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TRÍ CHOMHARSA Ó CHOMHPHÁIRTÍOCHT AN OIRTHIR:
AN ÚCRÁIN, AN MHOLDÓIV AGUS AN BHEALARÚIS

Clúdaíonn beartas Chomhpháirtíocht an Oirthir de chuid AE, a bunaíodh in 2009,
sé stát iar-Shóivéadacha: an Airméin, an Asarbaiseáin, an Bhealarúis, an tSeoirsia,
an Mholdóiv agus an Úcráin. Cruthaíodh é chun tacú le hiarrachtaí athchóirithe
polaitiúla, sóisialta agus eacnamaíocha sna tíortha sin, arb é is aidhm dó daonlathú,
dea-rialachas, slándáil fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, agus forbairt eacnamaíoch
agus shóisialta a mhéadú. Tá na comhaltaí go léir seachas an Bhealarúis
rannpháirteach sa Tionól Parlaiminteach Euronest.

AN ÚCRÁIN

An agóid ar son an Aontais Eorpaigh a reáchtáladh i gcoinne Victor Yanukovych, a
bhí ina Uachtarán ag an am, a chuir tús leis na himeachtaí drámatúla atá ar siúl san
Úcráin ó mhí na Samhna 2013, nuair a chinn sé gan an Comhaontú Comhlachais le
AE a shíniú, a inisilíodh i mí an Mhárta 2012. Lean athrú rialtais agus olltoghchán as
an ngluaiseacht sin ar deireadh i mí Dheireadh Fómhair 2014, olltoghchán inar éirigh
leis na páirtithe a bhí ar son na hEorpa agus ar son an athchóirithe teacht i gcumhacht.
Tar éis ghluaiseacht Euromaidan, ghabh an Rúis seilbh ar an gCrimé go mídhleathach
i mí an Mhárta 2014, agus bhris coinbhleacht armtha amach go tobann in oirthear na
hÚcráine, coinbhleacht a bhí á saighdeadh ag scarúnaithe le tacaíocht na Rúise. Dé
réir na Náisiún Aontaithe, faoi mhí Feabhra 2020, bhí níos mó ná 13 000 duine (a
raibh 3 350 sibhialtach ina measc) maraithe san Úcráin ó thosaigh an choinbhleacht.
Áirítear leis sin, an 298 nduine a bhí ar bord eitilt MH17 de chuid Aerlínte na Malaeisia,
an 17 Iúil 2014, a thuairteáil i réigiún a bhí faoi smacht-ag na scarúnaithe. De réir na
hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (ESCE), tá an treocht i dtaca le
líon na dtaismeach sibhialtach ag ísliú ó 2017.
D’ainneoin chomhaontuithe Mhionsc a socraíodh in 2015, agus na bhformáidí
caibidlíochta a bunaíodh, amhail an Grúpa Teagmhála Tríthaobhach (ESCE, an Rúis
agus an Úcráin) agus formáid na Normainne (an Rúis, an Úcráin, an Ghearmáin
agus an Fhrainc), tá amhras faoi inbhuanaitheacht an tsosa cogaidh de bharr na
gcaismirtí troda a tharlaíonn ó am go chéile. Déanann AE ceangal idir a smachtbhannaí
eacnamaíocha i gcoinne na Rúise agus comhlíonadh iomlán Mhoscó le comhaontuithe
Mhionsc. Tá na smachtbhannaí, a rinneadh a athnuachan go tréimhsiúil i bhfeidhm
riamh ó shin.
An 11 Meitheamh 2017, rinneadh taisteal gan víosa chuig AE ar feadh 90 lá do
shaoránaigh na hÚcráine a raibh pasanna bithmhéadracha ina seilbh acu a chur i
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bhfeidhm, de bharr go ndearna an Úcráin tagarmharcanna an phlean gníomhaíochta
léirscaoilte víosaí a chomhlíonadh. Is éard is aidhm don chóras taistil gan víosa
seo ná teagmhálacha idirphearsanta a éascú agus naisc ghnólachta, shóisialta agus
chultúrtha idir AE agus an Úcráin a neartú.
Tháinig an Comhaontú Comhlachais i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2017, tar éis é
a bheith i bhfeidhm go sealadach agus go comhpháirteach ón 1 Samhain 2014. An
1 Eanáir 2016, tháinig an Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (DCFTA) i
bhfeidhm ina iomláine, ceann de chlocha coirnéil an chomhaontaithe.
Tugann an Comhaontú Comhlachais deiseanna eacnamaíocha nua do AE agus don
Úcráin araon. Tá treisiú déanta ag AE ar a sheasamh mar mhórpháirtí trádála na
hÚcráine. In 2019, b’fhiú EUR 43.3 billiún méid na trádála déthaobhaí agus b’ionann
an trádáil le AE agus os cionn 40% de mhéid iomlán trádála na hÚcráine.
Sna toghcháin uachtaránachta a reáchtáladh i mí Aibreáin 2019, fuair an t-iarrthóir nua
Volodymyr Zelensky an ceann is fearr ar an Uachtarán Poroshenko. I mí Iúil 2019,
rinne an tUachtarán Zelensky an pharlaimint a lánscor agus toghchán tobann a ghairm.
D’éirigh lena pháirtí ‘Sluha Narodu’ [Seirbhíseach na nDaoine] ollbhua a bhaint amach
san olltoghchán sin, a raibh mar thoradh air, tromlach glan de 254 as 424 shuíochán
incháilithe. Mar thoradh air sin, ghlac comhaltaí Servant of the People seilbh ar phost
Spéicéir na Parlaiminte (Dmytro Razumkov), agus ar phost an Phríomh-Aire (Oleksyi
Honcharuk) araon. I mí an Mhárta 2020, in ainneoin tromlach láidir a bheith ag an bpáirtí
sa pharlaimint, thug an tUachtarán Zelensky faoi atheagrú suntasach a dhéanamh
ar an rialtas (chuaigh Denys Shmyhal i mbun dualgais mar Phríomh-Aire). Tháinig
sraith athruithe rialtais ina dhiaidh sin in 2021, mar thoradh ar phaindéim COVID-19
agus toilteanas an Uachtaráin Zelensky athchóirithe a shaothrú ar luas seasta. In
2021, neartaigh an tUachtarán Zelensky ról na Comhairle Náisiúnta Slándála agus
Cosanta san Úcráin agus thosaigh sé ag brath níos mó ná riamh ar an institiúid do
chinntí tábhachtacha agus do thionscnaimh bheartais. Chuir reachtóirí na hÚcráine an
Spéicéir Razumkov as a phost freisin tar éis na conspóide a bhain le glacadh an ‘bille
dí-olagarcaithe’, mar a thugtar air, ar shínigh an tUachtarán ina dhlí faoi dheireadh, ag
tús mhí na Samhna 2021.
Sa bhreis ar thacaíocht pholaitiúil, ó 2014 i leith, rinne AE agus a institiúidí
airgeadais corradh le EUR 15 bhilliún i ndeontais agus in iasachtaí a shlógadh
chun tacú leis an bpróiseas athchóirithe san Úcráin. Áirítear air sin, aistrithe AE
faoin Ionstraim Eorpach Chomharsanachta (EUR 1.365 billiún), faoin tSeirbhís um
Ionstraimí Beartais Eachtraigh (EUR 116 mhilliún) agus faoi Mhisean Comhairleach
AE le haghaidh Athchóiriú na hEarnála Sibhialtaí Slándála san Úcráin (EUAM na
hÚcráine, EUR 116 mhilliún), mar aon le hiasachtaí thar a bheith suntasach ón mBanc
Eorpach Infheistíochta agus infheistíocht ón mBanc Eorpach Athfhoirgníochta agus
Forbartha (os cionn EUR 4 bhilliún an ceann) agus ó Phlean Infheistíochta Seachtraí
AE, príomhthionscnamh AE lena ndéantar maolú ar rioscaí airgeadais trí Chiste
Ráthaíochta AE (EUR 1.5 billiún) agus trí dheontais ó AE a chumasc le hiasachtaí ó
institiúidí airgeadais AE trí Ardán Infheistíochta na Comharsanachta.
Faoi chlár oibre athchóirithe atá curtha ar bun go comhpháirteach, bíonn AE i mbun
faireachán géar ar an dul chun cinn i sraith réimsí tosaíochta: an comhrac i gcoinne an
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éillithe, athchóiriú ar chóras na mbreithiúna, athchóirithe bunreachtúla agus toghcháin,
chomh maith leis an timpeallacht ghnó a fheabhsú, éifeachtúlacht fuinnimh, agus
athchóirú ar an riarachán poiblí. Rinneadh an tríú agus an tráthchuid deiridh dar luach
EUR 600 milliún den chúnamh macrairgeadais (MFA) a chur ar ceal an 18 Eanáir 2018
i ngeall gur mhainnigh an Úcráin na coinníollacha a bhí leagtha síos a chomhlíonadh.
Mar sin féin, i mí Iúil 2018, rinne AE comhaontú i leith chlár MFA nua dar luach
EUR 1 bhilliún. Rinneadh an chéad tráthchuid (EUR 500 milliún) den phacáiste sin
a eisíoc i mí na Samhna 2018 tar éis don Úcráin gealltanais an bheartais a bhí
comhaontaithe le AE a chomhlíonadh. Rinne AE an dara tráinse dar luach EUR 500
milliún a eisíoc faoin gceathrú clár de chuid MFA an 10 Meitheamh 2020. Leis an
eisíocaíocht sin, b’ionann luach iomlán aistrithe MFA ó AE chuig an Úcráin ó 2014 i
leith agus EUR 3.8 billiún (as an EUR 4.4 billiún a gealladh), an méid is mó cúnaimh
den sórt sin a díríodh ar aon tír chomhpháirtíochta aonair. Sa bhreis air sin, tá iasachtaí
MFA dar luach EUR 1.2 billiún churtha ar fáil ag AE don Úcráin chun cabhrú le tionchair
eacnamaíocha phaindéim COVID-19 a theorannú. Eisíocadh an chéad tráthchuid an
9 Nollaig 2020. Rinneadh an dara tráthchuid agus an tráthchuid deiridh a eisíoc an 25
Deireadh Fómhair 2021, agus ar an gcaoi sin tugadh an clár chun críche go rathúil.
I bhfómhar na bliana 2014, bhunaigh an Coimisiún Grúpa Tiomnaithe Tacaíochta don
Úcráin, inar cuimsíodh saineolaithe ó institiúidí agus ó Bhallstáit AE, a dhéanann
comhordú agus comhairle a chur ar fáil d’údaráis na hÚcráine sna príomhearnálacha
athchóirithe.
Déanann EUAM Ukraine ar imlonnaíodh é san Úcráin i mí na Nollag 2014, tacaíocht
idirnáisiúnta d’earnáil na slándála sibhialtaí a chomhordú agus, chomh maith le
gníomhaíochtaí oibríochtúla, deanann sé comhairle straitéiseach a sholáthar lena n-
áirítear oiliúint, d’údaráis na hÚcráine maidir le conas seirbhísí slándála inbhuanaithe,
cuntasacha agus éifeachtúla a fhorbairt a dhéanann an smacht reachta a neartú.
A. Seasamh Pharlaimint na hEorpa
Le linn an ochtú téarma reachtach (2014-2019), rinne Parlaimint na hEorpa 19 rún
ar an Úcráin a ghlacadh, lena n-áirítear rún amháin maidir le cur chun feidhme an
Chomhaontaithe Comhlachais leis an Úcráin in 2018. An 11 Feabhra 2021, ghlac
Parlaimint na hEorpa rún tábhachtach maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe
Comhlachais, lena ndíreofar go láidir ar an bpróiseas leanúnach athchóirithe agus ar
an struchtúr frith-éillithe.
In 2018, bhronn Parlaimint na hEorpa Duais Sakharov um Shaoirse Smaointeoireachta
ar an stiúrthóir scannán Oleg Sentsov ón Úcráin, ar gearradh téarma 20 bliain
príosúnachta sa Rúis air de bharr agóidíocht i gcoinne fhorghabháil mhídhleathach na
Rúise ar an gCrimé. Rinneadh an tUas. Sentsov a scaoileadh saor as an bpríosún i
mí Mheán Fómhair 2019 agus d’éirigh leis an duais a ghlacadh in Strasbourg i mí na
Samhna den bhliain sin.
B. Comhar idirpharlaiminteach
Faoi choimirce a gníomhaíochtaí tacaíochta don daonlathas san Úcráin, tá Parlaimint
na hEorpa freisin i mbun clár forleathan fothaithe acmhainneachta a chur chun feidhme
i gcomhair Pharlaimint na hÚcráine, an Verkhovna Rada. Cuireann na hiarrachtaí sin
leis na moltaí a bhí tarraingthe suas mar chuid den mhisean measúnaithe ar riachtanais
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a bhí déanta ag Pat Cox, a bhí ina Uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa, idir mí Mheán
Fómhair 2016 agus mí Feabhra 2017.
Tá Parlaimint na hEorpa freagrach chomh maith as próiseas idirghabhála, Idirphlé Jean
Monnet, a stiúradh, a thugann le chéile Spéicéir an Verkhovna Rada agus ceannairí
na ngrúpaí polaitiúla chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na moltaí sin.
Is leis an Meabhrán Tuisceana, a síníodh leis an Verkhovna Rada an 3 Iúil 2015 agus
a ndearnadh athnuachan air don téarma nua parlaiminteach, agus an Comhaontú
Comhair Riaracháin, a shínigh Ardrúnaithe an dá reachtas i mí an Mhárta 2016,
a fhoráiltear don chreat dlíthiúil i dtaca le tacaíocht agus fothú acmhainneachta
Pharlaimint na hEorpa.
Tionóladh an deichiú cruinniú de chuid Choiste Parlaiminteach Comhlachais AE-
na hÚcráine i mí na Nollag 2019 in Strasbourg, agus tionóladh cianchruinnuithe trí
fhíschomhdháil an 7 Nollaig 2020 agus an 10 Samhain 2021. Dhéanadh an coiste
go rialta a thacaíocht láidir do cheannasacht agus do shláine chríochach na hÚcráine
laistigh dá teorainneacha atá aitheanta go hidirnáisiúnta a athdhearbhú agus rinne sé
a mharana ar na hathchóirithe leanúnacha agus ar an gclár oibre reachtach, mar aon
le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhlachais. Chuir sé i bhfios go láidir freisin
go bhfuil comhrac éifeachtach i gcoinne an éillithe ríthábhachtach chun go mbeidh rath
ar an bpróiseas athchóirithe ina iomláine, in éineacht le hathchóiriú uaillmhianach ar
chóras na mbreithiúna a shaothrú.
C. Breathnóireacht toghcháin
Sheol Parlaimint na hEorpa misin bhreathnóireachta in 2014 agus in 2015 i gcomhair na
dtoghchán uachtaránachta, an olltoghcháin agus na dtoghchán áitiúil, agus i gcomhair
na dtoghchán uachtaránachta agus an olltoghcháin in 2019.
Bhí na toghcháin is déanaí ar Dhúma na Rúise ar siúl idir an 17 agus an 19 Meán
Fómhair 2021, lena n-áirítear ar fud chríoch na Crimé. Sa dearbhú uaidh an 20
Meán Fómhair 2021, chuir Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála in iúl gur oth leis an Aontas easpa
misin faireacháin ó Oifig ESCE um Institiúidí Daonlathacha agus um Chearta an Duine
(OSCE ODIHR), thug sé dá aire gur thuairiscigh foinsí neamhspleácha agus iontaofa
sáruithe toghchánacha agus d’athdhearbhaigh sé imní mhór an Aontais maidir leis an
spás don fhreasúra, don tsochaí shibhialta agus do ghuthanna neamhspleácha ar fud
na Rúise a bheith ag laghdú i gcónaí. Cuireadh in iúl go láidir sa dearbhú nach n-
aithníonn an tAontas Eorpach na toghcháin, mar a thugtar orthu, a reáchtáladh i leithinis
na Crimé atá faoi fhorghabháil agus tugadh faoi deara go raibh an cinneadh a rinne
Cónaidhm na Rúise ról a thabhairt do chónaitheoirí na gcríoch sin nach bhfuil faoi rialú
rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk san Úcráin, go raibh an cinneadh sin ag teacht
salach ar mheon agus ar chuspóirí chomhaontuithe Mhionsc.

AN MHOLDÓIV

An 27 Meitheamh 2014, shínigh AE agus an Mholdóiv Comhaontú Comhlachais,
lena n-áirítear DCFTA, a tháinig i bhfeidhm i mí Iúil 2016. Neartaíodh ceangail
pholaitiúla agus eacnamaíocha na Moldóive le AE leis an gcomhaontú. Rinneadh
leis plean athchóirithe a leagan amach i réimsí atá ríthábhachtach i dtaca le dea-
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rialachas agus forbairt eacnamaíoch chomh maith leis an gcomhar i roinnt earnalácha
a neartú. Trí shíniú an chomhaontaithe, thug an Mholdóiv gealltanas i leith a beartais
intíre a athchóiriú ar bhonn dhlíthe agus chleachtais AE. Rinneadh an treochlár
le haghaidh chur chun feidhme an Comhaontaithe Comhlachais a shainiú i gClár
Oibre Comhlachais athbhreithnithe 2017-2019, le 13 phríomhthosaíocht, a ndearna an
Coimisiún meastóireacht ina leith den uair is déanaí i mí Dheireadh Fómhair 2021. Tá
Clár Oibre nua Comhlachais 2021-2027 á thabhairt chun críche faoi láthair. Tairbhíonn
an tír de thacaíocht shuntasach ó AE as an gclár oibre uaillmhianach sin a chur i gcrích.
Is é an tAontas Eorpach príomh-chomhpháirtí trádála na Moldóive go mór fada agus
is ionann é agus 56 % dá trádáil iomlán. Is é an t-infheisteoir is mó sa tír é freisin.
Ó tháinig léirscaoileadh víosaí i bhfeidhm i gcomhair tréimhsí gearrfhanachta i mí
Aibreáin 2014, thaistil níos mó ná 2.5 milliún saoránach ón Moldóiv a bhfuil pas
bithmhéadrach acu go dtí Limistéar Schengen gan víosa, rud a chothaigh turasóireacht,
caidreamh gnó agus teagmhálacha duine le duine.
Mar thoradh ar an meath ar chaighdeáin dhaonlathacha sa Mholdóiv le blianta beaga
anuas (go háirithe, athchóiriú toghchánach mhí Iúil 2017 a glacadh i gcoinne mholtaí
ODIHR ESCE agus Choimisiún na Veinéise, neamhbhailí gan údar na dtoghchán
méara in Chişinău i mí an Mheithimh 2018, mar gheall ar an easpa dul chun cinn
a rinneadh maidir le hionchúiseamh na ndaoine a bhí freagrach as an gcalaois
baincéireachta USD 1 bhilliún in 2014 agus an méadú ar líon na dtuairiscí ar sháruithe
ar chearta an duine), chuir an tAontas Eorpach eisíocaíocht a chúnaimh mhacra-
airgeadais ar fionraí in 2018.
Ina dhiaidh sin, chinn an tAontas a thacaíocht bhuiséadach a atosú agus d’eisíoc sé an
chéad tráthchuid de EUR 30 milliún i TMA in 2019 i bhfianaise thiomantas athnuaite na
Moldóive an córas ceartais a athchóiriú agus an smacht reachta a chaomhnú. Mar sin
féin, beidh eisíocaíocht an dara tráinse de TMA faoi réir dianchritéir choinníollachta.
Thionóil an tAontas agus an Mholdóiv an tríú cruinniú den Chomhairle Comhlachais
an 30 Meán Fómhair 2019. Ag an am sin, bhí Maia Sandu, atá ina hUachtarán ar
an Moldóiv anois, ag feidhmiú mar Phríomh-Aire. Chuir na rannpháirtithe i bhfios go
láidir gur deis stairiúil a bhí anseo don Aontas agus don Mholdóiv an caidreamh
eatarthu a athnuachan agus dul i mbun fíorathruithe struchtúracha lena bhféadfaí
cobhsaíocht agus fás a chothú. Thug an Chomhairle Comhlachais dá haire iarrachtaí
comhchuibhithe na Moldóive (tá breis agus 25 000 caighdeán teicniúil de chuid an
Aontais trasuite cheana féin i reachtaíocht agus rialacha náisiúnta na tíre) agus d’iarr
sí go ndéanfaí tuilleadh iarrachtaí maidir le hathchóiriú breithiúnach, leis an gcóras
gan víosa agus leis an gcomhrac i gcoinne na caimiléireachta agus an sciúrtha airgid.
Thug sí aghaidh freisin ar an dul chun cinn a rinneadh faoi CDCST, ag díriú ar
chomhar earnálach, lena n-áirítear i réimse an fhuinnimh. Sa bhreis air sin, phléigh
an Chomhairle Comhlachais an comhlachas polaitiúil, lena n-áirítear comhar agus
cóineasú i réimse an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála (CBES).
An 2 Meitheamh 2021, d’fhoilsigh an Coimisiún Plean an Aontais Eorpaigh maidir le
Téarnamh an Gheilleagair don Mholdóiv, plean ina gcuirtear EUR 600 milliún i leataobh
chun tacú le téarnamh socheacnamaíoch na tíre iar-COVID-19, chun an t-aistriú glas
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agus digiteach a chothú agus chun acmhainn eacnamaíoch na tíre nár baineadh leas
as go fóill a scaoileadh.
Bhuaigh Páirtí Gníomhaíochta agus Dlúthpháirtíochta (PAS) an Uachtaráin Maia
Sandu, atá ar son an Aontais Eorpaigh, bua iontach i luaththoghcháin pharlaiminteacha
an 11 Iúil 2021, rud a chuir deireadh le roinnt míonna suaite pholaitiúil agus
bhunreachtúil. Dá bhrí sin, an 6 Lúnasa, dhearbhaigh an pharlaimint a raibh PAS i
gceannas uirthi stádas Natalia Gavrilița mar an Príomh-Aire agus d’fhormheas sí a clár
uaillmhianach chun an tír iar-Shóivéadach a tharraingt as géarchéim fhada pholaitiúil
agus eacnamaíoch. Tá sé mar aidhm freisin ag a clár an Mholdóiv a thabhairt níos
gaire don Aontas – an tosaíocht beartais eachtraigh is mó atá aige – trí Chomhaontú
Comhlachais AE-an Mholdóiv a chur chun feidhme ina iomláine.
Tar éis na bhforbairtí dearfacha sin, d’fhógair an Coimisiún, le linn chuairt an Phríomh-
Aire Gavriliţa ar an mBruiséil an 27 agus an 28 Meán Fómhair, eisíocaíocht an dara
tráinse de MFA AE ar mhéid EUR 50 milliún go luath i mí Dheireadh Fómhair, agus
eisíocaíocht láithreach deontais de EUR 36.4 milliún don Mholdóiv chun leanúint dá
hiarrachtaí athchóirithe póilíneachta agus a comhrac i gcoinne COVID-19.
Tionóladh an 6ú cruinniú de Chomhairle Comhlachais AE-an Mholdóiv an 28 Deireadh
Fómhair 2021.
Tá réigiún scarúnaíoch Thras-dnístria, a d’fhógair neamhspleáchas go haontaobhach
in 1990, fós ina dhúshlán mór don Mholdóiv. Tá AE rannpháirteach mar bhreathnóir
i bpróiseas caibidlíochta 5+2 maidir le coinbhleacht Thras-dnístria a réiteach agus
tacaíonn sé go leanúnach le réiteach cuimsitheach, síochánta a bheidh bunaithe ar
cheannasacht agus ar shláine chríochach na Moldóive le stádas speisialta do Thras-
dnístria. Chomh maith leis sin, tagann an teannas polaitiúil atá idir Chișinău agus
Comrat, príomhchathair réigiún féinrialaitheach Gagauzia, chun cinn ó am go chéile.
A. Seasamh Pharlaimint na hEorpa
An 4 Iúil 2017, ghlac Parlaimint na hEorpa seasamh fabhrach i leith togra ón gCoimisiún
lena ndéantar uasmhéid de EUR 100 milliún in MFA a dheonú don Mholdóiv. Níorbh
fhéidir, faraor, a tríú agus a tráthchuid deiridh a eisíoc ó rud é nach raibh na
coinníollacha uile a ndearnadh comhaontú ina leith comhlíonta ag an Moldóiv roimh
an spriocdháta conarthach i mí Iúil 2020. In 2020, rinneadh comhaontú i leith pacáiste
nua éigeandála MFA de chuid AE maidir leis an Moldóiv.
I rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir le cur chun feidhme Chomhaontú Comhlachais
AE-na Moldóive, chuir Parlaimint na hEorpa in iúl a fhíorbhuartha agus a bhí sí faoin
gcúlú ar na caighdeáin dhaonlathacha sa tír agus faoin ‘ngreamú stáit’ ag leasanna
olagarcacha. Mar sin féin, i rún uaithi an 20 Deireadh Fómhair 2020 maidir leis an ábhar
céanna tugtar aitheantas do na feabhsuithe a cuireadh i gcrích, agus á iarraidh aici ar na
húdaráis an athuair leanúint de na hiarrachtaí frith-éillithe agus chun neamhspleáchas
agus neamhchlaontacht na mbreithiúna a ráthú. Sainítear ann freisin gur tástáil ar an
daonlathas agus ar an smacht reachta sa tír a bhí i dtoghchán uachtaránachta mhí na
Samhna 2020.
Ní raibh Parlaimint na hEorpa in ann an toghchán seo a urramú mar gheall ar shrianta
a bhaineann le COVID-19.
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B. Comhar idirpharlaiminteach
Faoi Airteagal 440 de Chomhaontú Comhlachais AE-na Moldóive rinneadh Coiste
Parlaiminteach Comhlachais (CPC) a chur ar bun. Tionóladh an chéad chruinniú
CPC an 16 Deireadh Fómhair 2014 agus rinneadh an naoú cruinniú a thionól an
22 Márta 2021. Ina ráiteas agus moltaí deiridh, d’aithin PAC an fhulaingt dhaonnúil
a raibh paindéim COVID-19 mar shiocair léi agus d’iarr sé go ndéanfaí vacsaíní a
dháileadh go mear ar an daonra ina iomláine in 2021. Chuir PAC in iúl gur gheal leis
an tacaíocht bhuiséadach earnála agus mhaicreacnamaíoch a chuir AE ar fáil agus
a dhóchasaí a bhí sé go ndéanfaí an geilleagar a athmhúscailt, le béim ar leith ar
dhaoine óga. D’iarr PAC go nglacfaí an Clár Oibre Comhlachais nua. Chuir sé in iúl
freisin gur chúis bhuartha dó a mhalltriallaí agus a bhí na himeachtaí breithiúnacha
maidir le calaois ollmhór bhaincéireachta 2014 agus á mheabhrú nach foláir d’ionchas
Eorpach na Moldóive a bheith fréamhaithe, thar aon ní eile, i gcloí leis na luachanna
agus prionsabail lena gcuirtear bun taca faoi AE. D’iarr PAC freisin go ndéanfaí laghdú
ar an deighilt pholaitiúil a d’fhulaing an Mholdóiv.
C. Breathnóireacht toghcháin
Tugadh cuireadh do Pharlaimint na hEorpa chun breathnóireacht a dhéanamh ar
na toghcháin ar fad a reáchtáladh sa Mholdóiv le déanaí. I mí Feabhra 2019, rinne
Parlaimint na hEorpa breathnóireacht ar an olltoghchán agus mhaígh sí nár bhain
aon mhórtheagmais don vótáil agus go ndearnadh é a bhainistiú go maith tríd is tríd.
Bhí údair imní ann, áfach, i dtaobh tuairiscí maidir le saoránaigh ag fáil íocaíochta
chun vótáil ar son páirtithe áirithe i ngluaiseacht eagraithe de vótálaithe a tháinig ar
bhusanna ó Thras-dnístria. De bharr na paindéime, níor fhéad Parlaimint na hEorpa
misean breathnóireachta toghchán a chur chuig toghchán uachtaránachta mhí na
Samhna 2020, ach cuireadh in iúl leis na torthaí ó mhisean (laghdaithe) ESCE/ODIHR
go raibh rogha ag na vótálaithe idir na páirtithe polaitiúla agus go ndearnadh na saoirsí
bunúsacha comhthionóil agus cainte a urramú, in ainneoin feachtasaíocht dhiúltach
agus chonspóideach agus chlúdach deighilteach na meán.
Ós rud é go raibh an staid eipidéimeolaíoch sa Mholdóiv cobhsaí ag an am, chuir
Parlaimint na hEorpa toscaireacht chuig Misean Breathnóireachta Idirnáisiúnta um
Thoghcháin faoi stiúir ESCE-ODIHR a rinne faireachán ar thoghcháin pharlaiminteacha
an 11 Iúil 2021. Thug na breathnóirí dá n-aire gur riar maith, saor agus iomaíoch a
bhí sna toghcháin sin ar an iomlán, in ainneoin roinnt easnamh nach mór aghaidh a
thabhairt orthu sna toghcháin a bheidh ann amach anseo. Tá sainordú láidir faighte ag
an bParlaimint agus ag an rialtas nuabhunaithe ó shaoránaigh na Moldóive athchóirithe
uaillmhianacha a chur i gcrích agus an tír a thabhairt níos gaire don Aontas.

AN BHEALARÚIS

Leis na deicheanna de bhlianta anuas, bhí an caidreamh a bhí ag AE leis an mBealarúis
casta ar uairibh, de bharr sáruithe seasta ar chearta an duine agus ar chearta
sibhialta sa tír. Idir 2014 agus 2020, áfach, léirigh an Bhealarúis meon níos scaoilte
i leith AE agus Chomhpháirtíocht an Oirthir. Tháinig feabhas ar bhealach éigin ar a
caidreamh le tíortha an Iarthair agus bhí ról tábhachtach aici mar óstach do chainteanna
idirghabhála AE maidir leis an ngéarchéim san Úcráin. Mar fhreagairt air sin, ghabh
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AE air féin beartas ‘rannpháirtíochta criticiúla’ leis an mBealarúis a chur i gcrích,
mar a leagtar amach i gconclúidí ón gComhairle an 15 Feabhra 2016, ar dá réir a
leanfaidh na céimeanna nithiúla atá glactha ag an mBealarúis chun cearta bunúsacha,
an smacht reachta, cearta an duine – lena n-áirítear saoirse cainte, saoirse chun
tuairimí a nochtadh agus saoirse na meán – agus cearta saothair, de bheith ina gcritéir
riachtanacha chun beartas AE sa todhchaí i leith na tíre sin a mhúnlú.
An 25 Feabhra 2016, chinn an Chomhairle gan síneadh a chur le bearta sriantacha a
glacadh i gcoinne an 170 duine agus na trí chuideachta a bhí curtha ar fionraí cheana
i mí Dheireadh Fómhair 2015. Rinne sí, áfach, síneadh a chur le bearta eile a bhí
cheana ann, lena n-áirítear trádbhac arm, reo sócmhainní agus an toirmeasc taistil
a forchuireadh ar cheathrar a liostaítear i dtaca le beirt pholaiteoirí ón bhfreasúra,
fear gnó amháin agus iriseoir amháin a chuaigh ar iarraidh gan tásc, gan tuairisc. Tá
síneadh curtha ag an gComhairle leis na bearta sriantacha atá cheana ann go dtí an
28 Feabhra 2020.
Tosaíodh arís an tIdirphlé maidir le Cearta an Duine idir AE agus an Bhealarúis
in 2016, ar thionscnamh ó thaobh na Bealarúise, leis an séú babhta a tionóladh i
mí Iúil 2019. Chun fóram le haghaidh idirphlé beartais a chur ar fáil ar leibhéal na
saineolaithe sinsearacha, bunaíodh Grúpa Comhordaithe AE-an Bhealarúis in 2016.
Is é an phríomhaidhm atá leis an ngrúpa seo ná an comhar idir AE agus an Bhealarúis
a stiúradh agus an fhorbairt bhreise a dhéanfar ar an gcaidreamh a fhormhaoirsiú. I mí
na Nollag 2019, tháinig an grúpa le chéile don ochtú huair: dhearbhaigh Toscaireacht
AE chuig an mBealarúis a hoscailteacht i dtaobh forbairt bhreise a dhéanamh ar an
gcaidreamh idir AE agus an Bhealarúis chun sochair shaoránaigh na Bealarúise agus
d’fhonn athléimneacht shochaí na Bealarúise a neartú agus tacaíocht a thabhairt do
cheannasacht agus do neamhspleáchas na Bealarúise, ach d’athdhearbhaigh sí freisin
an gá atá le hathchóiriú cuimsitheach a dhéanamh ar an reachtaíocht toghcháin, inar
cuireadh roinnt ábhair imní in iúl a bhaineann le cearta bunúsacha, go háirithe saoirse
na meán, an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus an tsaoirse comhthionóil, agus
mheabhraigh sí a seasamh láidir i gcoinne phionós an bháis.
Bíonn an Bhealarúis rannpháirteach go réamhghníomhach i bhformáidí déthaobhacha
agus iltaobhacha araon Chomhpháirtíocht an Oirthir. Rinneadh na caibidlíochtaí ar
chomhpháirtíocht soghluaisteachta a thabhairt chun críche in 2017, agus tháinig
comhaontú um éisiúint víosaí a éascú agus comhaontú um athligean isteach i bhfeidhm
an 1 Iúil 2020 leis an gcuspóir cothú a dhéanamh ar theagmhálacha idirphearsanta.
Tá an dá thaobh i mbun caibidlíochta maidir le tosaíochtaí na comhpháirtíochta faoi
láthair, a bheidh ina chreat don chomhar idir AE agus an Bhealarúis sna blianta amach
romhainn.
Ar an drochuair, in ainneoin plean gníomhaíochta maidir le cearta an duine
do 2016-2019 a ghlacadh, níl an Bhealarúis ag seasamh lena gealltanas a mhéid a
bhaineann le cearta an duine. Tá sí ar an aon tír ar mhór-roinn na hEorpa atá fós ag
gabháil de phionós an bháis a chur i bhfeidhm, lena ndéantar í a eisiamh de jure ó
Chomhairle na hEorpa. Bíonn díospóireachtaí maidir le moratóir a chur i bhfeidhm ar
phionós an bháis ar siúl go rialta d’fhonn go bhféadfaí deireadh a chur leis ach is léir
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nach bhfuil sa méid sin ach cur i gcéill, ós rud é nach ndearnadh aon ghníomhaíocht
nithiúil ina leith sin go dtí seo.
Rinne AE cáineadh géar ar an gcniogbheartaíocht fhoréigneach a rinneadh ar lucht
agóide síochánta i mí Feabhra agus i mí an Mhárta 2017. Cuireadh isteach ar an
olltoghchán a reáchtáladh an 18 Samhain 2019 i ngeall ar roinnt míchleachtas agus
easnamh, ar dá mbarr a ceileadh aon ionadaíocht pharlaiminteach ar an bhfreasúra.
Mheas an comhphobal idirnáisiúnta nach raibh an toghchán uachtaránachta a
reáchtáladh an 9 Lúnasa 2020 saor ná cóir, le géarleanúint chórasach á déanamh
roimh an toghchán ar chomhaltaí an fhreasúra, agus cniogbheartaíocht bhrúidiúil ina
dhiaidh sin ar agóideoirí síochánta, ar ionadaithe an fhreasúra agus ar iriseoirí nárbh
fhacthas a leithéid riamh i stair na tíre. Mar thoradh air sin, rinne AE ceithre bhabhta
smachtbhannaí a fhorchur (an ceann deireanach i mí na Nollag 2021) i gcoinne 88
nduine agus seacht n-eintiteas a bhí freagrach as an gcalaois toghcháin agus as an
gcur faoi chois foréigneach nó a bhí comhpháirteach ann, agus chuir sé in iúl go raibh
sé ullamh bearta sriantacha breise a ghlacadh i gcoinne eintitis agus oifigigh ardchéime
an réimis, lena n-áirítear Alyaksandr Lukashenka, nach n-aithnítear a thuilleadh mar
uachtarán dlisteanach na Bealarúise. Thairis sin, rinne AE an comhar déthaobhach
le húdaráis na Bealarúise ar an leibhéal lárnach a laghdú, mhéadaigh sé a chuid
tacaíochta do mhuintir agus do shochaí shibhialta na Bealarúise, agus rinne sé a
chúnamh airgeadais déthaobhach a athchalabrú dá réir sin.
Mar bheart díoltais, chuir réimeas na Bealarúise a rannpháirtíocht i mbeartas
Chomhpháirtíocht an Oirthir ar fionraí go foirmiúil, agus sna struchtúir atá ann cheana
amhail an tIdirphlé maidir le Cearta an Duine idir an tAontas Eorpach agus an
Bhealarúis agus Grúpa Comhordaithe AE-na Bealarúise.
A. Seasamh Pharlaimint na hEorpa
Rinne Parlaimint na hEorpa roinnt rún a ghlacadh agus cáineadh á dhéanamh aici ar an
mBealarúis mar gheall ar a príosúnaigh pholaitiúla, a srianta ar shaoirse na meán agus
ar an tsochaí shibhialta, a mainneachtain maidir le cearta an duine a urramú, lena n-
áirítear pionós an bháis atá fós i bhfeidhm, agus a holltoghcháin lochtacha. I rún uaithi
an 9 Aibreán 2018, chuir Parlaimint na hEorpa a tacaíocht in iúl maidir le rannpháirtíocht
chriticiúil AE leis an mBealarúis, fad is go mbeidh sé coinníollach ar chéimeanna nithiúla
a ghlacadh ionsar dhaonlathú agus urraim do na saoirsí bunúsacha agus do chearta
na duine. Go háirithe, d’iarr sí ar an mBealarúis a bheith rannpháirteach i moratóir
domhanda ar phionós an bháis mar an chéad chéim ionsar dheireadh buan a chur leis.
I rún uaithi an 4 Deireadh Fómhair 2018, rinne Parlaimint na hEorpa cáineadh arís ar
chiapadh agus ar choinneáil iriseoirí agus na n-eagraíochtaí meán neamhspleách agus
d’iarr sí arís eile an urraim do na prionsabail dhaonlathacha, an smacht reachta, agus
do chearta an duine agus do na saoirsí bunúsacha a neartú.
Mar fhreagairt ar an toghchán uachtaránachta calaoiseach an 9 Lúnasa 2020, agus
ar an gcniogbheartaíocht bhrúidiúil ina dhiaidh sin ar chomhaltaí an fhreasúra, ar
na meáin neamhspleácha agus ar agóideoirí síochánta, ghlac Parlaimint na hEorpa
rúin maidir leis an staid sa Bhealarúis an 17 Meán Fómhair 2020 agus arís an
26 Samhain 2020. Sna rúin sin, thug na Feisirí dá n-aire gur sárú mínáireach ar na
caighdeáin uile a aithnítear go hidirnáisiúnta a bhí sa toghchán a reáchtáladh agus
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gur mheas tromlach de mhuintir na Bealarúise gurbh í Sviatlana Tsikhanouskaya,
iarrthóir aontaithe an fhreasúra, fíor-Uachtarán toghaí na Bealarúise. D’iarr siad ar
AE smachtbhannaí a fhorchur go mear i gcoinne na n-oifigeach a bhí freagrach
as an gcalaois toghcháin agus an cur faoi chois, lena n-áirítear an t-iar-Uachtarán,
Alyaksandr Lukashenka. Chuir siad a dtacaíocht don Chomhairle Comhordaithe in
iúl, a rinne Sviatlana Tsikhanouskaya a chur ar bun mar ionadaíocht idirlinne na
ndaoine a raibh athrú daonlathach á éileamh acu. D’athdhearbhaigh na Feisirí na
seasaimh phrionsabálta sin sna moltaí uathu an 21 Deireadh Fómhair 2020 maidir leis
an gcaidreamh leis an mBealarúis.
Anuas air sin, rinne an Cathaoirleach ar Thoscaireacht Pharlaimint na hEorpa
don chaidreamh leis an mBealarúis (D-BY) agus an Buanrapóirtéir maidir leis an
mBealarúis roinnt ráitis chomhpháirteacha a eisiúint inar chuir siad in iúl gur shaoth leo
an staid maidir le cearta an duine sa tír a bhí ag dul in olcas ar bhonn leanúnach agus
ina ndearna siad cáineadh ar fhorghabháil leanúnach na cumhachta ag Lukashenka.
I mí na Nollag 2020, rinne Parlaimint na hEorpa misean aimsithe fíoras a sheoladh
chuig an mBealarúis chun measúnú a dhéanamh ar riachtanais fhorsaí daonlathacha
na Bealarúise agus meastóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh Parlaimint
na hEorpa tacú leo, ar an leibhéal riaracháin agus ar an leibhéal polaitiúil araon.
Ba shiombalach an misean seo le Seachtain Dhuais Sakharov 2020, a thug onóir
d’fhreasúra daonlathach na Bealarúise. Mar thoradh air sin, sheol Parlaimint na hEorpa
ardán i gcoinne sáruithe ar chearta an duine a bheith saor ó phionós sa Bhealarúis faoi
choimirce a Fochoiste um Chearta an Duine agus i gcomhar lena Coiste um Ghnóthaí
Eachtracha agus le D-BY. Ina theannta sin, tá raon leathan gníomhaíochtaí tacaíochta
don daonlathas molta ag an nGrúpa Tacaíochta Daonlathais agus Comhordaithe
Toghcháin atá saincheaptha do ghníomhaithe daonlathacha na Bealarúise. Ina
theannta sin, ina rún an 10 Meitheamh 2021 maidir leis an mbrú faoi chois córasach sa
Bhealarúis agus na hiarmhairtí a bheadh aige sin ar shlándáil an AE tar éis d’údaráis na
Bealarúise eitleán sibhialtach de chuid an AE a fhuadach, cháin Parlaimint na hEorpa
na sáruithe forleathana ar chearta an duine sa Bhealarúis agus ionstraimiú as cuimse
na himirce neamhdhleathaí ag Alyaksandr Lukashenka chun an AE a dhíchobhsú.
B. Comhar idirpharlaiminteach
Níl caidreamh oifigiúil ag Parlaimint na hEorpa le Parlaimint na Bealarúise, i ngeall ar
mhainneachtain na tíre arís agus arís eile toghcháin shaora agus chóra a reáchtáil
agus caighdeáin idirnáisiúnta maidir leis an daonlathas agus an smacht reachta a
chomhlíonadh, mar a léiríodh leis an rabharta nua agóidí agus an cur faoi chois a
tharla go tréan i ndiaidh olltoghchán calaoiseach an 18 Samhain 2019 agus thoghchán
uachtaránachta an 9 Lúnasa 2020. Ar an gcaoi chéanna, níor iarradh ar Chomhaltaí
Pharlaimint na Bealarúise a bheith rannpháirteach i dTionól Parlaiminteach Euronest,
ós rud é go bhfuil comhlíonadh chaighdeáin ESCE ina réamhchoinníoll do ligean
isteach.
Mar sin féin, déanann Parlaimint na hEorpa idirphlé dlúth agus gníomhach a
choimeád le hionadaithe ó fhórsaí polaitiúla na tíre, le heagraíochtaí neamhrialtasacha
neamhspleácha agus le gníomhaithe na sochaí sibhialta, a bhfuil ionadaíocht á
déanamh orthu sa Chomhairle Comhordaithe ón toghchán uachtaránachta deiridh.
Tionóltar cruinnithe D-BY go rialta sa Bhruiséil agus in Strasbourg – agus ar
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bhonn cianda ar feadh fhad tréimhse phaindéim COVID-19 – chun an fhorbairt ar
an gcaidreamh idir AE agus an Bhealarúis a phlé agus an staid pholaitiúil agus
eacnamaíoch sa tír a mheas, mar aon leis na forbairtí is déanaí maidir leis an
daonlathas, sáruithe ar chearta an duine agus an smacht reachta. Thaistil D-BY chuig
Mionsc i mí an Mheithimh 2015 agus i mí Iúil 2017, mar ab amhlaidh lena Biúró i mí
Dheireadh Fómhair 2018 agus i mí Feabhra 2020.
C. Breathnóireacht toghcháin
Ní bhfuair Parlaimint na hEorpa cuireadh ón mBealarúis chun breathnóireacht a
dhéanamh ar thoghcháin ó 2001. Mar is gnách sna cásanna sin, braitheann Parlaimint
na hEorpa ar an meastóireacht a dhéanann Tionól Parlaiminteach Chomhairle na
hEorpa agus Tionól Parlaiminteach ECSE/ODIHR sa tír. Ar an drochuair, níor tugadh
cuireadh do na breathnóirí idirnáisiúnta sin breathnóireacht a dhéanamh ar thoghchán
uachtaránachta an 9 Lúnasa 2020 ach oiread, in ainneoin an ghealltanais a thug
réimeas na Bealarúise roimhe sin go dtabharfaí cuireadh dóibh.

Florian Carmona / Levente Csaszi
11/2021
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