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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

9.9.2020 A9-0136/2

Amendment 2
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0136/2020
Sven Mikser
Tuarascáil ar chur chun feidhme Chomhaontú Comhlachais AE leis an tSeoirsia
(2019/2200(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 1 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 1a. á chur i bhfáth gur cheart go 
mbeadh sé d’aidhm ag Comhpháirtíocht 
AE an Oirthir agus Comhaontuithe 
Comhlachais de chuid AE le tíortha 
rannpháirteacha idirphlé a chothú agus 
comhar comhthairbheach a chur chun 
cinn leis na tíortha sin a bhfuil naisc 
láidre acu le Cónaidhm na Rúise freisin; 
á chur i bhfios nach féidir an teannas 
leanúnach sa tSeoirsia agus i dtíortha eile 
Chomhpháirtíocht an Oirthir a réiteach 
ach amháin trí idirphlé cuimsitheach lena 
gcuirfear na páirtithe uile san áireamh; á 
chur in iúl gurb oth léi, dá bhrí sin, gur 
thángthas i dtír ar CC chun coimhlint idir 
an tSeoirsia agus a comharsana a 
spreagadh chun aimhleasa na síochána 
agus na cobhsaíochta ag teorainn thoir 
AE;

Or. en
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9.9.2020 A9-0136/3

Leasú 3
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0136/2020
Sven Mikser
Tuarascáil ar chur chun feidhme Chomhaontú Comhlachais AE leis an tSeoirsia
(2019/2200(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 2 d (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

2. á athdhearbhú a lántacaíocht do 
cheannasacht agus d’iomláine chríochach 
na Seoirsia laistigh dá teorainneacha a 
aithnítear go hidirnáisiúnta agus ag 
athdhearbhú a tiomantas leanúint de 
rannchuidiú le réiteach síochánta a fháil ar 
an gcoinbhleacht idir an Rúis agus an 
tSeoirsia, lena n-áirítear trí Ionadaí 
Speisialta AE do Chugas Theas agus don 
ghéarchéim sa tSeoirsia, 
comhchathaoirleacht ar Idirphlé 
Idirnáisiúnta na Ginéive, gníomhaíochtaí 
Mhisean Faireacháin AE (EUMM) agus an 
beartas neamhaitheantais agus 
rannpháirtíochta; ag cáineadh go láidir 
forghabháil neamhdhleathach réigiúin 
Abcáis agus Tskhinvali/Oiséit Theas na 
Seoirsia ag Cónaidhm na Rúise agus 
suiteáil neamhdhleathach fálta sreinge agus 
constaicí saorga eile (‘teorannú’) atá ar siúl 
faoi láthair feadh na Líne Teorann Riarthaí 
a dhéanann gníomhaithe slándála na Rúise 
agus na hOiséite Theas de facto agus á 
chur i bhfáth gur gá deireadh a chur leis na 
sáruithe sin ar an dlí idirnáisiúnta; á 
éileamh ar na húdaráis de facto in Abcáis 
agus i réigiún Tskhinvali/na hOiséite Theas 
na pointí trasnaithe a athoscailt gan mhoill 
agus staonadh ó shrian a chur ar 
shaorghluaiseacht sna réigiúin sin; á 
iarraidh ar Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do 

2. á athdhearbhú a lántacaíocht do 
cheannasacht agus d’iomláine chríochach 
na Seoirsia laistigh dá teorainneacha a 
aithnítear go hidirnáisiúnta agus ag 
athdhearbhú a tiomantas leanúint de 
rannchuidiú le réiteach síochánta a fháil ar 
an gcoinbhleacht idir an Rúis agus an 
tSeoirsia, lena n-áirítear trí Ionadaí 
Speisialta AE do Chugas Theas agus don 
ghéarchéim sa tSeoirsia, 
comhchathaoirleacht ar Idirphlé 
Idirnáisiúnta na Ginéive, gníomhaíochtaí 
Mhisean Faireacháin AE (EUMM) agus an 
beartas neamhaitheantais agus 
rannpháirtíochta; ag cáineadh go láidir 
forghabháil neamhdhleathach réigiúin 
Abcáis agus Tskhinvali/Oiséit Theas na 
Seoirsia ag Cónaidhm na Rúise agus 
suiteáil neamhdhleathach fálta sreinge agus 
constaicí saorga eile (‘teorannú’) atá ar siúl 
faoi láthair feadh na Líne Teorann Riarthaí 
a dhéanann gníomhaithe slándála na Rúise 
agus na hOiséite Theas de facto agus á 
chur i bhfáth gur gá deireadh a chur leis na 
sáruithe sin ar an dlí idirnáisiúnta; á 
éileamh ar na húdaráis de facto in Abcáis 
agus i réigiún Tskhinvali/na hOiséite Theas 
na pointí trasnaithe a athoscailt gan mhoill 
agus staonadh ó shrian a chur ar 
shaorghluaiseacht sna réigiúin sin; á 
iarraidh ar Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do 
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Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála, agus chuig na Ballstáit an 
próiseas seo a cháineadh; ag cur béim ar an 
bhfíoras go gcumhdaíonn CC críoch na 
Seoirsia ina hiomláine, lena n-áirítear a 
réigiúin atá faoi fhorghabháil, agus a bhfuil 
mar aidhm aige a bheith chun tairbhe do 
dhaonra uile na tíre; á iarraidh ar 
Chónaidhm na Rúise a hoibleagáidí faoi 
chomhaontú an tsosa comhraic a ndearna 
AE idirghabháil air an 12 Lúnasa 2008 a 
chomhlíonadh, go háirithe a fórsaí míleata 
a tharraingt siar ó chríocha na Seoirsia atá 
faoi fhorghabháil agus ligean do EUMM 
rochtain iomlán a bheith aige ar chríoch 
uile na Seoirsia; á iarraidh ar an tSeirbhís 
Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS), 
ina leith sin, na forálacha nach bhfuil 
comhlíonta fós ag Cónaidhm na Rúise a 
chur in iúl go soiléir; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar SEGS a n-iarrachtaí a 
fheabhsú chun réiteach síochánta a fháil ar 
an gcoinbhleacht trí úsáid a bhaint as gach 
ionstraim taidhleoireachta, lena n-áirítear 
trí EUMM agus Ionadaí Speisialta AE do 
Chugas Theas agus don ghéarchéim sa 
tSeoirsia, agus leanúint de thacaíocht a 
thabhairt do phacáiste Pharlaimint na 
Seoirsia ‘Céim i dtreo Todhchaí níos 
Fearr’agus teagmháil idir daoine agus 
bearta forbartha muiníne a chothú; á chur 
in iúl gur geal léi iarrachtaí na Seoirsia 
dea-chaidreamh comharsanachta agus 
comhar cuiditheach a chur chun cinn i 
measc thíortha Chugas Theas;

Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála, agus chuig na Ballstáit an 
próiseas seo a cháineadh; ag cur béim ar an 
bhfíoras go gcumhdaíonn CC críoch na 
Seoirsia ina hiomláine, lena n-áirítear a 
réigiúin atá faoi fhorghabháil, agus a bhfuil 
mar aidhm aige a bheith chun tairbhe do 
dhaonra uile na tíre; á iarraidh ar na 
páirtithe uile a n-oibleagáidí faoi 
chomhaontú shos comhraic Medvedev-
Sarkozy an 12 Lúnasa 2008 a 
chomhlíonadh, go háirithe na fórsaí 
míleata uile a tharraingt siar ó chríocha na 
Seoirsia atá faoi fhorghabháil agus ligean 
do EUMM rochtain iomlán a bheith aige ar 
chríoch uile na Seoirsia; á iarraidh ar an 
tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí (SEGS), ina leith sin, na 
forálacha nach bhfuil comhlíonta fós ag 
Cónaidhm na Rúise a chur in iúl go soiléir; 
á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar SEGS a 
n-iarrachtaí a fheabhsú chun réiteach 
síochánta a fháil ar an gcoinbhleacht trí 
úsáid a bhaint as gach ionstraim 
taidhleoireachta, lena n-áirítear trí EUMM 
agus Ionadaí Speisialta AE do Chugas 
Theas agus don ghéarchéim sa tSeoirsia, 
agus leanúint de thacaíocht a thabhairt do 
phacáiste Pharlaimint na Seoirsia ‘Céim i 
dtreo Todhchaí níos Fearr’agus teagmháil 
idir daoine agus bearta forbartha muiníne a 
chothú; á chur in iúl gur geal léi iarrachtaí 
na Seoirsia dea-chaidreamh 
comharsanachta agus comhar cuiditheach a 
chur chun cinn i measc thíortha Chugas 
Theas;

Or. en


