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8. ag tabhairt dá haire go mbeidh na 
toghcháin pharlaiminteacha atá beartaithe 
ríthábhachtach maidir le dintiúir 
dhaonlathacha na Seoirsia a dheimhniú 
agus á chur in iúl an dóchas atá aici, dá 
bhrí sin, d’fheachtas toghcháin a mbeidh 
iomaíocht chothrom mar chuid de; á 
iarraidh ar údaráis na Seoirsia na moltaí ó 
ESCE/ODIHR a chur chun feidhme agus 
aghaidh a thabhairt orthu go mear agus 
athbhreithniú a dhéanamh ar reachtaíocht 
ábhartha chun díriú ar na heasnaimh agus 
dúshláin a shainaithnítear, lena n-áirítear 
mí-úsáid acmhainní poiblí d’fheachtas 
polaitiúil agus modhanna míchuí eile 
maoinithe feachtais, saoirse ó phionós i 
gcás foréigin, scaipeadh na fuathchainte 
agus na seineafóibe, ceannach vótaí, 
ionadaíocht an fhreasúra sa Riarachán 
Toghcháin, agus cumas na vótálaithe, go 
háirithe státseirbhísigh, ‘vótáil saor ó bhrú 
agus gan baol díoltais’1; á iarraidh ar na 
húdaráis obair eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta agus na mbreathnóirí toghcháin a 
choimirciú chun go bhféadfaidh siad a 
ngníomhaíochtaí a dhéanamh gan aon 
imeaglú nó gan aon chur isteach;

__________________________
1 Tuarascáil deiridh ó Mhisean 
Breathnóireachta Toghchán ODIHR an 28 
Feabhra 2019 ar an toghchán 
uachtaránachta sa tSeoirsia, lch. 30.

8. ag tabhairt dá haire go mbeidh na 
toghcháin pharlaiminteacha atá beartaithe 
ríthábhachtach maidir le dintiúir 
dhaonlathacha na Seoirsia a dheimhniú 
agus á chur in iúl an dóchas atá aici, dá 
bhrí sin, d’fheachtas toghcháin a mbeidh 
iomaíocht chothrom mar chuid de; á 
iarraidh ar údaráis na Seoirsia na moltaí ó 
ESCE/ODIHR a chur chun feidhme agus 
aghaidh a thabhairt orthu go mear agus 
leanúint d’athbhreithniú a dhéanamh ar 
reachtaíocht ábhartha chun díriú ar na 
heasnaimh agus dúshláin a shainaithnítear, 
lena n-áirítear mí-úsáid acmhainní poiblí 
d’fheachtas polaitiúil agus modhanna 
míchuí eile maoinithe feachtais, saoirse ó 
phionós i gcás foréigin, scaipeadh na 
fuathchainte agus na seineafóibe, ceannach 
vótaí, lena n-áirítear trí thabhairt isteach 
chláir rialtais COVID-19, ionadaíocht an 
fhreasúra sa riarachán toghcháin, 
éifeachtacht réitigh díospóidí toghcháin, 
agus cumas na vótálaithe, go háirithe 
státseirbhísigh, ‘vótáil saor ó bhrú agus gan 
baol díoltais’1; á thabhairt dá haire a 
thábhachtaí atá cur chun feidhme mear 
agus comhsheasmhach an chreata 
dhlíthiúil athbhreithnithe do thoghcháin; 
á iarraidh ar na húdaráis obair eagraíochtaí 
na sochaí sibhialta agus na mbreathnóirí 
toghcháin a choimirciú chun go 
bhféadfaidh siad a ngníomhaíochtaí a 
dhéanamh gan aon imeaglú nó gan aon 
chur isteach;
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__________________________
1 Tuarascáil deiridh ó Mhisean 
Breathnóireachta Toghchán ODIHR an 28 
Feabhra 2019 ar an toghchán 
uachtaránachta sa tSeoirsia, lch. 30.
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18. á chur in iúl gur saoth léi na 
sáruithe leanúnacha atá á ndéanamh ag 
Cónaidhm na Rúise, a dhéanann rialú 
éifeachtach ar réigiúin Abcáis agus 
Tskhinvali/Oiséit Theas na Seoirsia, ar 
chearta bunúsacha na ndaoine atá sna 
réigiúin sin atá faoi fhorghabháil, a bhfuil 
an tsaoirse chun gluaiseachta agus chun 
cónaithe, an ceart chun maoine agus an 
ceart chun rochtain ar oideachas ina 
dteanga dhúchais á gceilt orthu, agus á 
athdhearbhú a lántacaíocht do dhaoine 
easáitithe ina dtír féin agus do dhídeanaithe 
filleadh go sábháilte agus go díniteach ar a 
bhfód dúchais; á chur in iúl gur cúis 
bhuartha di go bhfuil éifeachtaí 
díobhálacha ar leith ag próiseas leanúnach 
agus mídhleathach an (‘teorannaithe’) i 
gcomhthéacs an chomhraic leanúnaigh i 
gcoinne phaindéim COVIS-19, ós rud é go 
gceiltear ar dhaoine rochtain a fháil ar na 
seirbhísí leighis a bhfuil gá leo agus go 
gcuirtear a mbeatha i mbaol de dheasca an 
tsriain ar shaorghluaiseacht; ag tathant ar 
na páirtithe uile a bheith rannpháirteach 
arís sna Sásraí um Theagmhais a Chosc 
agus a Fhreagairt (IPRManna) chun 
sábháilteacht agus staid dhaonnúil an 
phobail atá thíos leis an gcoinbhleacht a 
fheabhsú;

18. á chur in iúl gur saoth léi na 
sáruithe leanúnacha atá á ndéanamh ag 
Cónaidhm na Rúise, a dhéanann rialú 
éifeachtach ar réigiúin Abcáis agus 
Tskhinvali/Oiséit Theas na Seoirsia, ar 
chearta bunúsacha na ndaoine atá sna 
réigiúin sin atá faoi fhorghabháil, a bhfuil 
an tsaoirse chun gluaiseachta agus chun 
cónaithe, an ceart chun maoine agus an 
ceart chun rochtain ar oideachas ina 
dteanga dhúchais á gceilt orthu, agus á 
athdhearbhú a lántacaíocht do dhaoine 
easáitithe ina dtír féin agus do dhídeanaithe 
filleadh go sábháilte agus go díniteach ar a 
bhfód dúchais; á chur in iúl gur cúis 
bhuartha di go bhfuil éifeachtaí 
díobhálacha ar leith ag próiseas leanúnach 
agus mídhleathach an (‘teorannaithe’) i 
gcomhthéacs an chomhraic leanúnaigh i 
gcoinne phaindéim COVIS-19, ós rud é go 
gceiltear ar dhaoine rochtain a fháil ar na 
seirbhísí leighis a bhfuil gá leo agus go 
gcuirtear a mbeatha i mbaol de dheasca an 
tsriain ar shaorghluaiseacht; á chur in iúl 
gur geal léi go mbeifear rannpháirteach 
arís sna Sásraí um Theagmhais a Chosc 
agus a Fhreagairt (IPRManna) in Ergneti 
an 30 Iúil agus á mholadh do na páirtithe 
uile dul i mbun idirphlé rialta arís san 
fhormáid sin chun sábháilteacht agus staid 
dhaonnúil an phobail atá thíos leis an 
gcoinbhleacht a fheabhsú;
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