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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le honnmhairiú arm: Comhsheasamh 2008/944/CBES a chur chun feidhme
(2020/2003(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do na prionsabail a chumhdaítear in Airteagal 21 den Chonradh ar an 
Aontas Eorpach (CAE), go háirithe an daonlathas agus an smacht reachta a chur chun 
cinn, an tsíocháin a chaomhnú, coinbhleachtaí a chosc agus an tslándáil idirnáisiúnta a 
neartú,

– ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2019/1560 ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 
2019 lena leasaítear Comhsheasamh 2008/944/CBES (‘an Comhsheasamh’) lena 
sainítear rialacha comhchoiteanna lena rialaítear an rialú a dhéantar ar onnmhairiú 
teicneolaíochta míleata agus trealaimh mhíleata1 agus do na Conclúidí ón gComhairle 
an 16 Meán Fómhair 2019 lena leagtar amach a hathbhreithniú ar an gComhsheasamh,

– ag féachaint don Dara Tuarascáil Bhliantúil Déag arna tharraingt suas i gcomhréir le 
hAirteagal 8(2) den Chomhsheasamh2,

– ag féachaint don Chéad Tuarascáil Bhliantúil is Fiche arna tarraingt suas i gcomhréir le 
hAirteagal 8(2) den Chomhsheasamh3,

– ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2018/101 ón gComhairle an 22 Eanáir 2018 maidir 
le rialuithe éifeachtacha ar onnmhairiú arm a chur chun cinn4 agus do Chinneadh 
(CBES) 2017/915 ón gComhairle an 29 Bealtaine 2017 maidir le gníomhaíochtaí for-
rochtana de chuid an Aontais chun tacú le cur chun feidhme an Chonartha Trádála 
Arm5,

– ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2019/2191 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 chun 
tacú le sásra tuairiscithe domhanda um ghnáthairm aindleathacha mar aon lena n-armlón 
chun an baol a bhaineann lena n-atreorú agus a n-aistriú aindleathach a laghdú (iTrace 
IV)6,

– ag féachaint do Liosta Comhchoiteann Míleata nuashonraithe an Aontais Eorpaigh, a 
ghlac an Chomhairle an 18 Feabhra 20197,

– ag féachaint don Treoir d’Úsáideoirí a ghabhann leis an gComhsheasamh,

– ag féachaint do Chomhshocraíocht Wassenaar an 12 Bealtaine 1996 maidir le Rialuithe 
Onnmhairiúcháin ar Ghnáth-Airm agus Earraí agus Teicneolaíochtaí Dé-Úsáide, mar 
aon leis na liostaí, a tugadh cothrom le dáta i mí na Nollag 2019, de na hearraí, na 

1 IO L 239, 17.9.2019, lch. 16.
2 IO C 453, 14.12.2018, lch. 1.
3 IO C 437, 30.12.2019, lch. 1.
4 IO L 17, 23.1.2018, lch. 40.
5 IO L 139, 30.5.2017, lch. 38.
6 IO L 330, 20.12.2019, lch. 53.
7 IO C 95, 12.3.2019, lch. 1.
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teicneolaíochtaí agus na muinisin sin,

– ag féachaint don Chonradh Trádála Arm (CTA) a ghlac Comhthionól Ginearálta na 
Náisiún Aontaithe an 2 Aibreán 20138, a tháinig i bhfeidhm an 24 Nollaig 2014,

– ag féachaint do Threoir 2009/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
6 Bealtaine 2009 lena simplítear téarmaí agus coinníollacha aistrithe táirgí a bhaineann 
le cosaint laistigh den Chomhphobal9, agus do Threoir 2009/81/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú na nósanna imeachta 
um dhámhachtain conarthaí oibreacha, soláthair agus seirbhíse áirithe ag údaráis nó 
eintitis chonarthacha i réimsí na cosanta agus na slándála, agus lena leasaítear 
Treoracha 2004/17/CE agus 2004/18/CE10,

– ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle an 5 Bealtaine 2009 
lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, 
aistriú agus bróicéireacht earraí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras11, arna leasú 
le Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/1969 ón gCoimisiún an 12 Meán Fómhair 201612, 
agus do liosta na n-earraí agus na dteicneolaíochtaí dé-úsáide in Iarscríbhinn I a 
ghabhann leis (‘an Rialachán maidir le Dé-Úsáid’),

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/1092 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Iúil 2018 lena mbunaítear an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta 
(EDIDP) lena ndírítear ar thacú le hiomaíochas agus cumas nuálaíochta thionscal 
cosanta an Aontais13,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2018 lena mbunaítear an Ciste Eorpach Cosanta 
(COM(2018)0476) agus don chomhthuiscint ar tháinig na comhreachtóirí uirthi le linn 
na caibidlíochta,

– ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don 
Bheartas Slándála, le tacaíocht ón gCoimisiún, chuig an gComhairle le haghaidh 
Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Síochána Eorpach (HR(2018)94),

– ag féachaint do Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe, 
go háirithe sprioc 16, lena gcuirtear chun cinn sochaithe córa, síochánta agus 
cuimsitheacha ar mhaithe leis an bhforbairt inbhuanaithe,

– ag féachaint do Chlár Oibre na Náisiún Aontaithe maidir le Dí-armáil – ‘Ár dTodhchaí 
Choiteann a Dhaingniú’,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh 
phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá 

8 An Conradh Trádála Arm, na Náisiúin Aontaithe, 13-27217.
9 IO L 146, 10.6.2009, lch. 1.
10 IO L 216, 20.8.2009, lch. 76.
11 IO L 134, 29.5.2009, lch. 1.
12 IO L 307, 15.11.2016, lch. 1.
13 IO L 200, 7.8.2018, lch. 30.
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cruálach, mídhaonna nó táireach14,

– ag féachaint don Tuarascáil ó Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta 
an Duine don Chomhairle um Chearta an Duine maidir leis an tionchar a bhíonn ag 
aistrithe arm ar theachtadh chearta an duine15,

– ag féachaint dá rúin roimhe seo maidir le honnmhairiú arm agus cur chun feidhme an 
Chomhsheasaimh, go háirithe rúin an 14 Samhain 201816, an 13 Meán Fómhair 201717 
agus an 17 Nollaig 201518,

– ag féachaint dá moladh an 28 Márta 2019 chuig an gComhairle agus chuig an 
Leasuachtarán de chuid an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí 
Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir leis an togra ó Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, le tacaíocht ón gCoimisiún, chuig an 
gComhairle le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Síochána 
Eorpach19,

– ag féachaint dá rúin maidir leis an staid dhaonnúil in Éimin an 25 Feabhra 201620, an 
15 Meitheamh 201721 agus an 30 Samhain 201722,

– ag féachaint dá rún an 27 Feabhra 2014 maidir le húsáid ladrann armtha23,

– ag féachaint don cheardlann dar teideal ‘Cur chun feidhme chóras AE um rialú ar 
onnmhairiú arm’ a tionóladh ag an gcruinniú a bhí ag a Fochoiste um Shlándáil agus um 
Chosaint an 12 Aibreán 2017,

– ag féachaint don staidéar dar teideal ‘Moltaí le haghaidh córas tuairiscithe trédhearcach 
mionsonraithe maidir le honnmhairiú arm laistigh de AE agus chuig tríú tíortha’ a 
choimisiúnaigh a Fo-Choiste um Shlándáil agus um Chosaint,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0000/2020),

A. de bhrí go léirítear sna figiúirí is déanaí ó SIPRI24 gurbh ionann an t-onnmhairiú arm ó 
AE-28 agus thart ar 26 % den iomlán domhanda in 2015-2019, rud a fhágann gurb iad 
na 28 mBallstát le chéile an dara soláthróir arm is mó ar domhan i ndiaidh SAM (36 %) 

14 IO L 30, 31.1.2019, lch. 1.
15 A/HRC/35/8.
16 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0451.
17 IO C 337, 20.9.2018, lch. 63.
18 IO C 399, 24.11.2017, lch. 178.
19 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0330.
20 IO C 35, 31.1.2018, lch. 142.
21 IO C 331, 18.9.2018, lch. 146.
22 IO C 356, 4.10.2018, lch. 104.
23 IO C 285, 29.8.2017, lch. 110.
24 Institiúid Idirnáisiúnta Stócólm um Thaighde ar an tSíocháin (SIPRI), bileog eolais mhí an Mhárta 2020 dar 
teideal ‘Treochtaí in aistrithe idirnáisiúnta arm, 2019’.
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agus an Rúis ina ndiaidh (21 %);

An 20ú agus an 21ú tuarascáil bhliantúil

1. á chur in iúl gur díol sásaimh di gur foilsíodh an 20ú agus an 21ú tuarascáil bhliantúil; á 
chur in iúl gur saoth léi gur foilsíodh go déanach an fhaisnéis faoi na honnmhairí le linn 
2017 agus 2018;

2. ag tabhairt dá haire go ndearna deich mBallstát aighneachtaí iomlána maidir leis an 20ú 
tuarascáil bhliantúil, agus go ndearna aon Bhallstát déag amhlaidh maidir leis an 21ú 
tuarascáil bhliantúil; á chur in iúl gur saoth léi nach ndearna dhá cheann de na 
príomhthíortha is onnmhaireoirí – an Ghearmáin agus an Ríocht Aontaithe – 
aighneachtaí iomlána;

3. á chur in iúl gur saoth léi go mbaineann na Ballstáit úsáid as faisnéis atá an-éagsúil chun 
sonraí maidir le luach na gceadúnas a ghiniúint, rud a fhágann gur lú i bhfad an úsáid is 
féidir a bhaint as an tuarascáil bhliantúil mar thacar sonraí comparáideacha agus a 
laghdaíonn trédhearcacht agus cuntasacht na tuarascála os comhair na saoránach agus 
na bparlaimintí; ag tathant ar an bhFrainc, go háirithe, staonadh ó shonraí a thíolacadh 
maidir le luach na gceadúnas ag an gcéim réamhchonartha agus maidir le luachanna 
leathana na gceadúnas domhanda, rud a bhaineann an bonn d’inchomparáideacht na 
tuarascála;

4. ag tabhairt dá haire go bhfuil tíortha an Mheánoirthir agus na hAfraice Thuaidh, réigiún 
ina bhfuil roinnt coinbhleachtaí armtha, fós ar an gceann scríbe réigiúnach is mó le 
haghaidh onnmhairí de réir an dá thuarascáil bhliantúla dheireanacha; á chur in iúl gur 
cúis imní di go mbaintear an bonn den Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES) 
agus de ghníomhaíocht shonrach AE atá dírithe ar shíocháin agus cobhsaíocht 
réigiúnach leis an bhfócas réigiúnach sin;

5. á mheabhrú go bhfuil roinnt trádbhaic arm á gcur chun feidhme ag an Aontas25;

Athbhreithniú na Comhairle ar an gComhsheasamh

6. á chur in iúl gur díol sásaimh di go bhfuil sé ar intinn ag an gComhairle cur leis an 
gcóineasú agus leis an trédhearcacht — príomhchuspóirí an athbhreithnithe is déanaí a 
rinne sí ar an gComhsheasamh;

7. á chur in iúl go bhféadfaí a áirithiú le Cinneadh (CBES) 2019/1560 ón gComhairle agus 
le conclúidí ábhartha an 16 Meán Fómhair 2019 go gcuirfí faisnéis níos fearr ar fáil do 
shaoránaigh AE faoi na cinntí straitéiseacha a dhéanann rialtas a dtíre i réimse a 
dhéanann difear díreach dá slándáil agus a mhéid a chloíonn an tír le luachanna agus le 
noirm;

8. ag tabhairt dá haire gur cúis imní di iad na héagsúlachtaí atá ag dul i méid idir beartais 
agus cleachtais onnmhairithe arm na mBallstát agus nár tugadh ionstraimí nua isteach 
chun cóineasú a chur chun cinn i dtreo chur i bhfeidhm docht rialacha an Aontais sa 
réimse sin;

25 https://www.sanctionsmap.eu/#/main?checked=
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9. ag tacú le cinneadh na Comhairle spriocdháta tuairiscithe soiléir a thabhairt isteach 
d’aighneachtaí náisiúnta; á chur in iúl gur díol sásaimh di iad na bearta atá déanta chun 
an cur chuige ar líne a bhaint amach agus tá sí ag moladh go ndéanfaí tuilleadh 
forbartha ar an gcur chuige sin;

An comhar atá ag dul i méid idir na Ballstáit i ndáil le táirgeadh arm

10. ag tabhairt dá haire, ó glacadh an Comhsheasamh atá ceangailteach ó thaobh dlí in 
2008, go bhfuil níos mó agus níos mó córais arm a tháirgtear san Eoraip comhdhéanta 
de chomhpháirteanna ó thíortha éagsúla agus go bhfuil comhar déthaobhach nó 
iltaobhach i gceist leo ar chúiseanna teicneolaíocha, tionsclaíocha agus polaitiúla;

11. ag tabhairt dá haire go bhfuil méadú tagtha ar an aistriú eolais agus teicneolaíochta, 
faoinar féidir le tríú tíortha teicneolaíocht mhíleata Eorpach a tháirgeadh ar bhonn 
ceadúnaithe;

12. ag tabhairt dá haire nach bhfuil leagtha amach ag formhór na mBallstát beartas lena 
rialaítear aistriú comhpháirteanna arm chuig Ballstát eile lena n-áiritheofaí go mbeadh 
aon onnmhairiú chuig tríú tíortha ón mBallstát cóimeála comhsheasmhach le beartas 
onnmhairiúcháin an Bhallstáit a sholáthraíonn na comhpháirteanna; á mheas go bhfuil 
fadhbanna ar leith ag baint leis sin i gcomhthéacs na n-éagsúlachtaí idir na cleachtais 
cheadúnúcháin ar fud AE atá ag dul i méid; á thabhairt faoi deara go bhfuil sé léirithe 
nach féidir an sprioc shonraithe, is é sin ardchaighdeáin choiteanna a leagan síos le 
haghaidh onnmhairí chuig tríú tíortha, a bhaint amach le Treoir 2009/43/CE maidir le 
haistrithe laistigh den Chomhphobal;

13. ag tabhairt faoi deara an treocht ina meastar níos mó agus níos mó go bhfuil beartais 
onnmhairiúcháin éagsúla na mBallstát ina mbac ar thionscadail chomhair, rud as a 
bhfuil an iliomad comhaontuithe déthaobhacha agus sonracha maidir le córais arm ag 
eascairt faoinar féidir onnmhairí a chur chuig tríú tíortha bunaithe ar na caighdeáin is lú 
srian, seachas cur chuige comhpháirteach ar fud AE;

14. á chur i bhfáth go láidir go bhféadfadh comhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha 
an cóineasú a laghdú tuilleadh ar leibhéal an Aontais agus, ós rud é nach déantar 
onnmhairí a rialáil go haonfhoirmeach idir na Ballstáit agus mar gheall ar an easpa 
cóineasaithe sna cinntí onnmhairiúcháin chuig tríú tíortha, go bhfuil tionchar diúltach 
aige sin ar chearta an duine agus ar an dlí idirnáisiúnta, go gcruthaítear saobhadh ar an 
margadh, agus go gcuirtear bac ar phleanáil straitéiseach thionsclaíoch, ar 
bharainneachtaí scála agus ar chothrom iomaíochta;

Eorpú an chomhair i ndáil le táirgeadh arm

15. ag tabhairt dá haire gur léiriú ar an Eorpú ar tháirgeadh arm agus forbairt cumais atá ag 
dul i méid iad cistí de chuid AE iad amhail an Réamhbheart maidir le Taighde Cosanta 
(PADR), an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta (EDIDP) agus an 
Ciste Eorpach Cosanta (EDF), tionscnaimh amhail an Buanchomhar Struchtúrtha 
(PESCO), an tAthbhreithniú Comhordaithe Bliantúil ar Chosaint (CARD) agus an 
tSaoráid Síochána Eorpach (EPF), reachtaíocht amhail treoracha 2009 maidir le 
haistrithe laistigh den Chomhphobal agus soláthar trealaimh cosanta, agus cruthú 
acmhainní riaracháin amhail Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin um an Tionscal 
Cosanta agus an Spás (AS DEFIS);
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16. á chur i bhfios go láidir go dtugtar údarás don Choimisiún leis an gcomhaontú 
idirinstitiúideach maidir le bunú EDF a mheas an sáraíonn aistriú úinéireachta nó deonú 
ceadúnais eisiach le haghaidh teicneolaíocht mhíleata atá cómhaoinithe ag EDF 
leasanna slándála agus cosanta AE agus a Bhallstát nó cuspóirí an chiste mar a leagtar 
amach iad in Airteagal 3 den rialachán atá beartaithe; ag tabhairt dá haire go mbunaítear 
leis an reachtaíocht nua seo feidhm rialaithe de chineál sonrach don Choimisiún maidir 
le catagóir shonrach onnmhairithe teicneolaíochta míleata chuig tríú tíortha;

17. ag tabhairt dá haire go n-oibreoidh na Ballstáit agus an tSeirbhís Eorpach 
Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS), faoi EPF, ar chóras ar leibhéal AE a chruthú le 
haghaidh aistrithe arm chuig tríú tíortha;

An Comhsheasamh a chur chun feidhme i bhfianaise an táirgthe arm Eorpaithe

18. ag tabhairt dá haire go bhfuil easpa cóineasaithe na mbeartas agus na cinnteoireachta 
náisiúnta maidir le honnmhairiú arm ag éirí níos dochosanta i gcomhthéacs an Eorpaithe 
atá i réim maidir le táirgeadh arm agus i gcomhthéacs na n-uaillmhianta agus na 
bpleananna a luadh chun cur leis méid sin tuilleadh;

19. á chreidiúint gur gá an tEorpú ar tháirgeadh arm a bheith i dteannta trédhearcacht 
mhéadaithe; á chreidiúint go bhféadfaí tuilleadh feabhais a chur ar an réimse sin, go 
háirithe maidir le cáilíocht agus aonfhoirmeacht na sonraí a chuireann na Ballstáit 
isteach; á iarraidh ar an Meitheal um Onnmhairiú Gnáth-Arm (COARM):

a) na catagóirí breise seo a leanas a chur i dteimpléad tuairiscithe athbhreithnithe chun 
na Conclúidí ón gComhairle i mí Mheán Fómhair 2019 a chur chun feidhme: cineál 
beacht an airm agus an chainníocht a onnmhairíodh, ainmníocht na n-armlón, méid 
na luchtóige agus an t-úsáideoir deiridh sonrach, ceadúnais chúlghairthe, agus luach 
agus fad na gconarthaí maidir le seirbhísí iarsheachadta amhail oiliúint agus 
cothabháil;

b) sonraí maidir le faisnéis faoi dhiúltú a imdhealú chun grinnscrúdú ar lastais 
shonracha nó ar Bhallstáit shonracha a éascú;

c) sainmhínithe amhail luach ceadúnaithe agus onnmhairí iarbhír a shoiléiriú chun 
inchomparáideacht na sonraí idir na Ballstáit a éascú;

20. á chur in iúl gur díol sásaimh di an cinneadh bunachar sonraí ar líne atá idirghníomhach 
agus inchuardaithe a dhéanamh den tuarascáil bhliantúil agus tá sí ag dréim go mbeidh 
sé faoi lánseol sula bhfoilseofar na sonraí onnmhairiúcháin le haghaidh 2019; á iarraidh 
ar SEGS Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas faoin dáta beacht a rachaidh an 
bunachar sonraí sin ar líne; ag tathant ar COARM réiteach a roghnú lenar féidir sonraí a 
easpórtáil i bhformáid struchtúrtha;

21. á iarraidh ar COARM obair a dhéanamh chun Airteagal 7 den Chomhsheasamh a leasú, 
trí mhalartú feabhsaithe i dtaca le ‘faisnéis ábhartha, lena n-áirítear faisnéis faoi fhógraí 
diúltaithe agus beartais maidir le honnmhairiú arm’ agus ‘bearta eile chun cóineasú a 
mhéadú tuilleadh’ a iarraidh; ag cur béim ar an ngá atá ann, chuige sin:

a) iarrataí aonair ar cheadúnais a phlé go córasach laistigh de COARM, i gcás ina 
mbeidh an ceann scríbe fála nó an faighteoir sainaitheanta mar riosca ag Ballstát 
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amháin nó ag roinnt Ballstát nó ag SEGS; á iarraidh ar na Ballstáit údar cuí a 
sholáthar má chinneann siad onnmhairí a dheonú do na cinn scríbe sin;

b) sampla na Ríochta Aontaithe a leanúint maidir leis sin trí mheasúnuithe riosca a 
fhoilsiú sna tuarascálacha bliantúla;

c) measúnú comhpháirteach a dhéanamh ar chásanna tíre nó ar fhaighteoirí 
ionchasacha onnmhairiúcháin i bhfianaise phrionsabail agus chritéir an 
Chomhsheasaimh faoi chuimsiú CBES agus i gcomhairle le geallsealbhóirí 
seachtracha, lena n-áirítear Parlaimint na hEorpa;

22. á chreidiúint gur cheart d’institiúidí AE athbhreithnithe piaraí a eagrú d’fhonn na 
húdaráis a spreagadh chun dea-chleachtais maidir le sonraí a bhailiú agus a phróiseáil a 
chomhroinnt, tuiscint níos fearr a chothú maidir le cineálacha éagsúla cur chuige 
náisiúnta, difríochtaí a shainaithint maidir le léirmhíniú na n-ocht gcritéar, agus bealaí 
chun an comhchuibhiú a fheabhsú a phlé;

23. á chreidiúint go láidir go mbeidh de thoradh ar leibhéal i bhfad níos airde cóineasaithe 
maidir le cur i bhfeidhm docht na gcritéar go ndéanfar cearta an duine, an dlí 
idirnáisiúnta agus CBES a neartú, agus go ndéanfar leasanna slándála straitéiseacha 
agus neamhspleáchas straitéiseach AE a dhaingniú;

24. á chur i bhfáth go bhfuil rialuithe éifeachtacha úsáide deiridh ríthábhachtach chun go 
mbeidh beartas onnmhairiúcháin freagrach ann agus chun an baol atreoraithe a laghdú 
go háirithe; á iarraidh ar an gComhairle, ar na Ballstáit, ar SEGS agus ar an gCoimisiún 
clár oiliúna agus fothaithe acmhainneachta ar mhórscála a chur ar bun d’oifigigh 
náisiúnta agus d’oifigigh AE maidir le rialuithe ar onnmhairiú arm; ag cur béim ar an 
ngá atá ann cistiú ó AE a úsáid chun a áirithiú go mbeidh acmhainní foirne 
leordhóthanacha ar fáil ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal AE agus ag 
toscaireachtaí agus ambasáidí i dtíortha is allmhaireoirí chun rialuithe inmharthana ar 
úsáid deiridh a chur chun feidhme; á iarraidh ar SEGS agus COARM tuairisciú a 
dhéanamh ar iTrace faoi aon atreorú sainaitheanta earraí de thionscnamh AE mar chuid 
den tuarascáil bhliantúil;

25. á chreidiúint gur cheart an tEorpú ar tháirgeadh arm atá ag dul i méid, na conclúidí ón 
gComhairle le déanaí maidir leis an gcóineasú san onnmhairiú arm agus bunú EPF a 
chomhlánú le sásra faireacháin agus rialaithe ar leibhéal AE atá bunaithe ar 
chomhlíonadh docht na n-ocht gcritéar;

26. á mheas gur gné lárnach den trédhearcacht fhiúntach iad comhairliúcháin rialta le 
parlaimintí náisiúnta, le húdaráis um rialú ar onnmhairiú arm, le comhlachais tionscail 
agus leis an tsochaí shibhialta; á iarraidh ar COARM dlús a chur leis an idirphlé leis an 
tsochaí shibhialta agus le comhairliúcháin le Parlaimint na hEorpa agus le húdaráis um 
rialú ar onnmhairiú arm; ag spreagadh na sochaí sibhialta agus an lucht acadúil chun 
grinnscrúdú neamhspleách a dhéanamh ar an trádáil arm agus á iarraidh ar na Ballstáit 
agus ar SEGS tacú leis na gníomhaíochtaí sin, lena n-áirítear trí acmhainní airgeadais;

27. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, chuig an Leasuachtarán de chuid an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais 
do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, chuig rialtais agus parlaimintí na 
mBallstát, chuig Ardrúnaí ECAT, agus chuig Ardrúnaí na Náisiún Aontaithe.


