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TÍORTHA NA MURASCAILLE, AN
IARÁIN, AN IARÁIC AGUS AN ÉIMIN

Tá comhaontuithe comhair ag AE le Comhairle Comhair na Murascaille (eagraíocht
réigiúnach ina ngrúpáiltear Bairéin, Cuáit, Óman, Catar, an Araib Shádach agus
Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha) agus leis an Éimin, agus tá Comhaontú
Comhpháirtíochta agus Comhair aige leis an Iaráic. Níl aon chaidreamh conarthach
ag AE leis an Iaráin faoi láthair agus níl aon Toscaireacht de chuid an Aontais in
Tehran. Tá caidreamh AE leis an Iaráin bunaithe ar chaomhnú a dhéanamh ar an
bPlean Cuimsitheach Comhpháirteach Gníomhaíochta (JCPOA, nó an Comhaontú
Núicléach leis an Iaráin), a síníodh i Vín i mí Iúil 2015.

AN BUNÚS DLÍ

— Teideal V (gníomhaíocht sheachtrach AE) den Chonradh ar an Aontas Eorpach
(CAE);

— Airteagail 206-207 (trádáil) agus 216-219 (comhaontuithe idirnáisiúnta) den
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

A. Comhairle Comhair na Murascaille (CCM)
Bunaíodh CCM i mí na Bealtaine 1981. Inniu, príomhchainéal cumarsáide is ea an
grúpa maidir le caidreamh AE leis na sé thír – ina bhfuil na comhaltaí bunaidh fós
rannpháirteach ann, eadhon Bairéin, Cuáit, Óman, Catar, an Araib Shádach agus
Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha (UAE). Ghlac AE agus CCM comhsheasaimh roinnt
uaireanta i ndáil le fadhbanna sa Mheánoirthear.
Tá athruithe socheacnamaíocha agus polaitiúla suntasacha ag tarlú i dtíortha na
Murascaille, tíortha a bhfuil saibhreas ola ag roinnt leo, cé nach bhfuil an dul chun
cinn maidir le hathchóiriú cothrom. Tá maolú déanta ar thionchar na n-éirithe amach
Arabacha ar mhonarcachtaí na Murascaille trí bheartais choisctheacha – fóirdheontais
agus leathnú ar fhostaíocht san earnáil phoiblí – agus trí bhearta diansmachtúla,
go háirithe i mBairéin agus i gCúige Thoir na hAraibe Sádaí. Tá tíortha CCM fós
gníomhach i gcúrsaí taidhleoireachta an Mheánoirthir, agus iad i gcoimhlint le chéile ar
uairibh. Chuir sé sin leis an ngéarchéim thaidhleoireachta leanúnach idir Catar agus
roinnt tíortha eile de chuid CCM, ina gcuirtear tacú le grúpaí sceimhlitheoireachta agus
seicteacha i leith Chatar (lena n-áirítear an Bráithreachas Moslamach), mar aon le
maoiniú do ghrúpaí atá bainteach leis an Iaráin, sárú ar cheannasacht a chomharsana
agus easaontas polaitiúil i dtíortha comharsanacha a thionscnamh.
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Cé gur mian le AE a chaidreamh polaitiúil sa réigiún a fhorbairt, lena n-áirítear trí
idirphlé maidir le cearta an duine, is trí naisc eacnamaíochta agus trádála is mó a
dhéantar caidreamh AE-CCM a shainiú. Thar na blianta, tá fás leanúnach tagtha ar na
méideanna trádála atá idir an dá thaobh, le barrachas suntasach trádála á chlárú ag AE.
Shínigh AE agus CCM Comhaontú Comhair in 1988. Is éard is aidhm don chomhaontú
ná cobhsaíocht a neartú i réigiún a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leis,
chomh maith le caidreamh eacnamaíoch agus polaitiúil a éascú, comhar teicniúil
agus eacnamaíoch a leathnú, agus comhar i dtaca le fuinneamh, tionscal, trádáil
agus seirbhísí, talmhaíocht, iascach, infheistíocht, eolaíocht, teicneolaíocht agus an
comhshaol a neartú. Déantar foráil sa chomhaontú do chomhairlí comhpháirteacha/
cruinnithe aireachta bliantúla agus do chomhchoistí um chomhar ar leibhéal na n-
oifigeach sinsearach. Ní dhéantar aon fhoráil leis do chomhlacht parlaiminteach.
I mí Aibreáin 2016, chomhaontaigh Comhchoiste um Comhar AE-CCM idirphlé
neamhfhoirmiúil níos struchtúrtha maidir le trádáil agus infheistíocht a bhunú. Tionóladh
comhairle chomhpháirteach agus cruinniú aireachta AE-CCM ina dhiaidh sin i mí
Iúil 2016. Chuir an ghéarchéim thaidhleoireachta a tharla idir Catar agus tíortha eile na
Murascaille i mí an Mheithimh 2017 cosc ar chruinnithe nua a thionól.
Chomhaontaigh AE agus CCM Clár Gníomhaíochta Comhpháirteach do 2010-2013,
ina leagtar amach treochlár le haghaidh comhar níos dlúithe i réimsí amhail
teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide, sábháilteacht núicléach, fuinneamh
glan, taighde agus idirphlé eacnamaíoch. Tá moill curtha ar athnuachan an chláir seo,
áfach, mar gheall ar an easpa dul chun cinn i dtaca le cúrsaí trádála. Cuireadh tús le
caibidlíochtaí maidir le comhaontú saorthrádála in 1990 ach tá siad ina stad ó 2008,
agus ceist na ndleachtanna onnmhairithe fós ina chnámh spairne. Ón 1 Eanáir 2007,
tá cistí ar fáil ón Ionstraim um Chomhpháirtíocht (amhail mar atá óna réamhtheachtaí,
an ionstraim maoinithe le haghaidh comhar le tíortha agus críocha tionsclaithe agus
le tíortha agus críocha eile ard-ioncaim) chun bearta i gcomhair chur chun feidhme
Chomhaontú Comhair AE-CCM a mhaoiniú. Baineann tíortha CCM tairbhe as clár
Erasmus Mundus freisin.
Ról Pharlaimint na hEorpa
Ghlac an Pharlaimint rún maidir le caidreamh AE le CCM an 24 Márta 2011[1] inar
iarradh go mbeadh comhpháirtíocht straitéiseach ann le CCM agus lena Bhallstáit.
Athdhearbhaíodh an seasamh seo i rún ón bParlaimint an 9 Iúil 2015 maidir leis
na dúshláin slándála sa Mheánoirthear agus i réigiún na hAfraice Thuaidh agus na
hionchais do chobhsaíocht pholaitiúil[2].
Tionólann Toscaireacht Pharlaimint na hEorpa don chaidreamh le Leithinis na hAraibe
cruinnithe idirpharlaiminteacha ar bhonn rialta leis na comhairlí comhairliúcháin sa
réigiún agus déantar faireachán ar fhorbairt na gcaidreamh idir AE agus CCM.
Le blianta beaga anuas, ghlac an Pharlaimint rúin lena léirítear údair imní shonracha
faoin staid maidir le cearta an duine i roinnt tíortha CCM, lena n-áirítear an Araib
Shádach[3] agus Bairéin[4], agus an filleadh ar chleachtas phionós an bháis i gCuáit

[1]OI C 247 E, 17.8.2012, lch. 1.
[2]IO C 265, 11.8.2017, lch. 98.
[3]IO C 449, 23.12.2020, lch. 133; IO C 76, 9.3.2020, lch. 142; Agus IO C 310, 25.8.2016, lch. 29.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52011IP0109&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52015IP0271&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52019IP0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52018IP0232
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52015IP0037&from=GA


Leathanaigh d’Fhíricí ar an Aontas Eorpach - 2023 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/ga

agus i mBairéin[5]. Tar éis dhúnmharú an iriseora Jamal Khashoggi, i gconsalacht na
hAraibe Sádaí in Iostanbúl, ghlac an Pharlaimint rún[6] inar cáineadh an dúnmharaithe,
ag iarraidh imscrúdú idirnáisiúnta, neamhspleách agus neamhchlaonta maidir lena
ghabháil ar iarraidh agus lena mharú seachbhreithiúnach agus ag tathant ar údaráis
na hAraibe Sádaí cosantóirí chearta an duine uile a scaoileadh saor láithreach bonn
agus gan choinníoll.
Tá trádbhac arm AE i gcoinne na hAraibe Sádaí iarrtha roinnt uaireanta ag Parlaimint
na hEorpa, i bhfianaise na líomhaintí tromchúiseacha i leith sáruithe ar an dlí daonnúil
idirnáisiúnta ag an Araib Shádach in Éimin[7].
Bronnadh Duais Sakharov um Shaoirse Smaointeoireachta na Parlaiminte do 2015 ar
an mblagálaí as an Araib Shádach, Raif Badawi.
B. An Éimin
Tá caidreamh AE-Éimin bunaithe ar Chomhaontú Comhair 1997, lena gcumhdaítear
trádáil, comhar forbartha, cultúr, cumarsáid agus faisnéis, an comhshaol agus
bainistiú acmhainní nádúrtha, agus idirphlé polaitiúil. I mí an Mhárta 2015, chuir
comhghuaillíocht mhíleata idirnáisiúnta faoi cheannas na hAraibe Sádaí tús le feachtas
i gcoinne reibiliúnaigh a chuir an ruaig ar an uachtarán a bhí in oifig ag an am.
Tacaíonn AE leis an idirghabháil atá déanta ag NA d’fhonn réiteach polaitiúil a fháil ar
an gcoinbhleacht.
An 18 Feabhra 2019, ghlac Comhairle an Aontais Eorpaigh conclúidí maidir leis an
Éimin, ag athdhearbhú a tiomantas d’aontacht, do cheannasacht, do neamhspleáchas
agus do shláine chríochach Éimin. Tacaíonn AE le Comhaontú Stócólm a aontaíodh
idir ionadaithe na bpáirtithe Éimineacha faoi choimirce na Náisiún Aontaithe i mí na
Nollag 2018 agus leis an bpróiseas polaitiúil faoi cheannas na Náisiún Aontaithe
d’fhonn deireadh a chur leis an gcoinbhleacht agus timpeallacht réigiúnach feabhsaithe
a chothú.
Chuir an tAontas lena chúnamh chun aghaidh a thabhairt ar staid thubaisteach na
tíre, ina bhfuil cabhair dhaonnúil de dhíth ar níos mó ná 80 % den daonra. Tá
EUR 554 mhilliún san iomlán i gcabhair dhaonnúil geallta ag AE don Éimin ó 2015. Tá
an méid sin sa bhreis ar an EUR 318 milliún i gcúnamh fadtéarmach atá tugtha ag AE
go dtí seo. Is ionann rannchuidiú foriomlán AE don Éimin agus os cionn EUR 1 bhilliún
ó 2015, thar na réimsí uile tacaíochta. De réir mar a chuaigh na húdair imní atá ann
faoi ráig COVID-19 i méid sa tír atá léirscriosta ag an gcogaíocht, tá cistiú déanta
freisin ag AE ar bhearta éigeandála arb é is aidhm dóibh laghdú a dhéanamh ar
thionchar na paindéime san Éimin, de mhéid arb ionann é agus EUR 70 milliún (9 Meán
Fómhair 2020).
Tá Toscaireacht AE chuig Poblacht Éimin ag feidhmiú faoi láthair ó Ammān, san Iordáin.
Ról Pharlaimint na hEorpa

[4]IO C 101, 16.3.2018, lch. 130; IO C 35, 31.1.2018, lch. 42; IO C 265, 11.8.2017, lch. 151; agus IO C 316, 30.8.2016, lch. 178.
[5]IO C 252, 18.7.2018, lch. 192.
[6]OJ C 345, 16.10.2020, p. 67.
[7]IO C 363, 28.10.2020, lch. 36; IO C 337, 20.9.2018, lch. 63.
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Ghlac an Pharlaimint rúin maidir leis an Éimin an 9 Iúil 2015, an 25 Feabhra 2016,
an 15 Meitheamh 2017, an 30 Samhain 2017 agus an 4 Deireadh Fómhair 2018[8]

inar chuir sí in iúl a himní mhór faoin staid slándála agus dhaonnúil scanrúil agus ag
inar iarr sí go ndéanfaí sos comhraic a chur i bhfeidhm go héifeachtach. An 13 Meán
Fómhair 2017, ghlac an Pharlaimint rún maidir le honnmhairiú arm[9], ag cur in iúl gur
saoth léi go bhfuil úsáid á baint sa choinbhleacht san Éimin as teicneolaíocht mhíleata
a onnmhairíonn na Ballstáit.
Tá Toscaireacht Pharlaimint na hEorpa don chaidreamh le Leithinis na hAraibe
freagrach as an gcaidreamh leis an Éimin agus as faireachán a dhéanamh ar an staid
sa tír.
C. An Iaráic
Is é AE is mó a sholáthraíonn cúnamh don Iaraic ó aimsir an chogaidh in 2003.
Síníodh Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair (CCC) idir AE agus an Iaráic
i mí na Bealtaine 2012. Cuireann sé creat ar fáil le haghaidh idirphlé agus
comhar i dtaca le roinnt saincheisteanna, lena n-áirítear saincheisteanna polaitiúla,
fhrithsceimhlitheoireacht, trádáil, cearta an duine, an tsláinte, an t-oideachas agus an
comhshaol. Faoi CCC, tionóladh an chéad chruinniú riamh de chuid na Comhairle
Comhair idir AE agus an Iaráic i mí Eanáir 2014, agus tionóladh an dara cruinniú
an 18 Deireadh Fómhair 2016. Don tréimhse 2014-2020, gheall an Coimisiún
EUR 75 mhilliún a chur ar fáil don Iaráic le haghaidh comhar i réimsí chearta an duine
agus an smachta reachta, an oideachais agus an fhuinnimh inbhuanaithe.
Ghlac AE straitéis nua don Iaráic i mí Eanáir 2018. Díríonn an straitéis ar chabhair
dhaonnúil AE a chur ar fáil do mhuintir na hIaráice ar bhonn leanúnach agus éascú
a dhéanamh ar chobhsaíocht na limistéar a saoradh ó ghrúpa an Stáit Ioslamaigh
(SI), ina bhfuil 3 mhilliún Iarácach easáitithe agus nach bhfuil fós ar a gcumas
filleadh abhaile. Chomh maith leis sin, is mian leis díriú go fadtréimhseach ar
na hiarrachtaí athchóirithe, atógála agus athmhuintearais nach mór don Iaráic a
dhéanamh chun síocháin a chomhdhlúthú agus tír aontaithe agus dhaonlathach a
chruthú ina bhféadfaidh na saoránaigh uile a gcearta a theachtadh faoi rathúnas níos
fearr.
Ó 2014 i leith, tá os cionn EUR 1 bhilliún curtha ar fáil ag AE don Iaráic, lena n-áirítear
EUR 469 milliún i gcabhair dhaonnúil do dhídeanaithe Iarácacha agus Siriacha atá
easáitithe san Iaráic. Rinneadh cistí breise a leithdháileadh in 2020 chun cabhrú leis
an gcóras cúraim sláinte áitiúil dul i ngleic le paindéim COVID-19.
Ról Pharlaimint na hEorpa
Le blianta beaga anuas, ghlac an Pharlaimint roinnt rún maidir leis an staid san
Iaráic[10], lena n-áirítear maidir le hionsaí SI, le foréigean inscne, leis an ngéarleanúint

[8]IO C 265, 11.8.2017, lch. 93; IO C 35, 31.1.2018, lch. 142; IO C 331, 18.9.2018, lch. 146; IO C 356, 4.10.2018, lch. 104 agus
IO C 11, 13.1.2020, lch. 44.
[9]IO C 337, 20.9.2018, lch. 63.
[10]IO C 310, 25.8.2016, lch. 35; IO C 224, 21.6.2016, lch. 25; IO C 234, 28.6.2016, lch. 25; IO C 334, 19.9.2018, lch. 69; IO
C 289, 9.8.2016, lch. 46; IO C 35, 31.1.2018, lch. 77; IO C 316, 30.8.2016, lch. 113; IO C 215, 19.6.2018, lch. 194; IO C 238,
6.7.2018, lch. 117; IO C 366, 27.10.2017, lch. 151; IO C 346, 21.9.2016, lch. 55 agus IO C 337, 20.9.2018, lch. 63.
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ar mhionlaigh, leis an staid i dTuaisceart na hIaráice/Mosul, le holluaigheanna, leis an
oideachas, leis an scrios ar shuíomhanna cultúrtha ag SI agus le honnmhairiú arm.
Tionólann Toscaireacht Pharlaimint na hEorpa don chaidreamh leis an Iaráic cruinnithe
idirpharlaiminteacha le Comhairle na nIonadaithe de chuid na hIaráice. Bronnadh
Duais Sakharov na Parlaiminte do 2016 ar Nadia Murad Basee Taha agus ar Lamiya
Aji Bashar, ar éirigh leo éalú ó sclábhaíocht ghnéis an Stáit Ioslamaigh san Iaráic agus
atá anois ina n-urlabhraithe do mhná a d’fhulaing feachtas foréigin gnéis SI. Is stocairí
poiblí iad thar ceann phobal Iasaídeach na hIaráice, mionlach reiligiúnda a bhí faoi réir
feachtas cinedhíothaithe ag míleataigh SI.
D. An Iaráin
Is é príomhthosaíocht AE sa chaidreamh atá aige leis an Iaráin faoi láthair ná caomhnú
a dhéanamh ar JCPOA, nó an Comhaontú Núicléach leis an Iaráin), a síníodh i Vín i mí
Iúil 2015. Is cuid lárnach den chóras idirnáisiúnta maidir le neamhleathadh núicléach
é JCPOA. Tugann sé cumhacht don faire núicléach de chuid na Náisiún Aontaithe,
an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta d’Fhuinneamh Adamhach (IAEA), a dhéanann na
cigireachtaí is déine i stair an neamhleata núicléach. Glacann IAEA freagracht iomlán
as faireachán a dhéanamh i dtaobh an leanann an Iaráin de bheith ag cloí le
hoibleagáidí sainordaithe JCPOA. Mar chúiteamh ar ghealltanais na hIaráine, déanann
JCPOA an Iaráin a ath-lánpháirtiú sa chóras domhanda.
Mar thoradh ar tharraingt siar na Stát Aontaithe ó JCPOA in 2018 agus ar a bheartas
uasbhrú a ghlacadh, tá an Iaráin tar éis laghdú a dhéanamh ar a cuid gealltanas
faoin gcomhaontú, lena mbunaítear córas cuimsitheach agus dian cigireachta agus
faireacháin a bheidh le cur i gcrích ag IAEA. Tá AE, i gcomhar le E3 (an Ghearmáin,
an Fhrainc agus an Ríocht Aontaithe), an Rúis agus an tSín, ag obair chun caomhnú
a dhéanamh ar JCPOA, agus ar ghealltanais na hIaráine dá bhrí sin.
I gcomhréir le JCPOA, chuaigh trádbhac arm na hIaráine in éag an 18 Deireadh
Fómhair 2020. Cé gur léirigh AE go raibh amhras air faoi dhul in éag an trádbhaic,
dhiúltaigh sé don bhagairt ó na Stáit Aontaithe maidir le smachtbhannaí uile na Náisiún
Aontaithe a athbhunú (‘frithghníomh’). Leanfaidh AE dá thrádbhac arm féin a choimeád
i bhfeidhm go dtí 2023. Ní bhaineann smachtbhannaí AE le JCPOA agus tá siad
nasctha le sáruithe ar chearta an duine, le gníomhaíochtaí naimhdeacha i gcoinne AE
agus le lainseáil diúracán balaistíoch agus diúracán cúrsála.
Ní léir go dtí seo do dhaonra na hIaráine na sochair eacnamaíocha a d’fhéadfadh a
bheith mar thoradh ar fhaoiseamh ó smachtbhannaí, mar mhalairt ar chloí le JCPOA.
Ní raibh ar chumas INSTEX, ionstraim AE chun éascú a dhéanamh ar thrádáil leis
an Iaráin, an tionchar géar atá ag smachtbhannaí na Stát Aontaithe a chúiteamh, ar
géaraíodh orthu tuilleadh i ngeall ar ráig COVID-19, lenar neartaíodh na dochtairí.
Tá E3 ag teacht le chéile ó mhí Aibreáin 2021 toisc go ndiúltaíonn an Iaráin agus
na Stáit Aontaithe do labhairt go díreach le chéile. Cuireadh isteach ar chaibidlíocht
JCPOA i Vín tar éis don Uachtarán Ebrahim Raisi a bheith tofa i mí Mheithimh 2021.
I mí Iúil 2021, thug IAEA rabhadh go raibh sé ar intinn ag Tehran úsáid a bhaint as
úráiniam a bhfuil 20% de saibhrithe le U-235 i monarú breosla le haghaidh Imoibreoir
Taighde Tehran.
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Ós rud é nach ball den Eagraíocht Dhomhanda Trádála é an Iaráin agus dá bhrí sin
nach bhfuil aon chomhaontú déthaobhach idir AE agus an Iaráin, tá trádáil eatarthu
faoi réir chóras allmhairiúcháin AE. Is é AE an dara comhpháirtí trádála is mó atá
ag an Iaráin, arb ionann é agus 12.3% dá trádáil iomlán (2020). Sula raibh an córas
smachtbhannaí i bhfeidhm atá ann faoi láthair, ba é AE an comhpháirtí trádála ba mhó
a bhí ag an Iaráin.
In 2020, leithdháil AE EUR 20 milliún i gcabhair dhaonnúil ar an Iaráin mar bheart
faoisimh COVID-19. I mí Iúil 2021, leithdháil AE EUR 15 mhilliún breise ar na grúpaí is
leochailí san Iaráin, rud a fhágann gurb ionann an tacaíocht dhaonnúil iomlán a thug
AE don Iaráin ó 2016 i leith agus níos mó ná EUR 76 milliún.
Tionóladh na toghcháin reachtacha don Majlis (Comhairle na nIonadaithe) an
21 Feabhra 2020. Bhuaigh dochtairí na toghcháin agus bhí tionchar ag an drochstaid
eacnamaíoch agus ag an easpa díbhinní a d’eascair as JCPOA ar an toghchán
uachtaráin a tionóladh an 18 Meitheamh 2021, a bhuaigh Ebrahim Raisi, ar cléireach
coimeádach é a bhí ina cheannaire ar na breithiúna. Áirítear roinnt airí atá faoi réir
ag smachtbhannaí idirnáisiúnta sa chaibinéad reatha, a d’fhormhuinigh Parlaimint na
hIaráine ag deireadh mhí Lúnasa 2021.
Tá an tAontas tiomanta i gcónaí do JCPOA agus tá ról tábhachtach aige fós maidir
leis na páirtithe uile a nascadh le chéile agus iad a spreagadh chun an comhaontú
a chomhlíonadh. D’óstáil an Leas-Uachtarán / Ard-Ionadaí cruinniú i mí Dheireadh
Fómhair 2021 chun plé a dhéanamh leis an Iaráin maidir le hatosú na caibidlíochta i Vín.
I mí Aibreáin 2021, mar fhreagairt do sheasamh teanntásach an Aontais maidir le cearta
an duine, d’fhógair an Iaráin go gcuirfí ar fionraí na cainteanna uile maidir le cearta an
duine agus an comhar leis an Aontas i réimsí na sceimhlitheoireachta, na ndrugaí agus
na ndídeanaithe. I mí Eanáir 2022, ghearr Cúirt de chuid na hIaráine pianbhreith ocht
mbliana agus 70 lasc ar chosantóir chearta an duine san Iaráin, Narges Mohammadi.
I mí Eanáir 2022, tar éis an cháis sin, d’iarr an tAontas ar an Iaráin an dlí idirnáisiúnta
a chomhlíonadh.
Tá moill tagtha ar an gcaibidlíocht reatha i Vín, bunaithe ar fhilleadh na Stát Aontaithe
ar JCPOA agus ar fhilleadh na hIaráine ar a gealltanais faoin gcomhaontú núicléach, a
bhí ar siúl le míonna anuas, mar gheall ar an teannas leis an Iarthar, agus leis na Stáit
Aontaithe go háirithe, tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin i mí Feabhra 2022. Faoi
mhí Mheán Fómhair 2022, bhí an chuma ar an scéal go raibh an chaibidlíocht slán.
Ról Pharlaimint na hEorpa
Bhí ról an-mhór ag Parlaimint na hEorpa sa chaidreamh leis an Iaráin. Bunaíodh
an Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin (D-IR) in 2004 d’fhonn go mbeadh
bealach díreach leis an Majlis (Comhairle na nIonadaithe). Ó 2015 i leith, tá ról
ríthábhachtach ag D-IR in JCPOA agus i dtabhairt le chéile an Aontais agus na
hIaráine. Tionóladh seacht gcruinniú idirpharlaiminteacha ó 2005 i leith, agus tionóladh
an ceann deireanach sa Bhruiséil i mí Mheán Fómhair 2018. Thacaigh Parlaimint na
hEorpa riamh le tiomantas an Aontais do réiteach taidhleoireachta ar chlár núicléach
na hIaráine. Cé go dtacaíonn Parlaimint na hEorpa go láidir le JCPOA agus leis
an gcaidreamh a bhí ag an Aontas leis an Iaráin le déanaí, déanann Parlaimint na
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hEorpa faireachán gníomhach ar an staid maidir le lucht freasúra polaitiúil, mionlaigh
reiligiúnacha, cosantóirí chearta an duine, mná agus pobal LGTBI san Iaráin. Thairis
sin, cuireann sé go láidir i gcoinne phionós an bháis, céasadh, trialacha treallacha,
brúidiúlacht na bpóilíní agus coinneáil lucht freasúra polaitiúil.
Is oth go mór le Parlaimint na hEorpa bás Mahsa Amini, bean óg Choirdíneach a fuair
bás agus í faoi choimeád na bpóilíní an 16 Meán Fómhair 2022 tar éis di a bheith gafa
toisc nár chaith sí a hijab i gceart. Tharla círéibeacha agus agóidí ar fud na tíre, rud a
d’fhág gur tuairiscíodh ar a laghad 50 bás agus gur gabhadh na céadta agóideoirí (tá
sé deacair na figiúirí sin a dheimhniú de dheasca lándorchú idirlín na hIaráine).
Gníomhaíochtaí agus rúin ábhartha Pharlaimint na hEorpa maidir leis an Iaráin ó 2019
i leith:
— 17 Feabhra 2022: Rún na Parlaiminte maidir le pionós an bháis san Iaráin, ina n-

athdhearbhaítear go bhfuil AE i gcoinne phionós an bháis i ngach cás agus ina n-
iarrtar ar Rialtas na hIaráine moratóir láithreach a thabhairt isteach maidir le húsáid
phionós an bháis;

— 9 Lúnasa 2021: Rinne naonúr Feisirí litir oscailte a chomhscríobh agus chuir siad
chuig an Leas-Uachtarán / Ard-Ionadaí í maidir le cinneadh AE a bheith páirteach
in insealbhú Uachtarán nuathofa na hIaráine ar dochtaire é, Ebrahim Raisi, inar
chuir siad a n-imní agus a n-áiféala in iúl gur fhreastail an tSeirbhís Eorpach
Gníomhaíochta Seachtraí ar an insealbhú;

— 8 Iúil 2021: Rún ón bParlaimint maidir le gabháil an dochtúra Iaránaigh-
Shualannaigh Ahmadreza Djalali, lena n-iarrtar ar an riarachán Iaránach nua stop
a chur lena bhású atá ar tí tarlú i ngeall ar spiaireacht líomhnaithe;

— 17 Nollaig 2020: Rún ón bParlaimint maidir le cás Nasrin Sotoudeh, buaiteoir
Dhuais Sakharov, dlíodóir agus gníomhaí ar son chearta an duine a cuireadh
i bpríosún toisc go ndearna sí ionadaíocht ar mhná agus ar ghníomhaithe den
fhreasúra a ionchúisíodh as a gcaifiríní a bhaint díobh. Rith an Pharlaimint rún
comhchosúil an 13 Nollaig 2018 lenar iarraidh go scaoilfí saor í;

— 19 Nollaig 2019: Rún ón bParlaimint maidir leis an gcniogbheartaíocht
fhoréigneach ar na hagóidí san Iaráin tar éis do na húdaráis praghsanna breosla
a ardú go mór chun cúiteamh a dhéanamh ar éifeachtaí smachtbhannaí SAM ar
an ngeilleagar. Maraíodh go leor sibhialtach agus pearsanra slándála. D’iarr an
Pharlaimint ar na húdaráis gníomhaithe ar son chearta an duine a scaoileadh saor
agus cháin sí dúnadh síos an idirlín a rinne an Iaráin;

— 19 Meán Fómhair 2019: Rún ón bParlaimint maidir le cosantóirí chearta na mban
agus náisiúnaigh AE a bhfuil dénáisiúntacht acu atá i bpríosún. Rith an Pharlaimint
rún comhchosúil maidir le príosúnacht daoine a bhfuil dénáisiúntacht AE-an Iaráin
acu an 31 Bealtaine 2018;

— 14 Márta 2019: Rún ón bParlaimint maidir le cás chosantóirí chearta an duine,
iriseoirí agus príosúnach coinsiasa a coinníodh nó ar cuireadh pianbhreith orthu
toisc gur fheidhmigh siad a gceart chun tuairimí a nochtadh agus a gceart chun
comhthionóil shíochánta, nuair a rinne Aireacht Faisnéise na hIaráine agus fórsaí
eile brú faoi chois ar an tsochaí shibhialta.
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