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Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an gComhaontú 
Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus an Libia agus i dtaca leis an 
gcomhar idir iascairí na hEorpa agus iascairí na Libia

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil inniúlacht eisiach ag an Aontas Eorpach i réimse an iascaigh, go 
háirithe a mhéid a bhaineann le conarthaí idirnáisiúnta a thabhairt i gcrích le tríú tíortha;

B. de bhrí, mar gheall ar an gcogadh cathartha atá ar bun sa tír, go bhfuil dul ar gcúl mór ar 
ghníomhaíochtaí iascaireachta in uiscí na Libia agus go bhfuil an-raidhse amhábhar sa 
chuid sin de Mhuir na Libia;

C. de bhrí go dtugann AE mórchuid tacaíochta airgeadais don Libia, go príomha tríd an 
Ionstraim Eorpach um Chomharsanacht (ENI) agus tríd an Ionstraim lena gcuirtear le 
Cobhsaíocht agus le Síocháin (IcSP), agus go ndearnadh, go dtí seo, tuairim is EUR 103 
mhilliún a leithdháileadh chun tacaíocht a thabhairt do mhuintir na Libia i réimsí a 
bhaineann le rialachas, le sláinte, leis an tsochaí shibhialta, leis an óige agus le 
hoideachas, de bhreis ar EUR 44 mhilliún atáthar a eisíoc, ó bhí 2014 ann, faoi choinne 
cúnamh daonnúil;

1. á iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach, chomh maith leis sin, i bhfianaise na tacaíochta 
eacnamaíche atáthar a thabhairt cheana don Libia, comhaontú comhpháirtíochta 
iascaigh a chaibidliú chun lamháil d’iascairí na hEorpa rochtain a bheith acu, go 
dleathach agus go sábháilte, ar an limistéar iascaireachta atá faoi dhlínse na Libia, agus 
taobhú ag an am céanna le tionscnaimh chomhair idir iascairí na hEorpa agus iascairí na 
Libia. 


