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Tuarascáil A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
 Cur chun feidhme Chomhaontú Comhlachais AE le Poblacht na Moldóive
(2019/2201(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris A

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

A. de bhrí, tríd an gComhaontú 
Comhlachais/LDCST, gur gheall AE agus 
Poblacht na Moldóive comhlachas 
polaitiúil a chur chun cinn agus 
comhtháthú eacnamaíoch a ghnóthú, agus 
gur gheall Poblacht na Moldóive acquis 
AE a ionchorprú ina dlíthe agus ina 
cleachtais féin i líon mór réimsí; de bhrí, 
chun tacú leis na hiarrachtaí sin, gur gheall 
an tAontas cúnamh substaintiúil airgeadais 
agus buiséadach a sholáthar do Phoblacht 
na Moldóive, ar choinníoll go n-
urramaítear luachanna agus prionsabail 
lárnacha Eorpacha, amhail an smacht 
reachta, cearta an duine agus cearta 
daonlathacha agus go ráthaítear an 
comhrac i gcoinne na caimiléireachta, na 
coireachta eagraithe, an sciúrtha airgid, na 
struchtúr olagarcach agus an fhiníochais; 
de bhrí gur féidir, i gcásanna 
tromchúiseacha cúlaithe, an comhar a 
aisiompú;

A. de bhrí, tríd an gComhaontú 
Comhlachais/LDCST, gur gheall AE agus 
Poblacht na Moldóive comhlachas 
polaitiúil agus dlúthchomhar eacnamaíoch 
a chur chun cinn, agus gur gheall Poblacht 
na Moldóive acquis AE a ionchorprú ina 
dlíthe agus ina cleachtais féin i líon mór 
réimsí; de bhrí, chun tacú leis na 
hiarrachtaí sin, gur gheall an tAontas 
comhar lánfheidhme, lena n-áirítear 
cúnamh airgeadais agus buiséadach, do 
Phoblacht na Moldóive, ar choinníoll go n-
urramaítear luachanna agus prionsabail 
lárnacha Eorpacha, amhail an smacht 
reachta, cearta an duine agus cearta 
daonlathacha agus go ráthaítear an 
comhrac i gcoinne na caimiléireachta, na 
coireachta eagraithe, an sciúrtha airgid, na 
struchtúr olagarcach agus an fhiníochais; 
de bhrí gur féidir, i gcásanna 
tromchúiseacha cúlaithe, an comhar a 
aisiompú;
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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 1

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

1. ag meabhrú go bhfuil na luachanna 
coiteanna ar a bhfuil an tAontas tógtha, 
eadhon an daonlathas, urramú chearta an 
duine agus saoirsí bunúsacha, agus an 
smacht reachta, i gcroílár an chomhlachais 
pholaitiúil agus an lánpháirtithe 
eacnamaíoch idir an tAontas agus Poblacht 
na Moldóive; ag athdhearbhú thiomantas 
an Aontais tacú le conair Eorpach 
Phoblacht na Moldóive trí chomhlachas 
polaitiúil, trí lánpháirtiú eacnamaíoch agus 
trí na hathchóirithe faoi seach; ag tabhairt 
dá haire go bhfuil an Comhaontú 
Comhlachais/LDCST fós ríthábhachtach 
d’fhorbairt Phoblacht na Moldóive, go 
háirithe sa tréimhse eisceachtúil ina 
bhfuilimid faoi láthair, agus ag moladh 
rannpháirtíocht leanúnach shochaí agus 
údaráis na Moldóive sa phróiseas sin; á 
mheabhrú di, áfach, nach mór tuilleadh dul 
chun cinn a dhéanamh maidir lena chur 
chun feidhme, chun a acmhainneacht agus 
a leasanna iomlána a chur ar fáil, go 
háirithe trí dhíriú ar neamhspleáchas na n-
institiúidí Stáit, ar a dteacht aniar i gcoinne 
an tionchair a bhíonn ag olagarcaí, ar an 
gcomhrac i gcoinne na caimiléireachta, ar 
an gceartas, ar an smacht reachta a neartú 
agus ar dhálaí maireachtála na saoránach a 
fheabhsú; á chur i bhfios gurbh é an 
Comhaontú Comhlachais/LDCST an 
príomhphointe a thug spreagadh agus 

1. ag meabhrú go bhfuil na luachanna 
coiteanna ar a bhfuil an tAontas tógtha, 
eadhon an daonlathas, urramú chearta an 
duine agus saoirsí bunúsacha, agus an 
smacht reachta, i gcroílár an chomhlachais 
pholaitiúil agus an chomhair eacnamaíoch 
idir an tAontas agus Poblacht na Moldóive; 
ag athdhearbhú thiomantas an Aontais tacú 
le conair Eorpach Phoblacht na Moldóive 
trí chomhlachas polaitiúil, trí chomhar 
eacnamaíoch agus trí na hathchóirithe faoi 
seach; ag tabhairt dá haire go bhfuil an 
Comhaontú Comhlachais/LDCST fós 
ríthábhachtach d’fhorbairt Phoblacht na 
Moldóive, go háirithe sa tréimhse 
eisceachtúil ina bhfuilimid faoi láthair, 
agus ag moladh rannpháirtíocht leanúnach 
shochaí agus údaráis na Moldóive sa 
phróiseas sin; á mheabhrú di, áfach, nach 
mór tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh 
maidir lena chur chun feidhme, chun a 
acmhainneacht agus a leasanna iomlána a 
chur ar fáil, go háirithe trí dhíriú ar 
neamhspleáchas na n-institiúidí Stáit, ar a 
dteacht aniar i gcoinne an tionchair a 
bhíonn ag olagarcaí, ar an gcomhrac i 
gcoinne na caimiléireachta, ar an gceartas, 
ar an smacht reachta a neartú agus ar dhálaí 
maireachtála na saoránach a fheabhsú; á 
chur i bhfios gurbh é an Comhaontú 
Comhlachais/LDCST an príomhphointe a 
thug spreagadh agus tacaíocht do phróiseas 
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tacaíocht do phróiseas na n-athchóirithe 
struchtúracha, an daonlathais agus an 
smachta reachta;

na n-athchóirithe struchtúracha, an 
daonlathais agus an smachta reachta;
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Tairiscint i gcomhair rúin
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2. á chur in iúl gur geal léi gach rún 
atá ag an tír chun lánpháirtiú polaitiúil, 
daonna agus eacnamaíoch níos dlúithe a 
bhaint amach leis an Aontas i gcomhréir le 
prionsabal na difreála agus bunaithe ar 
fheidhmíocht, ar thorthaí agus ar 
ardaidhmeanna údaráis agus shochaí 
Phoblacht na Moldóive;

2. á chur in iúl gur geal léi gach rún 
atá ag an tír chun comhar polaitiúil, 
daonna agus eacnamaíoch níos dlúithe a 
bhaint amach leis an Aontas i gcomhréir le 
prionsabal na difreála agus bunaithe ar 
fheidhmíocht, ar thorthaí agus ar 
ardaidhmeanna údaráis agus shochaí 
Phoblacht na Moldóive;
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17. ag aithint na hiarrachtaí a rinne 
údaráis na Moldóive chun na moltaí a 
leagtar amach sna tuarascálacha 
bliantúla maidir leis an sásra fionraíochta 
víosaí a chur chun feidhme; ag moladh go 
leanfaí le cur chun feidhme na 
dtagarmharcanna a bhaineann leis an 
mbeartas maidir le léirscaoileadh víosaí, 
agus ag iarraidh ar na húdaráis leanúint 
de na hiarrachtaí sin chun 
tagarmharcanna léirscaoilte víosaí a 
shásamh, go háirithe i réimsí an fhrith-
éillithe, chun na breithiúna a neartú, 
chun an reachtaíocht i gcoinne sciúradh 
airgid a chur i bhfeidhm agus chun 
gníomhaíocht nithiúil a dhéanamh chun 
aghaidh a thabhairt ar an méadú ar 
iarratais tearmainn gan bhunús; i ndáil 
leis sin, is cúis imní di an méadú atá 
tagtha ar líon na náisiúnach ón Moldóiv 
atá ag fanacht go neamhdhleathach i 
limistéar Schengen+ (méadú 47 %) agus 
an méadú atá tagtha ar iarratais ar 
thearmann (méadú 48 %); ag tathant ar 
údaráis na Moldóive na gealltanais a 
tugadh i gcomhthéacs an chórais maidir 
le léirscaoileadh víosaí i dtaca le limistéar 
Schengen i réimse an bhainistithe imirce 
éifeachtaigh a chur chun feidhme 
tuilleadh agus cearta tearmainn a áirithiú 
d’iarratasóirí ó thríú tíortha i bPoblacht 
na Moldóive;

scriosta
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27. á chur in iúl gur saoth léi go bhfuil 
rialtas reatha Chișinău ag scoiteadh amach 
ón gconair Eorpach go céimnitheach, rud a 
rachadh chun dochair do thoilmhianta 
daonlathacha na tíre agus ag tathant ar 
na páirtithe polaitiúla uile atá ar son na 
hEorpa go dtiocfaidís ar réitigh trí 
idirphlé, chun leanúnachas phróiseas 
lánpháirtíochta na hEorpa maidir le 
Poblacht na Moldóive a áirithiú agus 
chun lántairbhe a bhaint as na buntáistí 
uile a ghabhann le CC/LDCST;

27. ag tabhairt dá haire go bhfuil 
rialtas reatha Chișinău ag scoiteadh amach 
ón gconair Eorpach go céimnitheach; á 
iarraidh go ndéanfar anailís chríochnúil 
ar na cúiseanna atá leis an bhforbairt sin 
agus go ndéanfaí measúnú criticiúil ar na 
beartais de chuid AE a bhféadfadh sé gur 
rannchuidigh siad léi;
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Mír 35

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

35. á chur in iúl gur geal léi 
rannpháirtíocht Poblacht na Moldóive i 
misin agus in oibríochtaí an 
chomhbheartais slándála agus cosanta 
(CBSC), i ndáil le himscrúduithe 
cibearshlándála agus cibearchoireachta, 
mar aon le comhar Phoblacht na 
Moldóive le ECAT agus a hailíniú le 
Dearbhuithe CBES an Aontais; á iarraidh 
ar institiúidí an Aontais Poblacht na 
Moldóive a áireamh i mbealaí nua comhair 
maidir leis an gcibearshlándáil, bagairtí 
hibrideacha agus imscrúduithe ar 
chibearchoireacht;

35. á chur in iúl gur geal léi 
rannpháirtíocht Phoblacht na Moldóive i 
misin agus in oibríochtaí an 
chomhbheartais slándála agus cosanta 
(CBSC), i ndáil le himscrúduithe 
cibearshlándála agus cibearchoireachta, 
agus a hailíniú le Dearbhuithe CBES an 
Aontais; á iarraidh ar institiúidí an Aontais 
Poblacht na Moldóive a áireamh i mbealaí 
nua comhair maidir leis an 
gcibearshlándáil, bagairtí hibrideacha agus 
imscrúduithe ar chibearchoireacht;

Or. en


