiaeth. Mae'n bwysig ein bod yn parhau i 
gydymffurfio â rheolau Sefydliad Masnach y Byd yn y dyfodol. Bydd meithrin 
cysylltiadau cryf gyda Sefydliad Masnach y Byd yn bwysig i Gymru a gweddill y DU.  
 
Ychydig o lenyddiaeth academaidd a pholisi a geir ar y ffyrdd y mae llywodraethau is-
genedlaethol mewn gwledydd eraill wedi bod yn rhan o negodiadau ar fasnach 
ryngwladol. Byddwn yn parhau â’n trafodaethau â thrydydd gwledydd (a'u rhannau 
cyfansoddol, lle bo hynny'n briodol) i gael gwybod sut y maent yn gweithredu mewn 
perthynas â threfniadau o'r fath ar hyn o bryd. Mae Norwy, Gwlad yr Iâ, y Swistir, 
Canada (a Québec), Awstralia a Seland Newydd oll yn berthnasol. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi bod yn rhagweithiol wrth ymgysylltu â'r cenadaethau trydydd gwledydd 
hynod berthnasol hyn dros y blynyddoedd diwethaf, ond yn enwedig ers y refferendwm, 
i ymchwilio i weld sut y maent yn gweithredu a byddant yn parhau â'r drafodaeth hon 
pan ddaw natur y berthynas yn gliriach.  
 

Casgliadau 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn wynebu her i sicrhau ei bod hithau, a buddiannau Cymru yn 
ehangach yn parhau'n berthnasol ac yn ddylanwadol os bydd y DU yn ymadael â’r UE. 
Rhaid inni gynnal cysylltiadau masnachu gyda'n partneriaid masnachu pwysicaf a 
pharhau i weithio ochr yn ochr â sefydliad y bydd ei gyfeiriad a'i ddewisiadau polisi yn y 
dyfodol mewn perthynas â diogelu'r amgylchedd, diogelwch, masnach a rhaglenni cyllid 
yn parhau i ddylanwadu ar bolisi domestig a chyflawni. Bydd nodi blaenoriaethau clir a 
phenodol sy'n bwysig i Gymru mewn meysydd fel yr economi, diwylliant, a 
chysylltiadau'r llywodraeth yn helpu i sicrhau ein bod mor ddylanwadol â phosibl ar 
draws Ewrop a thu hwnt, a thrwy ddatblygu Strategaeth newydd y cyflawnir hyn. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Lesley Griffiths AC 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 

Llywodraeth Cymru 

 

11 Ionawr 2019 

 

 

Annwyl Lesley, 

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Pysgodfeydd 

Diolch am gytuno i roi tystiolaeth ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil 

Pysgodfeydd y DU yng nghyfarfod y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion 

Gwledig ar 24 Ionawr.  

I lywio ein gwaith, hoffem gael rhagor o fanylion a/neu eglurhad, yn ychwanegol at yr hyn 

a geir yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a'r Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol Atodol, ar y materion a ganlyn: 

Mae'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn nodi'r canlynol:  

“Mae’r Bil Pysgodfeydd yn creu elfennau deddfwriaethol Fframwaith y DU ar 

gyfer rheoli a chefnogi pysgodfeydd wedi ymadael â’r UE. Dim ond trwy Fil y 

DU, sy'n darparu set unffurf o ymrwymiadau ac amcanion, y byddai'n briodol 

cymhwyso'r darpariaethau hyn... .O dan y trefniadau datganoli presennol, ni 

fyddai Deddf gan y Cynulliad yn gallu gwneud yr holl ddarpariaethau fyddai eu 

hangen i wneud Bil ystyrlon. Mae hynny'n golygu ein bod yn dibynnu'n 

rhannol ar Fil Pysgodfeydd y DU ac yn rhannol ar Fil Pysgodfeydd 

Cymreig.” 

Mae'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn parhau i nodi, ar gais Llywodraeth 

Cymru, fod Bil y DU hefyd yn cynnwys pwerau i Weinidogion Cymru.    

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi ymrwymiadau i gyhoeddi ymgynghoriad, sef Brexit a'n 

Moroedd yn nhymor y gwanwyn ac i gyflwyno Bil pysgodfeydd Cymreig. 
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Yr angen am ddeddfwriaeth a'r dull a ddefnyddiwyd 

Cwestiwn 1. I ba raddau y mae Bil y DU yn cynnwys darpariaethau sy'n ychwanegol at y 

rhai sy'n angenrheidiol er mwyn sefydlu fframwaith deddfwriaethol y DU ar gyfer 

pysgodfeydd ar ôl ymadael â'r UE? Pa rai o'r darpariaethau hyn allai fod wedi'u cynnwys 

mewn Bil Pysgodfeydd Cymreig yn y dyfodol? 

Cwestiwn 2. Pa rai o'r pwerau i Weinidogion Cymru a gafodd eu cynnwys ar gais 

Llywodraeth Cymru?  

Cwestiwn 3. Beth yw'r sail resymegol dros ofyn am y pwerau hyn, yn enwedig os yw 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno Bil pysgodfeydd Cymreig?  

Cwestiwn 4. Beth yw'r goblygiadau i Lywodraeth Cymru a'r sector pysgodfeydd os nad 

yw'r pwerau hyn wedi'u cynnwys ym Mil y DU? 

Cwestiwn 5. Mae Atodlen 6 yn cynnwys pwerau eang i Weinidogion Cymru wneud 

darpariaeth at ddibenion 'cadwraeth' a 'diwydiant pysgod'. Pam mae angen cynnwys y 

darpariaethau hyn ym Mil y DU, yn hytrach na Bil pysgodfeydd Cymreig yn y dyfodol a 

fydd yn ddarostyngedig i broses graffu lawn y Cynulliad? 

Amcanion pysgodfeydd 

Ni fydd amcanion y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (a nodir yn Erthygl 2 o Reoliadau Polisi 

Pysgodfeydd Cyffredin yr UE) yn gymwys bellach yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE. Mae 

Cymal 1 o Fil y DU yn nodi amcanion pysgodfeydd y DU, sy'n adlewyrchu rhai o amcanion 

y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.  

Cwestiwn 6. Sut y mae amcanion pysgodfeydd yng nghymal 1 yn wahanol i'r rhai a nodir 

yn Erthygl 2 o Reoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin, ac yn eu gwella?  

Cwestiwn 7. Sut yr ystyriwyd cynnwys cerrig milltir a/neu dargedau ar gyfer cyflawni'r 

amcanion pysgodfeydd yn y Bil, er enghraifft, mewn perthynas â'r Cynnyrch Cynaliadwy 

Mwyaf (fel sydd yn y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ar hyn o bryd)? A fydd y rhain yn cael eu 

cynnwys mewn mannau eraill, er enghraifft, mewn Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd? 

Cwestiwn 8 Sut y bydd cynnydd tuag at gyflawni'r amcanion pysgodfeydd yn cael ei fesur 

a'i fonitro yng Nghymru? A oes unrhyw fwriad i ddatblygu dull cyffredin o fesur a monitro 

cynnydd ar draws y DU? 

 

Datganiadau pysgodfeydd 
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Mae Cymal 2 i 6 yn gwneud darpariaeth ar gyfer Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd a 

Datganiad Pysgodfeydd Ysgrifennydd Gwladol. O dan y ddarpariaeth hon, rhaid i 

awdurdodau'r polisi pysgodfeydd (h.y. Llywodraeth y DU a'r gweinyddiaethau 

datganoledig) lunio a chyhoeddi Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd cyn 1 Ionawr 2021. Gosodir 

gofyniad cyfatebol ar yr Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas â Datganiad Pysgodfeydd 

Ysgrifennydd Gwladol. 

Mae Atodlen 1 yn gwneud darpariaeth ar gyfer llunio a chyhoeddi Cyd-ddatganiad 

Pysgodfeydd. Mae hyn yn cynnwys ymgynghori ar Gyd-ddatganiad Pysgodfeydd drafft cyn 

ei osod gerbron y ddeddfwrfa briodol, ac ymateb i benderfyniadau ac argymhellion. 

Mae Cymal 2(1) yn darparu y bydd Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd yn nodi polisïau'r 

awdurdodau pysgodfeydd ar gyfer cyflawni'r amcanion pysgodfeydd, neu gyfrannu atynt. 

Mae Cymal 6(2) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau (a'r Sefydliad Rheoli Morol) arfer ei 

swyddogaethau mewn perthynas â physgodfeydd, pysgota neu ddyframaethu yn unol â'r 

polisïau a geir mewn Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd. Fodd bynnag, caiff awdurdodau wyro 

o'r polisïau hynny, ond rhaid iddynt nodi eu rheswm. 

Cwestiwn 9. A allwch esbonio'n fanwl sut y bydd awdurdodau'r polisi pysgodfeydd yn 

gweithredu ar y cyd mewn perthynas â'r Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd? Sut y bydd 

Cytundeb y Fframwaith Rheoli Pysgodfeydd, y cyfeirir ato yn y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol Atodol, yn llywio'r dull hwn?  

Cwestiwn 10. A allwch egluro a fyddai disgwyl i awdurdodau'r polisi pysgodfeydd 

ymgynghori â deddfwrfeydd priodol ar ddiwygiadau i Gyd-ddatganiad Pysgodfeydd 

ddrafft sy'n deillio o graffu ar ddeddfwrfa briodol arall, cyn cyhoeddi testun terfynol Cyd-

ddatganiad Pysgodfeydd? 

Cwestiwn 11. Er bod Atodlen 1 yn darparu ar gyfer craffu ar Gyd-ddatganiad Pysgodfeydd 

gan y ddeddfwrfa briodol cyn ei gyhoeddi, ni fydd Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd yn 

ddarostyngedig i gymeradwyaeth y deddfwrfeydd hynny. Sut yr ystyriwyd cynnwys 

darpariaeth o'r fath? 

Cwestiwn 12. A allwch esbonio sut ac i bwy y gwneir datganiad o dan gymal 6(2)? Pam 

nad oes trefn ffurfiol yn y Bil i'r perwyl hwn? 

Mae'r Datganiad Pysgodfeydd Ysgrifennydd Gwladol yn cwmpasu llawer o'r amcanion 

manylach sydd yn Erthygl 2(5) o'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin. Rhaid i'r Datganiad 

Pysgodfeydd Ysgrifennydd Gwladol gynnwys polisïau'r Ysgrifennydd Gwladol mewn 

perthynas â'r amcanion hyn. Dim ond i bwerau a gedwir a'r rhai sy'n gymwys i Loegr yn 

unig y byddai'r amcanion hyn yn gymwys. 
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Cwestiwn 13. A allwch egluro diben ac effaith fwriadedig Datganiad Pysgodfeydd 

Ysgrifennydd Gwladol fel y mae'n ymwneud â Chymru? 

− Beth yw'r pwerau a gedwir y bydd y Datganiad Pysgodfeydd Ysgrifennydd Gwladol 

yn gymwys iddynt?  

 

− A ydych yn bwriadu darparu amcanion manwl cyffelyb a fyddai'n gymwys i Gymru? 

Os ydych, pryd a sut?  

 

Pŵer yr Ysgrifennydd Gwladol i bennu cyfleoedd pysgota 

Mae cymalau 18 a 19 yn gwneud darpariaethau mewn perthynas â chyfleoedd pysgota 

(neu gwota) ar gyfer cychod pysgota Prydeinig. Mae Cymal 18 yn darparu y caiff yr 

Ysgrifennydd Gwladol bennu cyfleoedd pysgota. Dim ond at ddiben cydymffurfio â 

rhwymedigaeth ryngwladol y DU yn hyn o beth y gellir gwneud penderfyniad.  

Mae Cymal 19 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Ysgrifennydd Gwladol ymgynghori â 

Gweinidogion Cymru (a'r gweinyddiaethau datganoledig eraill) cyn gwneud neu ddileu 

penderfyniad o dan gymal 18. 

Mae'r Concordat Pysgodfeydd rhwng Llywodraeth y DU a'r gweinyddiaethau datganoledig 

(y Concordat) yn nodi'r canlynol: 

“The Administrations note that this Concordat involves an agreement to allocate 

amounts of quota to each Administration. Such allocations do not constitute a 

permanent split of UK fishing opportunities.” 

Mae'r Concordat yn nodi ar ba sail y bydd cwota sydd wedi'i ddyrannu i'r DU ar hyn o bryd 

yn cael ei ddyrannu i bob un o'r gweinyddiaethau. Mae hefyd yn galluogi'r 

gweinyddiaethau datganoledig i wneud newidiadau i'r ffordd y gellir dyrannu cyfleoedd 

pysgota o fewn eu hawdurdodaeth.  

Cwestiwn 14. A allwch egluro a yw'r Bil, fel y'i drafftiwyd, yn rhoi hawl i gyfleoedd pysgota 

i Gymru (a'r gweinyddiaethau datganoledig eraill)? Os nad yw, pam lai? 

Ar hyn o bryd, mae Cymru yn cael 1 y cant o gwota'r DU. Hyd yn oed os bydd lefelau 

cyffredinol cwota'r DU yn cynyddu ar ôl Brexit, dim ond 1 y cant o'r cynnydd hwnnw a gaiff 

Cymru. 
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Cwestiwn 15. O ran cwota pysgota, budd ymylol a fydd i Gymru o ymadawiad y DU â'r UE. 

A ydych yn credu bod hyn yn dderbyniol? Pa drafodaeth a gawsoch â Llywodraeth y DU yn 

hyn o beth? 

Cwestiwn 16. Ar ba sail y caiff cyfleoedd pysgota yng Nghymru eu dosbarthu a pha drefn 

a gaiff ei defnyddio? 

Cwestiwn 17. A fydd angen ailystyried y Concordat Pysgodfeydd yn sgil y darpariaethau 

yn y Bil? Os bydd, ym mha ffordd?  

Cwestiwn 18. A allwch egluro a yw cymal 20 yn ymwneud â dosbarthu cyfleoedd pysgota 

gan yr Ysgrifennydd Gwladol (neu'r Sefydliad Rheoli Morol) i bedair gwlad y DU, neu 

ddosbarthu cyfleoedd pysgota gan yr Ysgrifennydd Gwladol (neu'r Sefydliad Rheoli Morol) 

i gychod pysgota yn Lloegr? 

Yn ôl y Nodiadau Esboniadol sy'n cyd-fynd â Bil y DU, ni fydd diwygiadau i Erthygl 17 o 

Reoliad y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin y darperir ar eu cyfer gan gymal 20, sy'n nodi sut y 

dylid dosbarthu cyfleoedd pysgota, yn gymwys i Gymru. Mae Erthygl 17 yn cynnwys 

darpariaethau sy'n ymwneud â meini prawf tryloyw a gwrthrychol fel sail y dosbarthiad 

hwnnw. Mae'r Nodiadau Esboniadol yn dweud nad yw cymal 20 yn cymhwyso Erthygl 17 i'r 

Gweinyddiaethau Pysgodfeydd eraill, ar eu cais.  

Cwestiwn 19. A allwch amlinellu eich rhesymau dros hyn? Beth fydd hyn yn ei olygu'n 

ymarferol? 

Gwerthu cyfleoedd pysgota a chynlluniau codi tâl atal i taflu pysgod 

Mae Cymal 22 yn rhoi pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol gyflwyno dull gwahanol o ran 

dyranu cwota ar gyfer Lloegr yn unig. Mae hyn yn cynnwys pennu proses ar gyfer 

gwerthu cyfleoedd pysgota.  

Mae Erthygl 15 o Reoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (nad ydynt wedi'u diwygio gan 

Fil y DU) yn cyflwyno gwaharddiad taflu ar ffurf rhwymedigaeth glanio ar gyfer yr holl 

bysgod a ddelir. Daw'r gwaharddiad i rym yn llawn ar 1 Ionawr 2019.  

Mae cymalau 23 i 27 yn gwneud darpariaeth i'r Ysgrifennydd Gwladol sefydlu, ar gyfer 

Lloegr, gynllun codi tâl sy'n caniatáu gwneud taliad am ddalfa pysgod heb awdurdod. Yn ôl 

y Nodiadau Esboniadol sy'n cyd-fynd â Bil y DU, cafodd cymal 23 ei gynnwys i fynd i'r afael 

â'r pryderon ynghylch effaith y gwaharddiad taflu. Ni wneir darpariaethau cyfatebol mewn 

perthynas â Chymru. 
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Cwestiwn 20. Sut y gwnaethoch ystyried gofyn am ddarpariaethau cyfatebol ar gyfer 

gwerthu cyfleoedd pysgota a chynlluniau codi tâl i atal taflu pysgod i Gymru? 

Yn olaf, rydym yn ymwybodol bod y Bil eisoes wedi cwblhau cyfnod pwyllgor yn Nhŷ'r 

Cyffredin. Hoffem i chi roi amserlen ar gyfer hynt y Bil drwy'r Senedd, a hoffem gael 

sicrwydd gennych y bydd hyn yn rhoi digon o amser i Lywodraeth Cymru drafod 

diwygiadau y bernir eu bod yn angenrheidiol neu'n ddymunol.   

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn ymateb i'r uchod erbyn dydd Gwener 18 Ionawr. Er fy 

mod yn deall bod hwn yn derfyn amser tyn, bydd yn helpu i sicrhau'r defnydd gorau o 

amser yn ein sesiwn ar 24 Ionawr.  

Yn gywir, 

 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 

 

Copi at: Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol 

David Rees AC, Cadeirydd Pwyllgor Materion Ewropeaidd a Deddfwriaeth Ychwanegol 
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Our Ref: CDL/2533 

 

Mr Antoniw and Mr Rees 

Interparliamentary Forum on Brexit 

National Assembly for Wales  

Cardiff Bay  

Cardiff  

CF99 1NA 

 

17 January 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Mr Antoniw and Mr Rees,  

 

Thank you for your letter of 29 October 2018, providing an update on the Interparliamentary 

Forum on Brexit meeting that took place on 25 October 2018, as well as a summary of conclusions 

and recommendations on intergovernmental and interparliamentary relations made by the 

committees represented in the Forum.  

 

I am pleased to provide here further detail on the progress of the current review into 

intergovernmental relations. 

 

Devolution in the UK over the past 20 years is something we should celebrate. Intergovernmental 

relations are vital to the effective functioning of devolution and, most importantly, to the delivery 

of services for all citizens across the UK. Since the inception of devolution, intergovernmental 

relations have continued to evolve to meet the needs of the various administrations across the 

UK. 

 

As you note in your letter, discussions between the UK Government and devolved administrations 

are underway in order to determine what changes we might make for the future that can 

strengthen our relations as part of the review of intergovernmental relations.  

 

One of the first exercises undertaken as part of the review was looking at the evidence developed 

by Parliamentarians and academics about the current operation of intergovernmental relations 
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and recommendations for reform, so your perspectives have informed the content and direction 

of the review.  

 

In 2018, officials jointly developed five key themes and workstreams for the review, including:  

● The principles underpinning intergovernmental relations, including Parliamentary scrutiny 

and dialogue; 

● The structures needed to assist domestic UK governance, for example the formal and 

informal forums and engagement needed to govern common frameworks; 

● How we seek to avoid and resolve disagreements in the future; 

● The formal Ministerial machinery, including the Joint Ministerial Committee and the 

secretariat; 

● Engagement on international matters, including the UK’s future relationships with the EU.  

 

In the coming months, we will continue to work closely with the devolved administrations on these 

workstreams. 

 

We note that the suggestion for intergovernmental relations to be placed on a statutory footing 

would require the UK Parliament to agree any changes that the four administrations wish to make 

to the agreements underpinning our relationship. Placing the MoU in statute may therefore limit 

the participating administrations’ ability to adapt its function in what is a rapidly changing political 

landscape. This could include for example the creation or removal of additional committee 

structures. We remain of the view that the intergovernmental structures must remain adaptable 

enough to address the four governments’ interests at any given time, not least at present to 

manage the UK’s exit from the EU. 

 

We also note and welcome your interest in Parliamentary scrutiny and dialogue in the 

intergovernmental relations. We recognise the importance of consulting with wider stakeholders 

and we are therefore working closely with academics and commentators to ensure we explore 

the full range of options. We remain open to new suggestions for the effective conduct of 

intergovernmental relations and am pleased that the Minister for the Constitution will be able to 

discuss your recommendations further at the Forum’s next meeting later this week.  

 

I am also pleased to provide the Forum with an update on the Ministerial engagement that has 

taken place with the devolved administrations since my last correspondence in October. 

Joint Ministerial Committee (EU Negotiations) 

The Joint Ministerial Committee (EU Negotiations) (JMC(EN)) has met three times since our last 

correspondence, on Thursday 11 October, Tuesday 13 November and Monday 19 November. 

On 11 October, the Secretary of State for Exiting the European Union provided an update on the 

progress of the EU Exit negotiations ahead of European Council on 17/18 October and the 

Committee discussed recent developments. The Committee also discussed the UK Government’s 

position on migration, with the Minister of State for Immigration and, from the Scottish 

Government, the Minister for Europe, Migration and International Development, in attendance to 

speak further to this matter. The Committee also discussed domestic issues. The former 

Parliamentary Under Secretary of State for Exiting the EU, Suella Braverman MP, gave an update 
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on the EU (Withdrawal Agreement) Bill. The Committee discussed the ongoing engagement on 

common frameworks and agreed further work to ensure progress across the priority areas and 

on cross-cutting issues. The meeting concluded with a discussion on operational readiness and 

the Committee agreed to discuss this further at the next meeting in November. 

On 13 November, I provided the Committee with an update on negotiations with the EU including 

further developments in relation to the Withdrawal Agreement and the Future Framework. On 

domestic issues, the former Parliamentary Under Secretary of State for Exiting the EU, Suella 

Braverman MP, provided an update on the EU (Withdrawal Agreement) Bill. The Committee also 

noted the ongoing engagement on common frameworks and operational readiness, including the 

European Union (Withdrawal) Act and Common Frameworks report that had been laid before 

Parliament earlier that day. 

The Committee met again on 19 November following the publication of the draft Withdrawal 

Agreement and Outline Political Declaration. I provided an overview of these two documents and 

the Committee discussed these further. The next meeting of JMC(EN) is scheduled to take place 

later this month. 

Joint Ministerial Committee (Plenary) 

The Joint Ministerial Committee met in Plenary (JMC(P)) on 19 December at 10 Downing Street. 

The meeting was chaired by the Prime Minister, and attended by the First Ministers of Scotland 

and Wales and the Head of the Northern Ireland Civil Service. The Prime Minister provided an 

update on negotiations with the EU and the Committee discussed next steps on the UK’s exit 

from the EU. The Committee also noted progress on the review of intergovernmental relations 

that they had discussed and commissioned at the previous meeting in March 2018 and remitted 

further work to officials.  

Joint Ministerial Committee (Europe) 

The Joint Ministerial Committee (Europe) (JMC(E)) has continued to meet quarterly since the 

referendum, ahead of European Council meetings. The meetings are chaired by the Minister of 

State, Lord Callanan, and provide an opportunity for ministers from the devolved administrations 

to provide input on UK positions on ongoing EU business. The most recent meeting took place 

on 11 October. As well as the standing agenda item of UK priorities for the European Council, the 

forum also discussed the Multiannual Financial Framework for 2021-27, and the Commission 

Work Programme 2019 Letter of Intent. The Committee also commissioned a paper to consider 

the future role of JMC(E) during the implementation period. This paper is currently being 

developed by UK Government officials, with input from officials from each of the devolved 

administrations. The next JMC(E) is due to take place in late January, where this paper will be 

considered. The agenda will also include a discussion on Blue Growth, and consideration of a 

paper on the priorities for the upcoming Romanian Presidency. 

Ministerial Forum (EU Negotiations)  

The Ministerial Forum (EU Negotiations) (MF(EN)), co-chaired by the Parliamentary Under 

Secretary of State for Exiting the European Union, Robin Walker MP, and the Minister for the 

Constitution, Chloe Smith MP, has now met six times since it was established in May 2018. 

MF(EN) provides the devolved administrations with increased opportunity to contribute to the 
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development of UK negotiating lines in greater breadth and depth. Since our last correspondence, 

there have been two further meetings of MF(EN), on 22 October and 3 December.   

On 22 October 2018, MF(EN) met in London to discuss the UK Government’s proposal for 

dialogue and exchanges between the UK and the EU in areas of shared interest, with a view to 

identifying opportunities to cooperate, share best practice and expertise. Topics of discussion 

included science and innovation, culture and education and UK participation in EU programmes. 

This followed Robin Walker’s regular update on negotiations in Brussels. 

MF(EN) last met on 3 December 2018, to discuss the following topics in the context of our future 

relationship with the EU: transport, led by Jesse Norman MP, from the Department for Transport; 

financial services, led by John Glen MP, the Economic Secretary to the Treasury; services; and 

energy, both led by Claire Perry MP, from the the Department for Business, Energy and Industrial 

Strategy. In addition to the regular ministerial attendees from the devolved administrations, 

Graeme Dey MSP, Minister for Parliamentary Business and Veterans for the Scottish Government 

and Rebecca Evans AM, in her previous role as Minister for Housing and Regeneration for the 

Welsh Government, and senior officials from Northern Ireland, the Scottish Government’s Minister 

for Energy, Connectivity and the Islands, Paul Wheelhouse MSP was also in attendance. From 

the Welsh Government, the Cabinet Secretary for Economy and Transport, Ken Skates AM and 

the Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs, Lesley Griffiths AM were also 

present. Ministers noted a good degree of alignment with regards to the items under discussion, 

while recognising the importance of further joint working to ensure that devolved interests are 

accounted for in the development of UK Government policy. The next meeting of MF(EN) is being 

planned for this month, where we look forward to a substantive policy discussion on internal 

security and civil judicial cooperation in the context of the UK’s future relationship with the EU.  

Underpinning this ministerial engagement, there is ongoing official-level engagement to discuss 

the policy detail behind topics relating to the future relationship with the EU; there have been over 

20 such meetings to date. These discussions continue to highlight policy areas and issues for 

discussion at future meetings of MF(EN).  

British-Irish Council 

The 31st Summit of the British-Irish Council took place on 8/9 November 2018, hosted by the 

Government of the Isle of Man. I was pleased to lead the UK delegation, which included the 

Secretary of State for Northern Ireland, the Parliamentary Under Secretary of State for Exiting the 

EU, Robin Walker MP, and the Minister of State for Digital and the Creative Industries, Margot 

James MP. 

The main discussion items at the Summit meeting focused on digital inclusion and latest political 

developments, including EU Exit and the political situation in Northern Ireland. Ministers from 

each member administration provided an overview of their latest activity in preparation for the 

UK’s exit from the EU. Preparations are underway for the 32nd Summit of the British-Irish Council 

which is due to be hosted by the UK Government later this year. 
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I hope that this provides a useful summary of recent engagement with the devolved 

administrations and look forward to continuing these regular updates. 

Yours, 

 
 

Rt Hon David Lidington CBE MP 
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