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4. á chur in iúl gur geal léi an fíoras 
gur thug 900 000 saoránach ón tSeoirsia 
cuairt gan víosa ar Schengen agus ar 
thíortha atá bainteach le limistéar Schengen 
ó mhí an Mhárta 2017; ag tabhairt dá haire 
an líon méadaitheach iarrataí ar thearmann 
ó shaoránaigh na Seoirsia nach bhfuil 
bunús leo agus á iarraidh ar na Ballstáit 
eile uile aitheantas a thabhairt don 
tSeoirsia mar thír thionscnaimh atá 
sábháilte chun dlús a chur faoi phróiseáil 
iarrataí agus athligean isteach den sórt sin; 
á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé go 
ndéanfaidh an tSeoirsia tagarmharcanna 
léirscaoilte víosaí a chur chun feidhme ar 
bhonn leanúnach agus atá an comhar 
méadaithe atá ann idir údaráis 
bhreithiúnacha na Seoirsia agus 
gníomhaireachtaí forfheidhmiúcháin agus 
na Ballstáit chun an choireacht trasteorann 
a laghdú, go háirithe gáinneáil ar dhaoine 
agus gáinneáil ar dhrugaí 
neamhdhleathacha; á chur in iúl gur geal 
léi an comhar neartaithe atá ann idir an 
tSeoirsia agus Europol i dtaca le 
forfheidhmiú idirnáisiúnta an dlí;
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