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MOLTAÍ

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

1. á chur in iúl gur geal léi an teachtaireacht chomhpháirteach ón gCoimisiún agus ó Leas-
Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don 
Bheartas Slándála  (VP/HR) an 9 Márta 2020, dar teideal ‘I dtreo Straitéis 
chuimsitheach leis an Afraic’ mar chéim i dtreo comhpháirtíocht fhíor-gheopholaitiúil; 
á chur i bhfios go láidir go bhfuil an Eoraip agus an Afraic i ndlúthghaireacht 
gheografach, go bhfuil naisc láidre, stairiúla, chultúrtha agus shocheacnamaíocha 
eatarthu, atá á dtabhairt níos dlúithe le chéile ná riamh mar gheall ar an méadú atá 
tagtha ar an iliomad dúshlán comhroinnte agus ar leasanna straitéiseacha, amhail cearta 
an duine agus an daonlathas a chur chun cinn, pobail a bhaint amach as an 
mbochtaineacht agus dálaí maireachtála cuibhiúla a chur ar fáil trí dheiseanna 
eacnamaíocha a sholáthar, trí fhorbairt inbhuanaithe nó trí dhea-rialachas, agus trí 
acmhainneacht na himirce le haghaidh deiseanna fiúntacha fostaíochta agus forbartha; 
caidreamh trádála agus infheistíochta a neartú, an tslándáil, an fhrithsceimhlitheoireacht 
agus an choireacht eagraithe agus an gháinneáil ar dhaoine a chomhrac, institiúidí 
iltaobhacha agus trádáil dhomhanda a athchóiriú, an comhshaol, slándáil bia, rochtain ar 
uisce, méadú daonra, uirbiú, saincheisteanna fuinnimh, sláinte phoiblí a chur chun cinn, 
rochtain ar chúram sláinte, athrú aeráide; á chur i bhfios go láidir go bhfuil caidreamh 
AE leis an Afraic fíorthábhachtach do thodhchaí an dá ilchríoch againne agus go bhfuil 
dlúthnasc idir rathúnas an dá ilchríoch, lena n-iarrtar cur chuige iomlánaíoch Afracach-
ilchríochach lena bhféadfar na sraitheanna éagsúla sin a thabhairt chun réitigh ina 
straitéis chuimsitheach chomhtháite a dhéanfar a thomhas i dtéarmaí a aschuir, agus a 
ndéanfar faireachán agus meastóireacht leanúnach uirthi; á iarraidh go gcuirfí leis an 
gcomhleanúnachas idir beartais AE, go leithdháilfí acmhainní AE ar bhealach 
trédhearcach a bheadh dírithe ar thorthaí agus go gcuirfí dlús arís leis an gcomhaontas 
polaitiúil, ar comhaontas polaitiúil nach mór dó dul níos faide ná an comhar traidisiúnta 
um fhorbairt agus an comhar daonnúil chun barr a chumais a bhaint as an 
gcomhpháirtíocht atá eadrainn;

2. á mheabhrú go raibh beagnach 16.6 milliún Afracach buailte ag imeachtaí adhaimsire in 
2019, líon atá 195% níos mó ná an líon a bhí buailte in 2018, de réir an Lárionaid 
Taighde ar Eipidéimeolaíocht Tubaistí (CRED), agus go mbíonn tionchar díobhálach ag 
tubaistí nádúrtha ar shaolta, slite beatha, tithe agus éiceachórais, chomh maith le 
tionchar díobhálach ar an macragheilleagar;

3. á chur i bhfios go láidir nach féidir rath a bheith ar chomhpháirtíocht AE-an Aontais 
Afracaigh (AA) ach amháin más fíor-chomhpháirtíocht chothrom í idir comhpháirtithe 
comhionanna, rud arb ionann i agus comhpháirtíocht atá níos cothroime, níos córa agus 
níos fiúntaí, bunaithe ar fhéinfhreagracht agus dlúthpháirtíocht agus ar fhís choiteann 
dár dtodhchaí; á iarraidh in athuair go mbeidh comhpháirtíocht ‘ó ilchríoch go 
hilchríoch’ ann idir an tAontas Eorpach agus an tAontas Afracach; á mheabhrú gurb í 
an Afraic an chomharsa is gaire dúinn, arb ilchríoch í ina bhfuil níos mó ná 1 bhilliún 
duine agus á mheabhrú go bhfuiltear ag dréim leis gur san Afraic a bheidh níos mó ná 
leath an fháis a thiocfaidh ar dhaonra an domhain faoi 2050, agus gur san Afraic atá 6 as 
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na 10 geilleagar is gaiste fás ar domhan; á chur i bhfáth gurb ionann AE agus a 
Bhallstáit an comhpháirtí is mó atá ag an Afraic de réir gach tomhais a mhéid a 
bhaineann leis an infheistíocht, an trádáil, an chabhair forbartha, an chabhair dhaonnúil 
agus an tslándáil; ag tabhairt dá haire, áfach, nach ann fós do thuiscint chomhroinnte nó 
comhpháirtíocht straitéiseach inmharthana mar thoradh ar an gcomhar sin atá ag éirí 
níos dlúithe, i gcomhréir le leasanna comhroinnte, le hacmhainneacht fáis, le gaireacht 
gheografach agus leis na naisc idir an dá ilchríoch, ar naisc iad atá ann leis na céadta 
bliain anuas; á chur i bhfios go láidir go bhfuil próiseas na forbartha inbhuanaithe ar 
ilchríoch na hAfraice fíorthábhachtach do rathúnas, cobhsaíocht agus slándáil AE agus 
na hAfraice araon, rudaí ar príomhchoinníollacha iad don fhorbairt eacnamaíoch agus 
shóisialta do mhuintir na hAfraice mar a shainaithnítear iad i Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe (SDGanna); á chur i bhfáth nach mór do AE a bheith 
muiníneach maidir le cur chuige úr agus nua-aimseartha a chruthú ó thaobh a bheartais i 
leith na hAfraice de, ar bhonn tuiscint shoiléir ar a leasanna agus ar a bhfreagrachtaí faoi 
seach agus ar a leasanna agus ar a bhfreagrachtaí frithpháirteacha, lena léirítear 
cuimsitheacht agus aibíocht a gcaidrimh; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim láidir go 
gcaithfidh ár gcomhpháirtíocht a bheith bunaithe ar sheasaimh shoiléire agus ar 
thosaíochtaí soiléire arna sainaithint ag ár gcomhpháirtithe Afracacha agus, ina 
fhianaise sin, á chreidiúint go gcuirfear deis thráthúil ar fáil leis an 6ú Cruinniú 
Mullaigh AA-AE san fhómhair chun éisteacht le comhpháirtithe na hAfraice, chun 
éilimh chómhalartacha agus tograí cómhalartacha a mhalartú agus chun cuspóirí 
coiteanna a shainiú lena gcumhdach sa chomhstraitéis nua atá ar na bacáin, a bheidh 
chun tairbhe don dá thaobh agus a léireoidh leasanna an dá thaobh agus a neartóidh na 
naisc idir an dá ilchríoch;

4. á chur i bhfáth go bhfuil géarghá le dlús a chur leis na sineirgí agus leis an 
gcomhleanúnachas idir na creataí dlíthiúla agus polaitiúla uile ar a bhfuil caidreamh 
AE-na Afraice bunaithe chun go mbeidh siad níos éifeachtaí agus níos inbhuanaithe, le 
comhpháirtíocht fhadtéarmach, ilghnéitheach agus ilearnála níos láidre, ar 
comhpháirtíocht í ar cheart comhar polaitiúil níos láidre agus comhordú éifeachtach a 
bheith mar thoradh uirthi freisin, forbartha ar chomhionannas, muinín, urraim 
fhrithpháirteach, dlúthpháirtíocht, ceannasacht, luachanna comhroinnte agus fís 
choiteann dár dtodhchaí; á thabhairt chun suntais, i ndáil leis sin, a thábhachtaí atá 
cearta an duine, an daonlathas, an tsíocháin agus an tslándáil, mar aon leis an dea-
rialachas, forbairt inbhuanaithe, an smacht reachta, toghcháin shaora agus chóra, 
aistrithe síochánta agus dlíbhunaithe cumhachta san Afraic, agus comhionannais inscne, 
mar na bunchlocha is gá chun go mbeidh comhpháirtíocht AE-na hAfraice ann a bheidh 
inbhuanaithe, cuimsitheach agus chun tairbhe don dá thaobh; a chur i bhfáth go 
dteastaíonn Aontas Afracach láidir chun comhpháirtíocht láidir AE-na hAfraice a bheith 
ann; á thabhairt chun suntais go bhfuil ról tábhachtach ag AE maidir le tacú leis an 
Aontas Afracach chun a shainordú a fheidhmiú ar bhealach níos éifeachtaí, i dtaca le 
síocháin agus slándáil a chothú ar fud na hilchríche agus i dtaca le dul chun cinn 
lánpháirtíochta ilchríochach, mar aon le hinstitiúidiú an Aontais Afracaigh, a spreagadh, 
lena n-áirítear an Pharlaimint Phan-Afracach, trí dhea-chleachtais a chomhroinnt agus 
trí chúnamh teicniúil agus airgeadais; a chur in iúl gur geall léi an moladh le haghaidh 
clár pan-Afracach i gcomhthéacs na hIonstraime nua um Chomharsanacht, Forbairt agus 
Comhar Idirnáisiúnta (NDICI) lena ndírítear ar aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
ilchríche na hAfraice ina hiomláine;



AD\1213380GA.docx 5/21

GA

5. ag athdhearbhú a tacaíochta don Afraic sna mórphróisis lánpháirtíochta atá ar siúl ar an 
leibhéal réigiúnach, ilchríochach agus idirnáisiúnta agus ag tabhairt dá haire go bhfuil 
leas coiteann ag an Eoraip agus an Afraic a bheith ag comhoibriú maidir leis an 
iltaobhachas agus le dúshláin chomhchoiteanna nach féidir aghaidh a thabhairt orthu go 
héifeachtach ach amháin trí bheith ag obair le chéile; a chur i bhfáth gur gá deighiltí a 
shárú, i gcás inarb ann dóibh, go háirithe i réimsí a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint 
leo, amhail comhlíonadh caighdeán idirnáisiúnta agus cleachtais i trádáil, cearta an 
duine, ceartas sóisialta, comhionannas inscne agus suíomh in eagraíochtaí idirnáisiúnta; 
á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart do chomhpháirtíocht iomlánaíoch ó 
ilchríoch go hilchríochach tuilleadh réigiúnaithe a chumasú; á athdhearbhú a tacaíochta 
leanúnaí do lánpháirtiú réigiúnach agus d’eagraíochtaí réigiúnacha, amhail ECOWAS 
(Comhphobal Eacnamaíoch Stát na hAfraice Thiar), CEMAC (Comhphobal 
Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta na hAfraice Láir), EAC (Comhphobal na hAfraice 
Thoir), SADC (Comhphobal Forbartha na hAfraice Theas), IGAD (an tÚdarás Idir-
Rialtasach ar Fhorbairt) agus ECCAS (Comhphobal Eacnamaíoch Stáit Lár na 
hAfraice), chomh maith le ICGLR (an Chomhdháil Idirnáisiúnta maidir le Réigiún Mór-
Lochanna na hAfraice); ag tacú leis an tuairim nach mór do AE cur chuige solúbtha ó 
thír go tír agus foréigiúnach a choinneáil ar siúl, ar cur chuige é lena ndéanfar an 
caidreamh a dhéanann sé agus an tacaíocht a thugann sé a shaincheapadh maidir le 
riachtanais agus imthosca ar leith gach tíre laistigh de na cúig réigiún den Afraic; á 
iarraidh go ndéanfaí beartais réigiúnacha éagsúla AE a thabhairt cothrom le dáta i dtreo 
foréigiúin na hAfraice, amhail an Afraic Thuaidh, Murascaill na Guine, an tSaiheil, 
Mór-Lochanna na hAfraice agus Corn na hAfraice; á chur in iúl gurb oth léi, 25 bliana ó 
cuireadh tús le Próiseas Barcelona, go bhfuil cruthú limistéir rathúnais, chobhsaíochta 
agus shaoirse chomhroinnte le tíortha comharsanachta an deiscirt fós i bhfad ó bheith 
curtha i gcrích;

6. ag tabhairt dá haire a thábhachtaí atá sé Fís Mianadóireachta na hAfraice a ghlac Cinn 
Stáit agus Rialtais na hAfraice in 2009 a chur chun feidhme chun saothrú trédhearcach, 
cothrom agus optamach acmhainní mianraí a áirithiú;

7. á mheabhrú an róil thábhachtaigh atá ag an Aontas agus ag Stáit na hAfraice in 
eagraíochtaí iltaobhacha, amhail go háirithe na Náisiúin Aontaithe, arb ionann Stáit na 
hAfraice agus 28% dá mballraíocht, agus á chur i bhfios go láidir, dá bhrí sin, a 
thábhachtaí atá sé ár gcaidreamh polaitiúil a dhoimhniú tuilleadh chun athchóiriú a 
dhéanamh ar na comhlachtaí iltaobhacha cinnteoireachta chun iad a dhéanamh níos córa 
agus níos ionadaíche, rud atá ríthábhachtach chun teacht ar réitigh ar na dúshláin 
dhomhanda atá romhainn;

8. á chur in iúl gur geall léi na cúig chomhpháirtíocht atá sa straitéis nua atá beartaithe; á 
chreidiúint gur cheart í a thabhairt cothrom le dáta sa bhreis air sin chun riachtanais 
sláinte agus eacnamaíocha na hAfraice a léiriú, agus aghaidh á tabhairt ar ghéarchéim 
COVID-19; á iarraidh go mbeidh an tAontas rannpháirteach ar bhonn láidir, leanúnach, 
uaillmhianach agus comhleanúnach i slándáil, cobhsaíocht agus forbairt na hAfraice, 
lena n-áirítear trí rochtain ar an aistriú glas agus ar fhuinneamh, an claochlú digiteach, 
fás agus poist inbhuanaithe, an tsíocháin agus an rialachas, agus cur chuige cothrom 
cuimsitheach i leith na himirce agus na soghluaisteachta a chur chun cinn; á aithint go 
ndearnadh iarrachtaí guthanna agus leasanna ár gcomhpháirtithe Afracacha a chur san 
áireamh, ach ag tabhairt dá haire freisin gur chuir roinnt daoine in iúl go raibh díomá 
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orthu faoi easpa cumarsáide a mheas siad a bheith ann le comhpháirtithe áirithe san 
Afraic sular foilsíodh í; á chur in iúl, áfach, gur gá a shainiú go soiléir conas atá sé 
beartaithe an straitéis nua a chur chun feidhme agus a léiriú cén gníomhaí AE atá i 
gceannas ar cén ghné den straitéis; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá an 
caidreamh leis an Afraic amach anseo agus go dteastaíonn rannpháirtíocht leathan ag 
sochaithe sibhialta an dá ilchríoch ina leith sin; á iarraidh go mbeidh rannpháirtíocht 
níos láidre ann ar gach leibhéal, lena n-áirítear eagraíochtaí neamhrialtasacha 
(ENRanna), an lucht gnó, an lucht acadúil, meithleacha machnaimh, institiúidí cultúrtha 
agus reiligiúnacha, ceardchumainn, agus eile; á chur in iúl gur geall léi go mór na 
comharthaí a léirigh Uachtarán an Choimisiúin, Ursula von der Leyen, maidir le chuid 
lárnach dá sainordú a dhéanamh den chaidreamh leis an Afraic; á chur in iúl gur geall 
léi, i ndáil leis sin, an chéad chuairt riamh a thug Uachtarán nua an Choimisiúin ar an 
Afraic agus á iarraidh go mbeidh cruinnithe ardleibhéil ann agus go rachfar i mbun 
teagmhala ar bhonn níos minice; á mheas go bhfuil an teagmháil phearsanta sin ag an 
leibhéal is airde ríthábhachtach ós rud é nach amháin go gcothaíonn sí naisc phearsanta, 
ach go ndéanann sí feasacht an phobail ar ár gcomhpháirtíocht a ardú freisin inár meáin 
náisiúnta faoi seach; á iarraidh, dá bhrí sin, go gcuirfear dlús breise leis na cruinnithe 
agus malartuithe ardleibhéil sin, lena n-áirítear fóraim agus cruinnithe de chuid an lucht 
gnó agus na sochaí sibhialta; á chur in gurb oth léi nach bhfuil moltaí soiléire sa 
teachtaireacht maidir le cur chuige comhordaithe idir AE agus AA chun dul i ngleic le 
dúshláin choiteanna a bhféadfaí aghaidh a thabhairt orthu i gcomhar le chéile i gcórais 
iltaobhacha (e.g. na Náisiúin Aontaithe); á chur i bhfáth gur cheart do VP/HR agus do 
mhisin AE i bpríomhchathair ar fud ilchríoch na hAfraice a bheith níos gníomhaí maidir 
le cuspóir beartais AE a chur i láthair; á mholadh do mheithleacha machnaimh Eorpacha 
agus do lucht léinn na hEorpa comhoibriú ar bhealach níos gníomhaí lena 
gcomhghleacaithe san Afraic; á chur i bhfios go láidir gur gá cur chuige comhordaithe 
agus cuimsitheach a ghlacadh, laistigh de chomhpháirtíocht na hAfraice-AE, idir AE-
AA agus i measc AE agus na Ballstáit araon, amhail dá bhforáiltear in Airteagal 210 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh; á iarraidh ar AE dlús a chur leis an 
ngné chomhpháirteach sin i bhfianaise an chéad Chruinniú Mullaigh eile AE-na 
hAfraice atá beartaithe do 2020;

9. ag tabhairt dá haire go bhfuil roinnt mhaithe gníomhaithe ar an leibhéal domhanda ag 
cur spéis in acmhainneacht na hAfraice agus á chur in iúl gur cúis bhuartha di, i roinnt 
mhaith réimsí, go bhfuil an Afraic tar éis éirí ina láthair nua d’iomaíocht mhór 
chumhachta; á chur i bhfáth go bhfuil AE i measc an chéad dreama a chabhraigh le 
hilchríoch na hAfraice, agus, ag an am céanna, go n-eascraíonn díobháil do náisiúin na 
hAfraice as beartais scriosacha atá á n-úsáid ag gníomhaithe eile, ar díobháil í a bhfuil 
tionchar diúltach aici ar AE freisin; á chur i bhfios go láidir, ina chroílár, agus ina 
chaidreamh polaitiúil agus eacnamaíoch le tríú tíortha, gurb iad cearta bunúsacha a chur 
chun cinn, tacaíocht a thabhairt d’institiúidí daonlathacha agus cuntasacht dhaonlathach 
a chaomhnú a spreagann an tAontas Eorpach; á chreidiúint go bhfuil tríú tíortha, amhail 
an tSín, ag saothrú cuspóirí eile atá, uaireanta, ina gcúis bhuartha dúinn; á chur i bhfáth 
gurb é an cuspóir atá againn athléimneacht agus neamhspleáchas ár gcomhpháirtithe 
Afracacha a neartú; á chur in iúl gurb oth léi, dá bhrí sin, go bhfuil gníomhaíochtaí 
gníomhaithe eile, go háirithe an tSín agus an Rúis, ag cur a leasanna geopholaitiúla 
chun cinn agus go bhfuil siad dírithe ar aontaobhachas atá ag dul i méid, agus á chur i 
bhfáth go bhfuil a dtairbhí féin ann ar chostas cheannasacht thíortha na hAfraice agus ar 
chostas shlándáil na hEorpa; á iarraidh ar AE comhordú a dhéanamh le gach tír a bhfuil 
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fíorshuim aici i bhforbairt rathúil, dhearfach agus fhadtéarmach ilchríoch na hAfraice, 
ar bhonn lánurraim do chearta an duine, shaoirse agus chuntasacht na meán, rialachas 
trédhearcach agus freagrúil agus an chomhraic i gcoinne an éillithe, ar gnéithe 
ríthábhachtacha iad chun timpeallacht pholaitiúil, shóisialta agus eacnamaíoch atá 
cobhsaí agus cuimsitheach a áirithiú san Afraic; á iarraidh ar AE freagairt straitéiseach, 
fhadtéarmach a fhorbairt do Thionscnamh Criosanna agus Bóithre na Síne, straitéis ar 
cheart go mbeadh sí á treorú ag ár gcomhluachanna agus ag na tosaíochtaí agus na 
riachtanais atá léirithe ag ár gcomharsana san Afraic; á chur i bhfáth nach mór do AE 
agus do na Ballstáit éirí ina bhfoinse chobhsaíochta agus iontaofachta sa réigiún; á 
chreidiúint gur gá don Aontas Eorpach ról geopholaitiúil níos mó a bheith aige san 
Afraic agus caidreamh a bhunú lena gcuirfear leas gach duine san áireamh;

10. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart go n-áireofaí i straitéis AE-na hAfraice 
bearta chun cabhrú le tíortha na hAfraice a rachmas acmhainní mianraí a thiontú ina 
bhfíorfhorbairt agus á iarraidh go ndéanfar athbhreithniú ar éifeachtacht na mbeart atá 
ann cheana, agus maidir le saothrú amhrasach ag an tSín agus ag an Rúis; á iarraidh ar 
an gCoimisiún agus ar na comhpháirtithe Afracacha bearta a chur chun feidhme go 
rianúil don Rialachán maidir le Mianraí Coinbhleachta1, agus liosta de na cuideachtaí 
lasmuigh den Aontas nach gcomhlíonann na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán a 
fhoilsiú gan mhoill; ag leagan béim ar láidreachtaí na hEorpa (i.e. trédhearcacht, earraí 
agus seirbhísí ardcháilíochta, agus rialachas daonlathach) agus á chur in iúl go 
gcreideann sí gurb amhlaidh gur rogha láidir eile ar shamhlacha forlámhacha iad na 
luachanna bunúsacha sin;

11. á mheabhrú go bhfuil ról tábhachtach ag an earnáil eastóscach i ngeilleagair roinnt 
mhaith tíortha san Afraic agus go bhfuil nasc aici le hidirspleáchas éagothrom 
acmhainní leis an Eoraip, rud ba cheart a réiteach trí aghaidh a thabhairt, tríd an Treoir 
um Thrédhearcacht agus an Treoir Chuntasaíochta2, ar shaincheist na n-eis-sreabh 
aindleathach ioncaim cánach agus ríchíosanna san earnáil eastóscach;

12. á chur in iúl gur geall léi go measann AE gur príomhchoinníoll don fhorbairt 
inbhuanaithe iad síocháin agus slándáil san Afraic agus go bhfuil gealltanas tugtha ag an 
Aontas‘dlús suntasach a chur lena thacaíocht don Afraic i gcomhar leis an gcomhphobal 
idirnáisiúnta’; á chur in iúl go n-aontaíonn sí leis an tuairim go bhfuil ceist na slándála 
san Afraic fíorthábhachtach d’fhorbairt na ilchríche, agus tacaíocht á fáil aice ó 
eagraíochtaí réigiúnacha agus idirnáisiúnta, agus gurb iad stáit san Afraic is mó a 
dhéanann a slándáil féin a ráthú; á iarraidh, dá bhrí sin, ar AE leanúint dá chuid 
iarrachtaí chun oibriú i gcomhar lena chomhpháirtithe Afracacha chun Struchtúr 
Afracach um Shíocháin agus um Shlándáil (APSA) a fhorbairt tuilleadh, chun síocháin 
agus cobhsaíocht fhadtéarmach a bhaint amach agus chun na géarchéimeanna agus na 
coinbhleachtaí ar an ilchríoch sin a shárú trí chur chuige comhtháite lena mbainfear leas 
as na huirlisí uile atá ar fáil, lena n-áirítear tacaíocht do chumais slándála agus cosanta 
na hAfraice agus a hoibríochtaí míleata, misin shibhialtacha, cothú síochána agus 
tionscadail dímhíleataithe a fhorbairt, agus urraim á tabhairt do chearta idirnáisiúnta an 
duine agus don dlí daonnúil agus do neamhspleáchas agus ceannasacht thíortha na 
hAfraice, agus tacaíocht do thionscadail a thagann ó AA, ó eagraíochtaí réigiúnacha 

1 IO L 130, 19.5.2017, lch. 1.
2 IO L 294, 6.11.2013, lch. 13.
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amhail ECOWAS agus ó G5 na Saiheile; á mholadh do na Ballstáit a bheith 
rannpháirteach i misin agus oibríochtaí AE agus á chur in iúl gur geall léi na hiarrachtaí 
déthaobhacha a rannchuidíonn leis an tsíocháin agus le cobhsaíocht agus á iarraidh ar an 
gComhairle, i ndáil leis sin, an tSaoráid Síochána Eorpach a fhormheas go pras chun 
cúnamh níos cuimsithí a chur ar fáil do chomhpháirtithe Afracacha i réigiúin a 
ndéanann coinbhleacht difear dóibh; ag cur béim ar a thábhachtaí atá comhar iltaobhach 
laistigh de thriantán AA-AE-NA i réimse na slándála áitiúla, réigiúnaí agus idirnáisiúnta 
agus ar ról ghníomhaithe na sochaí sibhialta sna hiarrachtaí chun an tsíocháin a 
choimeád agus a chothú; ag meabhrú, i bhfianaise an mhéid sin, gur réamhriachtanas 
iad athchóiriú na hearnála slándála, athchóiriú ceartais, dea-rialachas, cuntasacht 
dhaonlathach agus cosaint na sibhialtach chun muinín na bpobal ina rialtais agus ina 
bhfórsaí slándála a shaothrú; ag gur béim, ina theannta sin, ar an nasc míleata sibhialta 
agus ar an ngá atá leis an dá chomhpháirt de mhisin an Chomhbheartais Slándála agus 
Cosanta (CBSC) a chuíchóiriú ar bhealach níos fearr; ag tacú leis an gcur chuige atá 
glactha ag comheagraíochtaí slándála réigiúnacha, ar cur chuige é atá ag éirí níos 
réamhghníomhaí, i dtreo APSA a oibríochtú go hiomlán, rud lena gcuirtear na huirlisí ar 
fáil d’eagraíochtaí ar leibhéal an Aontais Afracaigh agus ar an leibhéal réigiúnach arb 
iad na huirlisí is gá chun coinbhleachtaí a chosc, a bhainistiú agus a réiteach; ag moladh, 
go háirithe, tionscnaimh amhail G5 na Saiheile ós rud é go bhfuil ról aige atá ag éirí 
níos ríthábhachtaí maidir lena áirithiú go ndéanfaidh náisiúin na hAfraice gníomhaíocht 
chinntitheach chun síocháin agus slándáil a áirithiú ina gcomharsanacht féin agus á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacaíocht pholaitiúil, airgeadais, 
oibríochtúil agus lóistíochta do G5 na Saiheile a mhéadú; á chur i bhfáth, chun leibhéil 
iomchuí slándála agus forbartha a áirithiú, nach mór go mbeidh acmhainneachtaí 
leordhóthanacha ag tíortha na hAfraice i ngach earnáil buntábhachtach, ó thaobh na 
slándála agus na cosanta de thar aon rud eile; á iarraidh ar an Aontas Eorpach comhordú 
a dhéanamh ar na tionscnaimh forbartha agus slándála ina bhfuil sé rannpháirteach ar 
ilchríoch na hAfraice mar chuid de straitéis chomhtháite lena n-áirítear dea-rialachas, 
daonlathas, cearta an duine, an smacht reachta agus comhionannas inscne, agus béim ar 
leith á leagan ar na réigiúin a bhfuil na leibhéil leochaileachtaí agus teannais is airde 
iontu; á chur in iúl gur geall léi an comhar idir AE agus an Afraic chun an 
sceimhlitheoireacht agus grúpaí armtha a chomhrac i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta; 
agus á iarraidh, i gcomhthéacs beartais frithsceimhlitheoireachta, go mbunófar próisis 
chinnteoireachta níos trédhearcaí, go méadófar ar chomhlíonadh cur chuige atá bunaithe 
ar chearta an duine agus go rachfar i mbun rannpháirtíocht níos mó leis na pobail a 
ndéanann na bearta sin difear dóibh;

13. á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról tábhachtach ag an tSaiheil ó thaobh straitéise agus 
slándála de agus, i bhfianaise an mhéid sin, á chur in iúl gur geall léi go mór bunú G5 na 
Saiheile in 2014 chomh maith le Comhfhórsa G5 (G5 Force Conjointe), a bunaíodh in 
2017 chun bagairtí slándála sa réigiún a chomhrac;

14. á thabhairt chun suntais gur sainorduithe cuimsitheacha iad sainorduithe mhisean CBSC 
agus go bhfuil siad dírithe, inter alia, ar athchóiriú na hearnála slándála a chothú, 
athchóiriú ceartais a chur chun cinn, oiliúint mhíleata agus phóilíneachta a neartú agus 
maoirseacht a chur chun cinn; á chur i bhfios go láidir go bhfuil géarghá le feabhas a 
chur ar bheartas cumarsáide mhisin CBSC agus ar phleanáil straitéiseach fhoriomlán 
AE chun méadú a dhéanamh ar infheictheacht ghníomhaíochtaí AE agus ar 
infheictheacht a aidhme maidir le slándáil agus dea-bhail mhuintir na hAfraice a 
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chosaint;

15. á thabhairt chun suntais go bhfuil ról speisialta ag eintitis reiligiúnacha san Afraic a 
mbíonn ról idirghabhála acu go rialta i gcoinbhleachtaí, arb eintitis iad nach mór dul i 
mbun idirphlé agus comhair leo, go háirithe i limistéir na coinbhleachta, ar an ábhar go 
bhféadfadh idirphlé idir-reiligiúnach rannchuidiú leis an tsíocháin agus leis an 
athmhuintearas;

16. ag tabhairt dá haire go bhfuil sé mar aidhm leis an teachtaireacht tacaíocht AE 
d’iarrachtaí síochána na hAfraice a threisiú trí fhoirm chomhair níos struchtúrtha agus 
níos straitéisí lena ndíreofaí ar réigiúin san Afraic ina bhfuil na leibhéil teannais is airde 
agus á iarraidh go ndéanfar straitéisí sonracha i réigiúin choinbhleachta a mheas mar 
thosaíocht; a mholadh do AE agus do na Ballstáit leanúint den ualach a chomhroinnt le 
heagraíochtaí agus comhpháirtithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear comhghuaillithe agus 
stáit san Afraic a fhónann mar chomhghuaillí iontaofa i gcoinne na sceimhlitheoireachta 
amhail an Chéinia, Maracó, an Nigéir, Gána agus an Aetóip; á iarraidh go neartófar 
caidreamh AE leis na stáit ríthábhachtacha sin; á iarraidh ar AE leanúint de chúnamh a 
thabhairt do chomhpháirtithe Afracacha maidir le hacmhainneacht a bhfórsaí agus a n-
institiúidí slándála a fhorbairt, chun seirbhísí slándála agus forfheidhmithe dlí 
éifeachtacha agus inbhuanaithe a chur ar fáil dá gcuid saoránach, lena n-áirítear tríd an 
tSaoráid Eorpach Síochána agus a cuid misean CBSC, agus á iarraidh ar AE díriú ar 
chur chuige comhtháite maidir le coinbhleachtaí agus géarchéimeanna, ag gníomhú dó 
ag gach céim de thimthriall na coinbhleachta, ó choinbhleachtaí a chosc, trí chéim na 
freagartha go dtí céim an réitigh;

17. á thabhairt chun suntais gurb é is cuspóir do thacaíocht AE d’earnáil shlándáil na 
hAfraice úinéireacht na hAfraice ar ábhair shlándála agus chosanta a spreagadh; á 
mheas go bhfuil an tAontas Afracach agus Stáit na hAfraice ina bpríomhghníomhaithe a 
bhfuil AE i mbun teagmháil fhónta leo chun forbairt inbhuanaithe agus slándáil an 
duine a bhaint amach go comhpháirteach; á chur in iúl gur geall léi go mór, i ndáil leis 
sin, pleananna an Aontais Afracaigh 3 000 saighdiúir a sheoladh chun tacú le G5 na 
Saiheile agus á mheas gur comhartha é sin gurb amhlaidh go bhfuil cuspóirí slándála 
comhchosúla á saothrú ag AA agus AE, ar cuspóirí iad atá bunaithe ar chuspóirí 
comhroinnte agus ar fhreagrachtaí comhroinnte; á chur in iúl gur geall léi, i ndáil leis 
sin, na barúlacha a chuir VP/HR Borrell in iúl do Chomhairle Slándála NA an 28 
Bealtaine 2020 nuair a labhair sé faoi ‘réitigh Afracacha ar fhadhbanna Afracacha a 
aimsiú’;

18. á athdhearbhú a tacaíochta do mhisin síochánaíochta NA ar ilchríoch na hAfraice agus á 
iarraidh ar phríomhghníomhaithe, go háirithe Stáit Aontaithe Mheiriceá, an Rúis, an 
tSín, agus an Ríocht Aontaithe, a bheith rannpháirteach in iarrachtaí AE idirghabháil a 
dhéanamh agus síocháin inbhuanaithe a chur chun cinn ar fud ilchríoch an hAfraice; á 
athdhearbhú, i ndáil leis sin, go bhfuil AE toilteanach a thacaíocht do mhisin NA a 
mhéadú agus comhordú idir na misin éagsúla de chuid NA agus AE a chur chun cinn;

19. á mheabhrú a thábhachtaí atá ról na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta (ICC) maidir le dul i 
ngleic leis an tsaoirse ón phionós agus maidir le luachanna na síochána, na slándála, an 
chomhionannais, na cothroime agus an chúitimh a chosaint; á iarraidh ar AE agus ar 
stáit na hAfraice leanúint de bheith ag tacú le Reacht na Róimhe agus le ICC; á iarraidh 
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ar na Stáit Afracacha uile nach bhfuil Reacht na Róimhe sínithe agus daingnithe acu go 
fóill déanamh amhlaidh;

20. á chur i bhfáth gur bhfuil géarghá le haghaidh a bheith á tabhairt ag AE ar an gceannairc 
sceimhlitheoireachta atá ag dul i méid i dtuaisceart Mhósaimbíc, ar ceannairc 
sceimhlitheoireachta í ba chúis le bás níos mó na 1 000 duine cheana agus a chuir faoi 
deara do thart ar 200 000 duine teitheadh óna dtithe, agus a bhfuil riosca tromchúiseach 
ag gabháil léi go leathfaidh sí ar fud réigiún dheisceart na hAfraice; ag tathant ar VP/HR 
tacaíocht AE a thairiscint do Mhósaimbíc agus dá shaoránaigh; á chur i bhfáth, mar 
gheall ar easpa freagartha ó AE, go bhféadfadh sé go nglacfadh gníomhaithe 
idirnáisiúnta eile an príomhról a bhfuil sé mar aidhm ag an Aontas a bhaint amach ar an 
ilchríoch;

21. á thabhairt chun suntais go bhféadfadh iarmhairtí socheacnamaíocha COVID-19 
díobháil thromchúiseach a dhéanamh do stáit agus sochaithe san Afraic agus, dá bhrí 
sin, á iarraidh in athuair go gcuirfear tacaíocht mhéadaithe ar fáil d’earnáil na sláinte i 
ngach stáit san Afraic a d’iarr í; ag tacú go láidir le freagairt láidir AE ar an ngéarchéim 
maidir le gné sheachtrach trí chur chuige ‘Foireann na hEorpa’ agus á mheas gur 
fíorléiriú é sin ar dhlúthpháirtíocht dhomhanda agus ar luachanna Eorpacha; á chur in 
iúl gur cúis bhuartha di an easpa forleathan feistí leighis in earnáil an chúraim sláinte 
san Afraic, rud a chuireann sláinte na n-oibrithe cúraim sláinte agus na n-othar i mbaol, 
go háirithe i gcás ráigeanna víris; á iarraidh ar AE agus ar na Ballstáit bealaí a aimsiú 
chun cúnamh a thabhairt do thíortha Afracacha aon uair is féidir maidir le soláthairtí 
leighis;

22. á iarraidh go dtabharfadh AE tacaíocht mhéadaithe don Afraic i réimse an cheartais 
cánach agus na trédhearcachta fioscaí, an laghdaithe fiachais agus an bhainistithe 
fiachais, go háirithe i gcásanna fiachais neamhdhlisteanaigh, agus inbhuaine fiachais, 
mar theachtaireacht shoiléir dlúthpháirtíochta le linn ghéarchéim phaindéim COVID-19; 
á chreidiúint gur chéim thábhachtach é sin chun ‘comhpháirtíocht chothrom’ a fhorbairt, 
mar a luaigh an Coimisiún, agus, dá bhrí sin, ag imeacht ón gcaidreamh deontóir-
faighteoir atá ina shaintréith de chaidreamh AE-na hAfraice le fada; á chur in iúl gur 
geal léi go mór an fógra ó G20 go bhfuil siad le gach íocaíocht fiachais a chur ar fionraí 
do na tíortha is boichte ar domhan go dtí deireadh 2020;

23. á chur i bhfáth go bhfuil cúnamh forbraíochta bunriachtanach chun geilleagair thíortha 
na hAfraice a éagsúlú agus chun déileáil leis an ngéarchéim eacnamaíoch agus 
shóisialta atá ann faoi láthair; á iarraidh ar AE agus na Ballstáit tacaíocht airgeadais 
agus cabhair dhaonnúil a mhéadú chun freastal ar riachtanais phráinneacha na bpobal; á 
iarraidh go mbeidh an chabhair ón AE agus ó na Ballstát i bhfoirm deontas seachas 
iasachtaí ionas nach méadófar an t-ualach fiachais; á chur in iúl gur saoth léi gur 
mhainnigh roinnt mhaith Ballstát an sprioc 0.7 % den ollioncam náisiúnta a bhaint 
amach agus go bhfuil a ranníocaíochtaí le cabhair forbartha laghdaithe fiú ag roinnt acu;

24. á chur i bhfios go láidir, mar ilchríoch atá saibhir ó thaobh acmhainní de, le geilleagair 
atá dinimiciúil, agus í i mbéal forbartha agus le hardleibhéil fáis inti, le meánaicme atá 
ag fás agus le daonra óg agus cruthaitheach, gur ilchríoch deiseanna í an Afraic ina 
bhfuil sé léirithe, an iliomad uaireanta, gur féidir dul chun cinn agus forbairt 
eacnamaíoch a dhéanamh inti; á chur i bhfáth, dá bhrí sin, a thábhachtaí atá sé leanúint 
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de bhorradh a chur faoi bhonneagar digiteach na hAfraice i bpróiseas an digitithe agus 
nascacht chuí agus rochtain chuí ar an idirlíon a áirithiú ar fud na hilchríche, ó cheantair 
thuaithe go ceantair uirbeacha araon; á chur i bhfios go láidir go gcuireann an geilleagar 
digiteach san Afraic deiseanna ar fáil ní hamháin do chruthú post méadaithe agus do 
shonraí le haghaidh léargais inghníomhaithe, ach go gcuireann sé an bunús ar fáil freisin 
do chearta an duine a chur chun cinn, dlús a chur le rochtain ar sheirbhísí bunúsacha 
ardcháilíochta, trédhearcacht agus cuntasacht na rialtas a fheabhsú, agus feabhas a chur 
ar an daonlathas; á iarraidh go leanfar de dhul i mbun comhair le stáit na hAfraice, ar 
comhar é a bheidh leanúnach, neartaithe, córasach agus chun tairbhe don dá thaobh, 
maidir le digitiú, teicneolaíochtaí nuálacha agus réitigh ar gach leibhéal den tsochaí, 
lena n-áirítear comhar i dtaca le r-rialachas, r-thráchtáil, scileanna digiteacha agus 
cibearshlándáil, i gcomhréir leis an gcur chuige Digiteach don Fhorbairt (D4D); á 
iarraidh ar AE obair a dhéanamh i ndlúthchomhar le comhpháirtithe Afracacha chun 
slándáil, teacht aniar agus díspreagadh i gcoinne na cibearchoireachta a áirithiú agus 
chun úsáid an idirlín le haghaidh sceimhlitheoireachta agus antoisceachas foréigneach a 
chosc;

25. á thabhairt chun suntais go ndéanann tionchair dhíobhálacha an athraithe aeráide difear 
díréireach don Afraic; ag tabhairt dá haire gur freagracht choiteann atá orainn bearta a 
thabhairt isteach chun an t-athrú aeráide a chomhrac trí dhíonadh infheistíochtaí i 
gcoinne an athraithe aeráide, oiriúnú, rochtain dhíláraithe ar fhuinneamh in-athnuaite, 
agus maolú ar an athrú aeráide a chur chun cinn in ilchríoch na hAfraice; á chur i bhfáth 
a thábhachtaí atá an t-athrú aeráide mar iolraitheoir rioscaí maidir le coinbhleachtaí, 
triomaigh, gortaí agus imirce san Afraic agus ar fud an domhain; á iarraidh go 
dtabharfar aghaidh go sainráite ar mhaolú aeráide le straitéis AE-na hAfraice; á chur i 
bhfios go láidir go bhfuil ról ríthábhachtach ag an taidhleoireacht uisce, ós rud é, mar 
thoradh ar an athrú aeráide, go bhfuil riosca ann go leanfaidh an t-uisce de dhul i 
nganntanas mar acmhainn, agus á iarraidh, sa chomhthéacs sin, ar an Éigipt agus ar an 
tSúdáin teacht ar réiteach síochánta a rachaidh chun tairbhe don dá thaobh maidir le 
Damba Mhór-Athbheochan na hAetóipe a chur i gcrích; á chur in iúl gur geall léi 
idirghabháil na Stát Aontaithe agus an Bhainc Dhomhanda sa chás seo agus á iarraidh ar 
AA agus ar AE gach is féidir a dhéanamh chun réiteach cuiditheach a éascú; á chur i 
bhfios go láidir go bhfuil gá le taidhleoireacht aeráide níos éifeachtaí chun na naisc idir 
beartas aeráide intíre, eachtrach agus idirnáisiúnta a chur chun cinn; á mholadh go 
ndéanfar iarrachtaí méadaithe chun an paradacsa a shárú, is é sin go bhfuil an Afraic, in 
ainneoin an-saibhreas foinsí fuinneamh inmharthana a bheith aici, ag brath den chuid is 
mó ar fhoinsí traidisiúnta fuinnimh, a chuireann leis an athrú aeráide agus nach foinsí 
fuinnimh cuimsitheacha iad, ós rud é go bhfuil cuid mhór de theaghlaigh na hAfraice 
buailte ag an mbochtaineacht fuinnimh; á mholadh do thíortha na hAfraice, dá bhrí sin, 
acmhainneacht ollmhór a n-earnálacha fuinnimh le haghaidh fáis agus post a scaoileadh, 
agus á iarraidh ar infheisteoirí príobháideacha a bheith rannpháirteach i dtionscadail 
nuálacha;

26. á chur in iúl gur cúis imní dó go bhfuil an Bhotsuáin, Gána, Uganda agus an tSiombáib 
san áireamh i nDúliosta nuashonraithe an Aontais de thíortha a bhfuil easnaimh 
straitéiseacha acu ina gcórais i gcoinne sciúradh airgid/maoiniú na sceimhlitheoireachta 
a chomhrac (AML/CFT), agus á iarraidh ar na tíortha sin na bearta is gá a dhéanamh 
láithreach chun an reachtaíocht is gá a chomhlíonadh agus chun í a chur chun feidhme 
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(i.e. Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/855 ón gCoimisiún3); á chur in iúl gur díol 
sásaimh dó go ndearnadh an Aetóip agus an Túinéis, tar éis roinnt athchóirithe a 
dhéanamh, a bhaint den dúliosta;

27. á athdhearbhú gur réamhriachtanas é an fhorbairt eacnamaíoch inbhuanaithe 
fhadtéarmach, agus cruthú post cuibhiúil dea-íoctha ina dhiaidh sin, go háirithe don aos 
óg, chun muintir na hAfraice a fhorbairt agus a rathú agus, ar deireadh thiar thall, chun 
cobhsaíocht pholaitiúil, daonlathas agus cearta sibhialta agus daonna méadaithe a bhaint 
amach; á chur in iúl gur díol sásaimh dó na hiarrachtaí atá déanta ag an gCoimisiún 
chun colún lárnach den chaidreamh eacnamaíoch a dhéanamh den ‘Chomhghuaillíocht 
idir an Afraic agus an Eoraip’ agus an caidreamh eatarthu; ag leagan béim ar an ngá atá 
le hathchóirithe struchtúracha eacnamaíocha agus ar an tábhacht a bhaineann le cumas 
táirgthe intíre agus cumas monaraíochta a chur chun cinn, rud a chabhródh chun an 
spleáchas ar allmhairí eachtracha a laghdú; á mheabhrú gur gá don Aontas feabhas a 
chur ar an tacaíocht a thugtar d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) agus ag 
tarraingt aird ar na deiseanna arna soláthar ag Gníomhaireacht Feidhmiúcháin AE um 
FBManna (EASME) chun an comhar gnólacht le gnólacht agus fiontair 
chomhpháirteacha le cuideachtaí san Afraic a chur chun cinn, rud a chuirfeadh le 
hinfheictheacht deiseanna gnó ach a chothódh rochtain ar mhaoiniú agus rochtain ar 
theicneolaíocht freisin trí eolas a aistriú; á chur i bhfios go láidir, thairis sin, an gá atá le 
scéimeanna cosanta infheistíochta a fheabhsú chun infheistíochtaí breise a éascú agus a 
spreagadh; á iarraidh ar institiúidí AE agus ar na Ballstáit gníomhú mar ghníomhaí níos 
comhsheasmhaí agus níos aontaithe agus iad ag déileáil le mór-roinn na hAfraice agus 
comhordú inmheánach a chur ar aghaidh chun bealach coiteann a shainiú níos fearr 
amach anseo; á thabhairt chun suntais, sa chomhthéacs sin, gur gá straitéis 
chomhleanúnach agus uilechuimsitheach a fhorbairt i leith na hAfraice, ar straitéis í 
nach mór cur leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag an Afraic agus ag an Eoraip cheana 
féin agus atá dírithe ar dheiseanna eacnamaíocha agus ar phoist a chruthú; ag tathant ar 
AE leanúint de thacaíocht a thabhairt don phróiseas lánpháirtithe san Afraic tríd an 
Aontas Afracach, eadhon trí thacú le cur chun feidhme Limistéar Saorthrádála Mór-
roinn na hAfraice (AfCFTA); ag aithint uaillmhianta náisiúin na hAfraice na dúshláin 
atá ann cheana a shárú agus á chur in iúl go láidir gur díol sásaimh di gur tháinig 
AfCFTA chun bheith ann, mar uirlis do náisiúin na hAfraice chun a n-acmhainneacht 
féin a fhorbairt ina n-iomláine, agus ar an gcaoi sin a neamhspleáchas agus a 
hathléimneacht ar bhrúnna seachtracha a mhéadú; á chur i bhfios go láidir an 
acmhainneacht ollmhór eacnamaíoch agus pholaitiúil atá aige do thodhchaí na trádála 
san Afraic agus sa domhan; ag spreagadh an Choimisiúin agus na mBallstát an cúnamh 
is mó is féidir a thabhairt dóibh trí dhea-chleachtais na taithí a fuarthas in AE a roinnt 
chun cuidiú le cur chun feidhme rathúil AfCFTA a luaithe a cheadaítear de réir cúinsí 
sláinte; den tuairim go mbeadh, ina theannta sin, margadh aonair Afracach agus 
margadh aonair digiteach Afracach ina luach glan i dtéarmaí eacnamaíocha, polaitiúla 
agus cultúrtha araon don ghá infheistíocht shuntasach a dhéanamh sa bhonneagar 
iompair chun trádáil laistigh den Afraic a éascú; á chur i bhfáth gur cheart go ndéanfadh 
straitéis nua AE-na hAfraice trádáil chothrom agus eiticiúil agus caighdeáin saothair 
agus chomhshaoil a chur chun cinn;

28. á chur i bhfios go han-láidir go bhfuil ról tábhachtach atá ag institiúidí stáit, ag údaráis 
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agus ag bonneagar atá ag feidhmiú, agus á chreidiúint go bhféadfadh easpa na 
hinstitiúidí sin a bheith ina chonstaic shuntasach ar fhorbairt, ar shíocháin agus ar dhul 
chun cinn; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé cosaint a thabhairt don tslándáil 
bia agus sa chomhrac i gcoinne an mhíchothaithe, go háirithe san fheirmeoireacht ar 
mhionscála, agus á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an claochlú ilearnálach talmhaíochta 
agus an fhorbairt tuaithe i ngach tír agus réigiún san Afraic, rud a chruthódh poist agus a 
dhílárófaí pobail ó mhórlimistéir uirbeacha; á chur i bhfáth gur gá deiseanna 
eacnamaíocha agus poist a chruthú, rud atá fíorthábhachtach agus treochtaí 
déimeagrafacha ar mhór-roinn na hAfraice á meabhrú; ag tarraingt aird, sa chomhthéacs 
sin, ar an dea-thionchar a bhí ag Plean Infheistíochta Seachtraí an Aontais, a sheol Iar-
Uachtarán an Choimisiúin Juncker in 2017, agus á chur in iúl a thacaíocht láidir don 
Chomhghuaillíocht idir an Afraic agus an Eoraip d’infheistíochtaí agus do phoist 
inbhuanaithe, a seoladh mar thoradh air sin;

29. ag aithint go bhfuil tionchar ag na dúshláin chasta agus na deiseanna casta atá ag 
gluaiseachtaí imirce san Eoraip agus san Afraic ar rathúnas agus ar fhorbairt an dá 
ilchríoch agus á chur i bhfáth gur gá an comhar eatarthu a neartú, ar bhonn urramú 
chearta an duine agus an dlí idirnáisiúnta, phrionsabail an chomhair, na 
dlúthpháirtíochta, na cothromaíochta agus na freagrachta comhroinnte; á chur i bhfios 
go láidir go bhfuil forbairt na hAfraice bunaithe ar chumais a muintire, mar sin níor 
cheart imirce daoine oilte a bheith mar thoradh ar imirce; ag cur béim ar a thábhachtaí 
atá sé straitéis fhadtéarmach a fhorbairt chun líonraí smuigléirí agus gáinneálaithe ar 
dhaoine a chomhrac chun imirce neamhrialta chuig an Aontas Eorpach a chosc agus 
chun Idirphlé idir AE agus an Afraic maidir leis an Imirce agus an tSoghluaiseacht 
(MMD) agus idir AE agus an Afraic maidir leis an Imirce agus an tSoghluaiseacht agus 
an Chomhpháirtíocht idir AE agus an Afraic maidir leis an Imirce, leis an 
tSoghluaiseacht agus leis an bhFostaíocht (MME) a neartú; den tuairim, áfach, gur 
cheart don dá chomhpháirtí díriú níos mó ar aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna na 
himirce agus úsáid níos éifeachtaí a bhaint as ionstraimí atá ann cheana agus as 
ionstraimí nua maidir le comhar don fhorbairt; á thabhairt dá aire go bhfuil 36 de na 
tíortha is leochailí ar domhan lonnaithe san Afraic, agus gur minic a lagaítear iad le 
coinbhleachtaí, agus go bhfuil 390 milliún duine sa mhór-roinn ag maireachtáil faoi 
bhun thairseach na bochtaineachta; á chur i bhfáth gurb é a bheidh mar thoradh ar an 
easpa dul chun cinn eacnamaíoch sa réigiún, rialachas lag, éagobhsaíocht, sárú ar 
chearta an duine, éilliú, easpa smachta reachta agus saoirse ó phionós, neamhionannas, 
dífhostaíocht, fás an daonra i roinnt de na tíortha is boichte agus is tearcfhorbartha, mar 
aon le héifeachtaí na n-athruithe aeráide agus comhshaoil agus in éineacht le tosca 
amhail coinbhleachtaí foréigneacha, radacú agus iomadú na coireachta eagraithe, gurb é 
a bheidh mar thoradh air sin, gan amhras, ná sraith de dhúshláin nua a bhféadfadh, mura 
dtugtar aghaidh orthu láithreach, easáitiú éigeantais an phobail agus gluaiseachtaí imirce 
measctha a bheith mar thoradh orthu – laistigh de mhór-roinn na hAfraice agus go dtí an 
Eoraip araon – agus go bhféadfadh cásanna rídhúshlánacha do thíortha na hAfraice, don 
Aontas Eorpach agus dá Bhallstáit a bheith mar thoradh air sin; á mheabhrú, in ainneoin 
a gcreidtear go forleathan, go bhfuil imirce idir-réigiúnach ag éirí níos measa fós ar 
mhór-roinn na hAfraice agus ag aithint go bhfuil cuid mhór de líon iomlán na 
ndídeanaithe agus na ndaoine easáitithe ina dtír féin ar fud an domhain á n-óstáil ag 
tíortha na hAfraice; á chur i bhfáth, dá bhrí sin, gur gá straitéis chomhroinnte 
fhadtéarmach a fhorbairt agus comhar a neartú i ngach réimse, lena leagtar béim ar an 
ngá atá le smuigleáil daoine agus bealaí neamhrialta imirce a chomhrac, agus lena 
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mbunaítear deiseanna athlonnaithe; á thabhairt dá aire go bhfuil comhleas agus 
comhfhreagracht ag an Afraic agus ag an Eoraip ó thaobh na himirce agus na 
soghluaisteachta de agus á chur i bhfáth, chun go ndéanfar an imirce a bhainistiú, go 
bhfuil gá le réitigh dhomhanda atá bunaithe ar phrionsabail an chomhair, na 
dlúthpháirtíochta, na cothromaíochta agus na comhfhreagrachta agus an meas ar chearta 
an duine agus ar an dlí idirnáisiúnta agus a leanann de chur chuige inbhuanaithe a chur i 
bhfeidhm chun dul i ngleic le easáitiú éigeantais an phobail agus le gluaiseachtaí 
teifeach; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí (SEGS) gníomhaíochtaí sonracha a dhéanamh chun imircigh a chosaint ar 
bhás, ar dhul ar iarraidh, ar scaradh teaghlaigh agus ar shárú a gceart; den tuairim, 
áfach, gur cheart don dá chomhpháirtí díriú níos mó ar bhunchúiseanna na 
bochtaineachta agus an neamhionannais agus ar úsáid éifeachtach na n-ionstraimí 
maidir le comhar um fhorbairt; á iarraidh go gcuirfear sásraí éifeachtacha ar bun ionas 
go mbeifear in ann ceann scríbe deiridh na nIonstraimí um Maoiniú Seachtrach a rialú 
go hiomlán agus measúnú a dhéanamh ar na tionscadail a gcistítear; ag spreagadh 
comhar leanúnach leis an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce agus le gníomhaireachtaí 
eile de chuid na Náisiún Aontaithe chun tacaíocht bhreise a chur ar fáil do dhídeanaithe 
agus do dhaoine easáitithe ina dtír féin;

30. á chur i bhfios go han-láidir go bhfuil ról tábhachtach atá ag institiúidí stáit, ag údaráis 
agus ag bonneagar atá ag feidhmiú, agus á chreidiúint go bhféadfadh easpa na n-
institiúidí sin a bheith ina chonstaic shuntasach ar fhorbairt, ar shíocháin agus ar dhul 
chun cinn; á chur i bhfios go láidir nach mbainfear an tslándáil, an chobhsaíocht, an 
rathúnas agus an fhorbairt inbhuanaithe amach sna réigiúin lena mbaineann ach amháin 
má leantar de straitéis uilechuimsitheach; ag meabhrú, i bhfianaise an mhéid sin, gur 
réamhriachtanas iad athchóiriú na hearnála slándála, athchóiriú ceartais, dea-rialachas, 
cuntasacht dhaonlathach agus cosaint na sibhialtach chun muinín na bpobal ina rialtais 
agus ina bhfórsaí slándála a bhaint amach; á thabhairt chun suntais, cé go bhfuil roinnt 
tíortha fós ag streachailt leis an éilliú, easpa dea-rialachais agus saoirsí sóisialta agus 
polaitiúla, go bhfuil a lán tíortha tar éis tús a chur leis an aistriú i dtreo athchóirithe agus 
daonlathais; á chur in iúl gur díol molta dó, i bhfianaise an mhéid sin, muintir na 
Súdáine go háirithe as a misneach agus as a gcrógacht; ag meabhrú go bhfuil tíortha 
idirlinne an-leochaileach agus gur cheart go mbeidís in ann brath ar AE nuair a iarrann 
siad tacaíocht; á iarraidh, dá bhrí sin, go dtabharfar tacaíocht agus cúnamh dea-
chomhordaithe do na tíortha sin chun stáit agus sochaithe níos athléimní a thógáil chun 
tacú leis na mianta maidir le hathrú dearfach mar a chuir a bpobail in iúl; á mholadh go 
ndéanfaidh an Leas-Uachtarán/Ardionadaí grúpaí teagmhála ad hoc speisialta a bhunú 
chun tacaíocht uile-AE do thíortha aonair idirlinne a shruthlíniú agus a éascú; den 
tuairim gur cheart níos mó iarrachtaí a dhéanamh chun córais pholaitiúla ilpháirtí 
chuimsitheacha agus rialachas daonlathach cuntasach san Afraic a chur chun cinn, go 
háirithe i stáit leochaileacha, trí ghrúpaí oibre rialtais na saoránach agus maoirseacht 
pharlaiminteach a éascú – lena n-áirítear trí ardáin teicneolaíochta a úsáid – chun 
ionchur na saoránach ar shaincheisteanna beartais a bhailiú agus dea-chleachtais a chur 
chun cinn trí mhalartuithe idir piaraí, d’fhonn cuntasacht agus freagrúlacht an rialtais a 
fheabhsú, rud atá bunriachtanach chun forbairt inbhuanaithe a bhaint amach, dul i ngleic 
le dúshláin dhomhanda agus laghdú ar an mbaol go leathfadh an éagobhsaíocht; á chur i 
bhfáth a thábhachtaí atá sé prionsabail na trédhearcachta agus an dea-rialachais a 
áireamh i Straitéis an Aontais Eorpaigh don Afraic agus pleanáil, cur chun feidhme agus 
meastóireacht na straitéise sin;
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31. á chur in iúl gur díol sásaimh dó an tionscnamh ‘Comhshocrú G20 leis an Afraic’ 
(CwA), a seoladh in 2017 chun infheistíocht phríobháideach san Afraic a chur chun 
cinn, lena n-áirítear sa bhonneagar agus á mheas gur ardán maith é chun cláir oibre 
chuimsitheacha, chomhordaithe agus thíortha-shonracha a chur chun cinn; á chur in iúl 
gur díol sásaimh dó go bhfuil 12 dtír san Afraic tar éis dul isteach sa tionscnamh go dtí 
seo: Beinin, Buircíne Fasó, an Cósta Eabhair, an Éigipt, an Aetóip, Gána, an Ghuine, 
Maracó, Ruanda, an tSeineagáil, Tóga agus an Túinéis;

32. á chur in iúl gur díol sásaimh dó an titim chinnte sa phíoráideacht amach ó chóstaí 
Oirthear agus Iarthar na hAfraice mar thoradh ar iarrachtaí idirnáisiúnta slándála muirí a 
fheidhmíonn mar fhasach do chomhar slándála Eorpach, Afracach agus trasatlantach;

33. á mheas go bhfuil sé tábhachtach go leanfaidh an tAontas d’iarrachtaí stáit agus 
sochaithe níos athléimní a thógáil trí fhorbairt acmhainní agus athchóirithe ar an earnáil 
slándála, lena n-áirítear tríd an tSaoráid Eorpach um Shíocháin a cuid misean CBSC, 
agus go ndíreoidh sé ar chur chuige comhtháite i leith coinbhleachtaí agus 
géarchéimeanna, ag gníomhú dó ag gach céim de thimthriall na coinbhleachta;

34. den tuairim gur cheart do AE tuilleadh iarrachtaí a dhéanamh chun an smacht reachta a 
neartú, córais bhreithiúnacha agus bainistíocht airgeadais phoiblí a athchóiriú; á chur i 
bhfáth go gcabhraíonn institiúidí cuntasacha le fás eacnamaíoch atá níos cothroime agus 
níos inbhuanaithe a chur chun cinn, rud a chabhraíonn le dul i ngleic le sreabha 
aindleathacha airgeadais, le coireacht thromchúiseach eagraithe, agus le cultúr na 
saoirse ó phionós; á thabhairt dá aire a thábhachtaí atá tacaíocht agus comhar AE le 
tíortha na hAfraice sa chomhrac i gcoinne na caimiléireachta; á mheabhrú gur fadhb 
shuntasach do thíortha i mbéal forbartha iad na sreafaí aindleathacha airgeadais 
(SAAnna) agus gurb ionann na sreafaí airgeadais aindleathacha san Afraic agus 
meastachán USD 50 billiún – dhá oiread mhéid an chúnaimh oifigiúil um fhorbairt; á 
chur i bhfáth go ndearnadh measúnú sa tuarascáil ó Phainéal Ardleibhéil na Náisiún 
Aontaithe ar SAAnna ón Afraic ar ghníomhaíochtaí tráchtála a bheith freagrach as 65 % 
de SAAnna; á iarraidh ar AE creat rialála a ghlacadh maidir le héilliú, cearta an duine 
agus dícheall cuí comhshaoil agus cuntasacht chorparáideach do chuideachtaí AE a 
infheistíonn agus a fheidhmíonn san Afraic;

35. ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé tacú le toghcháin shaora, chothroma agus iomaíocha 
agus le próisis iontaofa toghcháin; ag tacú leis an gcomhordú idir AE agus an tAontas 
Afracach maidir le misin bhreathnóireachta toghchán agus cúnamh chun feabhas a chur 
ar chumas an Aontais Afracaigh breathnóireacht fhadtéarmach a dhéanamh ar 
thoghcháin, chun go mbeidh siad i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta, agus i 
gcomhréir leis an gcomhar déthaobhach le tíortha faoi seach agus lena sochaithe 
sibhialta, d’fhonn toghcháin chuimsitheacha, thrédhearcacha agus inchreidte a chur ar 
fáil san Afraic; ag tarraingt aird, dá bhrí sin, ar an iliomad misean breathnóireachta 
toghchán (EOM) a dhéanann AE agus a fhaigheann tacaíocht láidir ón bParlaimint; ag 
spreagadh AE, ENRanna Eorpacha, páirtithe polaitiúla agus na sochaí sibhialta 
comhoibriú go dlúth le comhpháirtithe san Afraic, lena n-áirítear oifigigh phoiblí, chun 
idirphlé substaintiúil polaitiúil a chruthú trí bheartais shaincheist-bhunaithe a fhorbairt, 
chun cleachtais láidre an rialachais dhaonlathaigh a chur chun cinn, chun ionadaíocht 
agus cuimsiú na bpobal imeallaithe a fheabhsú; agus chun rannpháirtíocht fhóinteach na 
sochaí sibhialta agus na saoránach sa saol poiblí ar gach leibhéal a chur chun cinn;
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36. á iarraidh ar an Aontas Afracach, ar an Aontas Eorpach agus ar a mBallstáit comhar 
níos láidre a áirithiú a mhéid a bhaineann le cearta an duine a chur chun cinn agus a 
chosaint, le cosantóirí chearta an duine agus leis an tsochaí shibhialta, agus le tacaíocht 
iomlán pholaitiúil agus airgeadais a chur ar fáil dá sásraí faoi seach; á mheas go bhfuil 
comhluachanna agus urraim don dlí idirnáisiúnta agus do chearta bunúsacha ag teastáil 
le chéile ar an ardán domhanda chun an t-ord iltaobhach riailbhunaithe a neartú; den 
tuairim go bhfuil institiúidí daonlathacha cobhsaí, toghcháin shaora agus chóra, 
oideachas agus gur réamhriachtanais forbartha iad go léir agus go gcaithfidh siad a 
bheith i gcroílár an chomhair idir AE agus an Afraic; á chur i bhfáth nach mór don 
tsochaí shibhialta a bheith cuimsitheach chun ionadaíocht a dhéanamh ar na mionlaigh 
uile agus á chur in iúl gur cúis mhór imní di nach bhfuil a gcearta, lena n-áirítear daoine 
LADTIA, á gcosaint ar fud na mór-roinne den chuid is mó; á mheas gur féidir leis an 
gcomhar idir-ilchríochach idir an tAontas agus an Afraic rannchuidiú go suntasach leis 
an gcomhrac i gcoinne na seineafóibe agus an bhunúsaíochais agus le réigiún na 
Meánmhara a chobhsú; ag cur béim ar an ról ríthábhachtach atá ag an tsochaí shibhialta 
agus ag cosantóirí chearta an duine maidir le feabhas a chur ar an daonlathas, ar an 
tsíocháin, ar an smacht reachta agus ar chosaint chearta an duine ar fud an dá ilchríoch; 
á chur i bhfáth gur gá rannpháirtíocht na sochaí shibhialta i gComhpháirtíocht 
Straitéiseach AE-an Afraic a mhéadú, agus daingniú a cumais agus a cosanta á gcur 
chun cinn; á iarraidh ar an Aontas Eorpach tacú le tionscnaimh nithiúla chun 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus cearta an duine a neartú; ag cur béim ar an bhfíoras 
go bhfuil ról tábhachtach ag earnáil na meán agus an phreasa atá saor agus bríomhar 
agus a mheabhrú go bhfuil sé ríthábhachtach a áirithiú go mbeidh an pobal ar an eolas 
agus gur féidir leis a chuid tosaíochtaí féin a shainiú; á chur i bhfáth go gcuireann 
earnáil na meán agus an phreasa atá saor agus bríomhar leis an athléimneacht i gcoinne 
na bréagnuachta; á iarraidh go mbeidh AE níos gníomhaí san Afraic i dtaobh tacú le 
saoirse cainte, le hiolrachas na meán agus le sábháilteacht iriseoirí; agus á chur i bhfios 
go láidir an ról tábhachtach atá ag saorphreas maidir leis an gcomhrac i gcoinne an 
éillithe agus maidir le maoirseacht agus cuntasacht na n-údarás poiblí; á chur i bhfáth a 
thábhachtaí atá sé clásail maidir le cearta an duine, atá ceangailteach ó thaobh dlí, a chur 
san áireamh i gcomhaontuithe idirnáisiúnta an Aontais le mór-roinn na hAfraice, le 
sásra comhairliúcháin soiléir, beacht a mhúnlaítear ar Airteagal 96 de Chomhaontú 
Cotonou; á chur in iúl gur díol sásaimh dó, ina leith sin, clásal den sórt sin a chur 
isteach sna comhaontuithe saorthrádála nuaghlúine;

37. á chur i bhfios go láidir gur faoi lámha ghlúin óg na hAfraice atá todhchaí na hAfraice; 
á iarraidh ar AE tacú le tionscnaimh nithiúla chun an óige agus mná a chumhachtú ina 
straitéis athnuaite don Afraic agus chun a áirithiú go mbeidh siad rannpháirteach go 
gníomhach i bpróisis chinnteoireachta an tsaoil shibhialta agus pholaitiúil; á chur i 
bhfáth go bhfuil forbairt na hAfraice ag brath ar chuimsiú an oideachais agus gur gá 
leanúint d’aghaidh a thabhairt ar neamhionannais san oideachas agus chun infheistíocht 
a mhéadú sa scolaíocht agus i mbeartais sláinte agus i gcláir d’fhorbairt leanaí agus 
óige; á chur i bhfios go láidir nach mór don chomhar idir an tAontas agus an Afraic a 
bheith ina ghné chuí den tsochaí shibhialta agus nach féidir, dá bhrí sin, cur chuige ón 
mbarr anuas a bheith ann; á iarraidh sa réimse sin go ndéanfar níos mó iarrachtaí chun 
an caidreamh idir daoine a chur chun cinn, go háirithe i measc na hóige; ag tarraingt 
aird, sa chomhthéacs sin, ar an tionchar dearfach fadtéarmach atá ag Erasmus+; á 
mheabhrú nach féidir le saibhreas na ndaoine óga tréitheacha san Afraic barr a gcumais 
a bhaint amach go dtí go n-infheisteoidh an Afraic agus a comhpháirtithe san oideachas 
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agus sa nuálaíocht; á chur i bhfáth gur réamhriachtanas riachtanach iad an dea-rialachas 
agus an fhorbairt rathúil chun an sprioc sin a bhaint amach, agus á iarraidh ar AE 
cabhair um fhorbairt a nascadh le caighdeáin ardoideachais agus le cumhachtú na mban; 
á chur in iúl gurb oth léi go ndéantar faillí sa teachtaireacht ón gCoimisiún ar ghné an 
bheartais chultúrtha eachtraigh agus ar an bhféidearthacht a bhfuil gealladh faoi mar 
thoradh ar chomhar cultúrtha níos doimhne idir an Eoraip agus an Afraic; ag tathant, dá 
bhrí sin, ar an gCoimisiún agus ar SEGS tús áite a thabhairt don réimse sin trí 
chomhpháirtíochtaí dé-ilchríochacha idir institiúidí agus daoine aonair a chur chun cinn 
agus a chistiú; ag tathant, dá bhrí sin, ar an gCoimisiún tionscnamh cuimsitheach AE-
Afracach a mholadh chun machnamh a dhéanamh ar na startha coilíneacha atá fite ina 
chéile agus chun cásanna maidir le leithreasú aindleathach a imscrúdú agus chun 
féachaint ar bhearta chun déantáin chultúrtha de bhunadh na hAfraice a aisdúichiú agus 
a aiseag;

38. á mheabhrú an bhagairt a bhaineann leis an gcoireacht eagraithe trasnáisiúnta, an 
chorraíl shibhialta agus an choireacht intíre i gcás Stáit leochaileacha agus 
iarchoinbhleachta, ar stáit iad a bhíonn ag streachailt chun an tslándáil is gá a sholáthar 
dá saoránaigh; á chur i bhfios go láidir, i bhfianaise an mhéid sin, a thábhachtaí atá fórsa 
póilíneachta náisiúnta agus réigiúnach a bhfuil dea-oiliúint air; á thabhairt dá aire, 
áfach, gur minic nach mbíonn an oiliúint chuí ná an trealamh ceart ag an bhfórsa 
póilíneachta, agus, níos tábhachtaí fós, nach bhfuil nasc ceart aige leis an bpobal áitiúil 
ná go bhfuil muinín ag an bpobal sin as; á chur i bhfios go láidir, dá bhrí sin, a 
thábhachtaí atá sé struchtúir phóilíneachta ghairmiúla a neartú agus a thógáil, agus á 
iarraidh, inter alia, go gcuirfí dlús leis an tacaíocht choincheapúil, lóistíochtúil agus 
riaracháin don Sásra Afracach um Chomhar Póilíneachta i gCathair na hAilgéire, a 
seoladh in 2014; á chreidiúint go gcuideoidh an comhar sa réimse seo freisin le cumas 
na misean síochánaíochta a chur chun cinn agus le comhpháirt phóilíneachta APSA a 
chothú;

39. á thabhairt dá aire go bhfuil tionchar níos mó agus níos mó ag ár n-iomaitheoirí 
domhanda ar an réimse faisnéise san Afraic; á iarraidh, ina leith sin, ar SEGS agus ar an 
gCoimisiún dul i ngleic go gníomhach leis an bhfadhb maidir le guth Eorpach gan 
bheith ann laistigh de shochaithe na hAfraice agus cur i gcoinne insintí bréagacha agus 
cur chuige na hEorpa agus luachanna daonlathacha i leith mhuintir na hAfraice a chur 
chun cinn ar bhealach níos fearr; á thabhairt dá aire go n-éileofaí leis sin cumarsáid 
straitéiseach níos fearr a bheadh dírithe ar phríomhréigiúin agus ar phríomhthíortha, 
agus go n-éilítear leis sin go mbunófar aonad speisialta a bheidh freagrach as na 
gníomhaíochtaí sin a oibríonn i ndlúthchomhar le toscaireachtaí AE;

40. á chur i bhfios go láidir contúirtí a bhaineann le leathadh mionarm aindleathach agus á 
mheabhrú, i gcás na n-arm sin neamhdhoiciméadaithe agus a shealbhaítear go 
neamhdhleathach den chuid is mó, ní hamháin go ndéanann siad bagairt ar 
shábháilteacht agus ar shlándáil na bpobal, ach go bhfuil siad á n-úsáid freisin ag líonraí 
coiriúla trasnáisiúnta contúirteacha atá i mbun cineálacha éagsúla gáinneála, lena n-
áirítear gáinneáil arm, daoine agus drugaí neamhdhleathacha;

41. ag tathant go leanfar ar aghaidh le Comhchruinnithe Comhairleacha Bliantúla Choiste 
Polaitiúil agus Slándála an Aontais Eorpaigh agus Chomhairle Síochána agus Slándála 
an Aontais Afracaigh arb é is cuspóir dóibh raon feidhme an chomhair a leathnú chun 
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comhchuairteanna allamuigh, comhsheisiúin chomhpháirteacha, tuiscintí agus anailísí 
comhpháirteacha a fhorbairt maidir le géarchéimeanna, agus bealaí le haghaidh 
luathghníomhaíochta comhpháirtí a fhiosrú mar an modh is fearr chun 
comhpháirtíochtaí straitéiseacha inmharthana a bhunú;

42. á mheabhrú go bhfuil an líon is airde oibríochtaí tacaíochta síochána (OTSanna) ar 
domhan san Afraic agus gurb í an Afraic an chuireann an líon is mó de thrúpaí agus de 
phóilíní ar fáil; ag tarraingt aird ar an ngá OTSanna ar fud na hAfraice a chur in oiriúint 
do réaltacht nua COVID-19 chun saoránaigh agus baill foirne OTSanna a chosaint go 
leormhaith; ag tarraingt aird ar an ngá maoiniú leormhaith a áirithiú do na misin, i 
bhfianaise na heagla atá ann go mbeidh géarchéim eacnamaíoch ann agus laghdú ar an 
gcistiú atá ar fáil;

43. á iarraidh ar AE a áirithiú go ndéanfar misin CBSC a phleanáil ar bhealach éifeachtach, 
cuntasach, láidir le hoibríochtaí éifeachtúla agus sainorduithe níos láidre atá ceangailte 
le toil pholaitiúil shubstainteach, lena leagtar amach coinbhleachtaí a réiteach seachas 
iad a chalcadh;

44. ag tarraingt aird ar thábhacht na taidhleoireachta parlaimintí agus, i bhfianaise an mhéid 
sin, á mheabhrú an iliomad cruinnithe parlaiminteacha agus misin pharlaiminteacha a 
reáchtáil an Pharlaimint, go háirithe na cruinnithe rialta idir Parlaimint na hEorpa agus 
an Pharlaimint Phan-Afracach; á iarraidh, dá bhrí sin, go neartófar an ghné 
pharlaiminteach den chaidreamh idir an tAontas agus an tAontas Afracach, agus á 
iarraidh go ndéanfar i misin bhliantúla phríomhchoistí Pharlaimint na hEorpa cruinnithe 
agus malartuithe a reáchtáil ar bhonn rialta lena gcontrapháirtithe Afracacha;

45. ag tathant nár cheart do chúnamh AE fad a chur le coinbhleachtaí nó iompar creachach 
réimeas uathlathach a éascú, ar córais iad atá ina mbonn le cuid mhór d’fhadhbanna 
socheacnamaíocha agus de choinbhleachtaí polaitiúla na hAfraice; á chur i bhfáth go 
gcaithfidh saothrú comhleasa agus comhar a bheith comhsheasmhach leis an dlí 
idirnáisiúnta, le bunluachanna AE agus leis na cuspóirí a bhaineann le tacú leis an 
daonlathas, le dea-rialachas agus le cearta an duine;

46. á chur in iúl gur mór aige na hiarrachtaí a rinneadh chun sásraí agus rialacháin maidir le 
cosaint chearta an duine agus atá faoi úinéireacht na hAfraice a neartú, amhail an Chairt 
Afracach um Chearta an Duine agus um Chearta Pobal agus na prótacail a ghabhann léi, 
an Chairt Afracach um Dhaonlathas, um Thoghcháin agus um Rialachas, Coimisiún na 
hAfraice um Chearta an Duine agus um Chearta Pobal agus Cúirt na hAfraice um 
Chearta an Duine agus um Chearta na bPobal; á chur in iúl gur maith a thuigeann sé go 
bhfuil na sásraí agus na rialacháin sin ina gcabhair i gcónaí le comhpháirtithe Afracacha 
a n-ionstraimí agus a sásra féin um chearta an duine a chur in oiriúint do phrionsabail, 
do dhlíthe agus do chaighdeáin a aithnítear go hidirnáisiúnta;

47. á chreidiúint go bhfuil rannpháirtíocht mhéadaithe na mban sa saol poiblí, lena n-áirítear 
an pholaitíocht, bunriachtanach do shochaí atá inmharthanach agus cuimsitheach; á chur 
i bhfáth a thábhachtaí atá iarrachtaí comhpháirteacha AE-na hAfraice chun feabhas a 
chur ar bheartais agus ar reachtaíocht maidir le saincheisteanna amhail rochtain ar 
oideachas do chailíní agus stop a chur le pósadh leanaí, deireadh a chur le ciorrú ball 
giniúna ban, lena n-áirithítear cearta eacnamaíocha, polaitiúla agus sóisialta na mban 
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agus rannpháirtíocht na mban i ngach réimse den tsochaí, próisis chinnteoireachta, 
iarrachtaí cothaithe síochána agus síochánaíochta, deireadh a chur le foréigean 
síceolaíoch, fisiciúil agus gnéasach, lena n-áirítear éigniú pósta, agus aon chineál eile 
mí-úsáide; á mheabhrú go bhfuil cur chun cinn an chomhionannais inscne ar cheann de 
na bealaí is éifeachtaí chun an fás cuimsitheach a spreagadh, an bhochtaineacht a laghdú 
agus an tsíocháin a chur chun cinn; ag spreagadh tuilleadh tacaíochta do chumhachtú 
eacnamaíoch na mban Afracach trí oideachas, aistriú scileanna, rochtain ar mhaoiniú 
agus ar chúnamh maidir le gnólachtaí a bhunú agus rochtain ar thalamh; á chur in iúl 
gur díol sásaimh dó go bhfuil méadú tagtha ar ionadaíocht na mban i roinnt náisiún san 
Afraic; á thabhairt faoi deara, áfach, nach bhfuil ionadaíocht mhaith ag mná i roinnt 
tíortha ar mhór-roinn na hAfraice; á chur i bhfáth gur bunchloch sochaí dhaonlathach 
iad cearta daonna na mban a urramú agus a fhíorú go hiomlán; á mheas, dá bhrí sin, 
nach mór na cearta agus na cuspóirí bunúsacha sin a bhaint amach chun sochaí 
fíordhaonlathach a chruthú; á chur i bhfios go láidir gur fadhb mhór san Afraic fós í an 
éagothromaíocht inscne san oideachas, go háirithe i bpobail imeallaithe, agus á chur i 
bhfáth an gá atá ann rochtain cheart a sholáthar ar oideachas, ar chláir foghlama 
scileanna, agus ar fhíordheiseanna do chailíní agus do mhná;

48. ag spreagadh SEGS chun a láithreacht le toscaireachtaí AE a mhéadú ar fud na mór-
roinne, go háirithe iad siúd i bpríomh-Bhallstáit an Aontais Afracaigh, chun ár gcuid 
caidreamh déthaobhach agus réigiúnach a chur chun cinn tuilleadh agus malartú cuí a 
áirithiú leis na geallsealbhóirí ábhartha; á chur i bhfios go láidir gurb iad na dlúthnaisc 
sin an bunús chun comhpháirtíochtaí domhanda iomchuí dea-struchtúrtha a áirithiú, 
chomh maith le freagairtí saincheaptha; á iarraidh ar SEGS a straitéis meán agus 
cumarsáide a fheabhsú go suntasach, ní hamháin chun feasacht a chothú maidir le 
hiarrachtaí AE sna réigiúin faoi seach, ach chomh maith leis sin chun feasacht agus 
tacaíocht a mhéadú i measc shaoránaigh AE maidir le comhar méadaithe idir AE agus 
an Afraic;

49. á chur i bhfáth gur cheart don chaidreamh idir an tAontas agus an Afraic athrú ó 
chaidreamh a bheadh dírithe ar an bhforbairt go caidreamh a mbeadh sé mar aidhm aige 
náisiúin na hAfraice a chur ar bhonn cothrom, arb iad is príomhthréith dó caidreamh 
uaillmhianach trádála d’fhonn caighdeáin na hAfraice a ardú; á chur i bhfáth gur cheart 
do AE cabhrú le náisiúin na hAfraice bogadh i dtreo féinmhuintearais; á chreidiúint go 
bhfuil sé ríthábhachtach feabhas a chur ar na naisc eacnamaíocha leis an Afraic chun 
neamhspleáchas eacnamaíoch stáit na hAfraice a chosaint;

50. ag spreagadh cheannairí na hAfraice chun tionscadail infheistíochta coigríche atá ar 
ardcháilíocht, trédhearcach, cuimsitheach agus inbhuanaithe a roghnú agus chun tacú le 
rochtain ar dheiseanna maoinithe lena gcuirtear roghanna láidre ar fáil seachas 
tionscnaimh sheachtracha stát-stiúrtha;

51. á mheabhrú á thábhachtaí atá sé straitéis AE don Afraic a chomhordú leis na Náisiúin 
Aontaithe, le ECAT, le ESCE agus le tíortha eile atá ar aon intinn leo, amhail Stáit 
Aontaithe Mheiriceá, Ceanada, an Ríocht Aontaithe, an Astráil agus an tSeapáin.
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