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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le staid na gCeart Bunúsach san Aontas Eorpach - Tuarascáil Bhliantúil do na 
blianta 2018 - 2019

(2019/2199(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus don Conradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE),

– ag féachaint do na tagairtí a rinneadh i dtuarascálacha roimhe seo i dtaobh staid na 
gceart bunúsach san Aontas Eorpach,

– ag féachaint dá díospóireacht sa seisiún iomlánach maidir leis an ngá atá le beart 
práinneach chun díriú ar easpa dídine san Eoraip, a tionóladh in Strasbourg an 13 Eanáir 
2020,

– ag féachaint do Phrionsabal 19 de Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, ina sonraítear ‘go 
soláthrófar rochtain ar thithíocht shóisialta nó ar chúnamh tithíochta ar dhea-cháilíocht 
dóibh siúd atá i ngátar’,

– ag féachaint d’Airteagal 31 de Cairt Shóisialta na hEorpa athbhreithnithe maidir leis an 
gceart chun tithíochta,

– ag féachaint do na tuairimí arna nglacadh ag Coiste um Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta 
agus Cultúrtha na Náisiún Aontaithe faoin bPrótacal Roghnach a ghabhann leis an 
gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha an 11 Deireadh 
Fómhair 2019 a bhaineann le teachtaireacht Uimh. 37/2018 (E/C.12/66/D/37/2018) 
(López Albán v an Spáinn),

– ag féachaint d’Airteagal 34(3) de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh 
(‘an Chairt’), lena ndearbhaítear an ceart chun cúnamh sóisialta agus tithíochta a fháil 
chun eisiamh sóisialta agus bochtaineacht a chomhrac,

– ag féachaint do thuarascáil Líonra Eorpach um Beartas Sóisialta 2019 dar teideal 
‘Bochtaineacht lucht oibre san Eoraip: staidéar ar bheartais náisiúnta’,

– ag féachaint do thuairim Choimisinéir Chomhairle na hEorpa um Chearta an Duine an 
29 Meitheamh 2018 dar teideal ‘an Ghréig: beart láithreach ag teastáil chun cearta an 
duine atá ag imircigh a chosaint’,

– ag féachaint do Rún 2280 ó Thionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa an 11 
Aibreán 2019 dar teideal ‘ Staid na n-imirceach agus na ndídeanaithe ar oileáin na 
Gréige: ní mór tuilleadh a dhéanamh’,

– ag féachaint dá rún reachtach an 4 Aibreán 2019 maidir leis an togra le haghaidh 
rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Sóisialta na 



PE646.996v01-00 4/13 PR\1197927GA.docx

GA

hEorpa Plus (CSE+)1,

– ag féachaint d’Airteagal 2 de Chairt Shóisialta na hEorpa athbhreithnithe,

– ag féachaint d’Airteagal 31 den Chairt,

– ag féachaint don mholadh ón gComhairle an 9 Aibreán 2019 maidir le beartas 
eacnamaíoch an limistéir euro2,

– ag féachaint dá rún an 10 Deireadh Fómhair 2019 maidir le beartais fostaíochta agus 
shóisialta an limistéir euro3,

– ag féachaint do Straitéis AE i leith na hÓige do 2019-2027,

– ag féachaint do Threoir (AE) 2019/1152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 20 Meitheamh 2019 maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas 
Eorpach4,

– ag féachaint do Threoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do 
chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle5,

– ag féachaint don tuarascáil ón nGrúpa Saineolaithe um Ghníomhaíocht i gCoinne 
Gáinneála ar Dhaoine i gComhairle na hEorpa an 7 Iúil 2017 maidir le cur chun feidhme 
Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Gníomhaíocht in aghaidh Gáinneáil ar 
Dhaoine ag Éirinn (GRETA(2017)28),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 28 Samhain 2018, chuig Parlaimint na 
hEorpa, chuig an gComhairle Eorpach, chuig an gComhairle agus chuig Coiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún agus chuig an mBanc 
Eorpach Infheistíochta dar teideal ‘Pláinéad Glan do chách: fís Eorpach straitéiseach 
fhadtéarmach ar mhaithe le geilleagar rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de’ (COM(2018)0773),

– ag féachaint do Phrionsabal 16 de Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, lena gcuirtear i 
bhfios go láidir go bhfuil sé de cheart ag cách rochtain thráthúil a fháil ar chúram sláinte 
inacmhainne, coisctheach agus leigheasach ar dhea-cháilíocht,

– ag féachaint dá rún an 12 Aibreán 2016 maidir leis an staid sa Mheánmhuir agus an gá 
atá le cur chuige iomlánaíoch ó AE i leith na himirce6,

– ag féachaint dá rún an 5 Deireadh Fómhair 2017 maidir le córais agus dálaí príosún7,

– ag féachaint dá rún an 25 Deireadh Fómhair 2017 maidir le gnéithe de chearta 

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0350. 
2 IO L 136, 12.4.2019, lch. 1.
3 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0033. 
4 IO L 186, 11.7.2019, lch. 105.
5 IO L 188, 12.7.2019, lch. 79.
6 OI C 58, 15.2.2018, lch. 9.
7 IO L 346, 27.9.2018, lch. 94.
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bunúsacha a bhaineann le himeascadh na Romach in AE: Frithghiofógachas a 
chomhrac8,

– ag féachaint dá rún an 3 Bealtaine 2018 maidir le hiolrachas sna meáin agus saoirse na 
meán san Aontas Eorpach9,

– ag féachaint dá rún an 5 Iúil 2018 maidir le treoirlínte do na Ballstáit chun cosc a chur ar 
chabhair dhaonnúil a choiriúlú10,

– ag féachaint dá rún an 25 Deireadh Fómhair 2018 maidir leis an úsáid a bhaineann 
Cambridge Analytica as sonraí úsáideoirí Facebook agus maidir leis an tionchar ar 
chosaint sonraí11,

– ag féachaint dá rún an 14 Feabhra 2019 maidir le cearta daoine idirghnéasacha12,

– ag féachaint dá rún an 14 Feabhra 2019 maidir leis an gceart chun agóid shíochánta a 
dhéanamh agus úsáid chomhréireach fornirt13,

– ag féachaint dá rún an 20 Márta 2019 maidir le cearta bunúsacha daoine de bhunadh 
Afracach san Eoraip14,

– ag féachaint dá rún an 14 Samhain 2019 maidir le coiriúlú gnéasoideachais sa 
Pholainn15,

– ag féachaint dá rún an 26 Samhain 2019 maidir le cearta leanaí tráth chomóradh 30 bliain 
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh16,

– ag féachaint dá rún an 18 Nollaig 2019 maidir le hidirdhealú poiblí agus fuathchaint i 
gcoinne daoine LADTI, lena n-áirítear saorlimistéir LADTI17, 

– ag féachaint dá rún an 16 Eanáir 2020 maidir le héisteachtaí leanúnacha faoi Airteagal 
7(1) CAE maidir leis an bPolainn agus an Ungáir18,

– ag féachaint don chinneadh ón gCúirt Eorpach um Chearta an Duine (ECtHR) an 19 
Nollaig 2017 i gCás A.R. agus L.R. v an Eilvéis (22338/15), lena ndearbhaítear gur chun 
sárleasa an linbh é gnéasoideachas cuimsitheach agus go bhfuil sé i gcomhréir leis an leas 
dlisteanach leanaí a chosaint ar mhí-úsáid ghnéasach agus an tsláinte phoiblí a chosaint, 
rud a chiallaíonn nach gá go mbeadh an ceart ag tuismitheoirí an rogha a dhéanamh diúltú 
do ghnéasoideachas dá gcuid leanaí,

8 IO L 346, 27.9.2018, lch. 171.
9 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0204.
10 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0314.
11 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0433.
12 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0128.
13 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0127.
14 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0239.
15 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0058.
16 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0066.
17 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0101.
18 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0014.
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– ag féachaint don chinneadh ó ECtHR an 13 Meitheamh 2019 i gCás Sh.D. agus eile v 
an Ghréig, an Ostair, an Chróit, an Ungáir, an Mhacadóin Thuaidh, an tSeirbia agus 
an tSlóivéin (141165/16), lena ndearbhaítear gur cheart forlámhas a bheith ag 
fíorleochaileacht an linbh ar stádas neamhrialta leis na bearta is gá arna nglacadh chun 
iad a chosaint agus gur sháraigh na húdaráis Airteagal 5 tríd an gcóras cosanta 
coimeádta a chur i bhfeidhm go huathoibríoch gan aird a thabhairt ar aon roghanna eile 
maidir le coinneáil nó ar an gceanglas faoi dhlí AE chun coinneáil leanaí a sheachaint,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Chomhionannas agus Neamh-Idirdhealú i 
gComhairle na hEorpa an 12 Meán Fómhair 2019 maidir le foréigean cnáimhseach agus 
gínéiceolaíoch, ina mionsonraítear sáruithe tromchúiseacha ar chearta daonna na mban i 
gcomhthéacs soláthar cúraim sláinte,

– ag féachaint don rún ó Thionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa an 3 Deireadh 
Fómhair 2019 maidir le foréigean cnáimhseach agus gínéiceolaíoch (RES 2306), ina n-
iarrann an Tionól ar Bhallstáit Chomhairle na hEorpa foréigean cnáimhseach agus 
gínéiceolaíoch a chomhrac agus ina dtugtar moladh maidir le conas é sin a dhéanamh,

– ag féachaint don tuarascáil ó Choimisinéir Chomhairle na hEorpa um Chearta an Duine 
an 21 Bealtaine 2019 tar éis a cuairt ar an Ungáir ón 4 go dtí an 8 Feabhra 2019 
(CommDH(2019)13),

– ag féachaint don rún ó Thionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa an 28 Meitheamh 
2019 maidir le beartais agus cleachtas brú siar i mBallstáit Chomhairle na hEorpa (RES 
2299),

– ag féachaint do na tuarascálacha ó ENRanna náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta,

– ag féachaint don obair arna déanamh ag Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta 
Bunúsacha (FRA), ag Comhairle na hEorpa agus ag Coimisiún na Veinéise,

– ag féachaint do chásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus ECtHR,

– ag féachaint do Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa an 1 Lúnasa 2011 maidir foréigean 
i gcoinne na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac (‘Coinbhinsiún 
Iostanbúl’),

– ag féachaint d’obair an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí 
Baile, an Choiste um Ghnóthaí Bunreachtúla, an Choiste um Chearta na mBan agus um 
Chomhionannas Inscne agus an Choiste um Achainíocha,

– ag féachaint do Thuarascáil Bhliantúil 2018 ón gCoimisiún maidir le Cur i bhFeidhm 
Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (COM(2019)0257),

– ag féachaint do Thuarascálacha FRA um Chearta Bunúsacha 2018 agus 2019 ó FRA,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla, ón gCoiste um 
Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne agus ón gCoiste um Achainíocha,
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– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 
Ghnóthaí Baile (A9-0000/2020),

A. de bhrí nach aontas airgeadaíocht amháin atá in AE, ach aontas sóisialta freisin, mar a 
chumhdaítear sa Chairt, sa Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, i gCairt 
Shóisialta na hEorpa agus i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta;

B. de bhrí go ndéantar dochar ar leith do mhná Romacha a mhéid a bhaineann le cearta na 
mban agus gur minic a mbíonn orthu dul i ngleic le ciapadh béil, fiosacach, síceolaíoch 
agus ciníoch de chineál urchóideach i suíomhanna cúraim sláinte atáirgthe, mar ab 
amhlaidh i gcás na Bulgáire19, de bhrí go ndearnadh idirdheighilt ar bhonn eitneach ar 
mhná Romacha i saoráidí cúraim sláinte do mháithreacha sa Bhallstát sin, agus go 
gcuirtear i seomraí leithscartha iad le seomraí folctha agus áiseanna itheacháin 
leithscartha20, de bhrí gur cuireadh na Romaigh faoi chleachtais chórasacha steirilithe 
éigeantaigh agus chomhéignigh i roinnt de na Ballstáit, amhail Poblacht na Slóvaice 
agus Poblacht na Seice, agus nár éirigh leo cúitimh leordhóthanacha a fháil, lena n-
áirítear cúiteamh as na sáruithe ar a gcearta daonna dá thoradh sin21,

C. De bhrí gur fhormheas an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus um Chearta an Duine i 
gComhairle na hEorpa imscrúdú an 1 Deireadh Fómhar 2019, maidir le líon 
méadaitheach na bpolaiteoirí náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla a ionchúisíodh as ráitis 
a rinneadh agus iad i mbun fheidhmiú a sainorduithe sa Spáinn22;

D. De bhrí go leantar de thuairisciú a dhéanamh ar fud AE ar go leor cásanna ina mbaintear 
úsáid dhíréireach as forneart i gcoinne léirsitheoirí síochánta, lena n-áirítear léirsitheoirí 
á mbualadh; De bhrí go bhfuil na húdaráis forfheidhmithe dlí i roinnt Ballstát amhail an 

19 Coimisinéir Chomhairle na hEorpa um Chearta an Duine, Cearta agus Sláinte Gnéis agus Atáirgthe na mBan 
san Eoraip, Comhairle na hEorpa, Strasbourg, 2017, lth. 42-44; Cinneadh ón gCoiste Eorpach ar Chearta Sóisialta 
an 5 Nollaig 2018, Lárionad Eorpach um Chearta na Romach v an Bhulgáir, Gearán Uimh. 151/2017; Lárionad 
Eorpach um Chearta na Romach, an cás buaite ag bean Romach a ndearna foireann chiníoch ospidéil ciapadh 
uirthi le linn luí seoil, Lárionad Eorpach um Chearta na Romach, an 18 Eanáir 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
20 Cinneadh ón gCoiste Eorpach ar Chearta Sóisialta an 5 Nollaig 2018, Lárionad Eorpach um Chearta na Romach 
v an Bhulgáir, Gearán Uimh. 151/2017.
21 An Coiste um Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha, Tuairimí deiridh maidir leis an tríú tuarascáil 
thréimhsiúil ón tSlóvaic, an 18 Deireadh Fómhair 2019, E/C.12/SVK/CO/3, míreanna 44-45; an Coiste um 
Idirdhealú Ciníoch a Dhíothú, Tuairimí deiridh maidir leis an dara agus an tríú tuarascáil chomhcheangailte 
thréimhsiúil déag ón tSeicia, an 19 Meán Fómhair 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, míreanna 19-20; an Coiste um 
Idirdhealú Ciníoch a Dhíothú, Tuairimí deiridh maidir leis an aonú agus an dara tuarascáil chomhcheangailte 
thréimhsiúil déag ón tSlóvaic, an 12 Eanáir 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, míreanna 23-34; an Coiste um Chearta 
an Duine, Tuairimí deiridh maidir leis gceathrú tuarascáil ón tSlóvaic, an 22 Samhain 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
míreanna 26-27. 
22 Meabhrán tosaigh ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus um Chearta an Duine i gComhairle na hEorpa, Ar 
cheart polaiteoirí a ionchúiseamh as ráitis a rinneadh agus iad i mbun fheidhmiú a sainorduithe?, an 1 Deireadh 
Fómhair 2019, AS/Jur (2019) 35. 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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Rómáin23, an Spáinn agus an Fhrainc24 ag baint níos mó úsáide as airm ar lú iad a n-
acmhainn chun marú a dhéanamh, amhail bataí, deorghás, gránáidí loiscneacha láimhe, 
airm leictrí-thritheamhacha, canónacha uisce agus piléir rubair chun sluaite léirsitheoirí 
a cheansú nó a ruaigeadh; de bhrí gur díol suntais go háirithe an líon daoine a gortaíodh 
do dona i léirsithe le blianta beaga anuas mar thoradh ar úsáid piléar rubair;

E. de bhrí, trí airm a dhíol le tíortha atá i mbun feachtais bhrúidiúla chogaidh, agus ag 
gníomhú mar thacadóir do thaobhanna atá ina naimhde ag a chéile i gcoinbhleachtaí 
eachtracha, trí thacú le treascairtí i gcoinne ceannairí a toghadh go daonlathach, agus trí 
thacú le smachtbhannaí millteanacha, gur chuir AE leis an ngéarú ar an bhforéigean i 
dtíortha atá leochaileach cheana féin; de bhrí go bhfuil sé d’oibleagáid ar AE faoi dhlí 
AE agus faoin dlí idirnáisiúnta cuidiú leo siúd a thagann chuig AE ar lorg tearmainn; de 
bhrí, thairis sin, nár cheart dó a bheith ina shiocair le hanord a chruthú i dtíortha nach 
tíortha den Aontas Eorpach iad ná a bheith rannpháirteach san obair sin;

F. de bhrí gurb ionann frithbheartaíocht agus sárú ar dhlí AE agus ar an dlí idirnáisiúnta 
agus go gcuireann sé cosc ar imircigh ó thairbhiú de na ráthaíochtaí dlíthiúla atá leagtha 
síos go daingean sna dlíthe sin; de bhrí gur chuir Coimisinéir Chomhairle na hEorpa um 
Chearta an Duine a údar mór imní in iúl i leith na dtuairiscí leanúnacha ar 
fhrithbheartaíochtaí foréigneacha á ndéanamh ag oifigigh forfheidhmithe dlí na Cróite25; 
de bhrí gur chuir Coimisinéir Chomhairle na hEorpa um Chearta an Duine a údair imní 
in iúl i leith chleachtas na ‘bhfillteacha achoimre’ in iamhchríocha Ceuta agus Melilla i 
ndáil le cásanna ECtHR N.D. V an Spáinn agus N.T. v an Spáinn26;

Cearta eacnamaíocha agus sóisialta

1. Á aithint go bhfuil ról tábhachtach ag AE maidir leis an mbochtaineacht agus leis an 
eisiamh sóisialta sna Ballstáit a chosc, agus á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an 
gComhairle cinntí maicreacnamaíocha a dhéanamh bunaithe ar na cearta bunúsacha a 
chumhdaítear sa Chairt;

2. á chur i bhfios go láidir go raibh tionchar mór ag éifeachtaí na mbeart dian ar chreatlach 
shóisialta AE in go leor Ballstáit agus go leantar de sin inniu – ag cur leis an 
neamhionannas atá ag dul i méid cheana féin agus ag sárú cearta bunúsacha – agus go 
ndéanann sé difear do mhná, d’imircigh, do Romaigh don Lucht Siúil agus do ghrúpaí 
eile atá faoi mhíbhuntáiste le fíochmhaireacht ar leith;

23 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Samhain 2018 maidir leis an smacht reachta sa Rómáin (Téacsanna arna 
nglacadh, P8_TA(2018)0446)
24 Coimisinéir Chomhairle na hEorpa um Chearta an Duine, Laghdú ar spás le haghaidh saoirse comhthionóil 
shíochánta, Comhairle na hEorpa, Strasbourg, 2019; Coimisinéir Chomhairle na hEorpa um Chearta an Duine, 
Meabhrán maidir leis an ord poiblí agus saoirse comhthionóil a choimeád i gcomhthéacs ghluaiseacht na ‘veiste 
buí’ sa Fhrainc, Comhairle na hEorpa, Strasbourg, 2019; Coimisinéir Chomhairle na hEorpa um Chearta an Duine, 
Cosaint na gceart maidir leis an tsaoirse tuairimí a nochtadh agus comhthionóil shíochánta le linn léirsithe na 
seachtaine seo caite sa an Chatalóin, Comhairle na hEorpa, Strasbourg, 2019; 
25Litir ó Choimisinéir Chomhairle na hEorpa um Chearta an Duine chuig Príomh-Aire na Cróite an 20 Meán 
Fómhair 2018; Coimisinéir Chomhairle na hEorpa um Chearta an Duine, ní mór don Bhoisnia agus an 
Heirseagaivéin an campa i Vučjak a dhúnadh láithreach bonn agus bearta nithiúla a ghlacadh chun an chóir a 
fhaigheann imircigh sa tír sin a fheabhsú, Comhairle na hEorpa, 2019
26Idirghabháil tríú páirtí ag Coimisinéir Chomhairle na hEorpa um Chearta an Duine an 22 Márta 2018, N.D. v an 
Spáinn agus N.T. v an Spáinn, CommDH(2018)11.
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3. á chur i bhfios go láidir nach ionann tithíocht agus tráchtearra, gur riachtanas é, agus 
nach féidir le saoránaigh a bheith rannpháirteach go hiomlán sa tsochaí agus rochtain a 
fháil ar chearta bunúsacha dá huireasa; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
comhtháthú a dhéanamh ar na moltaí a rinne Coimisinéir Chomhairle na hEorpa um 
Chearta an Duine ina tuairim an 23 Eanáir 2020 dar teideal ‘An ceart chun tithíochta 
inacmhainne: Dualgas faillithe na hEorpa’, go háirithe an moladh gur cheart do na 
Ballstáit uile glacadh go mear lena bheith faoi cheangal ag Airteagal 31 de Chairt 
Shóisialta na hEorpa athbhreithnithe maidir leis an gceart chun tithíochta, agus dlús a 
chur le hinfheistíocht i dtithíocht shóisialta agus inacmhainne chun deireadh chur le 
hualach na n-ardchostas tithíochta, go háirithe i measc grúpaí atá faoi mhíbhuntáiste 
agus grúpaí leochaileacha;

4. á chur bhfáth Airteagal 37 den Chairt, lena ndearbhaítear nach mór bearta chun an 
comhshaol a chosaint a chomhtháthú i mbeartais an Aontais, agus á chreidiúint nach 
mór gurb é sin an treoirphrionsabal do na beartais mhaicreacnamaíocha uile, thar aon 
bhreithniú eile maidir le cúrsaí eacnamaíocha, chun dul i ngleic leis an mbagairt is 
suntasaí atá le sárú ag an gcine daonna agus chun a áirithiú go mbeidh an ceart ar 
thodhchaí ag gach uile dhuine;

An ceart chun cóir chomhionann

5. á athdhearbhú nach mór go mbeadh smacht ag mná agus ag cailíní ar a gcolainn agus a 
ar a ngnéasacht; á iarraidh ar an Ballstáit gnéasoideachas cuimsitheach, rochtain éasca 
do mhná ar phleanáil teaghlaigh agus réimse iomlán seirbhísí sláinte atáirgthe agus 
gnéis a ráthú, lena n-áirítear modhanna frithghiniúna nua-aimseartha agus ginmhilleadh 
sábháilte agus dlíthiúil;

6. á dhearbhú go láidir gur cineál foréigin i gcoinne na mban agus na gcailíní gurb ea 
diúltú do sheirbhísí sláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe agus á chur i bhfios go láidir 
gur rialaigh ECtHR ar ócáidí éagsúla go ndéantar cearta an duine do mhná a shárú le 
dlíthe sriantacha ginmhillte agus le cosc a chur ar rochtain ar ghinmhilleadh dlíthiúil; á 
athdhearbhú nach bhféadfar ceart na mban nó na gcailíní rochtain a fháil ar chúram 
atáirgthe a shárú de thoradh diúltú ó ghairmithe leighis do raon iomlán seirbhísí sláinte 
atáirgthe agus gnéis a sholáthar ar fhorais phearsanta;

7. ag cáineadh go láidir leithscaradh eitneach na mban Romach i saoráidí cúraim sláinte do 
mháithreacha; á iarraidh ar na Ballstáit cineálacha uile leithscartha eitnigh i saoráidí 
sláinte a thoirmeasc láithreach bonn, lena n-áirítear suíomhanna cúram sláinte do 
mháithreacha; á iarraidh ar an Ballstáit leigheasanna éifeachtacha agus tráthúla a áirithiú 
do na daoine sin a thagann slán as steiriliú éigeantach agus comhéigneach, lena n-
áirítear trí scéimeanna éifeachtacha cúitimh a bhunú;

8. ag cáineadh na fuathchoireachta agus na fuathchainte arna spreagadh ag ciníochas, ag 
seineafóibe nó ag éadulaingt reiligiúnach, nó ag an gclaontacht ar fhorais an 
mhíchumais, an ghnéaschlaonta, na féiniúlachta inscne, na saintréithe gnéasacha nó an 
stádais mhionlaigh;

Saoirsí

9. ag cáineadh iarrachtaí arna ndéanamh ag rialtais soláthraithe na meán a cháineann iad a 
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chur ina dtost agus deireadh a chur le saoirse agus iolrachas na meán, lena n-áirítear ar 
bhealaí sofaisticiúla nach mbíonn de ghnáth mar thoradh orthu go gcuirfear foláireamh 
faoi bhráid Ardán Chomhairle na hEorpa chun Iriseoireacht agus Sábháilteacht Iriseoirí 
a Chosaint, amhail soláthraithe tráchtála na meán á gceannach ag comhaltaí rialtais agus 
ag a gcairde fabhair agus soláthraithe na meán seirbhíse poiblí á bhfuadach ar mhaithe 
le leasanna páirtiseánacha;

10. ag cáineadh an úsáid a bhaintear as idirghabhálacha foréigneacha agus díréireacha ag na 
húdaráis forfheidhmithe dlí le linn léirsithe síochánta; á mholadh do na húdaráis 
ábhartha náisiúnta imscrúdú trédhearcach, neamhchlaonta, neamhspleách agus 
éifeachtach a áirithiú i gcás ina bhfuil amhras ann i leith úsáid fórsa dhíréirigh nó ina 
líomhnaítear gur baineadh úsáid as fórsa díréireach; á mheabhrú go bhfuil na 
gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí go hiomlán cuntasach i leith chomhlíonadh a 
ndualgas agus as a gcomhlíontacht leis na creataí ábhartha dlíthiúla agus oibríochtúla;

11. á chur in iúl gur cúis mhór imní di an laghdú méadaitheach atá ag teacht ar an spás don 
tsochaí shibhialta neamhspleách i roinnt de na Ballstáit; á mheabhrú á thábhachtaí atá 
cistiú leordhóthanach a áirithiú chun tacú le gníomhaíochtaí na sochaí sibhialta;

Cearta bunúsacha na n-imirceach, na n-iarrthóirí tearmainn agus na ndídeanaithe

12. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit an Moladh ó Choimisinéir Chomhairle 
na hEorpa um Chearta an Duine ó mhí an Mheithimh 2019 a chur chun feidhme dar 
teideal ‘Daoine á dtabhairt slán. Cearta á gcosaint. Ag dúnadh na bearna cosanta do 
dhídeanaithe agus d’imircigh i réigiún na Meánmhara’27;

13. á chur in iúl gur cúis mhór imní di na tuairiscí leanúnacha ar fhrithbheartaíochtaí 
foréigneacha á ndéanamh ag oifigigh forfheidhmithe an dlí i roinnt de na Ballstáit; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit an cás a imscrúdú agus bearta 
éifeachtacha a chur i gcrích chun a áirithiú go gcuirfear deireadh le beartais agus 
cleachtais den sórt sin, lena n-áirítear trí chistí d’fhaireachas teorainneacha a chur ar 
choinneáil agus trína áirithiú go ndéanfaidh na hombudsmain náisiúnta agus ENRanna 
faireachán neamhspleách ar ghníomhaíochtaí rialaithe teorann;

An smacht reachta agus an comhrac i gcoinne an éillithe

14. á iarraidh ar institiúidí AE agus ar na Ballstáit an t-éilliú córasach a chomhrac go 
diongbháilte agus ionstraimí éifeachtacha a cheapadh chun an t-éilliú a chosc, a 
chomhrac agus smachtbhannaí a fhorchur ina leith agus chun calaois a chomhrac, mar 
aon le faireachán rialta a dhéanamh ar an úsáid a bhaintear as cistí poiblí; á iarraidh ar 
an gCoimisiún tús a chur arís lena fhaireachán agus tuairisciú frith-éillithe láithreach 
bonn, lena dtagraítear d’institiúidí AE agus do na Ballstáit; á iarraidh ar na Ballstáit uile 
moltaí GSE a chomhlionadh28;

15. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
28 Grúpa Stát i gcoinne na hÉillitheachta

//tradstudiopproj/PWF$/WF_GA/projects/FdR/1197/1197927ENMef/v1/ga-IE/m%C3%ADr:b%C3%A1n
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tráth chomóradh deich mbliana chur chun feidhme Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh, is oiriúnach agus is iomchuí meastóireacht a dhéanamh ar an staid ina bhfuilimid 
anois, chun measúnú a dhéanamh ar an mbealach is fearr chun bogadh ar aghaidh. Éacht 
tábhachtach de chuid an Aontais is ea an Chairt agus ina bhfuil cearta bunúsacha suntasacha 
atá fíor-riachtanach chun Eoraip a chruthú ina ligtear do gach saoránach a lánacmhainneacht 
agus a ndínit dhaonna a bhaint amach. Mar sin féin, ní mór dúinn a aithint gur fada átaimid 
fós ó na cuspóirí sin a bhaint amach. Tá fadhbanna in go leor de na Ballstáit agus laistigh den 
Aontas féin, ar fadhbanna iad atá fréamhaithe go domhain, ó easpa mhór lánpháirtithe na 
Cairte i dtosaíochtaí eacnamaíocha agus polaitiúla an Aontais, go dtí an easpa suntasach 
feasachta ina leith i measc reachtóirí agus na sochaí sibhialta, lena n-áirítear iad siúd is mó a 
bhainfeadh tairbhe as forálacha na Cairte.

Ina cúis imní inar mó í ná fiú easpa feasachta, is ea an bonn a bheith á bhaint ar bhonn 
gníomhach de chearta ar fud an Aontais, agus leis an méadú atá ag teacht ar smaointe ciníocha 
agus seineafóbacha, mar aon leis an Ioslamafóibe fhorleathan, agus an foréigean i gcoinne na 
ndídeanaithe, na n-iarrthóirí tearmainn agus na n-imirceach. Chomh maith leis sin, rinneadh 
ionsaithe comhbheartaithe i roinnt de na Ballstáit ar shaoirse an phreasa agus ar shaoirse 
comhthionóil; agus gur tharla scannail chaimiléireachta agus bagairtí tromchúiseacha ar an 
smacht reachta ar na leibhéil is airde den tsochaí. Idir an dá linn, is ann d’forbairtí 
frithráiteacha ar fud an Aontais, agus tá cearta na mban agus na gcailíní agus an phobail 
LADTI á gcur chun cinn go mór i roinnt tíortha, le tacaíocht dhíograiseach do chearta 
ginmhillte agus do phósadh comhghnéis, agus i dtíortha eile, tá na cearta sin á mbaint á gcur 
faoi chois.

Sa chomhthéacs sin, nuair atá go leor saincheisteanna móra os comhair an Aontais ag an am 
céanna, is beag fiúntas atá ag baint leis an tuarascáil seo chun athphlé a dhéanamh ar an liosta 
saincheisteanna ar fad a bhaineann le cearta an duine laistigh den Aontas, bíodh sin i dtaca le 
feasacht a mhúscailt nó le hiarracht a dhéanamh na cearta sna limistéir sin a fhíorú. Nuair a 
chuirtear gach rud in ord tosaíochta, ní chuirtear aon rud in ord tosaíochta. Bhí an Rapóirtéir 
ag dréim leis go mbeadh an tuarascáil níos gonta agus níos dírithe, chun go mbeadh an 
teachtaireacht pholaitiúil níos láidre. Dá bhrí sin, sa tuarascáil, tá roinnt ábhair imní maidir le 
cearta an duine nár tarraingíodh anuas. Ní hé sin toisc nach bhfuil siad tábhachtach go leor, 
ach go mbeidh tuarascálacha eile ó LIBE á scrúdú go mion i rith 2020. Dá bharr sin, bhí ar 
chumas an Rapóirtéir a bheith níos roghnaí agus aghaidh a thabhairt ar údair imní 
bhunúsacha, chun díriú air, agus aird a thabhairt ar na bealaí nach bhfuil siad á mbreithniú, nó 
ina bhfuil siad i mbaol.

Áiríodh an iliomad tagairtí sa tuarascáil don Chairt um Chearta Bunúsacha. Is é is cuspóir le 
tagairt a dhéanamh arís agus arís eile don reachtaíocht seo ná saoránaigh a spreagadh chun a 
bheith ar an eolas faoina gcearta atá cumhdaithe sa Chairt, agus lánpháirtiú na Cairte sa phlé 
ar chearta bunúsacha agus ar chearta an duine a spreagadh. Trí úsáid níos mó a bheith á baint 
ag saoránaigh as an gCairt sa dlíthíocht straitéiseach, déantar príomhshruthú ar na smaointe 
agus ar chearta dlíthiúla na Cairte araon, agus tugtar tuilleadh dlisteanachta don doiciméad. Ar 
an ábhar sin, ós rud é go ndéanann saoránaigh nó grúpaí den tsochaí shibhialta caingean dlí a 
thionscnamh i gcoinne sáruithe líomhnaithe ar chearta an duine ó na Ballstáit, ligtear don 
tuarascáil bhliantúil seo tagairt a dhéanamh do chásanna den sórt sin. Ar an dóigh sin, féadfar 
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an dlíthíocht sin a úsáid chun tacú le héilimh a dhéanfar laistigh den tuarascáil. Leis an méid 
sin, agus le cur chuige foriomlán na tuarascála, táthar ag dréim go bhféadfaí iad a ghlacadh 
mar straitéis ag dul chun cinn le tuarascálacha a dhéanfar amach anseo.

Bhain an Rapóirtéir úsáid as an gcéad chuid den tuarascáil chun aird a tharraingt ar na tograí 
agus na moltaí a rinne Parlaimint na hEorpa, an Coimisiún agus an Chomhairle maidir le staid 
na gceart bunúsach mar atá siad laistigh de AE faoi láthair. Thairis sin, bhain an Rapóirtéir 
úsáid as an gcuid seo chun béim a leagan ar obair Chomhairle na hEorpa, lena n-áirítear GSE 
agus cásdlí ECtHR, mar aon le nósanna imeachta leanúnacha um shárú i gcoinne Bhallstáit 
AE. Rinneadh é sin chun aird a tharraingt ar sháruithe tromchúiseacha ar chearta bunúsacha a 
tharla in 2018 agus in 2019 laistigh den Aontas Eorpach. Níl aon bhunchúis ná aon chlár oibre 
ag baint le haird a tharraingt ar sháruithe ar chearta an duine i dtíortha ar leith. Ní mór go 
mbeadh sé soiléir ar bhonn follasach go ndearna Ballstáit uile AE cearta bunúsacha á sárú uair 
éigin. Mar sin féin, ní mór dúinn an fhimíneacht a sheachaint agus samplaí agus sáruithe ar 
chearta an duine ar fud an Aontais a chur in iúl, cibé áit ina dtarlaíonn siad. Ní mór dúinn na 
Ballstáit a thabhairt chun cuntais ar bhonn comhionann agus gan dochar dá seasamh laistigh 
de AE nó gan beann air. Bhíothas drogallach i leith tíortha áirithe a ghairm, nó ar a laghad, 
tíortha ar leith. Mar sin féin, má mhaíonn muid go dtugaimid urraim don Chairt um Chearta 
Bunúsacha agus do reachtaíocht eile idirnáisiúnta agus don reachtaíocht ar fud AE a ceapadh 
chun cearta an duine a chosaint, níor cheart go mbeadh aon tionchar aige sin air: is ionann 
sárú ar chearta bunúsacha agus sárú ar chearta bunúsacha, cibé Stát atá freagrach as.

Cuirtear tús leis an dara cuid den tuarascáil lena ndírítear ar chearta eacnamaíocha agus 
sóisialta. Táthar den tuairim go bhfuil na cearta sin nasctha go dlúth leis an gcosaint ar 
eisiamh sóisialta, amhail an bhochtaineacht, an easpa dídine, neamhshláine fostaíochta, 
rochtain ar chúram sláinte agus cosaint an chomhshaoil. Mura nglacann na Ballstáit agus an 
tAontas ina n-iomláine straitéis fhadtéarmach, a théann i ngleic leis na réimsí sin ar bhealach 
comhtháite, tá sé cinnte go rachaidh na treochtaí diúltacha a chonacthas sna réimsí sin in olcas 
ar fud an Aontais. Sna moltaí a tugadh i ndáil leis sin, iarrtar ar an Aontas agus ar na Ballstáit 
cur chuige a ghlacadh lena leagtar béim ar ghné shóisialta an Aontais agus ar an ról 
ríthábhachtach atá acu maidir leis an mbochtaineacht agus leis an eisiamh sóisialta a chosc. 
Cuireadh béim ar staid na ngrúpaí leochaileacha i réimse na gceart eacnamaíoch agus sóisialta 
agus ar fud na tuarascála. De bhrí gurb iad na grúpaí sin is géire a bhraitheann é nuair a 
bhíonn cearta bunúsacha faoi bhagairt nó faoi shárú fiú. Is dearbhchearta iad na cearta 
bunúsacha go teoiriciúil; mar sin féin, nuair nach bhfuil acmhainn chobhsaí mhaireachtála ag 
saoránaigh, nuair nach féidir leo rochtain a fháil ar chúram sláinte ná ar oideachas ná ar 
bhunchearta eile eacnamaíocha, ní féidir leo talamh slán a dhéanamh de go gcosnófar a 
gcearta bunúsacha. Má táimid dáiríre faoi na cearta sin, ní mór a gcosaint a shníomh trí gach 
cinnteoireacht laistigh den Aontas agus ar fud an Aontais. Ní mór cinntí maidir leis an 
gcomhshaol agus maidir le cosaint an chomhshaoil a bheith san áireamh anseo freisin. Ar an 
mbunleibhéal seo, ní coincheap teibí é an comhshaol, ach ní is ea é nach mór a fheiceáil agus 
a láimhseáil mar shaincheist shóisialta. Leis an dearcadh seo ina leith, tagann ceisteanna 
ábhartha chun cinn, amhail an méid seo a leanas: ‘cé aige atá rochtain ar uisce glan agus ar aer 
neamhthruaillithe; ar bhia cothaitheach; ar dhiúscairt chuimsitheach dramhaíola; cé hiad na 
limistéir a choimeádtar glan agus cé hiad na limistéir a fhágtar gan chóiriú?’ Níl aon 
idirdhealú idir an ‘comhshaol’ agus an ‘tsochaí’. Thairis sin, ní mór beartais maidir le cosaint 
an chomhshaoil a cheapadh chun cuimsiú sóisialta a spreagadh, gan ualaí deacra a chruthú 
nach féidir le gnáthdhaoine a bheith thíos leo, rud a d’fhéadfadh daoine a bhrú i dtreo 
tuilleadh bochtaineachta nó eisiaimh.
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Ó thaobh an chirt chun cóir chomhionann de, dhírigh an Rapóirtéir ar chearta atáirgthe i 
gcoitinne, agus go háirithe do mhná Romacha. Tá an ceart chun do cholainn féin a rialú ar 
cheann de na cearta bunúsacha is bunúsaí nach mór aghaidh a thabhairt air má tá mná chun 
comhionannas a bhaint amach. Cé go bhfuil dul chun cinn tábhachtach déanta maidir le 
soláthar ginmhillte i roinnt de na Ballstát, i mBallstáit eile, tá an rochtain á creimeadh. Thug 
an Rapóirtéir dá haire go bhfuil ráitis sa tuarascáil seo gach uile bhliain maidir le hidirdhealú i 
gcoinne na Romach i gcoitinne. Is léir nach bhfuil aon tionchar aige sin ar chúrsaí, toisc go 
leantar d’idirdhealú den sórt sin. Shíleamar gurbh fhearr an chur chuige é an méid sin a chur 
in iúl, chun cáineadh iomlán a dhéanamh ar an bhfíoras go bhfuil mná Romacha leithscartha 
in ospidéil mháithreachais in AE againn in 2020 agus nach ceadmhach dóibh na leithris ná na 
háiseanna céanna a úsáid agus a bhíonn in úsáid ag mná eile. Is ann do steiriliú éigeantach ar 
mhná Romacha, atá ar siúl laistigh den Aontas, atá ar cheann de na samplaí is grafacha den 
fhoréigean i gcoinne neamhspleáchas coirp na mban. Conas mar is féidir leis sin a bheith 
amhlaidh, nuair a dhéanaimid ráiteas i ndiaidh ráitis, ag cáineadh leitheadúlacht an 
idirdhealaithe i gcoinne na Romach? Nuair a admhaíonn na Ballstáit sin go n-urramaíonn siad 
chearta bunúsacha? Ní féidir glacadh leis sin. Ní leor cur chuige ginearálta. Ní mór dúinn dul i 
ngleic leis an mbarbarachas seo, agus is é a chur de dhroim seoil.

Ar an gcaoi chéanna, ní mór dúinn iad siúd atá ag baint an bhoinn de shaoirsí bunúsacha a 
ainmniú, amhail an ceart agóide agus cumas na saoránach iad siúd atá i gcumhacht a thabhairt 
chun cuntais trí eagrú i dteannta a chéile. Chonaiceamar foréigean brúidiúil na bpóilíní i 
gcoinne agóideoirí i roinnt tíortha agus chonaiceamar príosúnacht na bparlaiminteoirí, cuid 
acu le pianbhreitheanna d’os cionn deich mbliana, as ligean do phobalbhreith dhaonlathach a 
bheith ann. Cén fáth an ngaireann Parlaimint na hEorpa sáruithe ar an smacht reachta i roinnt 
Ballstát, ach go bhfanann sí ina tost i gcás Ballstát eile?

Caitheann Parlaimint na hEorpa a lán ama agus í ag plé le cruachás na ndídeanaithe, na n-
iarrthóirí tearmainn agus na n-imirceach. Tá sé sin ar cheann de na tástálacha is mó ar 
thiomantas an Aontais do chearta bunúsacha, agus tá scoilteanna ollmhóra inár gcóras, lenár 
bhfreagracht do thíortha amhail an Tuirc agus an Libia á seachfhoinsiú, agus cuntais ar 
fhrithbheartaíochtaí foréigneacha agus neamhdhleathacha ar theorainneacha an Aontais. Ní 
mór na sáruithe sin ar ár bhfreagracht dhleathach a ghairm. Ach ní leor an méid sin. Ní mór 
dúinn beartais eachtracha agus chomhshaoil na mBallstát a nascadh, agus na cúiseanna leis na 
daoine sin a bheith ina n-iarrthóirí tearmainn ar an gcéad dul síos á gcur san áireamh, amhail 
cuideachtaí ilnáisiúnta Eorpacha atá ag robáil an domhain theas, tionchar an athraithe aeráide 
ar na limistéir sin den domhan mar thoradh ar an domhandú, agus go háirithe ról na mBallstát 
ag tacú le treascairtí i gcoinne rialtais thofa agus smachtbhannaí millteanacha, gan trácht ar 
airm a dhíol leo siúd atá i mbun cogaí brúidiúla. Mura dtéimid i ngleic leis na saincheisteanna 
sin agus mura gcosnaímid an ceart atá ag daoine ar fud an domhain maireachtáil go sábháilte 
agus go rathúil ina dtíortha féin, ní bheimid in ann cuspóirí na Cairte a bhaint amach go 
hiomlán choíche.


