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AN COMHBHEARTAS SLÁNDÁLA AGUS COSANTA

Is cuid dhílis de chomhbheartas slándála agus cosanta (CBSC) an Aontais Eorpaigh
é an comhbheartas eachtrach agus slándála (CBES). Is é CBSC an príomhchreat
trínar féidir leis na Ballstáit cultúr straitéiseach Eorpach a fhorbairt maidir le slándáil
agus cosaint, aghaidh a thabhairt ar choinbhleachtaí agus ar ghéarchéimeanna le
chéile, an tAontas agus a chuid saoránach a chosaint, agus an tsíocháin agus
an tslándáil idirnáisiúnta a neartú. Mar thoradh ar an gcomhthéacs geopholaitiúil
teannasach, tá CBSC ar cheann de na beartais is mó forbairt le deich mbliana anuas.
Ón 24 Feabhra 2022 i leith, tá cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine ag
gníomhú mar athshocrú geopholaitiúil agus tá sé ag tabhairt spreagadh sa bhreis
maidir leis an rud ba cheart a bheith san Aontas Eorpach um Chosaint.

AN BUNÚS DLÍ

Déantar cur síos ar CSBC i gConradh Liospóin, ar a dtugtar an Conradh ar an Aontas
Eorpach (CAE) freisin, a tháinig i bhfeidhm in 2009.
Go sonrach, déantar cur síos ar an gcaoi a bhfeidhmíonn CBSC i dTeideal V (Forálacha
Ginearálta maidir le gníomhaíocht sheachtrach an Aontais agus forálacha sonracha
maidir leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála), Caibidil 2 (Forálacha sonracha
maidir leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála), 2Roinn 2 (Forálacha maidir
leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála) de Chonradh Liospóin. Tá cúig
airteagal i Roinn 2: Airteagail 42 go 46.
Déantar Ról Pharlaimint na hEorpa maidir le CBES agus CBSC a shainiú i dTeideal
V, Caibidil 2, Roinn 1 (Forálacha Coiteanna) agus in Airteagal 36, agus déantar na
socruithe cistiúcháin don dá bheartas a leagan amach in Airteagal 41.
Déantar cur síos sa bhreis ar CBSC i leasuithe ar Chonradh Liospóin, go príomha
i bPrótacal Uimh. 1 (maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach),
Prótacal Uimh. 10 (maidir le buanchomhar struchtúrtha, a bunaíodh le hAirteagal 42
den Chonradh ar an Aontas Eorpach) agus Prótacal Uimh. 11 (maidir le hAirteagal 42
den Chonradh ar an Aontas Eorpach), agus freisin i nDearbhú 13 (Dearbhú maidir leis
an gcomhbheartas eachtrach agus slándála) agus i nDearbhú 14 (Dearbhú maidir leis
an gcomhbheartas eachtrach agus slándála).

EAGRÚ

Is ag Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,
a fheidhmíonn freisin mar Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh (VP/HR), atá
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an ról institiúideach lárnach. Ó mhí na Nollag 2019, tá Josep Borrell ina Leas-
Uachtarán/Ardionadaí. Tá sé ina chathaoirleach ar an gComhairle Gnóthaí Eachtracha
i bhfoirmíocht na n-Airí Cosanta, a fheidhmíonn mar chomhlacht cinnteoireachta do
CBSC. Tá sé i gceannas ar thograí CBSC a chur faoi bhráid na mBallstát. Is é an Leas-
Uachtarán/Ardionadaí is ceannaire ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí
(SEGS) agus is stiúrthóir na Gníomhaireachta Eorpaí um Chosaint (GEC).
Is le haontoilíocht a dhéanann an Chomhairle Eorpach agus Comhairle an Aontais
Eorpaigh cinntí maidir le CBSC (Airteagal 42 CAE). I measc na n-eisceachtaí
suntasacha atá ann, tá cinntí a bhaineann le GEC (Airteagal 45 CAE) agus leis an
mbuanchomhar struchtúrtha (PESCO, Airteagal 46 CAE), a bhfuil feidhm ag vótáil trí
thromlach cáilithe ina leith.
Le Conradh Liospóin tugadh isteach beartas Eorpach um chumas agus um armálacha
(Airteagal 42(3) CAE), agus suíodh go n-oibreodh GEC agus an Coimisiún le chéile
nuair ba ghá (Airteagal 45(2) CAE), go háirithe a mhéid a bhaineann le beartais taighde,
tionsclaíochta agus spáis an Aontais.
Ina theannta sin, meabhraíodh le hAirteagal 21 CAE go bhfuil an t-iltaobhachas i
gcroílár ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais. Dá réir sin, is féidir le comhpháirtithe
an Aontais páirt a ghlacadh i misin agus oibríochtaí CBSC. Tá an tAontas tiomanta
do chomhordú agus do chomhar níos dlúithe faoi chreataí iltaobhacha éagsúla, go
háirithe leis na Náisiúin Aontaithe agus le hEagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh
(ECAT), ach freisin le comhlachtaí réigiúnacha eile, amhail an tAontas Afracach.

FORBAIRT

Ó tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm, tá forbairt mhór ó thaobh na polaitíochta agus
na n-institiúidí de tagtha ar CBSC.
I mí an Mheithimh 2016, rinne an Leas-Uachtarán/Ardionadaí Federica Mogherini
doiciméad dar teideal ‘Straitéis Dhomhanda an Aontais maidir le Beartas Eachtrach
agus Slándála’ (EUGS) a chur faoi bhráid na Comhairle Eorpaí, ar doiciméad é ina
leagtar amach an straitéis le haghaidh CBSC. Sainíodh cúig thosaíocht: slándáil
an Aontais; athléimneacht stáit agus shochaíoch taobh Thoir agus ó Dheas den
Aontas; cur chuige comhtháite a fhorbairt i leith coinbhleachtaí; oird réigiúnacha
chomhoibríocha; agus rialachas domhanda don 21ú haois. Ba cheart athbhreithniú a
dhéanamh ar bhonn bliantúil ar chur chun feidhme EUGS i gcomhairliúchán leis an
gComhairle, leis an gCoimisiún agus leis an bParlaimint.
I mí na Samhna 2016, chuir an Leas-Uachtarán/Ardionadaí ‘Plean Cur Chun Feidhme
maidir le Slándáil agus Cosaint’ faoi bhráid na Comhairle freisin chun fís EUGS a chur
chun gnímh. Leagadh amach 13 thogra sa phlean, lena n-áirítear athbhreithniú bliantúil
comhordaithe maidir le cosaint (CARD) agus socrú aonair nua le haghaidh PESCO do
na Ballstáit sin atá toilteanach ról níos láidre a imirt le slándáil agus cosaint.
I gcomhthráth leis sin, rinne an Leas-Uachtarán/Ardionadaí Plean Gníomhaíochta
Eorpach um Chosaint (EDAP) a chur faoi bhráid na mBallstát, ina raibh moltaí
tábhachtacha maidir le Ciste Eorpach Cosanta (EDF) lena ndírítear ar thaighde ar an
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gcosaint agus ar fhorbairt cumais. Cuireadh na moltaí sin i bhfeidhm le blianta beaga
anuas.
I mí an Mheithimh 2021, chuir an tAontas tús le machnamh ar a bhfuil i ndán do
shlándáil agus cosaint na hEorpa. Is mar thoradh ar an bpróiseas sin a cruthaíodh
an Compás Straitéiseach, ar doiciméad beartais é ina leagtar síos stratéis slándála
agus cosanta an Aontais do na 5-10 mbliana atá amach romhainn. Leis an gCompás
Straitéiseach, soláthraítear creat gníomhaíochta maidir le fís chomhroinnte a fhorbairt
i réimse na slándála agus na cosanta. Forbraíodh an doiciméad i dtrí chéim: anailís ar
bhagairtí, idirphlé straitéiseach struchtúrtha, agus forbairt bhreise agus athbhreithniú
sular glacadh é. I mí na Samhna 2021, chuir an Leas-Uachtarán/Ardionadaí Josep
Borrell an chéad leagan den doiciméad faoi bhráid seisiún comhpháirteach d’airí
gnóthaí eachtracha agus cosanta an Aontais.
B’éigean an páipéar a athrú go suntasach áfach, i gcomhthéacs chogadh foghach na
Rúise i gcoinne na hÚcráine (24 Feabhra 2022), chun díchobhsú ollstruchtúr slándála
na hEorpa agus an t-athrú a tháinig dá thoradh sin ar sheasamh, uaillmhianta agus
uirlisí an Aontais i réimse na cosanta a chur san áireamh. Leis an tríú athbhreithniú
ar an gCompás Straitéiseach, comhtháthaíodh rannchuidiú an Choimisiúin le cosaint
na hEorpa (teachtaireacht dar dáta an 15 Feabhra 2022), agus tugadh léiriú ar
Dhearbhú Versailles sa cheathrú hathbhreithniú (dar dáta an 10-11 Márta 2022).
An 24-25 Márta 2022, rinne an Chomhairle Eorpach, le linn Uachtaránacht na
Fraince ar an gComhairle, leagan deiridh an Chompáis Straitéisigh a fhormhuiniú.
Is é an príomhchuspóir atá leis an gCompás Straitéiseach treoir pholaitiúil a
sholáthar d’oibríochtú ‘uathriail straitéiseach’ i gceithre réimse shuntasacha: bainistiú
géarchéime, athléimneacht, cumais agus comhpháirtíochtaí. Tá an próiseas ceaptha
chun aghaidh a thabhairt ar an ngá méadaitheach atá leis an Aontas a bheith in ann
gníomhú mar sholáthraí slándála.
Is iad misin agus oibríochtaí bainistithe géarchéime na léirithe is soiléire agus is nithiúla
ar CBSC. Tugtar aghaidh leis an gCompás Straitéiseach ar bhearnaí EUGS a mhéid
a bhaineann le huirlisí bainistithe géarchéime agus le hinstitiúidí, mar shampla trí
Acmhainneacht Mhear-imscartha nua Aontais a chruthú. I dtuarascáil 2021 ar chur
chun feidhme CBSC, chuir an Pharlaimint in iúl go dtacaíonn sí leis an ‘mearfhórsa
iontrála’ a moladh. Tá sé mar aidhm leis an gCompás Straitéiseach chomh maith
spriocanna agus cuspóirí comhleanúnacha a sholáthar do thionscnaimh eile agus
próisis ábhartha (amhail PESCO, EDF agus CARD).
Cé nach raibh ról díreach ag an bParlaimint maidir leis an gCompás Straitéiseach a
bhunú, ní mór go gcuirfear ar an eolas ar bhonn rialta í faoin leibhéal cur chun feidhme
agus go dtabharfar deiseanna di chun a tuairimí maidir leis an bpróiseas a chur in iúl,
go háirithe le linn seisiúin faisnéise don Fhochoiste um Shlándáil agus um Chosaint
(SEDE). Trína tuarascálacha bliantúla féin ar CBSC, glacann an fo-choiste SEDE ról
comhairleach de facto maidir le CBSC.

BOSCA UIRLISÍ CBSC

Ó 2016 i leith, tá go leor bainte amach ag CBSC, lena n-áirítear seoladh PESCO;
struchtúr ceannais agus rialaithe buan chun misin mhíleata neamhfheidhmiúcháin a
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phleanáil agus a chur i gcrích; EDF; comhshocrú sibhialtach CBSC; athbhreithniú
straitéiseach ar ghné shibhialtach CBSC; agus Saoráid Eorpach Síochána
seachbhuiséid;
Cuireadh an chéad tuarascáil CARD faoi bhráid Airí Cosanta an Aontais i mí na
Samhna 2020, agus ba é GEC a bhí i mbun pinn. Sainaithníodh 55 dheiseanna
comhoibríocha inti ar fud an speictrim cumais ina iomláine.
I mí na Nollag 2020, tháinig an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil sealadach le
hionadaithe ón bParlaimint maidir le rialachán lena mbunaítear EDF, i gcomhthéacs
an chreata airgeadais ilbhliantúil (CAI) le haghaidh 2021-2027. EUR 8 mbilliún a
leithdháileadh don bhuiséad 7 mbliana.
Trí EPF, déanfaidh an tAontas na costais choiteanna a bhaineann le misin agus
oibríochtaí míleata CBSC a chistiú, agus ar an gcaoi sin feabhas a chur ar chomhroinnt
dualgas idir na Ballstáit. Trí dhaingniú a dhéanamh ar acmhainneachtaí na n-oibríochtaí
tacaíochta síochána agus ar acmhainneachtaí na dtíortha nach cuid den Aontas
iad agus na n-eagraíochtaí comhpháirtíochta maidir le cúrsaí míleata agus cosanta,
déanfaidh an tAontas éifeachtúlacht a ghníomhaíochta seachtraí a mhéadú. Amhail ó
mhí Lúnasa 2022, tá cúnamh míleata dar luach thart ar EUR 2.5 billiún curtha ar fáil
don Úcráin ag an Aontas, trí EPF, chun cabhrú le cosc a chur ar ionradh na Rúise.

MISIN AGUS OIBRÍOCHTAÍ CBSC

Ón uair a rinneadh an chéad idirghabháil sna Balcáin Thiar in 2003, rinne an tAontas 37
n-oibríocht agus misean a sheoladh agus a reáchtáil ar thrí mhór-roinn. Amhail ó mhí
an Mhárta 2022, tá 18 misean agus n-oibríocht CBSC ar siúl (11 mhisin shibhialtachta
agus 7 n-oibríocht mhíleata, lena n-áirítear 2 cheann sa réimse muirí). Tá tuairim
agus 4 000 ball foirne míleata agus sibhialtach atá imscartha thar lear faoi láthair.
Thacaigh na misin agus na hoibríochtaí is déanaí leis an tslándáil i bPoblacht na
hAfraice Láir (EUAM RCA), d’fhorfheidhmigh siad trádbhac arm na Náisiún Aontaithe ar
an Libia (EUNAVFOR MED IRINI) agus chabhraigh siad leis an réigiún Cabo Delgado
a chobhsú (EUTM Mósaimbíc). De ghnáth, déantar cinntí an Aontais chun misin nó
oibríochtaí a imscaradh arna iarraidh sin don tír chomhpháirtíochta agus/nó bunaithe
ar rún ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Tacaíonn Parlaimint na hEorpa le comhtháthú cosanta agus comhar cosanta an
Aontais. Déanann an Pharlaimint grinnscrúdú ar CBSC, agus is féidir léi an tionscnamh
a ghlacadh an t-ábhar a tharraingt anuas leis an Leas-Uachtarán/Ardionadaí agus
leis an gComhairle (Airteagal 36 CAE). Déanann sí grinnscrúdú freisin ar bhuiséad
CSDP (Airteagal 41 CAE). Faoi dhó sa bhliain, tionólann an Pharlaimint díospóireachtaí
ar chur chun feidhme CBES agus CBSC, agus glacann sí tuarascálacha: tuarascáil
amháin ar dhul chun cinn CBES, arna tarraingt suas ag an gCoiste um Ghnóthaí
Eachtracha; agus tuarascáil eile ar dhul chun cinn CBSC, arna tarraingt suas ag an
bhfochoiste SEDE.
Glacadh tuarascáil bhliantúil 2021 ar chur chun feidhme CBES i suí iomlánach mhí
Feabhra 2022. Sa tuarascáil, dírítear ar dhúnghaois chosanta agus slándála an
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Aontais a fhorbairt tríd an gCompás Straitéiseach, misin agus oibríochtaí CBSC,
bainistiú géarchéime, athléimneacht, cumais, comhpháirtíóchtaí agus formhaoirseacht
pharlaiminteach CBSC. Go deimhin, cuirtear i bhfáth sa tuarascáil bhliantúil gur gá an
Pharlaimint a chur ar an eolas go rialta maidir le pleanáil, modhnú agus meastóireacht
mhisin agus oibríochtaí CBSC, agus le PESCO chomh maith, agus gur gá dul i
gcomhairle léi go tráthrialta maidir leis an méid sin. Cuirtear i bhfios go láidir sa
tuarascáil go bhfuil rún daingean ag an bParlaimint ‘a ról iomlán a chomhlíonadh
maidir le grinnscrúdú a dhéanamh ar an ionstraim um an Eoraip Dhomhanda agus go
háirithe maidir le gné na síochána agus na slándála atá inti, agus maidir le cur chun
feidhme EDF freisin’. Cuirtear in iúl sa tuarascáil bhliantúil go bhfuiltear ag dréim leis go
ndéanfar an Pharlaimint agus an fochoiste SEDE a chur ar an eolas go rialta faoin dul
chun cinn maidir le cur chun feidhme an Chompáis Straitéisigh. Ba cheart go mbeadh
an anailís ar bhagairtí, atá san áireamh sa Chompás, nasctha le comhairliúcháin
pharlaiminteacha. Thairis sin, iarrtar sa tuarascáil bhliantúil go ndéanfaí ‘measúnú
ar bhonn rialta agus trédhearcach’ ar gach misin agus oibríocht de chuid CBSC. I
gcomhréir le ról na Parlaiminte mar cholún den daonlathas san Aontas, léirítear sa
tuarascáil bhliantúil gur mian leis an bParlaimint go gcuirfí ionchur an phobail mhóir san
áireamh in CBSC faoi chuimsiú na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa, agus go n-
aistreofaí ionchur na saoránaigh ina thograí agus gníomhaíochtaí. Chun feabhas a chur
ar ghné pharlaiminteach bheartas cosanta na hEorpa, tugtar tacaíocht sa tuarascáil
bhliantúil do bhunú coiste um shlándáil agus um chosaint sa Pharlaimint agus do bhunú
Chomhairle Airí Cosanta an Aontais.
Ó 2012 i leith, d’eagraigh Parlaimint na hEorpa agus parlaimintí náisiúnta na mBallstát
dhá chomhdháil idirpharlaiminteacha in aghaidh na bliana, ar bhonn Phrótacal Uimh.
1 de Chonradh Liospóin, chun cúrsaí a bhaineann le CBES a phlé.
Tríd is tríd, tá sé de chumas ag an bParlaimint, a bhuí leis an gConradh, ról iomlán a imirt
maidir le forbairt CBSC, rud a fhágann gur comhpháirtí í maidir le caidreamh seachtrach
an Aontais a mhúnlú agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin slándála. Chun an ról sin
a chomhlíonadh, tionólann an Pharlaimint pléití, éisteachtaí agus ceardlanna rialta atá
tiomanta do thopaicí amhail imscaradh sibhialta agus míleata CBSC, géarchéimeanna
idirnáisiúnta le himpleachtaí slándála agus consanta, creataí iltaobhacha i gcomhair
slándála, rialú arm agus saincheisteanna neamhleata, frithsceimhlitheoireacht agus
coireacht eagraithe, dea-chleachtais ar mhaithe le héifeachtúlacht slándála agus
cosanta a fheabhsú, agus forbairtí dlí agus institiúideacha an Aontais sna réimsí sin.
Tar éis dhearbhú 2010 an Leas-Uachtaráin/Ardionadaí maidir le cuntasacht pholaitiúil,
bhí an Pharlaimint rannpháirteach i gcomhchruinnithe comhairliúcháin a eagraíodh
ar bhonn rialta chun faisnéis a mhalartú leis an gComhairle, le SEGS agus leis an
gCoimisiún.
Cuireann an Pharlaimint ceisteanna freisin ar SEGS agus tugann sí moltaí ó bhéal dó
maidir le CBSC, go háirithe le linn chruinnithe den fhochoiste SEDE.

Jérôme Legrand
09/2022
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