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Siombailí don nós imeachta

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí atá beartaithe don 
dréachtghníomh.)
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le comhaontú a thabhairt i gcrích idir an 
tAontas Eorpach agus Poblacht na Bealarúise i leith daoine a chónaíonn gan údarú a 
athligean isteach
(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (12158/2019),

– ag féachaint don dréacht-chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na 
Bealarúise maidir le daoine a chónaíonn gan údarú a athligean isteach (12160/2019),

– ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le 
hAirteagal 79(3) agus Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a), den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9-0004/2019),

– ag féachaint do Riail 105(1) agus (4) agus Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 
Ghnóthaí Baile (A9-0000/2019),

1. ag tabhairt a toilithe chun an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Phoblacht na 
Bealarúise.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Rianaítear siar caidreamh an Aontais le Poblacht na Bealarúise go dtí 1995 nuair a síníodh 
comhaontú comhpháirtíochta agus comhair (CCC). De dheasca easpa tiomantais na 
Bealarúise do dhaonlathas agus cearta bunúsacha, níor dhaingnigh an tAontas an comhaontú 
déthaobhach go fóill. Ina dhiaidh sin, cuireadh fabhair thrádála ar fionraí agus smachtbhannaí 
i bhfeidhm i bhfianaise sháruithe na Bealarúise ar chroíphrionsabail an Aontais. Thairis sin, 
níor chuir an tAontas an Bhealarúis san áireamh i mBeartas Comharsanachta na hEorpa 
(BCE), a cruthaíodh ar dtús chun an caidreamh idir tíortha comharsanacha an Oirthir agus an 
Deiscirt a neartú. In 2009 sheol an tAontas tionscnamh nua chun caidreamh le roinnt tíortha 
san Oirthear a dhoimhniú agus a neartú, lena n-áirítear an Bhealarúis: Comhpháirtíocht an 
Oirthir. Faoin bhformáid iltaobhach seo, cuireadh feabhas ar an gcaidreamh idir AE agus an 
Bhealarúis, go háirithe sna blianta deireanacha. Tá an Bhealarúis rannpháirteach go 
gníomhach i gComhpháirtíocht an Oirthir agus beidh an caidreamh déthaobhach neartaithe trí 
na Tosaíochtaí Comhpháirtíochta idir an tAontas agus an Bhealarúis, atá á gcaibidliú faoi 
láthair. 

I gcomhthéacs Chruinniú Mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir i mBealtaine 2009, 
d'athdhearbhaigh an tAontas go dtacaíonn sé go polaitiúil le léirscaoileadh iomlán an chórais 
víosaí i dtimpeallacht shlán, agus i dtreo soghluaisteacht a chur chun cinn trí chomhaontuithe 
um eisiúint víosaí agus um athligean isteach a thabhairt i gcrích le tíortha Chomhpháirtíocht 
an Oirthir. De réir cur chuige comhchoiteann d'fhorbairt bheartas an Aontais maidir le 
comhaontú um éisiúint víosaí ar leibhéal COREPER ag na Ballstáit i mí na Nollaig 2005, ní 
thabharfaí comhaontú um éisiúint víosaí a éascú i gcrích gan comhaontú um athligean isteach 
a bheith curtha ar bun.

Ar an mbonn sin, thíolaic an Coimisiún, an 12 Samhain 2010, moladh don Chomhairle 
d’fhonn treoracha a fháil chun Comhaontú a chaibidliú le Poblacht na Bealarúise maidir leo 
seo, faoi seach: eisiúint víosaí gearrfhanachta a éascú, agus athligean isteach daoine a 
chónaíonn gan údarú. An 28 Feabhra 2011, thug an Chomhairle údarú go hoifigiúil don 
Choimisiún chun an dá chomhaontú a chaibidliú idir an tAontas agus an Bhealarúis. 

Seoladh an chaibidlíocht go foirmiúil an 30 Eanáir 2014 agus bhí an chéad bhabhta 
caibidlíochta fhoirmiúil ar siúl i Mionsc an 13 Meitheamh 2014. Bhí trí bhabhta caibidlíochta 
ina dhiaidh sin ann, ar dtús sa Bhruiséil an 25 Samhain 2014 agus ansin an 11 Márta 2015 
agus an 20 Meitheamh 2017 i Mionsc. Rinne na príomh-idirbheartaithe  téacs an 
chomhaontaithe a inisiliú an 17 Meitheamh 2019 trí mhalartú ríomhphost.

Le linn na caibidlíochta, shínigh an Bhealarúis, an tAontas agus seacht mBallstát 
rannpháirteacha (an Bhulgáir, an Rómáin, an Liotuáin, an Pholainn, an Ungáir, an Fhionlainn 
agus an Laitvia) Dearbhú Comhpháirteach maidir le Comhpháirtíocht Soghluaisteachta an 13 
Deireadh Fómhair 2016. Déantar foráil leis an gcomhpháirtíocht seo do bhearta chun comhar 
a mhéadú i réimse na himirce dleathaí agus saothair, an tearmainn agus cosaint dídeanaithe, 
imirce neamhrialta a chosc agus a chomhrac, lena n-áirítear smuigleáil imirceach agus 
gáinneáil ar dhaoine agus chun an tionchar atá ag imirce agus ag soghluaisteacht a uasmhéadú 
freisin.

Oibríonn an comhaontú um eisiúint víosaí a éascú agus comhaontú um athligean isteach i 
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dteannta a chéile. Síníodh an dá chomhaontú an 8 Eanáir 2020. 

***

Dhaingnigh an Bhealarúis roinnt coinbhinsiúin idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear 
Coinbhinsiún na Ginéive 1951 a bhaineann le stádas Dídeanaithe agus Prótacal 1967. Is 
comhalta í den Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (ESCE) agus tír 
chomhpháirtíochta faoi chuimsiú Chomhpháirtíocht an Oirthir, atá bunaithe ar thiomantais do 
phrionsabail an dlí idirnáisiúnta agus do luachanna bunúsacha, lena n-áirítear cearta an duine  
agus saoirsí bunúsacha a urramú. Mar sin féin, maidir le beartas an Aontais i leith na 
Bealarúise a chóiriú, beidh sé fíorthábhachtach go nglacfaidh an Bhealarúis céimeanna 
nithiúla lena dtabharfar urraim do shaoirsí uilíocha, an smacht reachta, agus cearta an duine, 
lena n-áirítear saoirse cainte, saoirse chun tuairimí a nochtadh, agus saoirse na meán, agus 
cearta saothair. 

Cabhróidh an próiséas maidir le caidreamh a dhoimhniú idir an tAontas agus an Bhealarúis 
chun na teorainneacha a bhaineann leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais a leathnú. 
Maidir leis an gComhaontú um éisiúint víosaí a éascú agus an Comhaontú maidir le 
hathligean isteach daoine a chónaíonn gan údarú, tá an rapóirtéir den tuairim, i gcomhréir leis 
an tuairim ón gCoimisiúin agus ón gComhairle, go bhfuil an Bhealarúis, tar éis roinnt babhtaí 
caibidlíochta, réidh anois chun iad a chur i gcrích. 

***

Maidir leis an gComhaontú um athligean isteach, ba cheart a thabhairt faoi deara go 
ndearnadh na gealltanais maidir le hathligean isteach a tharraingt suas ar bhonn cómhalartacht 
iomlán. Ar fud an Chomhaontaithe tá sé curtha i bhfáth go gcaithfidh a chur i bhfeidhm a 
bheith ar bhealach a ráthóidh cearta an duine agus na hionstraimí idirnáisiúnta ábhartha is 
infheidhme maidir leis na páirtithe a bheith á gcomhlíonadh. 
 
Áirítear ar théarmaí an Chomhaontaithe an oibleagáid go n-athligfí isteach náisiúnaigh nach 
gcomhlíonann, nó nach gcomhlíonann a thuilleadh, na coinníollacha atá i bhfeidhm maidir le 
dul isteach i gcríoch Bhallstáit, a bheith i láthair i gcríoch Bhallstáit nó cónaí ann. Beidh 
feidhm freisin ag rialacha um athligean isteach maidir le daoine a thugadh a náisiúnach 
Bealarúise suas ó theacht isteach ar chríoch na mBallstát, daoine a bhfuil cead cónaithe acu nó  
víosa bailí acu arna eisiúint ag an mBealarúis, agus a chuaigh isteach go neamhdhleathach i 
gcríoch Bhallstáit go díreach tar éis fanacht ar chríoch, na Bealarúise nó idirthuras a 
dhéanamh tríd. 

Leagann an rapóirtéir béim freisin ar an gcás áirithe maidir le náisiúnaigh tríú tír faoi réir 
athligean isteach go dtí an Bhealarúis de réir fhorálacha Airteagal 4 den Chomhaontú. 
Creideann an rapóirtéir gur cheart go n-áireofaí i gcomhaontuithe amach anseo forálacha lena 
ráthófar go ndéanfaí iarracht ar dtús chun iad a thabhairt ar ais go dtí an tír a bhfuil a 
náisiúntacht i ndáil le prionsabal an non-refoulement agus de réir an dlí idirnáisiúnta.

Leagtar amach i roinn III den Chomhaontú na socruithe teicniúla don nós imeachta, agus sna 
hiarscríbhinní tá foirmeacha eiseamláireacha agus liosta de na doiciméad is gá don nós 
imeachta um athligean isteach. Tá rogha mhear san áireamh, in éineacht le rannóg atá ag plé 
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le hoibríochtaí idirthurais.

Déantar foráil i roinn VII do Chomhchoiste um Athghlacadh isteach a chruthú chun a áirithiú 
go gcuirfear an Comhaontú i bhfeidhm go cuí  agus cinntí a dhéanamh maidir le socruithe 
lena chun feidhme aonfhoirmeach.

Tá na cásanna sonracha a bhaineann leis an Danmhairg, an Ríocht Aontaithe agus na hÉireann 
léirithe sa bhrollach. Sa Chomhaontú tá dearbhú le fáil lena sonraítear nach bhfuil feidhm ag 
an gComhaontú leis an Danmhairg, agus dearbhú i ndáil leis an dlúthchomhar leis an Íoslainn 
agus an Iorua maidir le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen. Tá 
dhá dhearbhú ann freisin chun caidreamh a chinneadh le Cónaidhm na hEilvéise agus 
Prionsacht Lichtinstéin 

***

Áitíonn an Rapóirtéir gur cheart go mbeadh an Pharlaimint páirteach agus ar an eolas i ndáil  
le hoscailt agus dul chun cinn na caibidlíochtaí maidir le comhaontú um athligean isteach 
foirmiúil agus neamhfhoirmiúil i gcoitinne agus cuireann sé i bhfáth gur cheart comhaontuithe 
foirmiúla a bheith san áireamh in ionad socruithe neamhfhoirmeálta. I ndáil leis sin, is oth leis 
an rapóirtéir go n-áirítear fós le hAirteagal 18 den Comhaontú um Athligean Isteach an deis 
obair a dhéanamh ar bhonn socruithe neamhfhoirmeálta. 

Leagann an Rapóirtéir i béim freisin ar an ngá le ról lárnach na Parlaiminte maidir le 
faireachán ar chur chun feidhme na gcomhaontuithe sin um athligean isteach i gcomhréir le 
hAirteagal 19. Cuireann an Rapóirtéir i bhfáth nach bhfuil  an tAontas ionadaithe ach ag an  
gCoimisiúin, le cúnamh ó shaineolaithe na mBallstát, maidir leis an gComhchoiste um 
Athghlacadh Isteach. Mar an institiúid a dhéanann ionadaíocht ar shaoránaigh na hEorpa agus 
mar chosantóir an daonlathais agus phrionsabail an Aontais Eorpaigh, d'fhéadfadh an 
Pharlaimint a bheith páirteach san obair a dhéanann an Comhchoiste. Spreagann an Rapóirtéir 
an Coimisiún chun athbhreithniú a dhéanamh ar chomhdhéanamh na gcoistí 
comhbhainistíochta maidir le comhaontuithe a bheidh ann amach anseo. Iarann an rapóirtéir 
ar an gCoimisiún chun an Pharlaimint a chur ar an eolas, ag gach céim, faoi thoradh chur 
chun feidhme na gcomhaontuithe, i gcomhréir le prionsabal an chomhair idir na hinstitiúidí.

Ar deireadh, iarrann an rapóirtéir ar chomhaltaí an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um 
Cheartas agus um Ghnóthaí Baile i bParlaimint na hEorpa tacú leis an tuarascáil agus ar an 
bParlaimint í a fhormheas.


