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3. ag tacú le hidirphlé agus comhar 
níos mó leis an tSín maidir le síocháin agus 
slándáil; á aithint a thábhachtaí atá sé 
comhoibriú leis an tSín chun tacú le 
próiseas na síochána san Afganastáin 
agus chun an Chóiré Thuaidh a 
dhíspreagadh ó leanúint dá clár núicléach; 
ag formhuiniú comhar a lorg maidir le 
forbairt inbhuanaithe, rannchuidiú le 
cúnamh daonnúil agus faoiseamh ó 
thubaistí, saincheisteanna comhshaoil, spás 
agus aeraspás, eolaíocht, teicneolaíocht 
agus nuálaíocht, agus éileamh iomlán á 
dhéanamh ar shaoirse taighde; á chur i 
bhfáth go gcaithfear na hidirphléití agus an 
comhar sin a bhunú ar thiomantas roinnte i 
leith na hoscailteachta agus oibriú le chéile 
ar bhealach trédhearcach, cóir agus 
cothrom mar chuid de chóras idirnáisiúnta 
rialacha-bhunaithe, agus a áirithiú go 
ndéantar leasanna agus luachanna na 
hEorpa a chosaint agus cumas na hEorpa a 
fhorbairt chun dul san iomaíocht leis an 
tSín nuair is gá;
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