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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar chur chun feidhme an Chomhbheartais Tráchtála agus Cosanta – tuarascáil 
bhliantúil 2020
(2020/2207(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do Chonradh Liospóin,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle Eorpach an 20 Nollaig 2013, an 
26 Meitheamh 2015, an 15 Nollaig 2016, an 22 Meitheamh 2017, an 28 Meitheamh 
2018, an 14 Nollaig 2018, an 20 Meitheamh 2019, an 12 Nollaig 2019 agus an 21 Iúil 
2020,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhbheartas Slándála agus Cosanta an 25 Samhain 
2013, an 18 Samhain 2014, an 18 Bealtaine 2015, an 27 Meitheamh 2016, an 
14 Samhain 2016, an 18 Bealtaine 2017, an 17 Iúil 2017, an 25 Meitheamh 2018, an 
17 Meitheamh 2019 agus an 17 Meitheamh 2020,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag 
teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le comhshocrú sibhialtach CBSC a 
bhunú,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle maidir le Mná, an tSíocháin agus an 
tSlándáil an 10 Nollaig 2018,

– ag féachaint do na Conclúidí ón gComhairle maidir leis an gcreat le haghaidh freagairt 
chomhpháirteach taidhleoireachta ón Aontas ar chibearghníomhaíochtaí mailíseacha an 
19 Meitheamh 2017,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle maidir leis an óige, an tsíocháin agus an 
tslándáil an 7 Meitheamh agus maidir leis an óige i ngníomhaíocht sheachtrach an 
5 Meitheamh 2020,

– ag féachaint don chinneadh ón gComhairle (CBES) 2019/797 an 17 Bealtaine 2019 
maidir le bearta sriantacha i gcoinne cibirionsaithe a chuireann an tAontas nó a 
Bhallstáit i mbaol1,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle maidir le hiarrachtaí comhlántacha chun an 
athléimneacht a fheabhsú agus chun bagairtí hibrideacha a chomhrac an 10 Nollaig 
2019,

– ag féachaint don doiciméad dar teideal ‘Fís chomhroinnte, Comhghníomhaíocht: Eoraip 
níos láidre – Straitéis Dhomhanda maidir le Beartas Eachtrach agus Slándála an Aontais 
Eorpaigh,’ ó Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí 

1 IO L 129I, 17.5.2019, lch. 13.
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Eachtracha agus don Bheartas Slándála (VP/HR) an 28 Meitheamh 2016,

– ag féachaint don Teachtaireacht Chomhpháirteach chuig Parlaimint na hEorpa agus 
chuig an gComhairle i ndáil leis an bPlean Gníomhaíochta maidir leis an 
tSoghluaisteacht Mhíleata an 28 Márta 2018 (JOIN(2018)0005),

– ag féachaint do dhearbhuithe comhpháirteacha an 8 Iúil 2016 agus an 12 Iúil 2018 ó 
Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus ó Uachtarán an Choimisiúin agus ó Ardrúnaí 
ECAT,

– ag féachaint do Chairt na Náisiún Aontaithe, 

– ag féachaint d’Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí 1975 de chuid na hEagraíochta um 
Shlándáil agus Comhar san Eoraip,

– ag féachaint don tacar comhchoiteann de 42 thogra a d’fhormhuinigh Comhairlí an 
Aontais agus ECAT an 6 Nollaig 2016 agus na tuarascálacha ar dhul chun cinn an 
14 Meitheamh agus an 5 Nollaig 2017 maidir lena gcur chun feidhme, agus don tacar 
nua de 32 thogra a d’fhormhuinigh an dá Chomhairle an 5 Nollaig 2017,

– ag féachaint don Chúigiú tuarascáil ar dhul chun cinn maidir le cur chun feidhme an 
tacair chomhchoitinn de thograí a d’fhormhuinigh Comhairlí an Aontais agus ECAT an 
6 Nollaig 2016 agus an 5 Nollaig 2017,

– ag féachaint don tionchar ollmhór a bheidh ag imeacht na Ríochta Aontaithe ó AE ar na 
cumais chosanta a d’fhéadfadh a bheith ag AE, ós rud é go bhfuil sí ar cheann de na 
cumhachtaí míleata Eorpacha is éifeachtaí,

– ag féachaint d’ionradh agus d’ionghabháil neamhdhleathach na Rúise ar an gCrimé,

– ag féachaint don sárú atá déanta ag an Rúis ar aerspás agus ar theorainneacha muirí na 
mBallstát,

– ag féachaint don mhéadú atá tagtha ar láithreacht eacnamaíoch agus mhíleata na Síne i 
dtíortha na Meánmhara agus na hAfraice,

– ag féachaint don bhagairt ón sceimhlitheoireacht intíre agus eachtrach, go príomha ó 
ghrúpaí amhail SIIS,

– ag féachaint do theicneolaíochtaí nua amhail an intleacht shaorga, cumais spáis agus an 
ríomhaireacht chandamach, lena gcuirtear deiseanna nua ar fáil don chine daonna, ach 
freisin lena gcruthaítear dúshláin nua i réimse na cosanta agus an bheartais eachtraigh 
lena n-éilítear straitéis shoiléir agus comhthoil i measc comhghuaillithe,

– ag féachaint don Dara Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn i dtaca le tosaíochtaí 2019-2021 
AE-NA maidir le hoibríochtaí síochána agus bainistiú géarchéime,

– ag féachaint do rúin 3212(1974), 32/15(1977), 33/15(1978), 34/30(1979), 37/253(1983) 
ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe,

– ag féachaint do rúin 353(1974), 361(1975), 367(1975), 458(1979), 541(1983), 
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550(1984), 649(1990), 716(1991), 750(1992), 774(1992), 789(1992), 889 (1993), 
939(1994), 1032(1995), 1062(1996), 1250(1999), 2009(2011), 2095(2013) agus 
2174(2014) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe (UNSCR),

– ag féachaint do Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe (SDGanna), 
agus aird ar leith á tabhairt ar SDG 16 arb é is aidhm dó sochaithe síochánta agus 
cuimsitheacha a chur chun cinn d’fhorbairt inbhuanaithe,

– ag féachaint d’fhoilseachán na Náisiún Aontaithe i mí an Mheithimh 2018 dar teideal 
‘An Todhchaí Choiteann a Shlánú: Clár Oibre um Dhí-Armáil’,

– ag féachaint d’athbhreithniú Uimh. 09/2019 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) maidir 
le Cosaint Eorpach,

– ag féachaint do na rúin uaithi an 14 Nollaig 20162, an 13 Nollaig 20173, an 12 Nollaig 
20184 agus an 15 Eanáir 20205 maidir le cur chun feidhme an chomhbheartais 
eachtraigh agus slándála,

– ag féachaint don rún uaithi an 13 Meitheamh 2018 maidir leis an gcaidreamh idir AE 
agus ECAT6,

– ag féachaint dá moladh chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála i ndáil le hullmhú phróiseas athbhreithnithe 2020 ar Neamhleathadh Arm 
Núicléach (NPT), le rialú arm núicléach agus le roghanna maidir le dí-armáil núicléach,

– ag féachaint don rún uaithi an 17 Meán Fómhair 2020 maidir le honnmhairiú arm: 
Comhsheasamh 2008/944/CBES a chur chun feidhme7,

– ag féachaint don rún uaithi an 14 Feabhra 2019 maidir le Conradh INF amach anseo 
agus don tionchar ar an Aontas Eorpach8,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCiste Eorpach Cosanta 2021-2027 (A8-0412/2018),

– ag féachaint dá moladh chuig an gComhairle maidir leis an gcinneadh lena mbunaítear 
Saoráid Eorpach Síochána9,

– ag féachaint don rún uaithi an 12 Meán Fómhair 2018 maidir le córais arm 
uathrialaitheach10,

– ag féachaint do rún uaithi an 23 Iúil 2020 ar chonclúidí an chruinnithe urghnách den 

2 IO C 224, 27.6.2018, lch. 50.
3 IO C 369, 11.10.2018, lch. 36.
4 IO C 388, 13.11.2020, lch. 91.
5 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0008.
6 IO C 28, 27.1.2020, lch. 49.
7 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0224.
8 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0130.
9 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0330.
10 IO C 433, 23.12.2019, lch. 86.
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Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil 202011,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0265/2020),

1. á mheabhrú gurb í uaillmhian AE a bheith ina ghníomhaí domhanda ar son na síochána 
agus á iarraidh go mbeidh a chuid gníomhaíochtaí agus beartas ag féachaint leis an 
tsíocháin agus an tslándáil idirnáisiúnta a chaomhnú agus le tacaíocht a thabhairt don 
ord idirnáisiúnta riailbhunaithe, don dlí idirnáisiúnta, do chearta an duine agus don 
daonlathas, i gcomhréir le prionsabail agus luachanna Chairt na Náisiún Aontaithe agus 
leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 21 den Chonradh ar an Aontas Eorpach 
(CAE);

2. á chur i bhfáth, i bhfianaise na mbagairtí ilghnéitheacha atá ann faoi láthair ar an 
tslándáil agus an chobhsaíocht dhomhanda, réigiúnach agus náisiúnta, agus a bhfuil ar 
AE aghaidh a thabhairt orthu i dtimpeallacht an-ilpholach agus neamh-intuartha ina 
bhfuil níos mó cumhachtaí domhanda agus réigiúnacha agus comhghuaillíochtaí 
aistritheacha atá teanntásach agus in iomaíocht, nach mbeidh sé d’acmhainn ag 
gníomhaithe Eorpacha Comhbheartas Slándála agus Cosanta (CBSC) níos láidre a 
fhorbairt ach amháin trí chomh-mheáchan an Aontais Eorpaigh agus a chuid Ballstát, i 
ndlúthchomhar le daonlathais chosúla, chun ról níos láidre agus níos ábhartha a 
ghlacadh ar an leibhéal idirnáisiúnta sa timpeallacht nua gheopholaitiúil agus chun cur 
leis an tsíocháin, leis an tslándáil dhaonna, leis an bhforbairt inbhuanaithe, leis an 
rathúnas, leis an tsaoirse, le hurraim do chearta agus luachanna bunúsacha agus leis an 
daonlathas;

3. ag thabhairt dá haire go bhfuil an meath marthanach i dtimpeallacht straitéiseach an 
Aontais ag cur isteach go díreach nó go hindíreach ar shlándáil a Bhallstát agus a 
shaoránach; á chur i bhfios go láidir, sa timpeallacht éagobhsaí agus dhothuartha seo, go 
bhfuil ról níos mó ag an Aontas agus ag na Ballstáit le chéile chun slándáil na mBallstát, 
a saoránach agus a luachanna a áirithiú d’ainneoin bagairtí, rioscaí agus dúshláín 
iltaobhacha;

4. ag tabhairt dá haire an cuspóir atá ag an Aontas Eorpach uathriail straitéiseach Eorpach 
a fhorbairt, ar uaillmhian é atá bunaithe ar chumas an Aontais measúnú neamhspleách a 
dhéanamh ar ghéarchéim agus cinntí uathrialacha a dhéanamh, agus maidir lena chumas 
gníomhú go huathrialach, i gcás inar gá sin, d’fhonn a leasanna agus a luachanna a 
chosaint, agus lánurraim á tabhairt do chomhghuaillíochtaí agus dá chomhpháirtithe 
straitéiseacha, agus prionsabal na comhlántachta le ECAT á urramú ag an am céanna;

5. á iarraidh ar an Leas-Uachtarán/Ardionadaí agus ar an gComhairle sainmhíniú foirmiúil 
comhchoiteann ar an uathriail straitéiseach a chur ar fáil agus a cuspóirí, a modhanna 
agus a hacmhainní cur chun feidhme a shainiú go han-soiléir; á mheas gur bealach 
tábhachtach é don Aontas gníomhú go huathrialach chun a ghníomhaíocht iltaobhach a 
neartú, chun go mbeadh sé níos leochailí i leith bagairtí seachtracha agus chun go 
mbeadh sé ina chomhpháirtí níos iontaofa in ord iltaobhach riailbhunaithe;

11 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0206.
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6. á chreidiúint gur léiríodh le paindéim COVID-19 leochaileacht AE mar aon lena 
spleáchas ar thríú tíortha; á chur i bhfios go láidir, dá bhrí sin, go bhfuil sé níos 
tábhachtaí fós dlús a chur le hiarrachtaí AE uathriail straitéiseach a bhaint amach sa 
chomhthéacs sin;

7. ag tabhairt dá haire go ndearnadh roinnt dul chun cinn maidir le cur chun feidhme 
CBSC; á chur in iúl gur geal léi go bhfuil rún ag an Aontas fós cur lena láithreacht 
dhomhanda agus lena chumas gníomhú mar thionscnóir agus mar sholáthróir slándála 
domhanda, lena n-áirítear trí mhisin agus oibríochtaí CBSC dá chuid, agus é mar aidhm 
aige síocháin, cobhsaíocht, slándáil agus rathúnas inbhuanaithe a bhaint amach agus 
rannchuidiú go gníomhach le coinbhleachtaí a shárú agus a réiteach ar fud an domhain, 
go háirithe i gcomharsanacht AE;

8. á chur in iúl gur geal léi an fógra ón Leas-Uachtarán/Ardionadaí, go dtíolacfar anailís, 
faoi dheireadh na bliana 2020, ar bhagairtí agus dúshláin chomhchoiteanna, rud a 
chuirfidh bonn faoi phlé beartais leis na Ballstáit agus faoi Chompás Straitéiseach a 
fhorbairt; ag tabhairt dá haire go ndéanfaidh an Compás Straitéiseach cur chun feidhme 
leibhéal uaillmhéine AE, mar a leagadh amach in 2016, a fheabhsú agus a threorú, agus 
go saineofar leis cur chuige straitéiseach, spriocanna sonracha agus cuspóirí sna ceithre 
phríomhréimse a bhaineann le bainistiú géarchéime, is iad sin athléimneacht, 
acmhainneachtaí agus comhpháirtíochtaí, tráth nach déanaí ná 2022; á chur i bhfáth go 
bhfuil gá leis sin ós rud é gur gá do AE cásanna léiritheacha a fhorbairt le haghaidh 
idirghabhálacha míleata agus sibhialtacha agus ullmhú go maith ar an leibhéal 
oibríochtúil agus ar an leibhéal polaitiúil; á chur in iúl go bhfuil sí ag súil leis go 
ndéanfaidh an Compás Straitéiseach, mar chéad chéim i dtreo acmhainneacht 
oibríochtúil neamhspleách AE a fhorbairt, an bealach a réiteach do chultúr straitéiseach 
níos comhchuibhithe agus ar an gcaoi sin, cinnteoireacht an Aontais a éascú;

9. á chur in iúl g bhfuil sí ag cuimhneamh ar a tuarascálacha agus a moltaí féin a chur ar 
aghaidh maidir le príomhréimsí an Chompáis Straitéisigh, chun ionchur agus treoir 
pharlaiminteach a chur ar fáil, i gcomhréir leis na prionsabail institiúideacha 
dhaonlathacha atá againn;

10. á chur i bhfios go láidir gurb é is tábhachtaí don Aontas ó thaobh na geopholaitíochta de 
ná cobhsaíocht, slándáil agus rathúnas inbhuanaithe réigiúnach mar aon le cosc a chur 
ar phróisis díchobhsaithe ina chomharsanacht, lena n-áirítear Thoir agus Theas agus san 
Artach araon; á chur i bhfáth go bhfuil ról lárnach ag oibríochtaí EUFOR Althea agus 
EULEX Kosovo maidir le cobhsaíocht agus slándáil a chur chun cinn trí athléimneacht 
tíortha a fheabhsú agus fothú acmhainneachta a chur chun cinn i réigiún a mbaineann 
tábhacht straitéiseach leis do AE; á chur in iúl gur geal léi gur cuireadh síneadh le 
sainorduithe EULEX Kosovo agus EUAM Ukraine agus á athdhearbhú a thábhachtaí 
atá sé go mbeadh CBSC rannpháirteach sna Balcáin Thiar agus i gComharsanacht an 
Oirthir; ag moladh go ndéanfaí athbhreithniú ar mhisean leanúnach CBSC, EUAM 
Ukraine, chun a chinneadh conas is féidir leis tacú tuilleadh le slándáil na hÚcráine;

11. á chur i bhfios go bhfuil éifeacht dhiúltach iarmharta, ar deireadh, ag an éagobhsaíocht i 
gComharsanacht Dheisceart na hEorpa, go háirithe i réigiúin sa tSaiheil, san Afraic 
Thiar agus i gCorn na hAfraice, do Chomharsanacht an Deiscirt go háirithe, agus gur 
dúshlán díreach í, dá bhrí sin, do bhainistiú teorainneacha seachtracha na hEorpa;
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12. ag athdhearbhú a tiomantais do neamhspleáchas, ceannasacht agus iomláine chríochach 
na hÚcráine agus gach tíre de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir; á chur in iúl gur cúis 
mhór imní di an staid sa Bhealarúis agus á athdhearbhú go dtacaíonn sí le rogha 
cheannasach agus dhaonlathach na ndaoine;

13. á chur in iúl gur cúis bhuartha di go bhfuil codanna móra den Úcráin agus den tSeoirsia 
fós faoi fhorghabháil ag fórsaí míleata Chónaidhm na Rúise, de shárú ar an dlí 
idirnáisiúnta, go bhfuil siad fós i bPoblacht na Moldóive, agus go bhfuil an tsíocháin 
agus an tslándáil fós á ndíchobhsú ag an Rúis sa réigiún; á chur in iúl gur cúis bhuartha 
di scála na bhfeachtas bréagaisnéise stát-urraithe, nach bhfacthas a leithéid riamh 
roimhe, i gComharsanacht an Oirthir; á leanúint de cháineadh a dhéanamh ar 
idirghabháil mhíleata agus nasc-ghabháil mhídhleathach na Rúise ar leithinis na Crimé 
mar aon le coinneáil na coinbhleachta calctha sa Mholdóiv; á chur i bhfáth gur gá 
labhairt d'aon ghuth faoi bheartas AE sa chomhthéacs sin;

14. á chur in iúl gur geal léi an sos comhraic in Nagorno-Karabakh agus timpeall air; á chur 
i bhfios go láidir, agus é ina chúis bhuartha di, an rannpháirtíocht mhíleata atá ag tríú 
tíortha sa choinbhleacht agus go háirithe ról díchobhsaitheach agus cur isteach na 
Tuirce; á iarraidh go ndéanfar imscrúdú idirnáisiúnta ar láithreacht líomhnaithe 
trodaithe eachtracha agus ar úsáid cnuasmhuinisean agus buamaí fosfair; á iarraidh ar an 
Aontas Eorpach agus ar chomhlachtaí idirnáisiúnta a áirithiú nach mbeidh saoirse ó 
phionós ann i gcás coireanna cogaidh in Nagorno-Karabakh ná i gcás úsáid arm 
toirmiscthe sa choinbhleacht in Nagorno-Karabakh; á áitiú gur gá ligean do chabhair 
dhaonnúil fáil isteach agus leanúint ar aghaidh gan mhoill le malartú príosúnach agus 
taismeach, agus go bhfuil gá le hoidhreacht chultúrtha Nagorno-Karabakh a chaomhnú;

15. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di an teannas atá imithe in olcas le déanaí ag roinnt 
splancphointí féideartha i réigiún an Aigéin Chiúin, amhail an teorainn idir an India 
agus an tSín atá faoi dhíospóid, Muir na Síne Thoir agus Theas agus Caolas na 
Téaváine, lena n-áirítear beartaíocht mhíleata na Síne i leith na Téaváine, atá ag éirí níos 
gríosaithí; á iarraidh ar na páirtithe uile lena mbaineann a gcuid difríochtaí a réiteach trí 
mhodhanna síochánta chun an teannas a laghdú agus staonadh ó ghníomhaíocht 
aontaobhach a dhéanamh chun an status quoi a athrú; á chur i bhfios go láidir a 
thábhachtaí atá an fhorbairt shíochánta ar fud Chaolas na Téaváine chun an tsíocháin, an 
chobhsaíocht agus an rathúnas a choinneáil don tSín agus don Téaváin, agus i réigiún an 
Aigéin Chiúin agus na hÁise, atá ríthábhachtach i gcónaí do leasanna AE; á iarraidh ar 
AE agus ar na Ballstáit féachaint arís ar a mbeartas rannpháirtíochta leis an Téaváin 
agus oibriú le comhpháirtithe idirnáisiúnta atá ar aon intinn leo chun an Téaváin 
dhaonlathach a chosaint ar bhagairtí eachtracha;  á chur in iúl gur cúis bhuartha di an 
feachtas bréagaisnéise a sheol tríú tíortha mailíseacha i gcoinne daonlathas i réigiún an 
Aigéin Chiúin, lena n-áirítear sa Téaváin, chun cur isteach ar na hiarrachtaí atá á 
ndéanamh chun paindéim COVID-19 a chomhrac; á iarraidh ar AE agus ar a Bhallstáit 
tacú le rannpháirtíocht fhiúntach, phragmatach na Téaváine mar bhreathnóir i 
gcruinnithe, i meicníochtaí agus i ngníomhaíochtaí na hEagraíochta Domhanda Sláinte 
(EDS), ionas go bhféadfar an ghéarchéim dhomhanda sláinte poiblí a chomhrac go 
comhpháirteach;

16. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di gníomhaíochtaí neamhdhleathacha na Tuirce 
agus an baol go ndéanfaidh an Tuirc gníomhaíocht mhíleata i gcoinne na mBallstát sa 
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Mheánmhuir Thoir, agus an bhagairt sin á cáineadh go géar aici; ag tabhairt dá haire, 
agus é ina chúis bhuartha di, go bhfuil na gníomhaíochtaí aontaobhacha faoi stiúir na 
Tuirce, d’ainneoin na n-iarrachtaí chun iad a mhaolú, ag sárú an dlí idirnáisiúnta agus 
go bhfuil tionchar díreach acu ar cheannasacht roinnt Ballstát; á athdhearbhú go bhfuil 
an tAontas ullamh le gach ionstraim agus rogha atá ar fáil dó a úsáid, lena n-áirítear i 
gcomhréir le hAirteagal 29 CAE agus Airteagal 215 CFAE, chun a leasanna agus 
leasanna a Bhallstát a chosaint; ag meabhrú na gconclúidí ón gComhairle le déanaí 
maidir leis an Meánmhuir Thoir agus á iarraidh go mbunófar straitéis chuimsitheach 
nua idir AE agus an Tuirc;

17. á chur i bhfáth go bhféadfadh coinbhleachtaí tromchúiseacha eascairt as rochtain ar 
uisce óil sábháilte; á chur i bhfáth nach mór don Aontas Eorpach straitéis pholaitiúil a 
bhunú chun réitigh a éascú sna limistéir sin a mbaineann ardchumas díchobhsaithe leo, 
agus ag an am céanna, tíortha sna limistéir is mó coinbhleacht ó thaobh uisce de a 
spreagadh chun Coinbhinsiún Uisce Heilsincí 1992, arna chur i gcrích i Nua-Eabhrac in 
1997, maidir le huiscebhealaí trasteorann agus lochanna idirnáisiúnta a chosaint agus a 
úsáid, a shíniú;

Uaillmhianta an Aontais Eorpaigh a chomhdhlúthú: éifeachtacht mhisin agus oibríochtaí 
CBSC a neartú i dtimpeallacht atá dothuartha agus díchobhsaithe

18. á mheas go bhfuil CBSC bunaithe go príomha ar chumas an Aontais misin agus 
oibríochtaí sibhialtacha agus míleata a imscaradh le linn géarchéimeanna a mbíonn 
tionchar acu ar shlándáil an Aontais agus a Bhallstát nó a n-éilítear idirghabháil 
idirnáisiúnta leo de réir an dlí idirnáisiúnta agus chairt agus rúin na Náisiún Aontaithe; 
ag tabhairt dá haire go bhfuil aon cheann déag de mhisin shibhialtacha agus sé cinn de 
mhisin agus oibríochtaí míleata á n-imscaradh ag an Aontas faoi láthair, ar misin 
feidhmiúcháin iad trí cinn de na misin dheireanacha sin (ATALANTA, EUNAVFOR 
MED IRINI, EUFOR ALTHEA) agus ar misin neamhfheidhmiúcháin iad na trí cinn 
eile (EUTM Mali, EUTM Somalia, EUTM RCA); á mheabhrú go bhfuil sé d'aidhm ag 
sainorduithe mhisin CBSC, inter alia, athchóiriú na hearnála slándála a chothú, 
athchóiriú ceartais a chur chun cinn, agus oiliúint mhíleata agus phóilíneachta a neartú; 
ag moladh go ndéanfaí meastóireacht chuí ar na misin agus ar na hoibríochtaí ar bhonn 
rialta chun na háiteanna a bhféadfaí a n-éifeachtacht a neartú tuilleadh a shainaithint; á 
chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé go ndéanfaí na misin a imscaradh ar bhealach níos 
tapa, níos solúbtha agus níos comhsheasmhaí;

19. ag tabhairt dá haire, ar an drochuair, go bhfuil easpa toilteanas polaitiúil fós ag roinnt 
Ballstát páirt a ghlacadh i misin agus in oibríochtaí CBSC ar bhealach suntasach agus 
inchreidte; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé misin agus oibríochtaí a 
dhéanamh níos láidre, ó thaobh acmhainní daonna agus sainorduithe araon de; á iarraidh 
ar na Ballstáit cur leis an méid a rannchuidíonn fórsaí agus sócmhainní le misin agus 
oibríochtaí uile CBSC, agus aghaidh a tabhairt go háirithe ar na heasnaimh atá ann 
cheana, ós rud é go bhfuil an tsaincheist maidir le maoiniú do mhisin agus oibríochtaí 
CBSC ríthábhachtach dá n-inbhuanaitheacht, go háirithe le linn géarchéime, agus ar an 
tsaincheist maidir le teannas agus coinbhleachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann agus ag dul 
i méid; á chur i bhfáth nár cheart an bonn a bhaint de bhuiséad CBSC;

20. á thabhairt chun suntais go gcuireann rannpháirtíocht na mban i misin CBSC le 
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héifeachtacht an mhisin agus gur spreagadh é d’inchreidteacht AE mar thacadóir do 
chearta comhionanna d’fhir agus do mhná ar fud an domhain; á iarraidh go ndéanfar 
príomhshruthú fiúntach ar inscne i gceapadh CBSC, go háirithe trí chothromaíocht 
inscne níos fearr a bhaint amach i bpearsanra agus ceannaireacht mhisin agus 
oibríochtaí CBSC agus trí oiliúint shonrach a chur ar an bpearsanra a imscartar; á chur 
in iúl gur geal léi go bhfuil gach misean sibhialtach CBSC tar éis comhairleoir inscne a 
cheapadh anois agus á iarraidh ar mhisin mhíleata CBSC déanamh amhlaidh; ag 
spreagadh na mBallstát mná a chur chun cinn mar iarrthóirí do na folúntais atá cheana 
ann; á iarraidh go gcuirfear oiliúint leordhóthanach ar an bpearsanra míleata agus 
sibhialtach ar fad atá imscartha ag AE maidir le comhionannas inscne agus cur chun 
feidhme Rún 1325 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe maidir le Mná, an 
tSíocháin agus an tSlándáil, agus go háirithe maidir leis an gcaoi a bhféadfaidh siad 
dearcadh inscne a chomhcháthú ina gcuid cúraimí; á chur in iúl gurb oth léi go bhfuil 
líon na mban atá ag obair i misin CBSC, go háirithe in oibríochtaí míleata, fós an-íseal; 
ag tathant ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) an gá atá le sprioc 
nithiúil agus tiomantas polaitiúil a chur chun cinn chun líon na mban i misin agus in 
oibríochtaí bainistithe géarchéime AE a mhéadú; ag tathant ar na Ballstáit féachaint ar 
bhealaí chun beartais earcaíochta agus choinneála a neartú agus rannpháirtíocht na 
mban i misin chothú na síochána agus na síochánaíochta a chur chun cinn; á chur i 
bhfáth an gá atá le líne bhuiséid nua de chuid AE a áireamh lena maoineofaí post na 
gcomhairleoirí inscne i misin mhíleata CBSC;

21. á chur i bhfios go láidir tiomantas domhanda AE don tSaiheil agus do Chorn na 
hAfraice trí shé mhisean shibhialtacha (EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalia) 
agus mhíleata (EUTM Mali, EUTM Somalia, EUNAVFOR ATALANTA, 
EUNAVFOR MED Irini);

22. ag tabhairt dá haire gur minice anois a bhíonn oibríochtaí míleata CBSC dírithe ar 
oiliúint fórsaí armtha (i.e. Misin oiliúna AE) nach mbaineann aon ghné feidhmiúcháin 
leo; á mheas gur cheart, gan difear a dhéanamh do ghné neamhfheidhmiúcháin na 
misean sin, an sainordú a dhéanamh níos láidre chun go mbeidh comhairleoirí Eorpacha 
in ann an foras le himscaradh a sheiceáil chomh dlúth agus is féidir, i dtaobh ar cuireadh 
na cláir foirmíochta chun feidhme go maith agus an bhfuil siad ag teacht go hiomlán le 
riachtanais oibríochtúla iarbhír na bhfórsaí armtha áitiúla; ag tabhairt dá haire go 
bhféadfaí, leis sin, cosc níos fearr a chur ar mhíbhainistiú agus ar chásanna mí-úsáide a 
luaithe a bheadh na fórsaí oilte imscartha ar an láthair; á chur i bhfáth gurb amhlaidh atá 
go háirithe i gcás EUTM Mali, áit a ndéantar fórsaí armtha Mhailí a imscaradh i 
limistéir atá an-éagsúil agus dúshlánach, agus nach mór, ar an gcaoi sin, maoirseacht a 
dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil foirmíochtaí Eorpacha á gcur chun feidhme faoi láthair;

23. á chur i bhfáth nach bhfuil ann ach cúpla misean de chuid CBSC a chuireann oiliúint ar 
fáil maidir le ciapadh gnéasach agus ciapadh atá bunaithe ar inscne, agus á iarraidh ar 
SEGS agus ar na Ballstáit oiliúint éigeantach a chur ar fáil chun an ciapadh sin a 
chomhrac i ngach misean agus oibríocht agus chun a áirithiú go ndéanfar íospartaigh 
agus sceithirí a chosaint go héifeachtach; á iarraidh go ndéanfaí Caighdeáin Chineálacha 
Iompraíochta Uasghrádaithe le haghaidh mhisin agus oibríochtaí CBSC a thabhairt 
cothrom le dáta chun prionsabal na neamhfhulaingthe maidir le neamhghníomhaíocht ó 
thaobh cheannaireacht agus bhainistiú AE de a mhéid a bhaineann le foréigean 
gnéasach agus inscnebhunaithe a chur san áireamh;
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24. á chur in iúl gur geal léi na condlúidí ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2020 
maidir le hOibríocht EUFOR Althea agus go bhfuiltear faoi réir chun leanúint de 
shainordú na hOibríochta chun tacú le húdaráis na Boisnia agus na Heirseagaivéine 
chun timpeallacht shábháilte, shlán a choimeád faoi údarú athnuaite na Náisiún 
Aontaithe; ag aithint na ndúshlán a bhaineann le paindéim COVID-19 agus ag moladh 
bhaill foirne na misean as feidhmiú go hiomlán le linn na tréimhse sin;

25. ag tabhairt dá haire go bhfuil staid na slándála sa tSomáil ina cúis mhór imní agus gur 
cúis éagobhsaíochta é ar fud Chorn na hAfraice agus níos faide i gcéin; á chreidiúint, i 
ndáil leis sin, go bhféadfaí tionchar suntasach a fheidhmiú ar an gcaoi a ndéantar 
oibríochtaí laistigh den chreat iltaobhach um chúnamh míleata ach EUTM Somalia a 
neartú le cumas comhairleach i struchtúir ordaithe;

26. ag moladh na hiarrachtaí a rinneadh maidir le próiseas an réigiúnaithe, a seoladh tríd an 
Aonad Réigiúnach um Chomhairle agus Comhordú (RACC) agus tríd an gcinneadh ón 
gComhairle an 12 Feabhra 2019 chun é a chur ar aghaidh go dtí an dara céim, lena 
ndéantar cur chuige réigiúnach AE sa tSaiheil a athneartú, go háirithe in EUTM Mali 
trína raon feidhme a leathnú chuig tíortha G5 na Saiheile, agus é mar aidhm leis 
gníomhaíocht AE a bheith níos éifeachtaí agus níos oibríochtúla thar theorainneacha G5 
na Saiheile, agus tacú le comhar trasteorann, agus ar an gcaoi sin, an obair atá ar bun ag 
EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger agus EUTM Mali a dhéanamh níos éifeachtaí; 
á iarraidh go n-athainmneofar é mar EUTM Sahel; ag tabhairt dá haire go bhfuil comhar 
comhsheasmhachta agus slándála le tíortha na hAfraice ríthábhachtach chun 
cobhsaíocht agus forbairt fhadtéarmach na mór-roinne a bhaint amach; á chur in iúl go 
bhfuil sí den tuairim go bhfuil réigiúnú chur chuige CBSC sa tSaiheil ábhartha ach go 
bhfuil gá le heagrúchán níos soiléire idir misin shibhialtacha agus mhíleata CBSC, 
gníomhaithe áitiúla agus eagraíochtaí idirnáisiúnta eile atá ann cheana (i.e. misean 
síochánaíochta MINUSMA de chuid na Náisiún Aontaithe agus Oibríocht Barkhane atá 
faoi stiúir arm na Fraince) chun sineirge oibríochtúil agus iarrachtaí comhordaithe a 
áirithiú ar leibhéal an Aontais;

27. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an feachtas bréagaisnéise atá ar siúl i bPoblacht na 
hAfraice Láir faoi láthair i leith AE; á iarraidh ar an Leas-Uachtarán/Ardionadaí 
gníomhú chun bunús an fheachtais bhréagaisnéise a shainaithint go héifeachtúil agus 
chun cur i gcoinne na n-ionsaithe sin; á chur in iúl gur geal léi gur seoladh EUAM RCA 
d’fhonn tacú leis an athchóiriú ar earnáil slándála Phoblacht na hAfraice Láir agus leis 
an síneadh ar shainordú EUTM RCA; á mheas gur gá don Aontas a acmhainneachtaí 
chun trealamh a sholáthar a fheabhsú go tapa agus go héifeachtach sa bhreis ar an 
oiliúint a chuirtear ar fáil le misin EUCAP agus EUTM; ag tabhairt dá haire go n-
áiritheofaí, le bunú na Saoráide Eorpaí Síochána, cur chuige cuimsitheach maidir le 
hacmhainneacht fhórsaí ár gcomhpháirtithe a fhorbairt; á chur i bhfios go láidir go 
ndéanann gníomhaithe teanntásacha, reatha agus gníomhacha eachtracha nach gá go 
bhfuil na prionsabail eiticiúla chéanna acu is atá ag an Aontas agus a Bhallstáit, an 
bhearna acmhainneachta a líonadh agus go bhfuil siad rannpháirteach i dtrealmhú na 
bhfórsaí sin, gan urraim ar bith don smacht reachta ná do chaighdeáin idirnáisiúnta;

28. á chur in iúl gur cúis mhór imní di an meath atá tagtha ar an staid slándála agus 
dhaonnúil i réigiún na Saiheile, áit a bhfuil an sceimhlitheoireacht ag cur brú níos mó ar 
thíortha G5 na Saiheile agus ar a gcomharsanacht, rud a chuireann leis an teannas 
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polaitiúil, eitneach agus reiligiúnach áitiúl; a chur i bhfáth a thábhachtaí atá an tacaíocht 
a thugann misin agus oibríochtaí AE sa tSaiheil i ndáil leis sin; á mheabhrú go bhfuil sé 
ríthábhachtach an infheistíocht fhadtéarmach a rinne an comhphobal idirnáisiúnta chun 
oibriú i dtreo na slándála agus na cobhsaíochta i Mailí agus sa tSaiheil a choimeád; á 
iarraidh ar an Leas-Uachtarán/Ardionadaí an cinneadh chun gníomhaíochtaí mhisin 
agus oibríochtaí AE i Mailí a atosú tar éis chinneadh Chomhphobal Eacnamaíoch Stáit 
na hAfraice Thiar (ECOWAS) smachtbhannaí i gcoinne Mhailí a bhaint;

29. á iarraidh go mbeidh cur chuige nua ann ar leibhéal oibríochtúil athchóiriú na hearnála 
slándála, an cúnaimh slándála agus an fhothaithe acmhainní míleata, ar cur chuige é 
lena mbainfear leas as ceachtanna a foghlaimíodh, go háirithe i Mailí, agus lena 
gcuirfear béim ar (a) rialú daonlathach na bhfórsaí slándála uile lena n-áirítear fórsaí 
armtha, (b) rialachas daonlathach agus trédhearcach na hearnála, (c) faireachán córasach 
ar chomhlíonadh iomlán agus docht na ngníomhaithe uile leis an dlí idirnáisiúnta um 
chearta an duine agus leis an dlí daonnúil idirnáisiúnta, agus (d) sásraí soiléire maidir le 
fionraí, nó tarraingt siar i gcás saoirse ó phionós, agus sáruithe leanúnacha;

30. ag tabhairt dá haire go bhfuil leibhéal feabhsaithe comhordaithe idir misin shibhialta 
agus mhíleata i dtrí thír: Mailí, Poblacht na hAfraice Láir agus an tSomáil; á chur in iúl 
gur geal léi na hiarrachtaí comhordaithe atá á ndéanamh ag misean fothaithe 
acmhainneachta an Aontais Eorpaigh sa tSomáil (EUCAP Somalia) agus EUTM na 
Somáile in éineacht leis an rapprochement oibríochtúil idir póilíní na Somáile agus arm 
na Somáile sna limistéir shaortha atá faoi thionchar Al Shabaab; á chur i bhfáth gur 
cheart an cur chuige comhtháite maidir le huirlisí, ionstraimí buiséadacha agus 
gníomhaithe in EUAM CAR agus in EUTM CAR a dhúbailt nuair is ábhartha i misin 
agus in oibríochtaí eile de chuid CBSC;

31. á chur in iúl gur geall léi gur seoladh Oibríocht EUNAVFOR MED Irini, oibríocht arb é 
is aidhm léi rannchuidiú le síocháin agus cobhsaíocht inbhuanaithe trí thacú le cur chun 
feidhme an tradbhaic arm ar an Libia i gcomhréir le Rún 2526 (2020) ó Chomhairle 
Slándála na Náisiún Aontaithe, trí oiliúint a chur ar gharda cósta na Libia agus trí chur 
isteach ar gháinneáil ar dhaoine; ag tathant go sonrach ar na Ballstáit na sócmhainní 
faisnéise, faireachais, constáblachta taiscéalaíochta agus cabhlaigh is gá a shannadh go 
práinneach chun borradh a chur faoi chumais Oibríocht Irini, ar chumais theoranta iad 
go dtí seo, agus á mholadh go mbeadh comhar níos láidre ann le hoibríocht ECAT Sea 
Guardian atá ar siúl faoi láthair, chomh maith le comhar le comhpháirtithe réigiúnacha; 
ag meabhrú oibleagáidí idirnáisiúnta maidir le cuardach agus tarrtháil ar muir; á iarraidh 
ar an Leas-Uachtarán/Ardionadaí leas iomlán a bhaint as sócmhainní an Aontais sa 
réimse sin, go háirithe ionaid satailíte agus faisnéise an Aontais; á chur in iúl gur geal 
léi an dul chun cinn atá á dhéanamh go leanúnach maidir leis an staid sa Libia a 
chobhsú, á iarraidh ar AE ról gníomhach a ghlacadh sa phróiseas idirghabhála chun 
cuidiú le bunú na bhfondúireachtaí is gá chun go mbeidh an Libia síochánta, cobhsaí 
agus daonlathach;

32. á chur in iúl gur geal léi an cinneadh ón gComhairle an 20 Meitheamh 2020 síneadh a 
chur le sainorduithe trí cinn de mhisin shibhialtach CBSC: Misean Cúnaimh an Aontais 
Eorpaigh um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha sa Libia (EUBAM na Libia), Misean 
Cúnaimh Teorann an Aontais Eorpaigh do Phointe Trasnaithe Rafah (EUBAM Rafah), 
agus Misean Póilíneachta an Aontais Eorpaigh do na Críocha Palaistíneacha (EUPOL 
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COPPS);

33. á iarraidh go ndéanfar struchtúir shibhialta-mhíleata chinnteoireachta agus rialúcháin 
AE a fhorbairt agus a neartú tuilleadh;

34. ag tabhairt dá haire go bhfuiltear chun an t-athbhreithniú straitéiseach ar an gCumas 
Míleata Pleanála agus Seolta (MPCC) a thionscnamh in 2020; á iarraidh ar Leas-
Uachtarán/Ardionadaí, i bhfianaise thionchar an athbhreithnithe sin ar phleanáil, 
ceannas agus rialú misean agus oibríochtaí míleata, an Pharlaimint a choinneáil ar an 
eolas go tráthúil faoi na roghanna a bhíonn ar fáil agus a roghnaítear; á athdhearbhú go 
bhfuil gá ag AE le struchtúr ceannais míleata atá buan agus iomlán chun go mbeidh sé 
in ann gníomhú go neamhspleách agus á iarraidh ar an gComhairle, dá bhrí sin, 
struchtúr den sórt sin a chur chun feidhme;

35. ag tabhairt dá haire an dul chun cinn fhoriomláin agus na n-iarrachtaí foriomlána a 
rinneadh maidir le comhshocrú sibhialtach CBSC a chur chun feidhme, arb é is aidhm 
dó CBSC sibhialtach a dhéanamh níos cumasaí, níos éifeachtaí, níos solúbtha agus níos 
freagrúla ar an leibhéal náisiúnta trí Phleananna Náisiúnta Cur Chun Feidhme a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme chun rannchuidithe náisiúnta le CBSC sibhialtach a 
mhéadú, agus ar leibhéal an Aontais trí Chomhphlean Gníomhaíochta a fhorbairt; á 
iarraidh go ndéanfar comhshocrú sibhialtach CBSC a chur chun feidhme go hiomlán 
faoi thús an tsamhraidh in 2023; ag tabhairt dá haire go bhfuil dúshláin chumais roimh 
CBSC sibhialtach i dtaca le hinfhaighteacht líon leordhóthanach póilíní, breithiúna, 
ionchúisitheoirí agus saineolaithe eile ceartais agus slándála sibhialta; á chur in iúl go 
bhfuil sí den tuairim nach mór do AE leanúint dá mheastóireacht chuimsitheach ar 
EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUCAP na Somáile agus Misean Sibhialta 
EUAM RCA ó thaobh a sainorduithe, a mbuiséad agus a n-acmhainní daonna de, chun 
iad a dhéanamh go hiomlán oibríochtúil agus éifeachtach; á iarraidh ar na Ballstáit 
athbhreithniú bliantúil mionsonraithe a sholáthar ina mbreathnófar ar an dul chun cinn 
atá déanta go dtí seo maidir le comhshocrú sibhialtach CBSC; á iarraidh ar na 
gníomhaithe ábhartha uile an comhar a threisiú agus sineirgí a neartú idir na misin 
shibhialtacha agus mhíleata a imscartar ar an láthair chéanna, go háirithe i dtaca le 
soghluaisteacht agus i dtaca le bonneagair shlána dhigiteacha; á chur in iúl gur geal léi 
cruthú an Ionaid Barr Feabhais Eorpach um Bhainistiú Géarchéime Sibhialtaí a 
osclaíodh i mí Mheán Fómhair 2020 agus á mholadh do na Ballstáit páirt ghníomhach a 
ghlacadh ina chuid oibre;

36. ag moladh leanúnachas agus láithreacht leanúnach mhisin agus oibríochtaí CBSC in 
ainneoin na timpeallachta an-dúshlánach agus an tionchair dhiúltaigh a bhíonn ag 
paindéim COVID-19; á áitiú go ndéanfaí buiséad, acmhainní, pleanáil agus trealamh 
mhisin agus oibríochtaí CBSC a mheasúnú agus a choigeartú i bhfianaise na 
gceachtanna a foghlaimíodh ó COVID-19 chun a áirithiú go gcoinneofar an éifeachtacht 
oibríochtúil ar siúl; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé go ndéanfadh AE 
machnamh ar cad é eile a d’fhéadfaí a dhéanamh chun an riosca a bhaineann le 
hionfhabhtú na foirne a íoslaghdú agus a bhainistiú; á chur in iúl gur cúis bhuartha di an 
tionchar diúltach méadaitheach a bhíonn ag COVID-19 ar ghéarchéimeanna atá ann 
cheana agus á chreidiúint go bhfuil sé ríthábhachtach don Aontas cosc a chur ar 
COVID-19 na blianta fada de dhul chun cinn atá déanta i gcothú na síochána a chur i 
mbaol; á chur in iúl gur cúis an-imní di an ráig bhréagaisnéise atá ann, go háirithe i 
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gcoinne mhisin agus oibríochtaí CBSC le linn phaindéim COVID; á chur i bhfios go 
láidir gur gá don Aontas a chuid uirlisí cumarsáide straitéisí agus a thaidhleoireacht 
phoiblí a threisiú, go háirithe i dtíortha ina n-imscartar misin agus oibríochtaí CBSC;

37. ag aithint an rannchuidithe atá déanta ag misin shibhialtacha agus mhíleata CBSC chun 
sábháilteacht agus cobhsaíocht a chaomhnú agus chun slándáil idirnáisiúnta a neartú 
agus chun tacú le tríú tíortha sa chomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta; ag tathant 
ar an Aontas feabhas a chur ar a acmhainneacht institiúideach maidir le coinbhleachtaí a 
chosc agus maidir le hidirghabháil; á iarraidh go mbeidh cur chuige níos 
réamhghníomhaí ann maidir le coinbhleachtaí fadtréimhseacha i ngarchomharsanacht 
an Aontais a réiteach; á iarraidh go mbeidh cuir chuige ann atá íogair ó thaobh 
coinbhleachta de agus atá dírithe ar an duine, ar cuir chuige iad lena gcuirfear slándáil 
an duine i gcroílár rannpháirtíocht AE;

38. á chreidiúint gur cheart don Aontas a chuid iarrachtaí a dhíriú ar mhisin agus ar 
oibríochtaí a bhfuil an breisluach is airde don Aontas á ghiniúint leo; á cheistiú a 
oiriúnaí atá sé leanúint de mhisin áirithe;

39. á iarraidh go ndéanfar an tSaoráid Eorpach Síochána a ghlacadh agus a chur chun 
feidhme go pras, agus é d’aidhm aige sin cur le héifeachtacht mhisin an Aontais, tacú 
lena comhpháirtithe agus rannchuidiú le hoibríochtaí síochána;  á chur i bhfios go láidir 
go maoineofaí leis an ionstraim sin cuid de chostais ghníomhaíochtaí cosanta AE, lena 
n-áirítear costais chomhpháirteacha oibríochtaí míleata CBSC agus na costais sin a 
bhaineann le fothú acmhainneachta míleata do chomhpháirtithe i dtíortha ina bhfuil AE 
ag déanamh idirghabhála agus gur cheart, dá bhrí sin, buiséad atá mór go leor a bheith 
aici chun aghaidh a thabhairt go héifeachtúil ar na dúshláin reatha a bhaineann le 
hoiliúint, oibríochtaí, misin, tionscadail agus trealamh míleata lena n-áirítear airm, 
muinisin agus iompar, agus na hocht gcritéar den Chomhsheasamh, cearta idirnáisiúnta 
an duine agus an dlí daonnúil á gcomhlíonadh go héifeachtúil, mar aon le forálacha 
trédhearcachta éifeachtacha, mar a liostaítear sa mholadh uaithi an 28 Márta 2019 
maidir le bunú na Saoráide Eorpaí; á mheabhrú gur gá measúnuithe riosca ex-ante 
cuimsitheacha a dhéanamh agus dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann 
na tíortha is faighteoir, go háirithe i réigiúin ina bhfuil ardleibhéal luaineachta, as an 
tírdhreach polaitiúil agus as tréscaoilteacht an-mhór na dteorainneacha náisiúnta, agus 
na coimircí is gá a chur i bhfeidhm ar leibhéal an Aontais sa chaoi go gcuirfear cosc ar 
ghrúpaí sceimhlitheoireachta agus ar ghníomhaithe mailíseacha eile na hairm sin a fháil;

40. á chur in iúl gur geal léi an fógra sa litir intinne Stát an Aontais 2020 maidir le cur 
chuige straitéiseach chun tacú le dí-armáil, díshlógadh agus athimeascadh na n-
iarchomhraiceoirí in 2021, mar athbhreithniú tráthúil ar choincheap 2006 an Aontais 
maidir le Tacaíocht don Dí-armáil, Díshlógadh agus Athimeascadh (DDR); á chur i 
bhfios go láidir a thábhachtaí atá athchóiriú na hearnála slándála mar thosaíocht go 
háirithe do mhisin shibhialtacha CBSC, ar cheart go mbeadh cur chun feidhme chur 
chuige na slándála daonna mar phríomhchuspóir aige; á chur i bhfáth gur gá a áirithiú 
leis an gcur chuige nua maidir le DDR comhsheasmhacht idir ionstraimí CBSC agus 
cabhair um fhorbairt ón Aontas;

Acmhainneachtaí éifeachtacha CBSC a fhorbairt
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41. á chur in iúl gur geal léi tionscnaimh forbartha cumais de chuid an Aontais, amhail 
CARD, Buanchomhar Struchtúrtha (PESCO) agus an Ciste Eorpach Cosanta (EDF) a 
bheidh ann amach anseo agus na cláir réamhtheachtacha PADR agus EDIDP, toisc gur 
féidir leo rannchuidiú le comhleanúnachas, comhordú, agus idir-inoibritheacht níos 
fearr i gcur chun feidhme CBSC, agus leis an mbealach a réiteach chun Tascanna 
Petersburg a chomhlíonadh agus dlúthpháirtíocht, comhtháthú agus athléimneacht agus 
uathriail straitéiseach an Aontais a chomhdhlúthú;

42. á aithint, maidir leis an gcomhtháthú i dtionscnaimh forbartha cumais an Aontais agus 
rannpháirtíocht fhóinteach níos mó Ballstát i mórthionscadail chosanta Eorpacha atá á 
reáchtáil faoi láthair ar bhonn atá beagnach go hiomlán déthaobhach (i.e. FCAS agus 
MGCS), go bhfuil siad ríthábhachtach do rath an phróisis chomhtháthaithe Eorpaigh i 
réimse na cosanta agus go mbeadh breisluach soiléir ag baint leo do na hiarrachtaí 
Eorpacha i dtreo comhar feabhsaithe, comhtháthú sa chosaint, agus idir-inoibritheacht 
chun leasa mhisin agus oibríochtaí CBSC;

43. á thabhairt dá haire go bhfuil sé ríthábhachtach feabhas a chur ar chomhleanúnachas, 
cuimsitheacht, comhordú agus comhsheasmhacht ionstraimí pleanála cosanta uile an 
Aontais agus ar uirlisí agus tionscnaimh forbartha cumais uile an Aontais, ionas go 
ndéanfar na nithe seo a leanas leo: sineirgí fóinteacha a chruthú, frithpháirteach a 
atreisiú,  dúbláil a sheachaint, úsáid éifeachtúil agus straitéiseach acmhainní a áirithiú, 
idir-inoibritheacht a áirithiú agus imscaradh mear a éascú;

44. á iarraidh ar na Ballstáit a gcaiteachas cosanta a mhéadú agus 2 % de OTI a bheith mar 
sprioc acu ina leith sin;

45. á iarraidh go ndéanfar EDF a ghlacadh agus a chur ar bun go pras, rud lena dtabharfar 
aghaidh ar na comhthosaíochtaí comhaontaithe maidir le cumas cosanta a fhorbairt sna 
réimsí aeir, talún, muirí agus sa chibear-réimse, agus, dá bhrí sin, lena gcothófar cumas 
an Aontais feidhmiú mar ghníomhaí domhanda agus mar rannchuiditheoir agus mar 
sholáthraí i leith na slándála idirnáisiúnta; á iarraidh ar na Ballstáit, ar an gComhairle 
agus ar an gCoimisiún cistiú leordhóthanach a chur ar fáil do EDF agus díriú ar 
thionscadail struchtúracha a bhfuil breisluach ard ag baint leo agus, ar an gcaoi sin, 
comhar tionsclaíoch idir na Ballstáit a éascú agus Bonn Tionsclaíoch agus 
Teicneolaíoch na Cosanta Eorpaí (EDTIB) a chomhdhlúthú, cumais theicniúla, 
thionsclaíocha agus straitéiseacha a neartú chun go mbeidh an tAontas níos ábalta 
cumais mhíleata a tháirgeadh agus a dhiúscairt go huathrialach agus neamhspleáchas 
teicneolaíoch na hEorpa a choinneáil san fhadtéarma; á mholadh go mbeadh 
tionscnaimh cumais cosanta ann chun rannpháirtíocht fiontar beag agus meánmhéide a 
éascú;

46. ag tarraingt aird ar chineál an-íogair agus an-straitéiseach an taighde cosanta agus ar an 
ngá atá le rochtain ar thionscadail arna maoiniú ag CEF atá ag eintitis atá á rialú ag tríú 
páirtithe nach bhfuil san Aontas a rialáil ionas go mbeidh na tionscadail sin 
comhsheasmhach le huaillmhian an Aontais maidir le neamhspleáchas straitéiseach; á 
chur i bhfios go láidir, maidir le tríú tíortha a bheith rannpháirteach in CEF, i roinnt 
cásanna iomchuí sonracha agus eisceachtúla ina dtugann an rannpháirtíocht sin 
breisluach teicneolaíoch agus oibríochtúil cruthaithe do thionscadail áirithe, ba cheart 
go mbeadh an rannpháirtíocht ar bhonn cómhalartacht éifeachtach, níor cheart leasanna 
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slándála straitéiseacha an Aontais a lagú léi, níor cheart go mbainfí an bonn de chuspóirí 
CEF léi agus ní mór na rialacha a leagtar amach sa togra le haghaidh rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste Eorpach Cosanta 
(COM(2018)0476)), amhail cothabháil maoine intleachtúla laistigh den Aontas, a 
chomhlíonadh léi, agus dianfhaireachán á dhéanamh ar an gcomhlíonadh sin;

47. á chur in iúl gur geal léi an tAthbhreithniú Straitéiseach ar an gcéad chéim de PESCO 
faoi dheireadh 2020, lena n-áirítear léargas a fháil ar dhul chun cinn an chláir agus na 
forálacha is gá a shainaithint chun PESCO a dhéanamh níos éifeachtúla agus níos 
spriocdhírithe; á mheas gur ionstraim é PESCO a rannchuidíonn le comhar cosanta agus 
comhtháthú cosanta AE atá inbhuanaithe agus éifeachtúil, trí acmhainneachtaí cosanta 
agus idir-inoibritheacht na mBallstát rannpháirteach a fheabhsú, go háirithe ó thaobh 
infhaighteacht, sholúbthacht agus chumas imscartha na bhfórsaí; á mheabhrú gur cheart 
go gcuideodh tionscadail PESCO le héifeachtacht an chaiteachais cosanta a uasmhéadú; 
á mheas gur cheart PESCO a úsáid mar uirlis chomhlántach chun spriocanna an Aontais 
a bhaint amach agus chun rannchuidiú le spriocanna ECAT; á chur in iúl gur geal léi 
gur glacadh cinneadh le deanaí maidir le rannpháirtíocht tríú tír in PESCO, ach ag 
tabhairt dá haire, maidir le rannpháirtíocht eisceachtúil den sórt sin i dtionscadail aonair 
PESCO, nach mór breisluach a chur ar fáil léi do Bhallstáit an Aontais agus do na 
tionscadail, agus rannchuidiú le neartú PESCO agus CBSC agus le gealltanais níos 
déine a chomhlíonadh, faoi réir coinníollacha polaitiúla atá an-dian, substainteach agus 
dlíthiúil, agus nach mor go ndéanfar í ar bhonn cómhalartacht sheanbhunaithe agus 
éifeachtach;

48. á iarraidh ar na Ballstáit rannpháirteacha (pMS) lán-rannpháirtíocht pholaitiúil, 
iarrachtaí agus uaillmhian straitéiseach a léiriú, na hacmhainní riachtanacha a chur ar 
fáil agus na gealltanais choiteanna uaillmhianacha agus cheangailteacha a 
chomhaontaigh siad a chomhlíonadh agus dul chun cinn nithiúil a áirithiú ag an am 
céanna maidir le tionscadail reatha PESCO a chur chun feidhme go pras agus go 
héifeachtach; á chur i bhfáth gur tionscadail forbartha cumais a bhaineann leis an oiread 
Ballstát agus is féidir, den chuid is mó, atá sna tionscadail le linn na chéad ráige agus 
nár cheart, mar gheall ar chineál cuimsitheach thionscadail PESCO, go ndéanfadh na 
Ballstáit rannpháirteacha a n-uaillmhianta a laghdú; á chur in iúl gur cúis bhuartha di, 
maidir leis na bearnaí cumais agus na heasnaimh chriticiúla, mar a sainaithníodh i 
bPróiseas na bPríomhspriocanna tríd an bPlean Forbartha Cumas (CDP) agus san 
Athbhreithnithiú Bliantúil Chomhordaithe ar Chosaint (CARD), nach ndéanfaí iad a 
líonadh go leormhaith nó go hiomlán ná nach dtabharfaí aghaidh orthu chun oibríochtaí 
míleata rathúla a chur i gcrích; á mholadh go ndéanfaí athbhreithniú ar thionscadail 
reatha PESCO 47 chun an dul chun cinn atá déanta a fhíorú, agus na tionscadail sin a 
shainaithint a d’fhéadfaí a bhraisliú, faoi rogha na pMS; á mholadh do na pMS díriú ar 
thionscadail PESCO as a dtagann fíor-bhreisluach lena gcuirtear béim níos mó ar 
oibríochta, a théann chun tairbhe don dá taobh agus lena mbaineann cumasóirí 
straitéiseacha don Aontas, agus á mholadh dóibh díriú ar thionscadail a bhfuil gné 
straitéiseach acu lena dtabharfar aghaidh ar bhagairtí slándála amach anseo; á mholadh 
go láidir do na Ballstáit, mar chuid den athchóiriú ar chóras Chathghrúpa AE (BG AE), 
staidéar a dhéanamh ar roghanna chun é a thabhairt isteach faoi PESCO chun a 
acmhainn oibríochtúil, a mhodúlacht agus a sholúbthacht a mhéadú, trí bhuanaonaid 
ilnáisiúnta a bhunú atá tiomanta do chúraimí míleata a chomhlíonadh mar a shonraítear 
in Airteagal 43 CAE agus chun feabhas a chur ar chumas an Aontais oibríochtaí láidre 
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bainistithe géarchéime a déanamh;

An comhar le Comhpháirtithe Straitéiseacha a neartú

49. á chur in iúl gur geal léi an dul chun cinn atá déanta maidir leis an gcomhar idir an 
tAontas agus ECAT ó rinneadh Dearbhú Comhpháirteach i Vársá in 2016; ag moladh an 
dul chun cinn atá déanta i ndáil le cur chun feidhme na sraithe comhchoitinne de thograí 
ó 2016 agus 2017, go háirithe an dlús a cuireadh leis an idirphlé polaitiúil idir an 
tAontas agus ECAT ar gach leibhéal, mar aon leis an idirphlé struchtúrtha maidir leis an 
tsoghluaisteacht mhíleata, na hiarrachtaí chun comhleanúnachas níos fearr idir na 
próisis pleanála um chosaint faoi seach a áirithiú, agus comhar níos dlúithe sa réimse 
cibearshlándála agus slándála, agus ag moladh an dul chun cinn i ndáil le bagairtí 
hibrideacha agus feachtais bhréagaisnéise a chomhrac; ag tabhairt dá haire leibhéal an 
chomhair idir ECAT agus AE maidir le cabhrú leis na húdaráis shibhialta chun leathadh 
phaindéim COVID-19 a shrianadh agus a stopadh; á iarraidh ar AE agus ar ECAT an 
comhar a threisíonn a chéile a fheabhsú tuilleadh, lena n-áirítear idir misin agus 
oibríochtaí, agus a gComhpháirtíocht Straitéiseach a dhoimhniú; á chur i bhfáth ar a 
thábhachtaí atá sé an chomhpháirtíocht idir an AE agus ECAT a neartú tuilleadh i 
réimse na soghluaisteachta míleata; á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé oiliúint 
agus freachnaimh chomhpháirteacha a eagrú agus a chur i gcrích idir fórsaí armtha na 
hEorpa, mar aon le freachnaimh chomhthreomhara agus chomhordaithe idir an AE agus 
ECAT;

50. á chur in iúl gur geal léi, i ndáil leis sin, Oibríocht Thiomantas an Atlantaigh agus 
Laithreacht Tosaigh Fheabhsaithe NATO ar mhór-roinn na hEorpa agus á aithint a 
thábhachtaí atá trúpaí ECAT san iarracht ionsaí breise ag an Rúis a dhíspreagadh agus 
tacaíocht ríthábhachtach a chur ar fáil i gcás coinbhleachta;

51. á thabhairt chun suntais go leanann ECAT de bheith ina chloch choirnéil do chosaint 
chomhchoiteann na mBallstát sin atá ina gcomhaltaí freisin d’Eagraíocht Chonradh an 
Atlantaigh Thuaidh mar a aithnítear go sainráite sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh; á chreidiúint gur cheart don chomhar idir an tAontas agus ECAT a bheith 
comhlántach agus gach ceann de ghnéithe sonracha agus de róil shonracha an dá 
institiúid a chur san áireamh ina n-iomláine, agus nár cheart macasamhlú gan ghá a 
dhéanamh ar struchtúir ná struchtúir eile a chur ina n-ionad; á mheabhrú go bhfuil an 
comhar cosanta ar cheann de cholúin an chomhair thrasatlantaigh agus go bhfuil sé 
ríthábhachtach go fóill do shlándáil fhrithpháirteach na dtíortha comhghuaillithe agus na 
dtíortha comhpháirtíochta agus, dá bhrí sin, á athdhearbhú go bhfuil gá le caidreamh 
níos láidre; á mheabhrú, de réir an phrionsabail ‘tacar aonair d’fhorsaí’, nach bhfuil 
bagairt ar an gComhghuaillíocht, ó thaobh iomaíochta de, ag baint le forbairt chumais 
chosanta AE agus go rachaidh sé chun tairbhe do thíortha atá ina bpáirtithe i CBSC agus 
in ECAT araon; agus gur cheart comhar níos éifeachtaí slándála agus cosanta AE a 
mheas mar ghné lena neartaítear colún Eorpach ECAT, agus mar pháirt níos mó a 
bheith á glacadh ag AE chun a shlándáil féin a áirithiú; á chur in iúl go bhfuil sí den 
tuairim gur cheart idir-inoibritheacht le comhghuaillithe a áirithiú agus imscaradh mear 
a áirithiú le tionscnaimh chumais; ag tabhairt dá haire, agus é ina ábhar imní di, gur 
baineadh an bonn de dhlúthpháirtíocht na Comhghuaillíochta mar gheall ar roinnt 
éagsúlachtaí a bhí ann i ndiaidh gníomhaíochta a rinne an Tuirc sa Mheánmhuir Thoir;
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52. á chur i bhfáth gur gá stádas AE mar sholáthraí slándála muirí agus athléimneacht AE 
agus na mBallstát i gcoinne gcásanna géarchéime ina n-uiscí críochacha a neartú, agus a 
thábhachtaí atá straitéis mhuirí chomhleanúnach chun gníomhaithe muirí neamhstáit 
neamhdhleathacha a chomhrac; á mheas gur gá na rialacha idirghabhála agus na 
caighdeáin trealaimh a chomhchuibhiú agus oiliúint na foirne a neartú chun 
gníomhaíochtaí comhordaithe agus aonadacha a chur i gcrích in oibríochtaí Eorpacha 
agus idirnáisiúnta nó i gcás géarchéimeanna, teagmhas agus teagmhais mhuirí; á chur i 
bhfáth go bhfuil gá le comhar idir AE agus ECAT d’fhonn cur chuige comhchoiteann 
éifeachtach a bhaint amach i ndáil le bagairtí ar an tslándáil mhuirí, amhail coireacht 
trasteorann agus an coireacht eagraithe, lena n-áirítear gréasáin coireachta eagraithe lena 
n-éascaítear gáinneáil ar dhaoine, ar airm agus ar dhrugaí, smuigleáil agus píoráideacht 
mhuirí;

53. ag tacú go mór leis an gComhpháirtíocht Straitéiseach idir an tAontas agus na Náisiúin 
Aontaithe i dtaca le bainistiú géarchéime agus bainistiú géarchéime sibhialtaí, 
síochánaíocht póilíneachta agus mhíleata; á chur in iúl gur geal léi an dul chun cinn atá 
déanta i gcur chun feidhme na n-ocht dtosaíocht a sainaithníodh agus a comhaontaíodh 
go comhpháirteach do thosaíochtaí AE-NA 2019-2021 maidir le hoibríochtaí síochána 
agus bainistiú géarchéime; ag tathant ar na Ballstáit rannchuidiú níos mó le 
síochánaíocht NA agus á iarraidh ar institiúid AE cabhrú leis an méid sin; ag tabhairt dá 
haire go bhfuil roinnt dul chun cinn déanta maidir le feabhas a chur ar an gcomhar idir 
misin agus oibríochtaí ar an láthair – go háirithe tríd an gCreat-Chomhaontú AE-NA 
maidir le Tacaíocht Fhrithpháirteach an 29 Meán Fómhair 2020 a shíniú i gcomhthéacs 
a misean agus a n-oibríochtaí faoi seach ar an láthair –, an clár oibre clár oibre maidir le 
Mná, an tSíocháin agus an tSlándáil (WPS) lena gcuirtear le cur chun feidhme Phlean 
Gníomhaíochta AE maidir le Mná, an tSíocháin agus an tSlándáil, le cosc 
coinbhleachtaí, chomh maith le dul chun cinn ar leibhéil pholaitiúla agus straitéiseacha; 
á iarraidh ar AE agus ar NA deiseanna le go mbeidh comhar níos dlúithe ann a fhiosrú 
tuilleadh, go háirithe maidir le láithreacha comhpháirteacha oibríochta, i réimsí ina 
gcuimsítear pleanáil aistrithe misean, socruithe tacaíochta ar an láthair, malartú 
faisnéise lasmuigh de limistéir mhisin agus pleanáil theagmhasach i bhfianaise 
COVID-19, agus i réimse na haeráide agus na cosanta chomh maith;

54. á athdhearbhú, in ainneoin Brexit, go bhfuil an Ríocht Aontaithe fós ina dlúth-
chomhpháirtí straitéiseach ag an Aontas agus ag a chuid Ballstát agus go bhfuil sé 
buntábhachtach dlúthchomhar láidir cosanta agus slándála a choimeád idir an tAontas 
agus an Ríocht Aontaithe toisc go bhfuil an timpeallacht straitéiseach chéanna ag an 
Ríocht Aontaithe agus ag an Aontas araon, agus na bagairtí céanna orthu, ó thaobh a 
síochána agus a slándála de; á mholadh don Ríocht Aontaithe páirt a ghlacadh i misin 
agus oibríochtaí CBSC, in oibríochtaí bainistíochta géarchéime, i bhforbairt cumas 
cosanta, sna gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais, agus i dtionscadail faoi 
PESCO, agus urraim á léiriú do neamhspleáchas cinnteoireachta an Aontais, do 
cheannasacht na Ríochta Aontaithe, agus do phrionsabal na gceart agus na n-oibleagáidí 
cothroma, ar bhonn cómhalartacht éifeachtach, agus ranníocaíocht airgeadais chóir agus 
iomchuí á háireamh; ag tabhairt dá haire go dtarraingeoidh an Ríocht Aontaithe siar ó 
mhisin agus oibríochtaí CBSC faoi dheireadh na hidirthréimhse ar an 31 Nollaig 2020; á 
iarraidh go ndéanfar nósanna imeachta meara athsholáthair a chur i bhfeidhm chun 
leanúnachas mhisin agus oibríochtaí CBSC agus leanúnachas oibríochtaí ina bhfuil ról 
suntasach ag foireann imscartha na Breataine a áirithiú;
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55. á iarraidh ar AE comhar níos dlúithe a choinneáil leis na fórsaí réigiúnacha atá ann 
cheana amhail an tAontas Afracach, ECOWAS, Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir 
Theas (ASEAN) agus an Chomhairle Artach agus le tíortha nach baill de ECAT iad, ar 
tíortha iad atá ar aon intinn leo;

56. á iarraidh go ndéanfar Rún 1325 maidir le WPS a chur chun feidhme ar bhealach níos 
córasaí, ós rud é go bhfuil fiche bliain caite ó glacadh é, agus á iarraidh go ndéanfar clár 
oibre WPS an Aontais a neartú; á iarraidh go ndéanfar príomhshruthú fiúntach ar inscne 
i gceapadh CBSC, go háirithe trí chothromaíocht inscne níos fearr a bhaint amach i 
bpearsanra agus ceannaireacht mhisin agus oibríochtaí CBSC agus trí oiliúint shonrach 
a chur ar an bpearsanra a imscartar;

57. á iarraidh go ndéanfar UNSCR 1325 maidir leis an Óige, an tSíocháin agus an tSlándáil 
(YPS) a chur chun feidhme agus go ndéanfar lánpháirtiú fóinteach i dtaca le daoine óga 
agus a ndearcthaí ar an anailís choinbhleachta, rud atá mar bhonn agus mar thaca leis an 
tacaíocht a chuirtear ar fáil le misin agus oibríochtaí CBSC; á iarraidh go mbeidh bearta 
AE ann chun deiseanna a fheabhsú maidir le rannpháirtíocht fhóinteach daoine óga 
maidir le síocháin agus slándáil a choimeád agus a chur chun cinn;

58. ag aithint luach méadaitheach polaitiúil, eacnamaíoch, comhshaoil, slándála agus 
straitéiseach an Chiorcail Artaigh; ag tathant ar na Ballstáit leanúint den chomhar leis an 
gComhairle Artach maidir le gach saincheist a bhfuil leas ag AE inti agus straitéis 
chuimsitheach a bhunú don réigiún;

59. á iarraidh ar AE aghaidh a thabhairt ar na bagairtí comhsheasmhacha agus 
méadaitheacha ar chosaint agus ar chaomhnú na hoidhreachta cultúrtha agus dul i ngleic 
le smuigleáil déantúsán cultúrtha, go háirithe i gcriosanna coinbhleachta; ag tabhairt dá 
haire, má dhéantar a n-oidhreacht chultúrtha agus a bhfréamhacha stairiúla a choinneáil 
ó shochaithe, go ndéantar na sochaithe sin níos leochailí i leith radacaithe agus níos 
soghabhálaí i leith idé-eolaíochtaí jiohádacha; á iarraidh ar AE straitéis leathan a 
fhorbairt chun gníomhú in aghaidh bagairtí den chineál sin;

Athléimneacht agus ullmhacht an Aontais a mhéadú

60. á chur in iúl gur cúis bhuartha di go bhfuil roinnt gníomhaithe domhanda agus líon 
méadaitheach gníomhaithe réigiúnacha ag dul timpeall d’aon turas ar an ord 
idirnáisiúnta riailbhunaithe, ar an iltaobhachas agus ar luachanna na síochána, an 
rathúnais agus na saoirse inbhuanaithe, rudaí a fhreagraíonn do na dúshraitheanna ar a 
bhfuil an tAontas Eorpach tógtha; ag tabhairt dá haire go bhfuil leochaileachtaí agus 
teannais dhomhanda léirithe ag paindéim COVID-19, agus cinn nua méadaithe aici; á 
chur i bhfáth go bhfuil tacaíocht phoiblí d’Aontas neartaithe ag an bpaindéim, ar Aontas 
é nach bhfuil chomh spleách anois agus a bhí sé ar an gcuid eile den domhan, a bhfuil 
cosaint níos fearr aige agus atá in ann gníomhú go neamhspleách; á iarraidh go mbeidh 
ról níos láidre ag an Aontas Eorpach ar an ardán idirnáisiúnta, go mbeidh aontacht, 
dlúthpháirtíocht agus athléimneachta níos mó san Eoraip, agus go mbeidh beartas 
eachtrach níos comhtháite ann, agus iltaobhachas éifeachtach mar ghné lárnach aige; á 
chur in iúl gur geal léi conclúidí an Mheithimh 2020 ón gComhairle inar moladh gurbh 
ann d’Aontas Eorpach láidir a chuireann an tsíocháin agus an tslándáil chun cinn agus a 
thugann cosaint dá shaoránaigh;
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61. á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról tábhachtach ag na fórsaí armtha le linn phaindéim 
COVID-19 agus á chur in iúl gur geal léi cúnamh míleata do na húdaráis shibhialta, go 
háirithe maidir le hospidéil mhachaire a chur ar bun, othair a iompar, agus trealamh a 
sheachadadh agus a dháileadh; á mheas gur léiríodh leis an rannchuidiú luachmhar sin 
gur gá machnamh a dhéanamh ar na ceachtanna a foghlaimíodh chun treisiú a 
dhéanamh ar shócmhainní agus cumais mhíleata na mBallstát chun tacú leis an Sásra 
Aontais um Chosaint Shibhialta, ar príomhuirlis é chun dul i ngleic le héigeandála, agus 
chun críocha cúnaimh dhaonnúil chomh maith; á mheas ina theannta sin, chun déileáil 
go héifeachtach le géarchéimeanna sláinte, go bhfuil sé ríthábhachtach foireann leighis 
mhíleata na mBallstát a ullmhú chun páirt a ghlacadh go mear; á athdhearbhú a 
thábhachtaí atá cúnamh frithpháirteach agus dlúthpháirtíocht, i gcomhréir le hAirteagal 
42(7) CAE agus le hAirteagal 222 CFAE;

62. á chur i dtreis a thábhachtaí atá soghluaisteacht mhíleata; á mheas gur gá bogadh ar 
aghaidh agus lán-soghluaisteacht mhíleata ar fud na hEorpa a éascú agus á iarraidh, dá 
bhrí sin, go ndéanfaí simpliú agus comhchuibhiú ar nósanna imeachta chun a chur ar 
chumas na mBallstat gníomhú níos tapúla, ós rud é go bhfuil soghluaisteacht mhíleata 
tairbhiúil i mbainisitiú géarchéimeanna sibhialta; á áitiú go bhfuil sé tábhachtach go 
mbeadh buiséad oiriúnach ar fáil le haghaidh tionscadail soghluaiseachta míleata; á chur 
in iúl gur geal léi gur cuid de PESCO é an tionscadal soghluaiseachta míleata; á áitiú 
gur gá sásraí Eorpacha a bhunú arb é is aidhm dóibh éascú a dhéanamh ar an úsáid 
trasteorann a bhaintear as cumais lóistíochta míleata chun aghaidh a thabhairt ar 
éigeandálaí den sórt sin, chun go mbeifear in ann comhordú, sineirgíocht, 
dlúthpháirtíocht agus tacaíocht níos fearr a lamháil; á áitiú go bhféadfaí cúnamh agus 
dlúthpháirtíocht den chineál céanna a leathnú chuig, inter alia, na tíortha 
comhpháirtíochta i ngarchomharsanacht AE ag tráthanna paindéime agus 
géarchéimeanna comhchosúla. á chur i bhfáth gur gá méadu a dhéanamh ar ullmhacht 
cheimiceach, bhitheolaíoch, raideolaíoch agus núicléach (CBRN) AE agus ar a chumais 
riachtanacha; á chur i bhfáth gur gá treisiú a dhéanamh ar chosaint bonneagair 
ríthábhachtach agus chriticiúil agus ar fhaireachán air, go háirithe ar cháblaí 
snáthoptaice idirlín faoin muir;

63. á mheas go bhfuil sé tábhachtach nasc níos fearr a áirithiú idir gnéithe inmheánacha 
agus seachtracha bheartais AE chun a áirithiú go ngníomhóidh beartais AE i dtreo 
spriocanna maidir le comhbheartas eachtrach agus slándála a bhaint amach, lena n-
áirítear beartas fuinnimh an Aontais;

64. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach cosaint a thabhairt do phointí laga uile an Aontais 
Eorpaigh chun comhchosaint éifeachtach shaoránaigh na hEorpa a áirithiú; á thabhairt 
dá haire, agus é ina ábhar imní di, go bhfuil méadú ag teacht ar mhíleatú na Crimé agus 
go bhfuil iarrachtaí á ndéanamh ag Cónaidhm na Rúise réigiún na Mara Duibhe a 
dhíchobhsú, agus ba é an toradh a bhí ag an staid sin ná gur tugadh aitheantas, ag 
Cruinniú Mullaigh ECAT sa Bhreatain Bheag in 2014, do leochaileacht chliathán thoir 
na Comhghuaillíochta Atlantaí Thuaidh; á iarraidh go ndéanfaidh AE leochaileacht 
Bhallstáit Oirthear na hEorpa a aithint mar mhodh chun cosaint na hEorpa a neartú, 
agus chun forbairt a dhéanamh, in éineacht le ECAT, ar straitéis chuimsitheach le 
haghaidh shlándáil agus chosaint an chliatháin thoir;

Bagairtí hibrideacha a chomhrac agus a chosc go réamhghníomhach
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65. á chur in iul gur geal léi an tsraith tosaíochtaí agus treoirlínte a glacadh maidir le 
comhar an Aontais sa réimse a bhaineann le bagairtí hibrideacha a chomhrac agus 
athléimneacht i gcoinne na mbagairtí sin a fheabhsú, lena n-áirítear an comhrac i 
gcoinne na bréagaisnéise, cogaíocht hibrideach, spiaireacht, bréagnuacht agus 
bolscaireacht, mar aon le bunú Córais Mear-rabhaidh chun comhar le G7 agus ECAT a 
éascú; á iarraidh ar an Aontas agus ar a Bhallstáit slándáil a gcóras faisnéise agus 
cumarsáide a fhorbairt agus a neartú, lena n-áirítear bealaí slána cumarsáide; á chur i 
bhfios go láidir a thábhachtaí agus a phráinní atá sé don Aontas a chumarsáid 
straitéiseach agus a chumais athléimneachta a neartú agus níos mó infheistíochta a 
dhéanamh iontu, chun aghaidh a thabhairt ar thrasnaíocht eachtrach uile atá ina bagairt 
ar a chóras daonlathach, ar a cheannasacht agus ar a shaoránaigh, agus chun é a 
dhíspreagadh; á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról tábhachtach ag Tascfhórsa 
Cumarsáide Straitéisí an Oirthir agus ag aithint go ndearnadh obair thábhachtach faoi 
thionscadal AE vs. Bréagaisnéis agus á iarraidh go dtabharfar tacaíocht bhreise 
bhuiséadach agus pholaitiúil chun tuilleadh feabhais a chur ar a chumas bréagaisnéis a 
chomhrac agus eolas a thabhairt maidir le gníomhaíochtaí agus beartais an Aontais;

66. á chur i bhfios go láidir go bhfuil géarghá go ndéanfadh AE straitéis níos stóinsí a 
thabhairt isteach chun feachtais bhréagaisnéise ionsaitheacha agus mhailíseacha ina 
choinne a thagann as tríú tíortha agus gníomhaithe neamhstáit a bhrath agus a chomhrac 
go réamhghníomhach; á chur i bhfáth gur gá athbhreithniú a dhéanamh ar shainordú 
fhoireann Cumarsáide Straitéisí SEGS chun aghaidh a thabhairt ar thrasnaíocht 
eachtrach agus seiceálaithe fíricí, taighdeoirí, gnólachtaí nuathionscanta agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta a rannpháirtiú; á áitiú go bhfuil gá le pearsanra agus 
cistiú leordhóthanach a sholáthar do sheirbhísí uile AE a dhéileálann le trasnaíocht 
eachtrach agus bréagaisnéis chun iarrachtaí chun cur isteach ar phróisis dhaonlathacha 
AE nó ar ghníomhaíochtaí AE thar lear a shainaithint, a fhiosrú agus a chomhrac ar 
bhealach níos fearr; á chur i bhfios go láidir a thábachtaí atá sé oibriú i gcomhar le 
chéile agus cúnamh a thabhairt do na tíortha comhpháirtíochta, go háirithe i 
ngarchomharsanacht AE, ina n-iarrachtaí chun aghaidh a thabhairt ar an trasnaíocht 
eachtrach mhailíseach agus chun í a chomhrac, go háirithe bréagaisnéis agus 
bolscaireacht, toisc go bhféachann gníomhartha den sórt sin i mórán cásanna leis na 
tíortha sin a atreorú ón mbealach i dtreo athchóirithe ar son an daonlathais agus le 
hionsaí a dhéanamh ar luachanna agus idéil Eorpacha;

 67. á chur in iúl gur geal léi gur ghlac an Chomhairle cinneadh lena gceadaítear don Aontas 
Eorpach, den chéad uair, bearta sriantacha spriocdhírithe a fhorchur chun cibear-
ionsaithe a dhíspreagadh agus chun freagairt dóibh, ar cibear-ionsaithe iad atá ina 
mbagairt sheachtrach ar an Aontas nó ar a Bhallstáit, lena n-áirítear na cinn in aghaidh 
tríú Stáit nó eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus chun smachtbhannaí a fhorchur ar dhaoine 
nó ar eintitis atá freagrach as cibearionsaithe; á chur i bhfáth gur gá feabhas a chur ar an 
gcóras i ndáil le srianta víosa mar chuid de shásra smachtbhannaí AE, trí úsáid a bhaint 
as nósanna imeachta bithmhéadracha víosa chun srian a chur ar eintitis atá i mbun 
cogaíocht hibrideach taisteal chuig AE faoi fhéiniúlacht bhréagach; á thabhairt chun 
suntais go bhfuil géarghá le gnéithe cibearshlándála a chomhtháthú tuilleadh i gcórais 
bainistithe géarchéime an Aontais; á chur i bhfios go láidir go bhfuil sé ríthábhachtach, 
agus cúrsaí a leochailí agus atá i láthair na huaire, go mbeidh comhar níos dlúithe ann 
chun cibear-ionsaithe a chosc agus a chomhrac agus chun go bhféadfar an tslándáil agus 
an chobhsaíocht idirnáisiúnta a chur chun cinn sa chibearspás; á chur in iúl gur geal léi 
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an dul chun cinn maith atá déanta ag tionscadal PESCO na Foirne Mearfhreagartha 
Cibirtheagmhas i ndáil leis sin; á iarraidh go ndéanfar treisiú ar an tacaíocht do 
Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) agus go mbeadh 
dlúthchomhar le hIonad Barr Feabhais ECAT um Chibearchosaint i dtaca leis sin; á 
iarraidh go méadófaí comhordú AE maidir le cibeartheagmhais mhailíseacha a chomh-
shanadh, agus go mbeadh comhar níos dlúithe ann le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus 
tíortha atá ar aon intinn leo; á chur in iúl gur ábhar mór imní di go bhfuil cibearionsaithe 
ar mhionscála nó ionraí ar chórais chriticiúla bonneagair á mbrath ar bhonn leanúnach a 
fhanann neamhghníomhach ach a d’fhéadfadh tionchar mór a bheith ag gabháil leo; á 
thathant ar na Ballstáit iomarcaíochtaí a chur chun feidhme ina gcórais chriticiúla 
bonneagair, amhail giniúint leictreachais agus cumarsáid straitéiseach, ar gach leibhéal;

68. á aithint go bhfuil tábhacht mhéadaitheach ag cibear-acmhainneachtaí  agus ag 
acmhainneachtaí intleachta uathoibrithe, á chur i bhfáth go bhfuil bagairtí ag baint leo 
do na Ballstáit uile agus d’institiúidí AE,; á thathant ar institiúidí uile AE agus ar na 
Ballstáit leanúint d’fheabhas a chur ar a gcibeartheicneolaíochtaí agus ar a 
dteicneolaíochtaí uathoibrithe, á mholadh, ina theannta sin, go mbeidh comhar ann 
maidir leis an dul chun cinn teicneolaíoch sin;

69. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé acmhainneachtaí ríomhaireachta candamaí a 
bhaint amach agus á chur i bhfáth gur gá feabhas a chur ar chomhar AE-SAM sa réimse 
sin chun a áirithiú go ndéanfaidh comhpháirtithe, a bhfuil dea-chaidreamh eatarthu agus 
a bhfuil na cuspóirí céanna acu, an ríomhaireacht chandamach a bhaint amach ar dtús;

70. á thabhairt dá haire go bhfuil tábhacht na slándála sa spás agus na satailítí ag dul i méid; 
á chur i bhfáth a thábhachtaí atá Lárionad Satailítí an Aontais Eorpaigh agus á threorú 
don ghníomhaireacht tuarascáil a sholáthar agus anailís a dhéanamh uirthi maidir le 
sabháilteacht agus/nó leochaileachtaí shatailítí AE agus na mBallstát i dtaca le 
smionagair spáis, cibear-ionsaí agus ionsaí diúracáin díreach;

Modh a thabhairt don Aontas CBSC a chur chun feidhme

71. á chur i bhfios go láidir go bhfuil leibhéil leormhaithe acmhainní airgeadais, pearsanra 
agus sócmhainní riachtanach chun a áirithiú go bhfuil an neart agus an cumas ag an 
Aontas an tsíocháin agus an tslándáil a chur chun cinn laistigh dá theorainneacha féin 
agus ar fud an domhain; á iarraidh ar na Ballstáit an toil pholaitiúil a léiriú chun freastal 
ar uaillmhianta Eorpacha i réimse na cosanta agus chun a ngealltanais a chomhlíonadh;

 72. á chur in iúl gur oth léi an easpa uaillmhéine atá ag an gComhairle Eorpach faoi láthair 
sa Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) maidir le tionscnaimh shlándála agus chosanta; 
á thathant ar an gComhairle buiséad uaillmhianach a athbhunú le haghaidh CEF (i ndáil 
le taighde agus neamhthaighde araon) atá deartha chun gníomhaíochtaí comhoibríocha 
agus comhar trasteorann ar fud an Aontais a neartú agus le haghaidh soghluaisteacht 
mhíleata, chun cabhrú leis na Ballstáit gníomhú níos tapúla agus ar bhealach níos 
éifeachtaí i gcomhthéacs coinbhleacht a d’fhéadfadh a bheith ann sa todhchaí, lena n-
áirítear trí bhonneagar iompair dé-úsáide a mhaoiniú agus trí cheadanna taidhleoireachta 
agus rialacha custaim a shimpliú, ar an leibhéal a mhol an Coimisiún ar dtús agus a 
ghlac an Pharlaimint ar an gcéad léamh; á iarraidh go ndéanfaidh AE a chóras cosanta 
féin i ndáil le diúracáin bhalaistíocha a thógáil, chomh maith le córas aerchosanta 
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straitéiseach atá iomlánaithe agus srathach, atá deartha freisin chun diúracháin 
hipearsonacha a chomhrac; á mheabhrú gur iarr saoránaigh na hEorpa go soiléir agus go 
comhsheasmhach ar an Aontas dlús a chur lena ról maidir le cobhsaíocht agus slándáil 
inbhuanaithe a bhaint amach, agus nach féidir é sin a bhaint amach ach amháin leis na 
hacmhainní airgeadais is gá agus le CAI uaillmhianach i réimse na gníomhaíochta 
seachtraí agus na cosanta; á iarraidh ar an gComhairle seasamh na Parlaiminte maidir le 
hAirteagal 5 de rialachán CEF a bheidh ann amach anseo a ghlacadh; á chur i bhfáth gur 
gá CEF a thabhairt chun críche gan mhoill; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé seasamh 
na Parlaiminte maidir le méid CEF a choinneáil;

73. ag tabhairt rabhadh faoin mbaol a bhaineann leis an easpa uaillmhéine in CAI 
tionscnaimh chosanta Eorpacha a chistiú, maille le ciorruithe suntasacha 
neamhchomhordaithe ar bhuiséid chosanta náisiúnta mar thoradh ar ghéarchéim 
COVID-19; á chur i bhfáth gur gá do na Ballstáit na hacmhainní airgeadais is gá a 
leithdháileadh ar an leibhéal náisiúnta chun go mbeidh ar chumas an Aontais oibriú mar 
ghníomhaí domhanda don tsíocháin; ag aontú, dá réir sin, leis an measúnú ó Chúirt 
Iniúchóirí na hEorpa go bhfuil ‘Ballstáit an Aontais i bhfad ó na cumais mhíleata a 
theastaíonn uathu chun go mbeidís ar aon dul le leibhéal uaillmhéine míleata an AE’;

74. á mheabhrú, cé go bhfuil na comhthionscadail agus comhthionscnaimh Eorpacha um 
chosaint ríthábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh i réimsí an taighde 
agus na forbartha a bhaineann leis an gcosaint, acmhainní a chomhthiomsú agus 
iarrachtaí a chomhordú, gurb iad na Ballstáit i gcónaí a thairgeann formhór na 
sócmhainní cosanta a úsáidtear do mhisin CBSC agus gurb iad na buiséid náisiúnta 
cosanta a íocann astu;

75. á thathant ar na Ballstáit a ngealltanas foirmiúil a chomhall ar leibhéal na Comhairle 
agus freagracht a ghlacadh as na cinntí a rinne siad sa Chomhairle chun misin shibhialta 
agus mhíleata a imscaradh, tríd an bpearsanra agus na hacmhainneachtaí is gá a chur ar 
fáil don Aontas, chun na cuspóirí a bhfuil siad ar aon tuairim fúthu a ghnóthú, agus ar 
an gcaoi sin a ngealltanas i dtreo Aontas Eorpach níos sábháilte a bhaint amach;

76. á thabhairt chun suntais an luach atá ag rannpháirtíocht idirnáisiúnta i misin agus 
oibríochtaí CBSC ó thaobh acmhainneachtaí Eorpacha a threisiú agus á iarraidh go 
ndéanfar neartú ar chur chun feidhme  comhaontuithe réime rannpháirtíochta atá ann 
cheana, lena spreagtar cineál comhchoiteann na rannchuidithe leis an tsíocháin agus leis 
an tslándáil;

77. á thabhairt dá haire go ndearna SatCen AE obair thábhachtach agus á chur i bhfios go 
láidir nach mór acmhainní leormhaithe a bheith ag an Aontas i réimse na n-íomhánna 
spáis agus an bhailithe faisnéisíochta; á chur i bhfáth gur cheart go mbainfeadh SatCen 
AE tairbhe as cistiú struchtúrach an Aontais chun go mbeidh sé in ann leanúint de 
bheith ag rannchuidiú le gníomhaíochtaí an Aontais, go háirithe chun íomhánna satailítí 
ardtaifigh a sholáthar chun tacú le misin agus oibríochtaí CBSC;

Clár oibre uaillmhianach AE a bhunú maidir le rialú domhanda arm, neamhleathadh agus 
dí-armáil

78. á chur in iúl gur cúis imní di na bagairtí atá ann faoi láthair ar luachanna idirnáisiúnta 
agus ar an smacht reatha agus go bhféadfaí creimeadh a dhéanamh ar ollstruchtúr 
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domhanda an neamhleata agus na dí-armála amach anseo; á chur in iúl gurb eagal di go 
ndéanfadh neamhchomhlíonadh, tarraingt siar as conarthaí móra rialaithe arm, nó 
neamhleathnú na gconarthaí sin, dochar tromchúiseach do na córais idirnáisiúnta 
rialaithe arm atá tar éis blianta fada de chobhsaíocht a chur ar fáil, go mbainfí an bonn 
den chaidreamh idir stáit a bhfuil airm núicléacha acu, go háirithe maidir le heaspa 
norm lena ndéantar airm núicléacha oirbheartaíochta agus ghearr-raoin agus mheánraoin 
a rialáil agus a laghdú agus go bhféadfadh rásaí nua arm núicléach a bheith mar thoradh 
orthu; á chur i bhfios go láidir go bhfuil géarghá iontaoibh trasteorann a chothú in 
athuair;

79. á thabhairt dá haire, agus é mar ábhar imni di, go bhfuil reitric chontúirteach maidir le 
háirgiúlacht arm núicléach ag éirí níos coitianta; á athdhearbhú go neartaítear síocháin 
agus slándáil idirnáisiúnta i ndomhan atá saor ó airm núicléacha nó a leathadh agus 
nach amháin go gciallaíonn dí-armáil laghdú ar líon na soc pléascáin gníomhach, ach go 
gciallaíonn sé freisin laghdú ar an ról míleata agus polaitiúil a shanntar don chineál arm 
sin;

80. ag athdhearbhú go dtacaíonn sí go hiomlán le tiomantas an Aontais agus na mBallstát 
do NPT mar bhunchloch den chóras neamhleata agus dí-armála núicléiche; á iarraidh an 
athuair go mbeidh comhsheasamh láidir AE ann roimh an gcomhdháil, agus á éileamh 
go nglacfaí bearta nithiúla agus éifeachtacha le linn an 10ú Comhdháil Athbhreithnithe 
NPT, rud a bheadh ina phríomhghné chun cobhsaíocht straitéiseach a chaomhnú agus 
rás arm nua a sheachaint;

81. á chur in iúl an athuair gur oth léi go mór gur tharraing na Stáit Aontaithe agus 
Cónaidhm na Rúise siar as an gConradh maidir le Fórsaí Núicléacha le Meánraon 
(INF); á thabhairt dá haire go bhfuil an Rúis freagrach as cliseadh an Chonartha, toisc 
gur theip air go seasta é a chomhlíonadh; á chur in iúl gur saoth léi go bhféadfadh sé go 
mbeadh géarú ar an teannas, agus méadú ar bhagairtí agus rioscaí núicléacha agus 
míleata mar thoradh ar chliseadh an Chonartha, agus go gcuirfí todhchaí na gcóras um 
rialú arm i mbaol; á chur i bhfios go láidir go bhfuil sí go mór i gcoinne rás arm nua idir 
SAM agus Cónaidhm na Rúise agus na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith aige don 
Eoraip, mar aon le hathmhíleatú ar chríoch na hEorpa; ag tathant ar an gComhairle agus 
ar an Leas-Uachtarán/Ardionadaí tionscnamh faoi stiúir an Aontais a sheoladh d’fhonn 
a éileamh go ndéanfaí Conradh INF a chomhshó ina chonradh iltaobhach;

82. á mheabhrú di gur bunchloch i slándáil agus cobhsaíocht dhomhanda agus Eorpach iad 
córais idirnáisiúnta éifeachtacha um rialú arm, dí-armáil agus neamhleathadh; 

83. ag tathant ar na Stáit Aontaithe agus ar Chónaidhm na Rúise tuilleadh dul chun cinn a 
dhéanamh sa chaibidlíocht maidir le síneadh a chur le Conradh New START, a rachaidh 
in éag i mí Feabhra 2021; á chreidiúint, i gcás ina gcuirfí síneadh ama leis an gconradh, 
go dtabharfadh sé sin breis ama don bheirt sínitheoirí chun dul i mbun caibidlíochta 
d’fhonn teacht ar chomhaontú maidir le hionstraim nua um rialú arm; á iarraidh go 
nglacfaidh stáit eile páirt láithreach, go háirithe an tSín, in aon chonradh atá ann cheana 
(amhail NEW START, INF agus Aerspás Oscailte) nó i gcaibidlíochtaí a bheidh ann 
amach anseo maidir le ionstraimí um rialú arm núicléach;

84. á chur in iúl gur saoth léi go ndearna an Rúis a oibleagáidí faoin gConradh  um Aerspás 
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Oscailte a chur chun feidhme ar bhonn roghnaíoch; á chur in iúl gurb oth léi go mór an 
cinneadh a rinne na Stáit Aontaithe tarraingt siar as an gConradh um Aerspás Oscailte, 
ar príomhionstraim um rialú arm í, a rannchuidigh le muinín a chothú agus a chuir le 
hacmhainn luachmhar na stát beag faireachán agus fíorú a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí míleata a gcomharsana; á iarraidh ar na sínitheoirí atá fágtha leanúint 
den chonradh a chur chun feidhme, agus fós a áirithiú go leanfaidh sé de bheith 
feidhmiúil agus úsáideach; á iarraidh ar na Stáit Aontaithe a gcinneadh chun tarraingt 
siar as an gConradh um Aerspás Oscailte a aisghairm;

85. á chur in iúl gur geal léi ranníocaíocht airgeadais an Aontais le tionscadail agus 
gníomhaíochtaí na hEagraíochta um Thoirmeasc ar Airm Cheimiceacha (OPCW); á 
chur in iúl gur geal léi gur ghlac an Chomhairle córas smachtbhannaí cothrománach 
chun aghaidh a thabhairt ar úsáid agus leathadh arm ceimiceach atá ag dul i méid; ag 
cáineadh an úsáid a baineadh as airm cheimiceacha le déanaí agus á chur in iúl go bhfuil 
sí den tuairim go ndéanann an easpa cuntasachta maidir leis na teagmhais sin an bonn a 
bhaint den norm idirnáisiúnta i gcoinne arm ceimiceach; á iarraidh ar an Aontas 
tionscnamh a ghlacadh chun dul i ngleic leis an  tsaoirse ó phionós maidir le húsáid arm 
ceimiceach agus breithniú a dhéanamh i dtaobh conas OPCW a neartú chun sannadh 
tapa agus cruinn agus sásraí freagartha éifeachtacha a áirithiú; á iarraidh ar an Aontas 
leanúint dá iarrachtaí chun leathadh agus úsáid arm ceimiceach a chomhrac, chun tacú 
leis an gcosc domhanda ar airm cheimiceacha mar a leagtar síos sa Choinbhinsiún um 
Airm Cheimiceacha (CWC);

86. á chur in iúl gur ábhar mór imní di an iarracht a rinneadh ceannaire mór le rá den 
fhreasúra sa Rúis, Alexei Navalny, a fheallmharú trí úsáid a bhaint as néar-oibreán 
coiscthe a mheastar, faoin gCoinbhinsiún um Airm Cheimiceacha, gur úsáid arm 
ceimiceach é sin agus, dá réir, gur sárú tromchúiseach ar na noirm idirnáisiúnta é; á 
iarraidh go ndéanfaí imscrúdú idirnáisiúnta neamhspleách ar na teagmhais; á chur in iúl 
gur geal léi cinneadh na Comhairle smachtbhannaí a fhorchur chun iad siúd go léir atá 
freagrach as an nimhiú a thabhairt chun cuntais;

87. á iarraidh ar an Leas-Uachtarán/Ardionadaí tograí a thabhairt chun cinn chun neartú a 
dhéanamh ar an saineolas atá ar fáil i ndáil le neamhleathadh agus rialú arm san Aontas 
agus chun a áirithiú go mbeidh ról láidir agus cuiditheach ag an Aontas maidir leis na 
hiarrachtaí i ndáil le neamhleathadh domhanda riailbhunaithe agus rialú arm agus 
ollstruchtúr dí-armála a fhorbairt agus a threisiú; á chur in iúl gur geal léi ceapachán 
Toscaire Speisialta nua um Dhí-armáil agus Neamhleathadh i ndáil leis sin; ag tuiscint 
go bhfuil géarghá le comhaontuithe idirnáisiúnta nua i réimse an rialaithe arm; á chur in 
iúl, i gcomhthéacs díspreagadh núicléach, go bhféadfadh forbairt diúracán hipearsonach 
an bonn a bhaint de phrionsabail chinnteacht an scriosta frithpháirtigh agus á iarraidh, 
dá bhrí sin, go mbeidh conradh idirnáisiúnta um rialú arm ann, ar thionscnamh AE, 
maidir le húsáid, raon, luas, foirceadal, cigireacht ar phálastaí núicléacha, agus suíomh 
gar don chósta na gcóras arm hipearsonach;

88. ag athdhearbhú go bhfuil sí tiomanta go hiomlán do chaomhnú na gcóras éifeachtach 
idirnáisiúnta maidir le rialú arm, dí-armáil agus neamhleathadh mar bhunchloch den 
tslándáil dhomhanda agus Eorpach; á chur i bhfáth go dtacaíonn sí go hiomlán leis an 
obair a dhéanann Oifig na Náisiún Aontaithe um Ghnóthaí Dí-armála agus le Clár Oibre 
na Náisiún Aontaithe um Dhí-Armáil; á mheabhrú go bhfuil sí tiomanta do bheartais a 
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shaothrú atá ceaptha chun dul chun cinn a dhéanamh maidir le gach armlann núicléach a 
laghdú;

89. á chur in iúl gur geal léi Conclúidí ón gComhairle maidir leis an athbhreithniú ar a 
Comhsheasamh 2008/944/CBES dar dáta an 8 Nollaig 2008 lena sainítear rialacha 
comhchoiteanna lena rialaítear an rialú a dhéantar ar onnmhairiú teicneolaíochta míleata 
agus trealaimh mhíleata12; á chreidiúint go láidir, de réir mar atá an tAontas ag éirí níos 
uaillmhianaí i réimse na cosanta, go bhfuil gá le cóineasú, trédhearcacht agus 
comhsheasmhacht níos fearr i mbeartais onnmhairithe arm na mBallstát, agus le neartú 
a dhéanamh ar fhormhaoirseacht phoiblí; á iarraidh ar na Ballstáit a léirmhíniú éagsúil 
ar an gComhsheasamh a dhúnadh agus na hocht gcritéar atá ann a chomhlíonadh go 
hiomlán, agus go háirithe critéar 4 maidir le cobhsaíocht réigiúnach a chur chun 
feidhme go dian agus deireadh a chur le haon onnmhairiú trealaimh mhíleata a 
d’fhéadfaí a úsáid i gcoinne Ballstáit eile; á chur in iúl gur geal léi na hiarrachtaí a 
rinneadh chun cur leis an trédhearcacht, an grinnscrúdú poiblí agus an grinnscrúdú 
parlaiminteach a dhéantar ar onnmhairí arm; á iarraidh go ndéanfaí iarrachtaí 
comhpháirteacha chun measúnuithe riosca, seiceálacha úsáideoirí deiridh agus fíoruithe 
iar-loingsithe a fheabhsú;

90. á thathant ar na Ballstáit Cód Iompair AE maidir le hOnnmhairiú Arm a chomhlíonadh; 
á athdhearbhú gur gá go ndéanfadh na Ballstáit uile na rialacha a leagtar síos i 
gComhsheasamh 2008/944/CBES ón gComhairle a chur i bhfeidhm go dian; á 
mheabhrú gur gheall na Ballstáit go nglacfadh siad seasaimh náisiúnta láidre maidir 
lena mbeartas onnmhairithe arm chun na Tuirce ar bhonn fhorálacha Chomhsheasamh 
2008/944/CBES, lena n-áirítear cur i bhfeidhm docht chritéar 4 maidir le cobhsaíocht 
réigiúnach; ag athdhearbhú a hiarrata ar an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, chomh fada 
agus a leanann an Tuirc ar aghaidh lena gníomhaíochtaí reatha neamhdhleathacha 
aontaobhacha sa Mheánmhuir Thoir atá contrártha le ceannasacht aon Bhallstáit (go 
háirithe an Ghréig agus an Chipir) agus leis an dlí idirnáisiúnta agus chomh fada agus 
nach mbíonn sí i mbun idirphlé bunaithe ar an dlí idirnáisiúnta, tionscnamh a thabhairt 
isteach sa Chomhairle chun go gcuirfeadh gach Ballstát deireadh le honnmhairiú arm le 
haghaidh trealamh míleata de gach cineál, lena n-áirítear airm, airm le haghaidh earraí 
dé-úsáide agus saineolas teicniúl, chuig an Tuirc i gcomhréir leis an gComhsheasamh;

91. á chur in iúl gur geal léi gníomhaíochtaí an Aontais arb é is aidhm dóibh tacú le huiliú 
an Chonartha Trádála Arm, agus á iarraidh ar na tíortha is mó a onnmhairíonn airm iad 
a shíniú agus a dhaingniú a luaithe is féidir;

92. á thabhairt dá haire go bhfuil dúshláin nua eiticiúla ag baint le forbairtí teicneolaíocha i 
réimse IS; á iarraidh ar an Aontas a bheith ar thús cadhnaíochta sna hiarrachtaí 
domhanda creat rialála cuimsitheach a bhunú chun rialú fónta daonna a áirithiú ar 
fheidhmeanna criticiúla i ndáil le spriocanna a roghnú agus a ionsaí i bhforbairt agus 
úsáid arm atá cumasaithe ag IS; á iarraidh ar an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, ar na 
Ballstáit agus ar an gComhairle Eorpach seasamh comhpháirteach maidir le córais arm 
uathrialaitheach a ghlacadh lena n-áiritheofar rialú fónta daonna ar fheidhmeanna 
criticiúla na gcóras arm; ag áitiú go gcuirfear tús le caibidlíochtaí idirnáisiúnta maidir le 
sainmhíniú agus creat comhchoiteann i ndáil le airm a úsáid le leibhéal áirithe 

12 IO L 335, 13.12.2008, lch. 99.
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neamhspleáchais, agus á iarraidh go nglacfar ionstraim atá ceangailteach ó thaobh dlí 
lena gcuirfí cosc ar airm uathrialacha mharfacha gan rialú fónta daonna;

93. á iarraidh ar an Aontas a bheith ar thús cadhnaíochta sna hiarrachtaí domhanda córas 
cuimsitheach agus éifeachtach um rialú arm a bhunú le haghaidh leathadh 
teicneolaíochtaí i ndáil le diúracháin agus árthaigh comhraic gan foireann;

Maoirseacht dhaonlathach, dlisteanacht agus rannpháirtíocht chuimsitheach a áirithiú

94. á chur i bhfios go láidir gur gá don Pharlaimint aghaidh a thabhairt ar gach ábhar 
cosanta ar bhealach comhsheasmhach; á iarraidh go ndéanfaí athmheasúnú ar shainordú 
an Fhochoiste um Shlándáil agus Cosaint i bhfianaise go bhfuil méadú ag teacht ar líon 
na dtionscnamh cosanta ar leibhéal an Aontais, agus i bhfianaise chruthú DG DEFIS an 
Choimisiúin;

95. á chur in iúl gur geal léi malartuithe rialta tuairimí leis an Leas-Uachtarán/Ardionadaí 
maidir le saincheisteanna CBSC agus á iarraidh ar an Leas-Uachtarán/Ardionadaí a 
áirithiú go gcuirfear tuairimí na Parlaiminte san áireamh go cuí; á chur i bhfáth gur gá 
faisnéisithe rialta ó Ionadaithe Speisialta AE, ó Thoscairí Speisialta agus ó 
cheannasaithe misin agus oibríochta a áirithiú; á mheas gur cheart dul i gcomhairle leis 
an bParlaimint roimh ré maidir le pleanáil straitéiseach do mhisin CBSC, athruithe ar a 
sainorduithe agus pleananna chun deireadh a chur leo; á iarraidh go gcuirfí Airteagal 36 
CAE chun feidhme go cuimsitheach;

96. á chur i bhfáth gur gá comhar níos dlúithe a fhorbairt le parlaimintí náisiúnta maidir le 
hábhair CBSC chun cuntasacht, trédhearcacht agus grinnscrúdú treisithe a áirithiú;

97. á chur in iúl an athuair a thábhachtaí atá sé feabhas a chur ar na huirlisí atá ar fáil don 
tsochaí shibhialta chun a áirithiú go mbeidh sí rannpháirteach go fóinteach agus go 
substaintiúl i gceapadh beartais a bhaineann leis an gcosaint agus i maoirseacht 
éifeachtach an bheartais sin;

°

° °

98. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle Eorpach, 
chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an Leas-Uachtarán an Choimisiúin / 
Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, chuig Ard-
Rúnaí na Náisiún Aontaithe, chuig Ardrúnaí ECAT, chuig gníomhaireachtaí AE i 
réimse na slándála agus na cosanta, agus chuig parlaimintí náisiúnta na mBallstát.
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3.12.2020

SEASAMH MIONLAIGH

de bhun Riail 55(4) de na Rialacha Nós Imeachta
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Sa tuarascáil, roghnaítear míleatú breise, iarrtar go ndéanfaí níos mó misin agus oibríochtaí 
CBSC. Úsáidtear COVID-19 mar leithscéal chun neamhspleáchas agus leasanna 
geostraitéiseacha agus eacnamaíocha an Aontais a chur chun cinn ar bhealach níos ionsaithí 
agus, más gá, ar bhealach míleata. Déanann an tuarascáil an ról neamhchobhsaíochta atá ag 
tíortha a cháineadh ach ní léiríonn sí an ról neamhchobhsaíochta atá ag AE ar domhan. 
Molann an tuarascáil misean EULEX na Cosaive cé go raibh smal éillithe agus coireachta 
eagraithe ar EULEX, agus nach ndearna sé an réigiún a chobhsú in aon chor.

Táimid ag agóid na tuarascála, ar na cúiseanna seo a leanas:

 cuireann sí níos mó idirghabhálacha míleata chun cinn 
 léiríonn sí go mícheart misin mhíleata agus “shibhialtacha”, séanann sí rol 

neamhchobhsaíochta na misin sin; fágann sí doiléir sprioc iarbhír, geostraitéiseach 
agus leithleasach na misin sin, a chuireann le coinbhleachtaí, seachas iad a réiteach

 is geal léi oiliúint Gharda Cósta na Libia, mar a thugtar air, agus fios maith aici go n-
earcaítear iad ó mhílístí a dhéanann sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine, lena 
n-áirítear athfhilleadh neamhdhleathach

 is geal léi an tSaoráid um Shíocháin lena ndéanfar misin mhíleata, oiliúint agus airm a 
mhaoiniú, rud a spreagfaidh coinbhleachtaí agus atá ar neamhréir go hiomlán le 
Comhsheasamh AE maidir le honnmhairiú arm

 tacaíonn sí le PESCO, an Ciste Cosanta agus “neamhspléachas straitéiseach” lena 
ndírítear ar tháirgeadh míleata, cogaíochta agus armála

 áirithíonn sí comhar iomlán le ECAT
  ní thacaíonn sí le cosc iomlán ar armáin uathrialacha marfacha

Táimid ag éileamh na nithe seo a leanas:

 CBES neamh-mhíleata a bhraitheann ar thaidhleoireacht agus a dhéanann síocháin a 
chothabháil

 cur chun feidhme dian Airteagal 41(2) CAE, lena dtoirmeasctar buiséad an Aontais a 
úsáid le haghaidh oibríochtaí míleata nó cosanta; 

 cosc iomlán ar armáin uathrialacha; sásra smachtbhannaí sa Chomhsheasamh maidir le 
honnmhairiú arm 
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