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RÉASÚNÚ GEARR

Fáiltíonn an Rapóirtéir roimh an togra mar fhorbairt dhearfach sa chaidreamh idir AE agus 
Bhealarúis agus leagann sí béim ar an tábhacht le haghaidh mhuintir na Bealarúise córas 
gluaiseachta simplithe idir í agus AE a fháil chun teagmhálacha idirphearsanta a mhéadú. 
Aithníonnn sé nach gcloíonn próisis toghcháin agus córas polaitíochta sa Bhealarúis le 
caighdeáin Eorpacha agus idirnáisiúnta agus nach n-áirithítear ná nach gcosnaítear na saoirsí 
bunúsacha uilíocha. I dtoghchán parlaiminteach 2019, áiríodh easnamh suntasach maidir le 
nósanna imeachta, agus ina measc bhí beartais shrianta i leith páirtithe freasúra agus iarrthóirí, 
agus níor léiríodh aon fheabhas i ndaonlathas. Dá bhrí sin, ba chóir gluaiseacht feabhsaithe a 
úsáid chun comhoibriú ar leibhéal an phobail a mhéadú agus sochaí shibhialta na Bealarúise a 
neartú agus tacú leis. 

Cheana féin ina Theachtaireacht chun Beartas Comharsanachta na hEorpa (BCE) an 4 Nollaig 
2006 a neartú, mhol an Coimisiún gur cheart caibidlíocht a thionscnamh le tíortha 
Chomharsanacht an Oirthir maidir le hathligean isteach agus éisiúint. 

Chuir an Comhdhearbhú ó Chruinniú Mullaigh Phrág, 7 Bealtaine 2009, a bhunaigh 
Comhpháirtíocht an Oirthir i bhfáth an tábhacht le gluaiseacht saoránach i limistéar sábháilte 
a chur cinn, trí éisiúint víosaí agus comhaontuithe um athligean isteach. Leag sé 
léirscaoileadh síos mar chuspóir fadtéarmach gur gá feabhsú ar choinníollacha slándála chun 
dul i ngleic le coireacht trasteorann agus imirce neamhrialta. D'athdheimhnigh Cruinniú 
Mullaigh Vársá Mheán Fómhair 2011 agus Cruinniú Mullaigh Vilnias Shamhain 2013 na 
cuspóirí, á chur i bhfáth gur cheart,  maidir le comhar agus comhordú breise go n-áireofaí 
orthu mar sprioc an cosc agus an comhrac i gcoinne imirce neamhrialta,  soghluaisteacht agus 
imirce shlán agus dhea-bhainistithe agus bainistiú comhtháite teorainneacha . I gCruinniú 
Mullaigh na Bruiséile i Samhain 2017, áitíodh go gcuideodh Comhaontú um Éisiúint Víosaí 
agus Comhaontú um Athligean a bheith á thabhairt i gcrích leis an mBealarúis le dul chun 
cinn breise maidir le soghluaisteacht, le linn don tslándáil a bheith á feabhsú. 

De réir cur chuige comhchoiteann chun beartas de chuid AE maidir le comhaontú um éisiúint 
víosaí ar leibhéal COREPER a fhorbairt ag na Ballstáit i mí na Nollag, ní thabharfar 
comhaontú um éisiúint víosaí a éascú i gcrích gan comhaontú um athligean isteach a bheith 
curtha ar bun.

Leis an gcinneadh beartaithe, cuirtear san áireamh an creat atá ann cheana le haghaidh 
comhoibriú leis an mBealarúis agus tugtar léiriú air, go háirithe an chomhpháirtíocht 
soghluaisteachta a seoladh in 2016, Dearbhuithe ó Chruinnithe Mullaigh Chomhpháirtíocht an 
Oirthir, chomh maith le caibidlíocht ar Thosaíochtaí Comhpháirtíochta idir an tAontas 
Eorpach agus an Bhealarúis. Tá comhaontuithe cosúil leis sin curtha i gcrích roimhe seo leis 
an Airméin, an Asarbaiseáin, an tSeoirsia, an Mholdóiv agus an Úcráin.

Rinneadh an t-údarú foirmiúil chun  an  Comhaontú leis an mBealarúis maidir le heisiúint 
víosaí a éascú l a  thabhairt ag an gComhairle an 28 Feabhra 2011. Cuireadh tús leis an 
gcaibidlíocht in Eanáir 2014 agus inslíodh an téacs comhaontaithe an 17 Meitheamh 2019. Ar 
deireadh, shínigh an tAontas Eorpach agus an Bhealarúis comhaontú um éisiúint víosaí a 
éascú agus comhaontú um athligean isteach an 8 Eanáir 2020.

Sa chinneadh beartaithe chun an comhaontú a thabhairt i gcrích, tá sraith d'eilimintí 
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caighdeánach atá curtha san áireamh sna comhaontuithe um athligean isteach arna dtabhairt i 
gcrích idir AE agus tríú tíortha  Sa chomhaontú, athdhearbhaíonn na sínitheoirí go mbeidh sé 
curtha i bhfeidhm chun urraim do chearta an duine agus do' oibleagáidí agus freagrachtaí na 
bpáirtithe faoi na hionstraimí idirnáisiúnta atá infheidhme ina leith a áirithiú. 

Tarraingíodh na hoibleagáidí um athligean isteach ar bhealach cómhalartacht agus is é atá i 
gceist leo náisiúnaigh , náisiúnaigh triú tíortha agus daoine gan stát, agus bunaítear leis na 
hoibleagáidí sin réamhriachtanais don  oibleagáid náisiúnaigh agus daoine gan stát a a ligean 
isteach arís. Leagtar amach leis an gcomhaontú na forálacha teicniúla riachtanach amach 
maidir leis an mbeartas um athligean isteach, lena n-áirítear bunú Comhchoiste um 
Athghlacadh Isteach, nós imeachta solúbtha i gcásanna nuair atá doiciméad taistil bailí ag 
duine atá le hathligean isteach, chomh maith le coinníollacha le haghaidh nós imeachta 
brostaithe le haghaidh daoine a gabhadh i gcomharsanacht na comhtheorann talún idir Ballstát 
agus an Bhealarúis nó laistigh de chríoch a n-aerfort náisiúnta, a n-oibríochtaí idirthurais, a 
gclásal ar chostas, a gcosanta sonraí agus i ndáil lena n-oibleagáidí idirnáisiúnta. 

Tá feidhm ag an gcomhaontú le críocha na Bealarúise agus AE, gan Ríocht na Danmhairge, 
na hÉireann agus an Ríocht Aontaithe ar áireamh ann. 

Le ceithre bliain anuas, tá dul chun cinn déanta sa chaidreamh idir AE agus an Bhealarúis. Tá 
an Bhealarúis rannpháirteach i gComhpháirtíocht an Oirthir, laistigh dá formáidí iltaobhacha, 
a dhéanann  ár ngealltanas don dlí idirnáisiúnta agus do luacha bunúsacha a chur chun cinn, 
lena n-áirítear urraim do chearta an duine agus do shaoirsí bunúsacha. Is gá don Bhealarúis 
tuilleadh iarrachtaí a dhéanamh, agus céimeanna nithiúla a ghlacadh lena dtabharfar urraim do 
shaoirsí bunúsacha uilíocha, don smacht reachta agus do chearta an duine, arb iarrachtaí iad a 
leanfaidh de bheith bunriachtanach chun beartais AE amach anseo i leith na Bealarúise, de 
mheon “rannpháirtíocht chriticiúil”. Ar thionscnamh ó údaráis na Bealarúise, cuireadh tús arís 
in 2015 leis an idirphlé bliantúil um Chearta an Duine idir AE agus an Bhealarúis. Seoladh 
Comhpháirtíocht Soghluaisteachta in 2016;  príomhionstraim a bhí ann chun ár gcomhoibriú 
maidir le himirce a fhorbairt, agus feabhas á chur ar shoghluaisteacht  shaoránaigh AE agus 
na Bealarúise i dtimpeallacht shábháilte agus dea-bhainistithe. 

Dhaingnigh an Bhealarúis roinnt coinbhinsiúin idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear Cruinniú 
Mallaigh na Ginéive 1951 maidir le stádas na dteifeach agus Prótacal 1967. Is comhalta é den 
Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip. 

Agus na heilimintí thuas á gcur san áireamh, tá an Rapóirtéir den tuairim go bhfuil creat fónta 
a dhóthain ag an mBealarúis chun go n-áiritheofaí  go n-urramófar cearta na ndaoine a 
ndéileáiltear leo  faoin gcomhaontú. 

Ba cheart an comhaontú um athligean isteach a thabhairt chun críche ar bhealach tráthúil agus 
ba cheart dó teacht i bhfeidhm go comhuaineach leis an gcomhaontú maidir le víosaí a éascú, 
ós rud é go bhfuil an dá chomhaontú nasctha le chéile.

******

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas 
agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, a mholadh go bformheasfaí an togra le 
haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an 
tAontas Eorpach agus Poblacht na Bealarúise i leith athghlacadh isteach na ndaoine sin a 
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chónaíonn gan údarú.


