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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN - ACHOIMRE AR FHÍORAIS AGUS AR THORTHAÍ

Tá Parlaimint na hEorpa ag leanúint dá cleachtas maidir leis an dul chun cinn ar chur chun 
feidhme Chomhaontú Chomhlachais AE leis an tSeoirsia (CC) a ghrinnscrúdú, lena n-áirítear 
Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (DCFTA), i gcomhréir lena tiomantas láidir dá 
comhpháirtithe is dlúithe san Oirthear agus dá gcaidreamh le AE atá á dhoimhniú.

Déanann an Rapóirtéir meastóireacht ar an dul chun cinn atá déanta sna príomhréimsí amhail 
an t-idirphlé polaitiúil, an smacht reachta, cearta an duine agus an comhar eacnamaíoch agus 
earnála. Ar an iomlán, tugtar measúnú dearfach sa tuarascáil ar chur chun feidhme CC agus ar 
an dul chun cinn i ndáil le hathchóirithe agus reachtaíocht a ghlacadh. Tá dul chun cinn 
tábhachtach déanta freisin i gcomhdhlúthú dhaonlathas parlaiminteach na Seoirsia, tar éis 
athchóiriú bunreachtúil agus chomhaontú na bpríomhpháirtithe polaitiúla ar an 8 Márta 2020 
maidir leis an gcóras toghchánach a bheidh le cur i bhfeidhm sna toghcháin pharlaiminteacha 
in 2020, tar éis tréimhse fhada de shuaitheadh polaitiúil inmheánach. Údar imní fós is ea staid 
na mbreithiúna i ngeall ar na heasnaimh atá ann i nósanna imeachta roghnúcháin na mbreithiúna 
agus ar shraith cásanna a tógadh i gcoinne an fhreasúra, inar léiríodh imní i dtaobh 
neamhchlaontacht an chórais dlí. Tá iarrtha ar an tSeoirsia na moltaí a rinne a comhpháirtithe 
idirnáisiúnta di a chur chun feidhme, amhail Coimisiún na Veinéise agus OSCE/ODIHR.

Leantar freisin de na dúshláin shuntasacha sheachtracha atá os comhair na Seoirsia, go háirithe 
an staid atá ag dul in olcas i réigiúin Abcáis agus Tskhinvali/Oiséit Theas na tíre atá faoi 
fhorghabháil agus na cibearionsaithe atá nasctha le gníomhaithe Rúiseacha. Tacadóir 
diongbháilte fós is ea AE don tSeoirsia ó thaobh urraim dá ceannasacht agus dá hiomláine 
chríochach de laistigh dá teorainneacha, ar teorainneacha iad a aithnítear go hidirnáisiúnta agus 
cearta bunúsacha a saoránach de a áirithiú. Leanfaidh Parlaimint na hEorpa d’oibriú go dlúth le 
Parlaimint na Seoirsia, mar a comhpháirtí díreach agus mar phríomhghníomhaí i gcur chun 
feidhme CC agus DCFTA, tríd an idirphlé idirpharlaiminteach ar bhonn rialta agus trí na bearta 
tacaíochta institiúideacha a fhorbrófar go comhpháirteach.

Baineann an Rapóirtéir leas as cruinnithe rialta agus iomadúla le húdaráis na Seoirsia, le 
ceannairí ón bhfreasúra agus le hionadaithe ón tsochaí sibhialta mar aon le hionadaithe ón 
gCoimisiún Eorpach agus ó SEGS, agus as obair Choiste Comhlachais Parlaiminteach AE-na 
Seoirsia chomh maith agus is mian leis buíochas a ghlacadh leis na geallsealbhóirí uile as a n-
ionchur luachmhar a chur ar fáil sa tuarascáil.
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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar chur chun feidhme Chomhaontú Comhlachais AE leis an tSeoirsia
(2019/2200(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagal 8 agus do Theideal V, go háirithe Airteagail 21, 22, 36 agus 37 
den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), mar aon le Cuid a Cúig den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an 
Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, 
agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a tháinig i bhfeidhm go hiomlán an 1 Iúil 2016,

 ag féachaint do na rúin a tháinig uaithi roimhe seo an 14 Samhain 2018 ar chur chun 
feidhme Chomhaontú Comhlachais AE leis an tSeoirsia1, an 14 Meitheamh 2018 maidir 
le críocha na Seoirsia atá faoi fhorghabháil 10 mbliana tar éis ionradh na Rúise2, an 14 
Márta 2018 ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar don tSeoirsia3, an 21 
Eanáir 2016 ar Chomhaontuithe Comhlachais/Limistéir Dhoimhne Chuimsitheacha 
Shaorthrádála leis an tSeoirsia, leis an Moldóiv agus leis an Úcráin4, agus an 18 Nollaig 
2014 ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an 
Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an 
Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, 
agus an tSeoirsia, den pháirt eile5,

 ag féachaint don toradh ar an gcúigiú cruinniú de chuid na Comhairle Comhlachais idir 
AE agus an tSeoirsia an 5 Márta 2019,

 ag féachaint don ráiteas deiridh agus do na moltaí ón ochtú cruinniú de chuid Choiste 
Comhlachais Parlaiminteach AE-na Seoirsia a tionóladh an 27 agus an 28 Márta 2019,

 ag féachaint do na dearbhuithe comhpháirteacha ó chruinnithe mullaigh 
Chomhpháirtíocht an Oirthir, is é an cruinniú mullaigh a tionóladh an 24 Samhain 2017 
sa Bhruiséil an ceann is déanaí,

 ag féachaint don dearbhú comhpháirteach ón séú cruinniú de chuid Ardán Shochaí 
Shibhialta AE-na Seoirsia an 20 Feabhra 2020,

 ag féachaint don toradh ón tríú Idirphlé Ardleibhéil Straitéiseach faoin tSlándáil idir AE 
agus an tSeoirsia an 25 Deireadh Fómhair 2019,

 ag féachaint don doiciméad inmheánach oibre comhpháirteach ón gCoimisiún agus ó 

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0457.
2 OJ C 28, 27.1.2020, lch. 97.
3 IO C 162, 10.5.2019, lch. 138.
4 IO C 11, 12.1.2018, lch. 82.
5 IO C 294, 12.8.2016, lch. 111.
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Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála an 6 
Feabhra 2020 maidir leis an Tuarascáil Cur Chun Feidhme ón gComhlachas ar an 
tSeoirsia (SWD(2020)0030),

– ag féachaint don Meabhrán Tuisceana agus don Ráiteas Comhpháirteach, a shínigh 
páirtithe rialaithe agus freasúra na Seoirsia an 8 Márta, maidir le toghcháin 
pharlaiminteacha 2020,

– ag féachaint don tuairim ó Choimisiún na Veinéise an 19 Meitheamh 2017 maidir le 
dréacht-Bhunreacht athbhreithnithe na Seoirsia,

– ag féachaint don tuairim ó Choimisiún na Veinéise an 19 Márta 2018 maidir le 
hathchóiriú bunreachtúil na Seoirsia,

– ag féachaint don tuarascáil deiridh ó Mhisean Breathnóireachta Toghchán Oifig ESCE 
um Institiúidí Daonlathacha agus um Chearta an Duine (ODIHR) an 28 Feabhra 2019 
maidir leis an toghchán uachtaránachta sa tSeoirsia,

– ag féachaint do thuairim phráinneach Choimisiún na Veinéise an 16 Aibreán 2019 
maidir le breithiúna den Chúirt Uachtarach a roghnú agus a cheapadh sa tSeoirsia agus 
don dara tuarascáil ó ODIHR an 9 Eanáir 2020 maidir le breithiúna den Chúirt 
Uachtarach a ainmniú agus a cheapadh sa tSeoirsia,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta, mar aon le hAirteagal 1 (1)(e) de, 
agus d’Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis, an chinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 12 
Nollaig 2002 maidir leis an nós imeachta i gcomhair údarú a dheonú chun tuarascálacha 
féintionscnaimh a tharraingt suas,

– ag féachaint don litir ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0136/2020),

A. de bhrí gur comhpháirtithe comhlachais gurb ea an tSeoirsia agus AE, atá tiomanta do 
chomhlachas polaitiúil agus do chomhtháthú eacnamaíoch atá bunaithe ar luachanna 
agus prionsabail chomhchoiteanna amhail an daonlathas, cearta an duine agus saoirsí 
bunúsacha, an smacht reachta agus dea-rialachas a chur chun cinn; de bhrí go bhfuil 
tacaíocht láidir á léiriú i gcónaí ag sochaí na Seoirsia do mhianta agus d’athmhuintearas 
na tíre le AE;

B. de bhrí, de bhun Airteagal 49 CAE agus i gcomhréir le Dearbhú na Róimhe an 25 Márta 
2017, gur féidir le haon stát Eorpach iarratas a dhéanamh ar bheith ina Bhallstát de AE, 
ar choinníoll go n-urramóidh sé critéir Chóbanhávan;

C. de bhrí, le teacht i bhfeidhm a Bunreachta athbhreithnithe i mí na Nollag 2018, gur 
tugadh i gcrích aistriú na Seoirsia chuig córas iomlán parlaiminteach; de bhrí go bhfuil 
dul chun cinn déanta i gcur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhlachais idir AE agus 
an tSeoirsia (CC), lena n-áirítear an t-aistriú chuig córas iomlán comhréireach toghcháin 
ó 2024 ar aghaidh;

D. de bhrí go bhfuil an tSeoirsia fós tiomanta do chur chun feidhme CC agus an Limistéir 
Dhomhain Chuimsithigh Saorthrádála (DCFTA) agus go bhfuil sí ag leanúint dá 
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hailíniú le acquis AE agus le caighdeáin AE, rud atá ina shiocair le tairbhí 
méadaitheacha;

E. de bhrí go bhfuiltear ag leanúint de na hiarrachtaí an tSeoirsia a dhíchobhsú, inter alia 
trí chur chun feidhme na ‘gconarthaí’, mar a thugtar orthu, idir Cónaidhm na Rúise agus 
réigiúin Abcáis agus Tskhinvali/Oiséit Theas na Seoirsia, trí dhúnadh na bpointí 
trasnaithe atá cóngarach don Líne Theorann Riarthach i réigiún Tskhinvali/Oiséit Theas 
ó mhí Lúnasa 2019, trí ‘theorannú’ breise feadh na Líne Teorann Riarthaí, agus trí na 
‘toghcháin uachtaránachta’ mar a thugtar orthu, a reáchtáladh in Abcáis i mí an Mhárta 
2020;

F. de bhrí go raibh Meabhrán Tuisceana agus Ráiteas Comhpháirteach mar thoradh ar an 
idirphlé arna éascú ag AE agus na Stáit Aontaithe idir na páirtithe rialaithe agus 
páirtithe an fhreasúra le gairid, a shínigh na mórpháirtithe uile an 8 Márta 2020, lena 
léirítear céim ríthábhachtach ionsar réiteach a fháil ar an deighilt atá sa timpeallacht 
pholaitiúil sa tSeoirsia agus í a normalú sa tréimhse roimh na toghcháin 
pharlaiminteacha i mí Dheireadh Fómhair 2020;

G. de bhrí go bhfuil na hathchóirithe ar earnáil an cheartais fós measartha agus de bhrí gur 
léiríodh leis an 14 bhreitheamh a ceapadh ar feadh a saoil don Chúirt Uachtarach gur 
ann d’easpa trédhearcachta, lena bhfágtar critéir oibiachtúla atá bunaithe ar fhiúntas ar 
lár agus lena léirítear tionchar na polaitíochta páirtiseánaí; de bhrí go ndearnadh an 
vótáil sa suí iomlánach ar na ceapacháin bhreithiúnacha le linn géarchéim pholaitiúil, 
gurbh ann do bhaghcat ag an bhfreasúra, iarrataí forleathana ar an vótáil a chur ar athló 
agus cur isteach tromchúiseach le linn chéimeanna na gcoistí agus na suíonna 
iomlánacha;

1. á chur in iúl gur geal léi an doimhniú leanúnach ar an gcaidreamh idir AE agus an 
tSeoirsia agus an tacaíocht láidir a theachtann an tSeoirsia ar fud an speictrim pholaitiúil 
agus sa tsochaí maidir leis an mbealach atá roghnaithe aici i leith comhtháthú Eorpach 
agus Eora-Atlantach a bhaint amach; ag aithint an dul chun cinn atá déanta i gcur chun 
feidhme athchóirithe cuimsitheacha, ar comhpháirtí tábhachtach de AE sa réigiún í an 
tSeoirsia dá bharr, agus á athdhearbhú an gá atá le leanúint d’athchóirithe a chur chun 
feidhme agus faireachán a dhéanamh orthu faoi CC agus DCFTA; á mheabhrú di go 
bhfuil comhar feabhsaithe agus cúnamh ón Aontas bunaithe ar an bprionsabal ‘tuilleann 
breis tuilleadh’ agus go bhfuil sé coinníollach ar leanúint den dul chun cinn san 
athchóiriú, go háirithe ar an daonlathas agus an smacht reachta, lena n-áirítear 
seiceálacha agus ceartúcháin sna hinstitiúidí, neamhspleáchas na mbreithiúna agus 
athchóiriú toghchánach;

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 
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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 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;

3. ag moladh freagairt mhuintir agus údaráis phoiblí na Seoirsia, a fuair moladh 
idirnáisiúnta, ar ráig COVIS-19 agus á thabhairt chun suntais na bearta coisctheacha a 
chuir oibrithe leighis agus údaráis rialtais i gcrích, a chuidigh leis an ualach ar chóras 
cúraim sláinte na Seoirsia a laghdú agus leis na héifeachtaí diúltacha ar an ngeilleagar a 
mhaolú; ag tréaslú le saoránaigh na Seoirsia as cloí leis na bearta sin i bhfianaise an 
chruatain eacnamaíoch agus shóisialta; ag spreagadh ghiniúint na hinfheistíochta chun 
cáilíocht an chúraim sláinte a fheabhsú agus rochtain chomhionann ar chúram sláinte a 
áirithiú; á chur in iúl gur geal léi an fíoras go bhfuil AE tar éis EUR 183 milliún a chur 
ar fáil i ndeontais don tSeoirsia chun freagairt do COVID-19 agus EUR 150 milliún in 
iasachtaí chun feabhas a chur ar a cobhsaíocht mhaicreacnamaíoch agus chun go 
bhféadfar acmhainní a dhíriú ionsar chosaint na saoránach, iarmhairtí 
socheacnamaíocha fíorthromchúiseacha na paindéime a mhaolú agus comhar le AE a 
mhéadú maidir le hathléimneacht na sláinte poiblí, lena n-áirítear malartú dea-
chleachtas agus oibre leis an tsochaí shibhialta maidir le straitéisí eipidéimeacha a 
bhunú lena ndírítear ar na grúpaí is leochailí;

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 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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5. á chur i bhfios go láidir ról na Seoirsia mar chomhpháirtí iontaofa de chuid AE agus 
mar rannpháirtí suntasach i misin agus oibríochtaí chomhbheartas slándála agus cosanta 
(CBSC) agus ECAT; á iarraidh ar an gComhairle agus ar SEGS tuilleadh teagmhála a 
dhéanamh leis an tSeoirsia maidir le CBSC, go háirithe i bhfianaise gur chun leas na 
Seoirsia é plé a dhéanamh ar an bhféidearthacht maidir lena bheith rannpháirteach i 
dtionscadail PESCO agus an comhar a fhorbairt le gníomhaireachtaí ábhartha AE, nuair 
is chun leasa choitinn AE agus na Seoirsia araon é;

Idirphlé polaitiúil agus toghcháin pharlaiminteacha

6. ag moladh na príomhpháirtithe polaitiúla go léir as Meabhrán Tuisceana agus Ráiteas 
Comhpháirteach an 8 Márta 2020 a shíniú, a cuireadh i gcrích le hidirghabháil 
idirnáisiúnta, lenar bunaíodh príomhghnéithe an chórais toghcháin atá bunaithe ar 120 
suíochán comhréireach agus ar 30 suíochán tromlaigh agus ar chomhdhéanamh cothrom 
na dtoghcheantar i gcomhréir le moltaí Choimisiún na Veinéise, agus lenar féidir an 
córas sin a úsáid do thoghcháin pharlaiminteacha mhí Dheireadh Fómhair 2020; á chur 
in iúl gur geal léi an toradh a bhí ar an idirphlé traspháirtí mar chomhartha soiléir ar an 
toilteanas a bhí ann teacht ar réiteach comhchoiteann agus á chur i bhfios go láidir a 
thábhachtaí atá sé leanúint den mhuinín a athbhunú idir na páirtithe polaitiúla agus 
leanúint leis an idirphlé traspháirtí sa tréimhse roimh na toghcháin pharlaiminteacha i 
mí Dheireadh Fómhair 2020 agus mar bhonn don chobhsaíocht pholaitiúil; á chur in iúl 
gur geal léi cur chun feidhme chomhaontú an 8 Márta agus cinneadh Uachtarán 
Zourabichvili an 15 Bealtaine maidir le pardún a thabhairt do dhá cheannaire den 
fhreasúra a bhí faoi choinneáil – céim thábhachtach i dtreo an teannas a mhaolú; á 
iarraidh ar na páirtithe uile, ina leith sin, seasamh le litir agus le meon an 
chomhaontaithe agus gach gné de a chur chun feidhme go hiomlán, eadhon a áirithiú go 
ndéanfar gach gné den athchóiriú toghchánach a aistriú isteach sa Bhunreacht agus sa 
dlí agus a chur chun feidhme, agus go ndéanfar gach cás den phróiseas breithiúnach 
polaitithe atá fós gan réiteach a réiteach gan mhoill; 

7. á chur in iúl gur geal léi an fíoras gur chuir Parlaimint na Seoirsia tús leis an bplé ar an 
gcóras toghcháin a athchóiriú a luaithe a cuireadh deireadh leis an staid éigeandála agus 
go ndearnadh na leasuithe ar an mBunreacht agus ar an gcód toghcháin a ghlacadh go 
rathúil; ag tréaslú leis an tSeoirsia as na céimeanna atá glactha aici ionsar pharlaimint 
níos ionadaíche a bhunú agus an deighilt atá sa timpeallacht pholaitiúil a réiteach; á 
iarraidh ar na páirtithe polaitiúla agus na parlaiminteoirí uile leanúint den obair ionsar 
dhaonlathas na Seoirsia a chur chun cinn de mheon macánta;

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’6; á iarraidh ar na húdaráis obair eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus na 

6 Tuarascáil deiridh ó Mhisean Breathnóireachta Toghchán ODIHR an 28 Feabhra 2019 ar an toghchán 
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mbreathnóirí toghcháin a choimirciú chun go bhféadfaidh siad a ngníomhaíochtaí a 
dhéanamh gan aon imeaglú nó gan aon chur isteach;

9. ag moladh d’údaráis na Seoirsia agus do Riarachán Toghcháin na Seoirsia timpeallacht 
shábháilte a áirithiú do thoghcháin pharlaiminteacha mhí Dheireadh Fómhair 2020 trí 
threalamh cosanta pearsanta a chur ar fáil do phearsanra toghcháin, na saoráidí vótála a 
oiriúnú chun sláinte agus sábháilteacht na saoránach a bheidh rannpháirteach a ráthú, 
agus trína áirithiú go bhféadfaidh na breathnóirí toghcháin a gcuid oibre a dhéanamh 
gan cur isteach orthu;

10. á athdhearbhú a tacaíocht do shochaí shibhialta bhríomhar na Seoirsia agus ag cur béim 
ar an ról ríthábhachtach atá aici maidir le maoirseacht dhaonlathach a chur ar fáil agus 
faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme CC agus DCFTA; á iarraidh ar Rialtas 
agus ar Pharlaimint na Seoirsia sásraí foirmiúla a chur ar bun do rannpháirtíocht na 
sochaí sibhialta sa phróiseas polaitiúil; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
tacaíocht pholaitiúil, theicniúil agus airgeadais a chur ar fáil do ghníomhaíochtaí na 
sochaí sibhialta; á iarraidh ar údaráis na Seoirsia cláir tacaíochta náisiúnta a sheoladh 
don tsochaí shibhialta chomh maith leis na cláir sin a chuireann AE agus pobal na 
ndeontóirí idirnáisiúnta ar fáil;

An smacht reachta, dea-rialachas agus saoirse na meán

11. ag aithint dul chun cinn na Seoirsia i dtaca lena hathchóirithe, lena neartaítear an 
daonlathas, an smacht reachta, cearta an duine agus saoirsí bunúsacha, go háirithe na 
hathchóirithe bunreachtúla a cuireadh i gcrích in 2018; ag moladh do Rialtas na Seoirsia 
an smacht reachta a chomhdhlúthú agus leanúint d’athchóiriú ceartais a shaothrú, den 
chomhrac i gcoinne an éillithe agus greamú stáit, athchóiriú an riaracháin phoiblí, 
dílárú, dea-rialachas, cur chun feidhme na reachtaíochta frith-idirdhealaithe agus cearta 
saothair a sholáthar chun lánpháirtiú breise idir an tSeoirsia agus AE a fheabhsú;

12. á chur in iúl gur cúis bhuartha di na cásanna cúirte a bhí ann le déanaí i gcoinne 
pholaiteoirí an fhreasúra, a bhain an bonn ón muinín a bhí ann idir an páirtí atá i 
gceannas agus an freasúra, lena bhféadfar dochar a dhéanamh d’athchóirithe a 
bhaineann le CC/DCFTA agus a fhéadfaidh a bheith i gcontrárthacht le litir agus meon 
CC; á chur in iúl gur geal léi an pardún uachtaránachta a fuair polaiteoirí an fhreasúra, 
lena ndéantar an bealach chun an deighilt atá ann idir an pholaitíocht agus an tsochaí a 
réiteach; á iarraidh ar údaráis na Seoirsia staonadh ó aon chásanna breithiúnacha arna 
spreagadh go polaitiúil a shaothrú agus á iarraidh ar Thoscaireacht AE faireachán a 
dhéanamh ar na trialacha uile sin; á iarraidh ar an tSeoirsia na caighdeáin is airde maidir 
leis an smacht reachta a urramú, go háirithe neamhspleáchas na mbreithiúna agus an 
ceart chun triail chóir a fháil, agus cearta an duine amhail a gealladh faoi CC;

13. á iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar an bpróiséas roghnúcháin do bhreithiúna a chur i 
gcrích chun a áirithiú go ndéanfar na moltaí ó Choimisiún na Veinéise a chur chun 
feidhme go hiomlán sula ndéanfar aon cheapacháin nua; á chur in iúl gurb oth léi nach 
raibh an nós imeachta le déanaí maidir le breithiúna den Chúirt Uachtarach a roghnú ag 
teacht go hiomlán leis an moltaí sin agus gurbh ann d’easnaimh thromchúiseacha; ag 
cur béim ar a thábhachtaí atá sé breithiúna dípholaitithe a bheith ann atá saor ó chur 
isteach polaitiúil agus a thábhachtaí atá urraim don trédhearcacht, don fhiúntas agus don 

uachtaránachta sa tSeoirsia, lch. 30.
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chuntasacht maidir le breithiúna a cheapadh do Chúirt Uachtarach na Seoirsia agus 
d’institiúidí breithiúnacha eile; ag moladh do Rialtas na Seoirsia, dá bhrí sin, leanúint dá 
athchóirithe ar an gcóras breithiúnach agus iad a chomhdhlúthú, lena n-áirítear Oifig an 
Ionchúisitheora, agus idirphlé oscailte a chothú leis na gníomhaithe polaitiúla uile agus 
leis an tsochaí shibhialta agus a áirithiú go gcloífear le caighdeáin idirnáisiúnta;

14. ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé comhar iomlán agus leanúnach leis an gCúirt 
Choiriúil Idirnáisiúnta a bheith ann chun cuntasacht chuimsitheach a áirithiú do na 
cásanna a shaothraíonn sí;

15. á iarraidh go ndéanfaí imscrúdú ar gach teagmhas ina mbaineann údaráis forfheidhmithe 
dlí na Seoirsia úsáid iomarcach as an lámh láidir i gcoinne agóideoirí síochánta agus 
iriseoirí, lena n-áirítear le linn agóidí mhí an Mheithimh 2019; á chur i bhfáth an gá atá 
le saoirse ó phionós a sheachaint agus a áirithiú go ndéanfar déantóirí coire a thabhairt 
chun cuntais; ag tathant ar Rialtas na Seoirsia cosaint a dhéanamh ar an gceart chun 
saoirse comhthionóil shíochánta agus saoirse tuairimí a nochtadh, i gcomhréir leis na 
gealltanais a tugadh faoi CC, lena n-áirítear trí smachtbhannaí díréireacha a ghearrtar ar 
lucht agóide a laghdú;

16. á aithint go bhfuil timpeallacht na meán sa tSeoirsia dinimiciúil agus iolraíoch, ach gur 
ann do dheighilt freisin; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá saoirse na meán, ar 
cheart go mbeadh rochtain chomhionann ar na meáin, neamhspleáchas eagarthóireachta 
agus tuairisciú iolraíoch, neamhspleách agus neamh-idirdhealaitheach ar thuairimí 
polaitiúla í gcláir ó chraoltóirí príobháideacha agus go háirithe ó chraoltóirí poiblí i 
gceist leis do na páirtithe polaitiúla uile le linn an fheachtais thoghchánaigh atá 
beartaithe; á chur i bhfáth an gá atá le forálacha soiléire lena rialófaí fógraí atá saor in 
aisce agus íoctha, agus trédhearcacht fheabhsaithe trí fhaireachán neartaithe ar na 
meáin; ag tathant ar na húdaráis gan cur isteach ar shaoirse na meán agus staonadh ó 
chásanna breithiúnacha a bhfuil údar polaitiúil leo a shaothrú i gcoinne úinéirí nó 
ionadaithe na meán; ag tathant ar Rialtas na Seoirsia bearta a dhéanamh chun cosc a 
chur ar fheachtais bhréagaisnéise atá á ndéanamh ag gníomhaithe eachtracha nó intíre i 
gcoinne na tíre nó i gcoinne aon pháirtí pholaitiúil; ag tathant ar ardáin na meán sóisialta 
a áirithiú nach mbainfear mí-úsáid astu chun an bonn a bhaint ó shláine an phróisis 
toghcháin;

17. ag cáineadh go láidir na gcibearionsaithe i gcoinne institiúidí agus soláthraithe meáin na 
Seoirsia a bhfuil gníomhaithe na Rúise luaite go forleathan leo; á chur i bhfios go láidir 
an gá atá le feachtais bhréagaisnéise eachtracha agus bolscaireacht a imscrúdú agus a 
chomhrac go héifeachtach, ar rud é a bhaineann an bonn ó institiúidí na Seoirsia agus 
atá ina shiocair le deighilt sa tsochaí; á iarraidh ar an gComhairle agus ar SEGS, dá bhrí 
sin, dlús a chur leis an gcomhar maidir leis an gcibearshlándáil chun athléimneacht na 
Seoirsia a neartú sa réimse sin, á iarraidh ar an gCoimisiún tacú leis na hathchóirithe ar 
litearthacht na meán agus na faisnéise, agus ar Rialtas na Seoirsia dul i mbun comhair le 
hinstitiúidí AE i dtaca le dea-chleachtais i gcoinne na bréagaisnéise; á iarraidh, thairis 
sin, ar ghníomhaithe polaitiúla uile sa tSeoirsia staonadh ó úsáid a bhaint as na meáin 
shóisialta chun daoine, eagraíochtaí agus institiúidí a ionsú agus ó mhífhaisnéis a 
scaipeadh in aon turas; ag tabhairt dá haire an ghníomhaíocht a rinne ardáin na meán 
sóisialta le déanaí i gcoinne cuntais agus leathanaigh a bhí rannpháirteach in 
iompraíocht mhíchruinn chomhordaithe agus in ionsaithe i gcoinne an fhreasúra, na 
meán agus na sochaí sibhialta;
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Urraim do chearta an duine agus saoirsí bunúsacha

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;

19. á chur i bhfios go láidir gur réamhchoinníoll lárnach é an comhionannas inscne 
d’fhorbairt inbhuanaithe agus chuimsitheach; ag moladh obair Chomhairle 
Comhionannais Inscne Pharlaimint na Seoirsia agus a hiarrachtaí maidir le feasacht a 
mhúscailt i leith ciapadh gnéasach agus é a shainaithint mar chineál idirdhealú; ag 
tathant ar Rialtas agus ar údaráis na Seoirsia ionadaíocht na mban agus cóir 
chomhionann a fheabhsú tuilleadh ar gach leibhéal den saol polaitiúil agus sochaíoch; á 
iarraidh ar an gCoimisiún an comhionannas inscne a phríomhshruthú ina bheartais, cláir 
agus gníomhaíochtaí go léir i ndáil leis an tSeoirsia; á iarraidh go ndéanfaí Coinbhinsiún 
Iostanbúl a chur chun feidhme go hiomlán;

20. á chur in iúl gur geal léi obair na Roinne um Chearta an Duine de chuid Aireacht 
Gnóthaí Baile na Seoirsia agus á áitiú nach mór an reachtaíocht um chearta an duine 
agus an reachtaíocht maidir le frith-idirdhealú atá cheana ann a chur chun feidhme go 
hiomlán agus go héifeachtach; á iarraidh go ndéanfaí tuilleadh iarrachtaí chun aghaidh a 
thabhairt ar an idirdhealú i gcoinne na mban, daoine LGBT, na Romach agus mionlaigh 
reiligiúnacha sna réimsí sóisialta, eacnamaíocha, saothair agus sláinte agus chun dlús a 
chur leis an imscrúdú agus le hionchúiseamh na fuathchainte agus na gcoireanna 
foréigneacha i gcoinne na mionlach agus na ngrúpaí leochaileacha uile; á iarraidh ar na 
pobail reiligiúnacha uile, lena n-áirítear Eaglais Cheartchreidmheach na Seoirsia, agus 
ar an tsochaí shibhialta oibriú chun timpeallacht chaoinfhulaingthe a chothú;

21. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé an córas cosanta leanaí a neartú tuilleadh, 
lena n-áirítear trí fhoréigean agus teacht i dtír gnéasach ar mhionlaigh a chosc; á iarraidh 
go ndéanfaí feasacht a mhúscailt maidir le rioscaí digiteacha agus rochtain ar oideachas 
a ráthú do chách, lena n-áirítear leanaí faoi mhíchumas; ag cur i bhfios go láidir an 
fhreagracht atá ar Rialtas na Seoirsia faireachán a dhéanamh ar staid leanaí i 
ndílleachtaí;

Forálacha institiúideacha

22. á chur i bhfios go láidir á thábhachtaí atá sé freasaitheacht agus an deighilt pholaitíochta 
a laghdú agus an comhar cuiditheach in institiúidí daonlathacha na tíre a áirithiú, go 
háirithe Parlaimint na Seoirsia; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá, dá bhrí sin, leis 
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an timpeallacht pholaitiúil a fheabhsú agus muinín a chothú i measc na ngníomhaithe 
polaitiúla agus institiúideacha go léir, agus eatarthu féin agus muintir na Seoirsia chomh 
maith;

23. á iarraidh ar Pharlaimint na Seoirsia lánúsáid a bhaint as na deiseanna atá ar fáil don 
tSeoirsia mar thír thosaíochta do ghníomhaíochta tacaíochta daonlathais Pharlaimint na 
hEorpa agus dul i mbun idirphlé chun a riachtanais a shainaithint;

24. á iarraidh ar Pharlaimint na Seoirsia a hacmhainneachtaí a neartú chun sásraí rialaithe 
parlaiminteacha a fheidhmiú, go háirithe rialú ar an gcóras slándála; ag moladh ról níos 
mó a bheith ag an bhfreasúra sa phróiseas maoirseachta parlaiminteach, i nósanna 
imeachta simplithe chun comhaltaí an rialtais agus oifigigh chuntasacha eile a 
thoghairm, agus córas taifeadta láraithe a chur ar bun chun faisnéis thráthúil agus 
iomlán maidir le rialú parlaiminteach a chur ar fáil do na geallsealbhóirí leasmhara uile;

Caidreamh eacnamaíoch agus trádála 

25. ag tabhairt dá haire le teann sásaimh gurb é AE an príomh-chomhpháirtí trádála atá ag 
an tSeoirsia, arb ionann é agus 27% dá thrádáil iomlán; á chur in iúl gur geal léi an 
comhfhogasú leanúnach ar reachtaíocht na Seoirsia i réimsí a bhaineann le trádáil; ag 
cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le honnmhairí na Seoirsia chuig AE, nach bhfuil 
taobh le tráchtearraí talmhaíochta agus amhábhair amháin, a mhéadú agus a éagsúlú 
agus chun infheistíochtaí sa tSeoirsia a mhealladh ó AE chun níos mó post a chur ar fáil 
agus cothromaíocht trádála agus cobhsaíocht mhacra-airgeadais na Seoirsia le AE a 
fheabhsú, agus tríd an smacht reachta a neartú, tríd an éilliú, an sciúradh airgid agus an 
imghabháil chánach a chomhrac ar an gcéad dul síos agus trí thacú le comhfhogasú 
chaighdeáin AE; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé tacú le timpeallacht fhabhrach ghnó 
d’fhiontair réigiúnacha agus d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide chun feabhas a chur 
ar chumas na Seoirsia tuilleadh nuálaíochta a dhéanamh in earnálacha eacnamaíocha 
éagsúla; á iarraidh ar an gCoimisiún an comhar earnálach méadaithe sa gheilleagar 
digiteach, san oideachas, sa taighde agus sa nuálaíocht a fhiosrú, chun earnáil TFC, an 
digitiú agus teicneolaíochtaí glasa a fheabhsú, agus fios gnó agus dea-chleachtais a 
roinnt; ag cur béim ar a thábhachtaí atá cláir spriocdhírithe don óige chun deiseanna 
córa fostaíochta a chruthú;

26.   á mheabhrú di go bhfuil sé d’aidhm ag CC/DCFTA AE-na Seoirsia an tSeoirsia a 
chomhtháthú sa mhargadh aonair de réir a chéile; á iarraidh ar an gCoimisiún a bheith 
níos glóraí maidir le sprioc a leagan síos chun rochtain ar an margadh aonair a 
dhaingniú don tSeoirsia agus dlús a chur le tionscnaimh atá dírithe ar chomhtháthú 
earnálach níos doimhne d‘fhonn tuilleadh cóineasú beartais a bhaint amach le AE agus 
insoláthraithe an chomhair dhéthaobhaigh a dhéanamh níos sofheicthe agus níos 
nithiúla don dá thaobh;

27. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá trédhearcacht agus ag moladh d’údaráis na 
Seoirsia tuilleadh eolais a thabhairt d’fhiontraithe áitiúla agus do na mórmheáin 
chumarsáide faoi chur chun feidhme DCFTA;

28. á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le cur chun feidhme iomlán DCFTA trí chúnamh 
comhordaithe, ag díriú ar fhorbairt eacnamaíoch inbhuanaithe i gcomhréir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip agus ar thacaíocht do FBManna agus d’athchóirithe 
struchtúracha i gcomhar leis an ngnó agus leis an tsochaí shibhialta, lena n-áirítear 
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athchóiriú mór ar an earnáil bhaincéireachta agus airgeadais lena ndírítear ar sciúradh 
airgid agus imghabháil cánach a chomhrac;

29. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá athchóirithe struchtúracha chun an 
timpeallacht infheistíochta sa tSeoirsia a fheabhsú tuilleadh, lena n-áirítear chun 
infheistíocht dhíreach choigríche a mhealladh agus trédhearcacht ina leith a áirithiú; ag 
moladh d’údaráis na Seoirsia acmhainneachtaí na n-institiúidí atá freagrach a neartú 
agus tacaíocht pholaitiúil agus aontacht a mhéadú do thionscadail bhonneagair a bhfuil 
tábhacht straitéiseach ag baint leo;

Comhar earnálach

30. ag moladh do Rialtas na Seoirsia leanúint dá athchóiriú cuimsitheach ar reachtaíocht 
saothair chun rialáil níos fearr ar dhálaí oibre a áirithiú, lena n-áirítear feabhsuithe 
leanúnacha ar chigireachtaí saothair agus ar an idirphlé sóisialta; á thabhairt chun 
suntais go háirithe an gá atá leis an Dlí maidir le Sábháilteacht Saothair a leasú chun 
córas cigireachta lánfheidhme agus sásra cuí frith-idirdhealaithe a chur ar bun chun 
faireachán sainráite a dhéanamh ar urramú iomlán na gceart saothair agus chun aon 
ghuaiseacha san ionad oibre a fhíorú go córasach, chun sásra nua-aimseartha frith-
éillithe a chur san áireamh agus chun coinbhinsiúin ábhartha uile EIS a dhaingniú; ag 
moladh rannpháirtíocht eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus na gceardchumann sna 
hathchóirithe sin i bhfianaise a dtábhachta do chearta oibrithe agus sóisialta sa tSeoirsia;

31. á mheabhrú di nach foláir i gcónaí caibidlí láidre, ceangailteacha agus in-
fhorfheidhmithe maidir leis an bhforbairt inbhuanaithe a bheith san áireamh i DCFTA, 
ar caibidlí iad lena n-urramaítear go hiomlán na gealltanais idirnáisiúnta, go háirithe 
Comhaontú Pháras, agus nach foláir dóibh a bheith i gcomhréir le rialacha EDT; ag 
moladh go ndéanfaí dlús a chur faoi chur chun feidhme an tríú Clár Náisiúnta 
Gníomhaíochta Comhshaoil agus faoi chomhfhogasú reachtaíocht na Seoirsia le acquis 
AE a bhaineann leis an gcomhshaol, i gcomhréir le ceanglais CC maidir le cosaint an 
chomhshaoil; á iarraidh ar an tSeoirsia tuilleadh feabhais a chur ar a rannpháirtíocht sa 
chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus á iarraidh ar an gCoimisiún 
rannpháirtíocht na Seoirsia i gComhaontú Glas na hEorpa a éascú agus a áirithiú nach 
mbeidh DCFTA contrártha do na cuspóirí agus na tionscnaimh chomhshaoil a leagtar 
amach ann;

32.  á chur in iúl gur geal léi an méid a baineadh amach faoin gCreat Tacaíochta Aonair agus 
ag moladh go gcuirfear na cláir nua cúnaimh chun feidhme go mear agus go 
héifeachtach, ar cláir iad lena ndírítear ar éifeachtúlacht fuinnimh, bainistiú dramhaíola 
soladaí agus soláthar uisce agus sláintíocht;

33. á chur in iúl gur geal léi an leithdháileadh EUR 3 4 billiún ag an gCoimisiún le 
haghaidh 18 dtionscadal tosaíochta sa tSeoirsia faoi chuimsiú an phlean gníomhaíochta 
infheistíochta de chuid an ghréasáin tras-Eorpaigh iompair tháscaigh (TEN-T); á 
iarraidh ar an tSeoirsia feabhas a chur ar a hearnáil fuinnimh agus a nascacht, agus 
inbhuanaitheacht chomhshaoil á háirithiú ag an am céanna, go háirithe caomhnú na 
bithéagsúlachta agus na láithreán cosanta, agus pobail áitiúla á gcur san áireamh le linn 
an phróisis cur chun feidhme;

34. á chur in iúl gur geal léi clár nua oideachais na Seoirsia, an t-athbhreithniú ar straitéis 
2017-2021 don oideachas agus don eolaíocht, an Dlí nua Gairmoideachais agus 
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Gairmoiliúna, agus an dul chun cinn atá déanta maidir lena sásra dearbhaithe cáilíochta 
oideachais a ailíniú le CC; á chur in iúl gur geal léi rannpháirtíocht rathúil na Seoirsia in 
Erasmus+, ina bhfuil beagnach 7 500 mac léinn agus ball foirne acadúil rannpháirteach i 
malartuithe idir an tSeoirsia agus AE, chomh maith le Scoil Eorpach Chomhpháirtíocht 
an Oirthir agus an chéad Scoil Eorpach a bhunaigh AE agus Rialtas na Seoirsia;

35. ag moladh go leanfaidh an Coimisiún dá iarrachtaí chun go mbeidh an tSeoirsia 
rannpháirteach i gcláir agus i ngníomhaireachtaí a fhaigheann tacaíocht ó AE atá 
oscailte do thíortha nach tíortha de chuid AE iad, faoi stádas atá iomchuí ó thaobh an dlí 
de;

°

° °

36. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí 
Eachtracha agus don Bheartas Slándála, chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát 
agus chuig Rialtas agus Parlaimint na Seoirsia.
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LITIR ÓN gCOISTE UM THRÁDÁIL IDIRNÁISIÚNTA

David McALLISTER
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha  
An Cathaoirleach

Ábhar: Tuairim ó Choiste INTA ar thuarascáil ó Choiste AFET maidir leis an 
Tuarascáil Cur Chun Feidhme Bhliantúil ar Chomhaontú Comhlachais AE 
leis an tSeoirsia (2019/2201(INI))

A Uasail McAllister, a chara

Táim ag seoladh an litir seo chugat, i mó cháil mar Rapóirtéir ar an tuairim ó Choiste INTA 
chuig an tuarascáil ó Choiste AFET maidir leis an “Tuarascáil cur chun feidhme bhliantúil ar 
chomhaontú comhlachais AE leis an tSeoirsia’’.

Ar dtús, bhí sé sceidealaithe ag Coiste INTA vótáil ar a thuairim i mí Aibreáin, ach faoi na 
cúinsí eisceachtúla a bhaineann le COVID-19, rinneadh na gnáthchruinnithe a bhí beartaithe 
againn i dtús aimsire a athsceidealú agus bhí an deis chun vótáil ar roinnt comhad fós 
teoranta. Tuigimid go bhfuil sé de rún daingean ag Coiste AFET dul ar aghaidh le glacadh na 
tuarascála go luath. 

I bhfianaise na gcúinsí eisceachtúla sin agus na srianta ama is léir nach mbeidh sé indéanta 
vótáil ar thuairim fhoirmiúil Choiste INTA roimh vóta Choiste AFET, chomhaontaigh 
Comhordaitheoirí INTA ag a gcruinniú an 21 Aibreán, ar bhonn eisceachtúil, go ndéanfaidís 
seasamh Choiste INTA a chur faoi bhráid Choiste AFET i bhfoirm litreach. 

Dá bhrí sin, i bhfianaise an mhéid thuas, iarraim ort an litir seo a roinnt le do Rapóirtéir agus 
na leasuithe a ghabhann leis a mheas mar rannchuidiú Choiste INTA le tuarascáil Choiste 
AFET maidir leis an tSeoirsia. Sna cúinsí eisceachtúla seo, tá iontaoibh agam go gcaithfear 
leis an litir seo dá réir sin nuair a bheidh an nós imeachta le haghaidh vótaí á dhéanamh ag do 
choiste.

Le meas,

Markéta GREGOROVÁ

Cc:
Bernd LANGE, Cathaoirleach INTA
Sven MIKSER, Rapóirtéir AFET
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Seasamh Choiste INTA i bhfoirm litreach i leith tuarascáil ó Choiste AFET 
maidir leis an tuarascáil cur chun feidhme bhliantúil ar chomhaontú 

comhlachais AE leis an tSeoirsia

(Markéta GREGOROVÁ, Rapóirtéir INTA)

Iarrann an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, mar an 
coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1.  á thabhairt chun suntais go leanann an tSeoirsia de bheith ina príomh-chomhpháirtí ag 
an Aontas Eorpach sa réigiún; ag tabhairt dá haire gurb é AE an páirtí trádála is mó atá 
ag an tSeoirsia arb ionann é agus 27% dá thrádáil iomlán; ag ceiliúradh comóradh 20 
bliain na Seoirsia mar Chomhalta den Eagraíochta Domhanda Trádála (EDT) an 14 
Meitheamh 2020; á mheas gur chomhghuaillí í an tSeoirsia ina hiarraidh ar iltaobhachas 
feabhsaithe;

2. á chur in iúl gur geal léi an dea-chomhar leanúnach maidir le caidreamh eacnamaíoch 
agus trádála idir AE agus an tSeoirsia, agus ag aithint na comhpháirtíochta tábhachtaí 
agus méadaithí atá idir an dá pháirtí;

3.  á chur in iúl gur geal léi an méid a baineadh amach faoin gCreat Tacaíochta Aonair agus 
ag moladh go gcuirfear na cláir nua cúnaimh chun feidhme go mear agus go 
héifeachtach, ar cláir iad lena ndírítear ar éifeachtúlacht fuinnimh, bainistiú dramhaíola 
soladaí agus soláthar uisce agus sláintíocht;

4. á iarraidh go ndéanfaí iarrachtaí níos mó agus níos tiomanta i gcomhfhogasú 
chaighdeáin an smachta reachta, go háirithe na caighdeáin sin arb é is aidhm dóibh an 
bhreithiúnacht neamhspleách a neartú, oifig na n-ionchúisitheoirí ginearálta a athchóiriú 
mar aon le trédhearcacht, caighdeáin idirnáisiúnta agus critéir atá bunaithe ar fhiúntas a 
áirithiú agus breithiúna ardleibhéil á n-ainmniú do Chúirt Uachtarach na Seoirsia agus 
d’institiúidí ardleibhéil breithiúnacha eile, ar coinníoll riachtanach é do gheilleagar 
margaidh aibí;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún cuardach leanúnach a dhéanamh ar bhealaí chun feabhas a 
chur ar an gcaidreamh trádála agus cúnamh teicniúil a thabhairt don tSeoirsia agus an 
comhtháthú eacnamaíoch a dhoimhniú tuilleadh trí thacaíocht leanúnach a thabhairt do 
chur chun feidhme iomlán DCFTA atá ann faoi láthair;

6.   á mheabhrú di go bhfuil sé ina chuspóir ag an gComhaontú Comhlachais/DCFTA idir 
AE agus an tSeoirsia an tSeoirsia a lánpháirtiú sa Mhargadh Aonair de réir a chéile; á 
iarraidh ar an gCoimisiún a bheith níos glóraí maidir leis an sprioc a leagan síos i 
dtaobh rochtain ar an Margadh Aonair don tSeoirsia agus dlús a chur le tionscnaimh atá 
dírithe ar chomhtháthú earnálach níos doimhne d‘fhonn tuilleadh cóineasú beartais a 
bhaint amach idir an tSeoirsia agus AE agus insoláthraithe an chomhair dhéthaobhaigh 
a dhéanamh níos sofheicthe agus níos nithiúla don dá thaobh;

7.  ag moladh go leanfaí den chomhrac i gcoinne an éilithe agus greamú stáit, mar aon le 
hathchóiriú ar an riarachán poiblí agus nuachóiriú, dílárú agus dea-rialachas a chur chun 
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cinn, lena ndéanfaí tuilleadh comhtháthaithe trádála idir an tSeoirsia agus AE;

8. á iarraidh go mbeadh comhar feabhsaithe ann sa gheilleagar digiteach agus go gcuirfí 
feabhas leanúnach ar nascacht lena n-éascaítear ríomhthráchtáil agus trádáil dhigiteach, 
chomh maith le gníomhú ar son na haeráide agus cosaint an chomhshaoil, agus ag 
aithint na hiarrachtaí a dhéantar ina leith sin;

9. á mheabhrú di gur dlúthchuid den fhorbairt eacnamaíoch inbhuanaithe í obair 
chuibhiúil; á chur in iúl gur geal léi na céimeanna atá curtha i gcrích ag an tSeoirsia 
chun reachtaíocht saothair a fhorfheidhmiú go hiomlán; ag moladh do rialtas na Seoirsia 
leanúint dá athchóiriú fairsing ar reachtaíocht saothair chun rialáil níos fearr ar dhálaí 
oibre a áirithiú, lena n-áirítear feabhsuithe leanúnacha ar chigireachtaí saothair agus ar 
an idirphlé sóisialta; á thabhairt chun suntais go háirithe an gá atá leis an Dlí maidir le 
Sábháilteacht Saothair a leasú chun córas cigireachta lánfheidhme agus sásra cuí frith-
idirdhealaithe a chur ar bun chun faireachán sainráite a dhéanamh ar chearta saothair 
agus chun aon ghuaiseacha san ionad oibre a fhíorú go córasach, chun sásra nua-
aimseartha frith-éillithe a chur san áireamh agus chun Coinbhinsiúin faoi seach uile EIS 
a dhaingniú; ag moladh rannpháirtíocht eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus na 
gceardchumann sna hathchóirithe sin i bhfianaise a dtábhachta do chearta oibrithe agus 
sóisialta sa tSeoirsia;

10. ag tathant ar an gCoimisiún Eorpach tacú leis an tSeoirsia i dtaca le rochtain níos fearr a 
fháil ar mhargadh AE agus á iarraidh ar ghnólachtaí na Seoirsia agus AE úsáid bhreise a 
bhaint as na sochair a bhaineann le DCFTA, agus go háirithe le haghaidh FBManna mar 
chnámh droma an gheilleagair, agus á iarraidh ar ghnólachtaí réigiúnacha naisc 
dhéthaobhacha trádála níos dlúithe a fhorbairt, chun cothromaíocht trádála na Seoirsia 
le AE a fheabhsú agus cobhsaíocht mhacra-airgeadais na Seoirsia a neartú; ag tabhairt 
dá haire go háirithe a thábhachtaí atá tacaíocht airgeadais agus theicniúil leanúnach agus 
leormhaith AE ar mhaithe le caighdeáin a chomhchuibhiú chun na deiseanna is fearr 
don chomhtháthú eacnamaíoch a áirithiú; ag tathant go ndéanfaí níos mó dul chun cinn 
go háirithe maidir le Rialacha Tionscnaimh a athchóiriú;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le cur chun feidhme iomlán DCFTA trí chúnamh 
comhordaithe, chun forbairt eacnamaíoch inbhuanaithe a chur chun cinn, agus tacú le 
hathchóirithe struchtúracha sa chóras eacnamaíoch, lena n-áirítear prionsabail an 
mhargaidh, timpeallacht chothrom ghnó a chur chun cinn, go háirithe do FBManna, 
agus sásraí rialála neamhspleácha, i gcomhar le gnólachtaí agus leis an tsochaí 
shibhialta, lena n-áirítear athchóiriú mór ar an earnáil bhaincéireachta agus airgeadais 
lena ndírítear ar sciúradh airgid agus imghabháil cánach a chomhrac;

12. ag tathant ar AE a áirithiú nach mbeidh DCFTA i gcontrárthacht leis an ngá atá ann do 
ghníomhú ar son na haeráide nó do thionscnaimh chomhshaoil sa Chomhaontú Glas don 
Eoraip;

13. ag moladh go mbeadh ionadaíocht á déanamh ag líon níos mó ban ar institiúidí áitiúla 
agus réigiúnacha na Seoirsia, á mheabhrú di gur uirlis thábhachtach í an trádáil do 
chumhachtú eacnamaíoch na mban, agus gur céim riachtanach atá i dtuilleadh dul chun 
cinn a dhéanamh i gcoinne gach cineál idirdhealaithe chun an méid sin a bhaint amach;

14. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá trédhearcacht agus ag moladh do na húdaráis 
tuilleadh eolais a thabhairt d’fhiontraithe áitiúla agus do na mórmheáin chumarsáide 
faoi chur chun feidhme DCFTA.
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