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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN - ACHOIMRE AR FHÍORAIS AGUS AR THORTHAÍ

Tá Parlaimint na hEorpa ag leanúint dá cleachtas maidir leis an dul chun cinn ar chur chun 
feidhme Chomhaontú Chomhlachais AE leis an tSeoirsia (CC) a ghrinnscrúdú, lena n-áirítear 
Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (DCFTA), i gcomhréir lena tiomantas láidir dá 
comhpháirtithe is dlúithe san Oirthear agus dá gcaidreamh le AE atá á dhoimhniú.

Déanann an Rapóirtéir meastóireacht ar an dul chun cinn atá déanta sna príomhréimsí amhail 
an t-idirphlé polaitiúil, an smacht reachta, cearta an duine agus an comhar eacnamaíoch agus 
earnála. Ar an iomlán, tugtar measúnú dearfach sa tuarascáil ar chur chun feidhme CC agus ar 
an dul chun cinn i ndáil le hathchóirithe agus reachtaíocht a ghlacadh. Tá dul chun cinn 
tábhachtach déanta freisin i gcomhdhlúthú dhaonlathas parlaiminteach na Seoirsia, tar éis 
athchóiriú bunreachtúil agus chomhaontú na bpríomhpháirtithe polaitiúla ar an 8 Márta 2020 
maidir leis an gcóras toghchánach a bheidh le cur i bhfeidhm sna toghcháin pharlaiminteacha 
in 2020, tar éis tréimhse fhada de shuaitheadh polaitiúil inmheánach. Údar imní fós is ea staid 
na mbreithiúna i ngeall ar na heasnaimh atá ann i nósanna imeachta roghnúcháin na mbreithiúna 
agus ar shraith cásanna a tógadh i gcoinne an fhreasúra, inar léiríodh imní i dtaobh 
neamhchlaontacht an chórais dlí. Tá iarrtha ar an tSeoirsia na moltaí a rinne a comhpháirtithe 
idirnáisiúnta di a chur chun feidhme, amhail Coimisiún na Veinéise agus OSCE/ODIHR.

Leantar freisin de na dúshláin shuntasacha sheachtracha atá os comhair na Seoirsia, go háirithe 
an staid atá ag dul in olcas i réigiúin Abcáis agus Tskhinvali / Oiséit Theas na tíre atá faoi 
fhorghabháil agus na cibearionsaithe atá nasctha le gníomhaithe Rúiseacha. Tacadóir 
diongbháilte fós is ea AE don tSeoirsia ó thaobh urraim dá ceannasacht agus dá hiomláine 
chríochach laistigh dá teorainneacha ar teorainneacha iad a aithnítear go hidirnáisiúnta agus 
chearta bunúsacha a saoránach de a áirithiú. Leanfaidh Parlaimint na hEorpa d’oibriú go dlúth 
le Parlaimint na Seoirsia, mar a comhpháirtí díreach agus mar phríomhghníomhaí i gcur chun 
feidhme CC agus DCFTA, tríd an idirphlé idirpharlaiminteach ar bhonn rialta agus trí na bearta 
tacaíochta institiúideacha a fhorbrófar go comhpháirteach.

Baineann an Rapóirtéir leas as cruinnithe rialta agus iomadúla le húdaráis na Seoirsia, le 
ceannairí ón bhfreasúra agus le hionadaithe ón tsochaí sibhialta mar aon le hionadaithe ón 
gCoimisiún Eorpach agus ó SEGS, agus as obair Choiste Comhlachais Parlaiminteach AE-na 
Seoirsia chomh maith agus is mian leis buíochas a ghlacadh leis na geallsealbhóirí uile as a n-
ionchur luachmhar a chur ar fáil sa tuarascáil.
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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar chur chun feidhme chomhaontú comhlachais AE leis an tSeoirsia
(2019/2200(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagal 8 agus do Theideal V, do háirithe Airteagail 21, 22, 36 agus 37 
den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), mar aon le Cuid a Cúig den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an 
Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, 
agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a tháinig i bhfeidhm go hiomlán an 1 Iúil 2016,

 ag féachaint do na rúin a tháinig uaithi roimhe seo an 14 Samhain 2018 ar chur chun 
feidhme Chomhaontú Comhlachais AE leis an tSeoirsia1, an 14 Meitheamh 2018 maidir 
le críocha na Seoirsia atá faoi fhorghabháil 10 mbliana tar éis ionradh na Rúise2, an 14 
Márta 2018 ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar don tSeoirsia3, an 21 
Eanáir 2016 ar Chomhaontuithe Comhlachais/Limistéir Dhoimhne Chuimsitheacha 
Shaorthrádála leis an tSeoirsia, leis an Moldóiv agus leis an Úcráin4, an 18 Nollaig 2014 
ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais 
Eorpaigh, an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an 
Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, 
agus an tSeoirsia, den pháirt eile5,

 ag féachaint don toradh ar an gcúigiú cruinniú de chuid na Comhairle Comhlachais idir 
AE agus an tSeoirsia an 5 Márta 2019,

 ag féachaint don ráiteas deiridh agus do na moltaí ón ochtú cruinniú de chuid Choiste 
Comhlachais Parlaiminteach AE-na Seoirsia a tionóladh an 27 agus an 28 Márta 2019,

 ag féachaint do na dearbhuithe comhpháirteacha ó chruinnithe mullaigh 
Chomhpháirtíocht an Oirthir, is é an cruinniú mullaigh a tionóladh ar an 24 Samhain 
2017 sa Bhruiséil an ceann is déanaí,

 ag féachaint don dearbhú comhpháirteach ón séú cruinniú de chuid Ardán Shochaí 
Shibhialta AE-na Seoirsia an 20 Feabhra 2020,

 ag féachaint don toradh ón tríú Idirphlé Ardleibhéil Straitéiseach faoin tSlándáil idir AE 
agus an tSeoirsia an 25 Deireadh Fómhair 2019,

 ag féachaint don Choimisiún Eorpach agus do Dhoiciméad Inmheánach Oibre 

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0457.
2 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0266.
3 IO C 162, 10.5.2019, lch. 138.
4 IO C 11, 12.1.2018, lch. 82.
5 IO C 294, 12.8.2016, lch. 111.
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Comhpháirteach na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí an 6 Feabhra 2020 
maidir leis an Tuarascáil Cur Chun Feidhme ón gComhlachas ar an tSeoirsia 
(SWD(2020)0030),

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta, mar aon le hAirteagal 1 (1)(e) de, 
agus d’Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis, an chinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 12 
Nollaig 2002 maidir leis an nós imeachta i gcomhair údarú a dheonú chun tuarascálacha 
féintionscnaimh a tharraingt suas,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, 

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

A. de bhrí gur comhpháirtithe comhlachais gurb ea an tSeoirsia agus AE, atá tiomanta do 
chomhlachas polaitiúil agus do chomhtháthú eacnamaíoch atá bunaithe ar luachanna 
agus prionsabail chomhchoiteanna amhail an daonlathas, cearta an duine agus saoirsí 
bunúsacha, an smacht reachta agus dea-rialachas a chur chun cinn;

B. de bhrí, de bhun Airteagal 49 CAE agus i gcomhréir le Dearbhú na Róimhe an 25 Márta 
2017, gur féidir le haon stát Eorpach iarratas a dhéanamh ar bheith ina Bhallstát de AE, 
ar choinníoll go n-urramóidh sé critéir Chóbanhávan;

1. á chur in iúl gur díol sásaimh di an doimhniú leanúnach ar an gcaidreamh idir AE agus 
an tSeoirsia agus an tacaíocht láidir a theachtann an tSeoirsia ar fud an speictrim 
pholaitiúil agus sa tsochaí maidir leis an mbealach atá roghnaithe aici i leith comhtháthú 
Eorpach agus Eora-Atlantach; ag aithint an dul chun cinn atá déanta ag an tSeoirsia, ar 
comhpháirtí tábhachtach de AE sa réigiún í dá bharr, agus á athdhearbhú an gá atá le 
leanúint d’athchóirithe a chur chun feidhme faoin gComhaontú Comhlachais (CC) agus 
an Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála;

2. á athdhearbhú a lántacaíocht do cheannasacht agus d’iomláine chríochach na Seoirsia 
laistigh dá teorainneacha ar teorainneacha iad a aithnítear go hidirnáisiúnta agus ag 
cáineadh fhorghabháil mhídhleathach réigiúin Abcáis agus Tskhinvali/Oiséit Theas na 
Seoirsia ag Cónaidhm na Rúise; ag cur béim ar an bhfíoras go gcumhdaíonn CC críoch 
na Seoirsia ina hiomláine, lena n-áirítear a réigiúin atá faoi fhorghabháil, agus a bhfuil 
mar aidhm aige a bheith chun tairbhe do dhaonra uile na tíre; á iarraidh ar Chónaidhm 
na Rúise a hoibleagáidí faoi chomhaontú an tsosa comhraic a ndearna AE idirghabháil 
air an 12 Lúnasa 2008 a chomhlíonadh, go háirithe a fórsaí míleata a tharraingt siar ó 
chríocha na Seoirsia atá faoi fhorghabháil agus ligean do Mhisean Faireacháin an 
Aontais Eorpaigh (EUMM) rochtain iomlán a bheith aige ar chríoch uile na Seoirsia; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar SEGS a n-iarrachtaí a fheabhsú chun réiteach 
síochánta a fháil ar an gcoinbhleacht, lena n-áirítear trí EUMM agus trí Ionadaí 
Speisialta an Aontais Eorpaigh do Chugas Theas agus don ghéarchéim sa tSeoirsia;

3. á chur in iúl gur díol sásaimh di an fíoras gur thug 900 000 saoránach ón tSeoirsia cuairt 
gan víosa ar Schengen agus ar thíortha atá bainteach le limistéar Schengen ó mhí an 
Mhárta 2017; á chur in iúl gur cúis bhuartha di líon méadaitheach na n-iarratas ar 
thearmann gan bhunús atá á ndéanamh ag saoránaigh na Seoirsia; á iarraidh ar an 
Ballstáit uile nach ndearna amhlaidh cheana aitheantas a thabhairt don tSeoirsia mar thír 
shábháilte thionscnaimh chun dlús a chur faoi phróiseáil iarratas den sórt sin; á chur i 
bhfáth a thábhachtaí atá cur chun feidhme leanúnach na dtagarmharcanna léirscaoilte 
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víosaí ag an tSeoirsia;

Idirphlé polaitiúil 

4. ag moladh údaráis na Seoirsia as an bpróiséas athchóirithe bunreachtúil a thabhairt chun 
críche agus na mórpháirtithe polaitiúla as Meabhrán Tuisceana an 8 Márta 2020 a 
shíniú, lenar bunaíodh príomhghnéithe an chórais thoghchánaigh a mbainfear úsáid as 
sna toghcháin pharlaiminteacha sa todhchaí; á iarraidh ar an páirtithe uile a áirithiú go 
ndéanfar an comhaontú a aistriú ina dhlí agus a chur chun feidhme go hiomlán a luaithe 
agus is féidir; 

5. á iarraidh ar údaráis na Seoirsia na moltaí ó OSCE/ODIHR a chur chun feidhme go 
mear agus go hiomlán agus athbhreithniú a dhéanamh ar reachtaíocht ábhartha chun 
díriú ar na heasnaimh a aithnítear;

6. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá saoirse na meán, ar cheart a bheith i gceist leis: 
rochtain chomhionann ar na meáin do na páirtithe polaitiúla uile le linn an fheachtais 
thoghchánaigh amach anseo, tuairisciú iolraíoch agus neamh-idirdhealaitheach ar 
thuairimí polaitiúla i gcláir ó chraoltóirí poiblí agus príobháideacha, forálacha soiléire 
lena rialófaí fógraí atá saor in aisce agus íoctha, agus trédhearcacht fheabhsaithe trí 
fhaireachán neartaithe ar na meáin;

An smacht reachta, dea-rialachas agus saoirse na meán

7. á chur in iúl gur cúis bhuartha di na cásanna cúirte a tógadh le déanaí i gcoinne 
pholaiteoirí an fhreasúra, a rannchuidigh le atmaisféar mímhuiníne níos treise agus 
teannas méadaithe idir an páirtí a bhí i gceannas agus an freasúra, agus as ar lean 
deighilt idir an pholaitíocht agus an tsochaí; á iarraidh ar an tSeoirsia na caighdeáin is 
airde maidir le neamhspleáchas na mbreithiúna agus triail chóir a urramú amhail a 
gealladh faoi CC;

8. á iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar an bpróiséas roghnúcháin do bhreithiúna a chur i 
gcrích chun a áirithiú go ndéanfar na moltaí ó Choimisiún na Veinéise a chur chun 
feidhme go hiomlán sula ndéanfar aon cheapacháin nua; á chur in iúl gurb oth léi 
próiséas roghnúcháin bhreithiúna na Cúirte Uachtaraí le déanaí ina raibh easnaimh 
thromchúiseacha ar áireamh leo;

9. ag cáineadh go láidir na gcibearionsaithe i gcoinne institiúidí agus soláthraithe meáin na 
Seoirsia a bhfuil gníomhaithe na Rúise luaite go forleathan leo; á iarraidh ar 
ghníomhaithe polaitiúla uile sa tSeoirsia staonadh ó úsáid a bhaint as na meáin 
shóisialta chun daoine, eagraíochtaí agus institiúidí a ionsú agus ó mhífhaisnéis a 
scaipeadh in aon turas;

Urraim do chearta an duine agus saoirsí bunúsacha

10. Ós saoth léi na sáruithe leanúnacha atá á ndéanamh ag Cónaidhm na Rúise, a dhéanann 
rialú de facto ar réigiúin Abcáise agus Tskhinvali/Oiséit Theas, ar chearta bunúsacha na 
ndaoine atá sna réigiúin sin atá faoi fhorghabháil, a bhfuil an tsaoirse chun gluaiseachta 
agus chun cónaithe, an ceart chun maoine agus an ceart chun rochtain ar oideachas ina 
dteanga dhúchais á gceilt orthu, agus á athdhearbhú a lántacaíocht do cheart na ndaoine 
easáitithe ina dtír féin filleadh ar a bhfód dúchais; 
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11. á chur i bhfios go láidir gur réamhchoinníoll lárnach gurb ea an comhionannas inscne 
d’fhorbairt inbhuanaithe agus chuimsitheach; ag moladh obair Chomhairle 
Comhionannais Inscne Pharlaimint na Seoirsia agus a hiarrachtaí i leith ciapadh 
gnéasach a shainaithint mar chineál idirdhealú;

12. á chur in iúl gur díol sásaimh di obair na Roinne um Chearta an Duine de chuid na 
hAireachta Gnóthaí Baile agus á áitiú nach mór an reachtaíocht um chearta an duine 
agus an reachtaíocht maidir le frith-idirdhealú atá cheana ann a chur chun feidhme go 
hiomlán agus go héifeachtach;

Forálacha Institiúideacha

13. á chur i bhfios go láidir á thábhachtaí atá sé freasaitheacht agus an deighilt pholaitíochta 
a laghdú agus an comhar cuiditheach in institiúidí daonlathacha na tíre a áirithiú, go 
háirithe sa pharlaimint; á chur in iúl gurb oth léi go mór, dá bhrí sin, nár thángthas ar 
chomhaontú i leith ráiteas deiridh agus moltaí ag deireadh an naoú cruinniú de chuid 
Choiste Comhlachais Parlaiminteach AE-na Seoirsia an 12 agus an 13 Feabhra 2020 in 
Srasbourg;

14. á iarraidh ar Pharlaimint na Seoirsia lánúsáid a bhaint as na deiseanna atá ar fáil don 
tSeoirsia mar thír thosaíochta do ghníomhaíochta tacaíochta daonlathais Pharlaimint na 
hEorpa agus dul i mbun idirphlé chun a riachtanais a shainaithint;

Caidreamh eacnamaíoch agus trádála agus comhar earnála

15. ag tabhairt dá haire le teann sásaimh go bhfuil AE ar cheann de na comhpháirtithe 
trádála is mó atá ag an tSeoirsia; á chur in iúl gur díol sásaimh di an comhfhogasú 
leanúnach ar reachtaíocht na Seoirsia i réimsí a bhaineann le trádáil; 

16. ag spreagadh dlús a chur faoi chur chun feidhme an tríú Clár Náisiúnta Gníomhaíochta 
Comhshaoil agus faoi chomhfhogasú reachtaíocht na Seoirsia leis an acquis de chuid 
AE a bhaineann leis an gcomhshaol, i gcomhréir le ceanglais CC maidir le cosaint an 
chomhshaoil;

17. á chur in iúl gur díol sásaimh di an leithdháileadh EUR 3 4 billiún ag an gCoimisiún le 
haghaidh 18 dtionscadal tosaíochta sa tSeoirsia faoi chuimsiú an phlean gníomhaíochta 
infheistíochta de chuid an ghréasáin tras-Eorpaigh iompair tháscaigh (TEN-T); 

18. ag moladh go leanfaidh an Coimisiún dá iarrachtaí i leith rannpháirtíocht na Seoirsia i 
gcláir agus i ngníomhaireachtaí a fhaigheann tacaíocht ó AE atá oscailte do thíortha 
nach tíortha de chuid AE iad, faoi stádas atá iomchuí ó thaobh an dlí de;

19. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí 
Eachtracha agus don Bheartas Slándála, chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát 
agus chuig Rialtas agus Parlaimint na Seoirsia.


