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DRÉACHTMHOLADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / 
Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir leis 
an gcaidreamh leis an Bhealarúis
(2020/2081(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagail 2, 3 agus 8 agus Teideal V, go háirithe Airteagail 21, 22, 36 
agus 37 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), agus de Chuid a Cúig den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE),

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle maidir leis an Bhealarúis an 15 Feabhra 
2016,

– ag féachaint do sheoladh Chomhpháirtíocht an Oirthir i bPrág an 7 Bealtaine 2009 mar 
iarracht choiteann ag AE agus ag a shé Chomhpháirtí Oirthear na hEorpa an Airméin, 
an Asarbaiseáin, an Bhealarúis, an tSeoirsia, Poblacht na Moldóive agus an Úcráin,

– ag féachaint do na Dearbhuithe Comhpháirteacha ó Chruinnithe Mullaigh 
Chomhpháirtíocht an Oirthir 2009 i bPrág, 2011 i Vársá, 2013 i Vilnias, 2015 i Ríge 
agus 2017 sa Bhruiséil,

– ag féachaint don Chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Bealarúise 
maidir le daoine a chónaíonn gan údarú a ligean ar ais, a thiocfaidh i bhfeidhm an 1 Iúil 
20201,

– ag féachaint don chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Bealarúise 
maidir le heisiúint víosaí a éascú2, a thiocfaidh i bhfeidhm an 1 Iúil 2020,

– ag féachaint do Straitéis Dhomhanda AE agus do Bheartas athbhreithnithe 
Comharsanachta na hEorpa, 

– ag féachaint dá rúin maidir leis an mBealarúis, go háirithe rúin an 24 Samhain 2016 
maidir leis an staid sa Bhealarúis3, an 6 Aibreán 2017 maidir leis an staid sa 
Bhealarúis4, an 19 Aibreán 2018 ar an mBealarúis5, agus an 4 Deireadh Fómhair 2018 
maidir le meathlú shaoirse na meán sa Bhealarúis, go háirithe cás Chairt 976,

– ag féachaint do Riail 118 dá Rialacha Nós Imeachta,

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

1 IO L 182, 10.6.2020, lch. 1.
2 IO L 180, 9.6.2020, lch. 3.
3 IO C 224, 27.6.2018, lch. 135.
4 IO C 11, 13.1.2020, lch. 18.
5 IO C 390, 18.11.2019, lch. 100.
6 IO C 298, 23.8.2018, lch. 60.
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A. de bhrí, in ainneoin na srianta bunúsacha ar shaoirsí bunúsacha agus ar chearta an duine 
atá fós i bhfeidhm sa Bhealarúis, gur tháinig roinnt torthaí as beartas an Aontais maidir 
le teagmháil chriticiúil leis an mBealarúis i bhfoirm comhaontuithe sínithe agus comhar 
méadaithe; de bhrí go saineofar caidreamh sa todhchaí idir AE agus an Bhealarúis sna 
Tosaíochtaí Comhpháirtíochta atá le comhaontú ag an dá thaobh;

B. de bhrí gur thug Misean Idirnáisiúnta Breathnóireachta Toghcháin ESCE ODIHR dá 
aire, neamhaird ghinearálta ar shaoirsí bunúsacha comhthionóil, comhlachais agus 
cainte le linn na dtoghchán parlaiminteach in 2019, a thit amach tar éis líon teoranta 
feachtasaíochta agus laistigh de thimpeallacht shriantach nach ndearnadh foráil 
fhiúntach do thacaíocht pholaitiúil iomaíoch fhoriomlán;

C. de bhrí gur lean toghcháin uachtaránachta 2020 an patrún céanna leis na toghcháin 
pharlaiminteacha go dtí seo;

D. de bhrí gur shéan údaráis na Bealarúise go raibh COVID-19 scaipthe sa tír, agus leis sin, 
ag cur am luachmhar amú a d’fhéadfaí a úsáid chun daonra na tíre a ullmhú agus a 
chosaint agus go háirithe a foireann leighis, níor cealaíodh ollimeachtaí, agus ina ionad 
sin chuaigh siad i mbun imeaglú ar iriseoirí agus ar ghnáthdhaoine a raibh de dhánacht 
iontu cur in éadan scéal oifigiúil an rialtais;

E. de bhrí go bhfuil meath suntasach tagtha ar shaoirse an phreasa sa Bhealarúis ó 2015, an 
beagán iriseoirí neamhspleácha nó soláthraithe meáin atá in ann feidhmiú sa tír, bíonn 
siadsan faoi réir ciapaidh córasach agus bearta pionósacha, amhail gabhálacha nó 
imscrúduithe coiriúla a thionscnamh, agus ar líon na n-ionchúiseamh i leith ráitis ar an 
idirlíon;

F. de bhrí go raibh an Bhealarúis faoi réir brú gan fasach ón Rúis chun a comhtháthú i 
gcomhthéacs an Aontais a dhoimhniú, chun dochar cheannasacht na Bealarúise, rud a 
d’fhág go raibh leamhsháinn ann maidir le hallmhairí ola ón Rúis;

G. de bhrí, ó thaobh na slándála de, go bhfuil dlúthnasc idir an Bhealarúis agus an Rúis 
agus í ag brath ar an Rúis agus tá sí ag gabháil do ghníomhartha atá ina mbagairt do 
Bhallstáit AE amhail freachnaimh mhíleata Zapad 2017;

1. Ag moladh an mhéid seo a leanas don Chomhairle agus do Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála:

(a) tacú le ceannasacht na Bealarúise i gcoinne brú ó Chónaidhm na Rúise ar 
chomhtháthú níos doimhne agus a mheabhrú don Bhealarúis go bhfuil an 
tAontas Eorpach oscailte d’fhorbairt bhreise ar an gcaidreamh leis an tír go 
déthaobhach agus laistigh de chreat Chomhpháirtíocht an Oirthir má 
chomhlíonann an Bhealarúis coinníollacha atá nasctha leis an daonlathas, an 
smacht reachta, an dlí idirnáisiúnta, cearta an duine agus saoirsí bunúsacha;

(b) a admháil, cé gur thug an beartas rannpháirtíochta criticiúla roinnt forbairtí i 
gcaidreamh déthaobhach, go bhfuil dul chun cinn i réimsí tábhachtacha an 
daonlathais, an smachta reachta, urraim do chearta an duine agus saoirsí 
bunúsacha, agus an tsochaí shibhialta an-teoranta nó nach ann dóibh in aon chor, 
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agus, toisc go bhfuil AE ag gabháil do chur chuige níos oiriúnaithe i leith 
Chomhpháirtíocht an Oirthir, féachaint an bhféadfaí an prionsabal ‘níos lú ar 
níos lú’ a chur i bhfeidhm i gcás tuilleadh meathlaithe;

(c) a áitiú go bhfuil aon tacaíocht macra-airgeadais de chuid AE chun iarmhairtí 
eacnamaíocha na paindéime COVID-19 a mhaolú ag brath ar dhianchritéir 
pholaitiúla, go háirithe iad siúd atá nasctha leis an daonlathas agus cearta an 
duine, imní maidir le sábháilteacht núicléach a chuireann cuid de Bhallstáit AE 
in iúl agus bagairtí a chruthaíonn Comhar míleata na Bealarúise-na Rúise, agus 
go ndéantar bearta leordhóthanacha chun an víreas a chomhrac agus an daonra 
a chosaint;

(d) saincheist na sábháilteachta núicléiche a chóiméad mar ábhar imní tosaíochta do 
AE de bharr na n-iarmhairtí tubaisteacha a d’fhéadfadh a bheith ag timpiste don 
réigiún iomlán; caitheamh go práinneach le ceist Stáisiún Núicléach Astravets 
(NPP) agus é ag druidim le tús a chuid oibríochtaí, agus an chéad seachadadh de 
bhreosla núicléach faighte ón Rúis i mBealtaine 2020; a áitiú go n-urramófar go 
hiomlán caighdeáin idirnáisiúnta sábháilteachta núicléiche agus comhar 
trédhearcach le húdaráis idirnáisiúnta; tacú le hiarrachtaí chun dlúthpháirtíocht 
na mBallstát a chinntiú maidir le toirmeasc ar allmhairí fuinnimh ó Stáisiún 
Núicléach Astravets isteach i margadh AE;

An staid pholaitiúil sa Bhealarúis
(e) aird ar leith a thabhairt ar fheachtais an toghcháin uachtaránachta agus a áitiú go 

mbeidh éifeachtaí díobhálacha díreacha ar an gcaidreamh le AE ag an easpa dul 
chun cinn maidir le toghcháin a eagrú i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta 
agus ag géarfheachtais i gcoinne an fhreasúra; 

(f) a áitiú gur deis ríthábhachtach é an t-athchóiriú bunreachtúil a bheidh ann amach 
anseo chun fíor-athruithe a thabhairt isteach a thabharfadh aghaidh ar laigí an 
chórais pholaitiúil reatha agus a chuirfeadh ar chumas mhuintir na Bealarúise a 
bheith rannpháirteach sa saol polaitiúil ar bhealach níos gníomhaí;

(g) go n-iarrfaí ar na húdaráis fáil réidh le bacainní treallacha, bacainní nár cláraíodh 
aon pháirtí polaitiúil nua fúthu sa Bhealarúis ó 2000 agus cur ar chumas páirtithe 
polaitiúla agus eagraíochtaí poiblí clárú, agus stop a chur le srianta a chuirtear i 
bhfeidhm ar eagraíochtaí atá bunaithe; 

Cearta an Duine
(h) cáineadh a dhéanamh ar chur i bhfeidhm leanúnach phionós an bháis sa 

Bhealarúis agus leanúint ar aghaidh ag obair le húdaráis na Bealarúise i dtreo 
moratóir mar chéim tosaigh lena chur ar ceal go hiomlán; 

(i) cáineadh a dhéanamh ar an imeaglú agus géarleanúint leanúnach ar dhaoine ón 
lucht freasúra, lena n-áirítear daoine a bhfuil gealladh fúthu don uachtaránacht, 
gníomhaithe na sochaí sibhialta agus iriseoirí neamhspleácha;

(j) spreagadh go leanfar leis an Idirphlé maidir le Cearta an Duine idir AE agus an 
Bhealarúis, ach ag áitiú go dtiocfadh a fhíorfhiúntas ní hamháin ó theagmhálacha 
institiúideacha ach ó dhul chun cinn follasach freisin;

(k) a áitiú gur cheart cosantóirí chearta an duine, gníomhaithe, iriseoirí agus daoine 
eile a ciontaíodh mar dhíoltas as a gcearta sibhialta agus polaitiúla a fheidhmiú, 
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a scaoileadh saor láithreach bonn agus gan choinníoll;

(l) tacú le eagraíochtaí neamhspleácha de chuid na meán agus iriseoirí, lena n-
áirítear iad siúd a oibríonn ar bhonn saoririseora d’eagraíochtaí eachtracha de 
chuid na meán atá neamhchláraithe;

Comhar eacnamaíoch agus earnálach
(m) a mheabhrú don Bhealarúis gurb é AE an dara comhpháirtí trádála is mó atá aici 

agus go bhféadfadh diansaothrú an chaidrimh eacnamaíoch cothromaíocht a 
bhfuil géarghá léi a thabhairt do thrádáil sheachtrach na Bealarúise;

(n) éagsúlacht fuinnimh na Bealarúise a chothú agus a spreagadh, a spleáchas ar an 
Rúis a laghdú trí allmhairí ola agus gáis ó sholáthraithe nua, lena n-áirítear trí 
chríoch AE; 

(o) béim a leagan ar an tábhacht a bhaineann le AE don troid i gcoinne an athraithe 
aeráide, go háirithe trí an gComhaontú Glas don Eoraip a chur chun feidhme, 
agus an Bhealarúis a spreagadh chun a comhar le AE maidir le cúrsaí comhshaoil 
a fheabhsú;

Teagmhálacha idirphearsanta
(p) a áitiú go bhfuil suim ag AE sna teagmhálacha idirphearsanta is leithne idir 

daoine mar an bealach is fearr chun AE agus an Bhealarúis a thabhairt níos gaire 
dá chéile; promote exchange programmes with a proven track record such as 
MOST;

(q) dlús a chur lena n-iarrachtaí lena chinntiú gur féidir le daoine óga sa Bhealarúis 
leas a bhaint as oideachas ar chaighdeán níos fearr trí dhul chun cinn i gcur chun 
feidhme Phróiseas Bologna agus trí dheiseanna méadaithe chun staidéar san 
Aontas tríd an gclár Erasmus +;

(r) pobal eolaíochta na Bealarúise a spreagadh chun comhar lena gcomhghleacaithe 
Eorpacha a mhéadú agus lán-úsáid a bhaint as Fís Eorpach;

2. Á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ard-Ionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála.


