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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN - ACHOIMRE AR FHÍORAIS AGUS AR THORTHAÍ

Cruthaíonn an daonlathas rathúnas agus cothaíonn sé é. Is féidir le saoránaigh de thíortha 
daonlathacha leas a bhaint as éifeachtaí an rathúnais ar an ábhar go mbíonn cearta an duine 
agus saoirse cainte ag croílár na sochaí ina dtíortha. Tá sé buntábhachtach breathnú go díreach 
agus gan idirghabhálaí ar an réaltacht sin, agus Poblacht na Moldóive á plé againn, tír atá ar 
cheann de na tíortha is boichte san Eoraip de réir tuarascálacha ón mBanc Domhanda, ar tír í 
ina raibh éabhlóid sách diúltach le deich mbliana anuas, de réir tháscairí an daonlathais agus 
an éillithe.

Níor cheart dúinn dearcadh diúltach a fhorbairt i leith Phoblacht na Moldóive bunaithe ar na 
táscairí sin amháin. Ina ionad sin, ba cheart dúinn a bheith ar an eolas faoi na deacrachtaí a 
raibh ar an tír sin aghaidh a thabhairt orthu agus ba cheart dúinn tacaíocht a thabhairt dá 
saoránaigh, agus iad ag iarraidh staid chrua a dtíre a shárú. Is aontas de stáit muid agus táimid 
ag tosú, diaidh ar ndiaidh, “Eoraip” a thabhairt ar an aontas sin. Ós rud é gur maith is eol 
dúinn cén tionchar a bhí ag an ngaireacht sin agus ag an struchtúr polaitiúil sin ar shaoránaigh 
ár dtíortha, ó thaobh na staire de agus ó thaobh mothúchán de, is maith an rud é a mheabhrú 
gurb é is Eoraip ann, i ndáiríre, rud is mó fiú ná struchtúr polaitiúil a dhéanann gach duine 
againn rannchuidiú ina leith. Tá codanna d’Oirthear na hEorpa nó de na Balcáin Thiar chomh 
Eorpach agus atá ceann ar bith dár dtíortha; is é an t-aon difríocht atá ann ná gur ghlac siad 
conair dhifriúil san am a chuaigh thart, mar gheall ar dhrochimeachtaí stairiúla. Ní féidir linn 
neamhaird a thabhairt ar chinntí polaitiúla a rinneadh sa am atá caite – na cinntí sin a réab an 
mhór-roinn seo as a chéile.

Is é an dualgas polaitiúil atá orainn ná a chinntiú go bhfuil na cearta polaitiúla, sóisialta agus 
eacnamaíocha céanna ag saoránaigh uile na hEorpa. Is ina fhianaise sin ba cheart dúinn 
breathnú ar Phoblacht na Moldóive agus ar fheidhmiú na tíre sa Chomhaontú Comhlachais 
leis an Aontas Eorpach. Ba cheart dúinn pionós a ghearradh ar aon éagsúlacht le prionsabail 
dhaonlathacha, aon sárú ar chomhaontuithe déthaobhacha a chur in iúl, agus an tsraith cheart 
de bhearta a mholadh chun cosc a chur ar aon dul siar. Ach ní mór gné bhunúsach den 
phróiseas sin a urramú, cibé cén cinneadh a dhéanaimid le chéile: is saoránaigh Eorpacha iad 
saoránaigh Phoblacht na Moldóive agus ní mór dúinn smaoineamh ar dtús ar a bhfolláine. 
Bíonn polaiteoirí ag teacht agus ag imeacht; fanann na saoránaigh i gcónaí. 

Is stát dothuartha go fóill í Poblacht na Moldóive. Amharcann a cuid saoránach i dtreo an 
Aontais Eorpaigh, ach níl a haicme polaitiúil in ann cobhsaíocht pholaitiúil agus 
ceannaireacht iontaofa a chur ar fáil. Ar chúinse na neodrachta dearbhaithe, déanann 
polaiteoirí na Moldóive beartais a roghnú i ndiaidh a chéile trína mbeidís i bhfabhar na 
Bruiséile nó Moscó, ag brath ar a leasanna pearsanta. Nuair a bhíonn staid pholaitiúil ilroinnte 
agus an-chorraitheach ann, cuirtear bac ar chomhdhearcadh náisiúnta maidir le todhchaí 
Phoblacht na Moldóive. Is é an t-aon chinnteacht sa chomhthéacs sin ná go bhfuil an staid fós 
suaite agus dothuartha, le ráitis a thagann salach ar a chéile, le teanga dhébhríoch, agus le 
cinntí nach mbíonn ar aon dul i gcónaí le leas shaoránaigh na Moldóive. Sa ráiteas 
comhpháirteach a thug siad i mí na Nollag 2019, dúirt Poblacht na Moldóive, an Úcráin agus 
an tSeoirsia go ndéanfadh siad iarrachtaí leanúnacha teacht chun bheith ina mbaill den Aontas 
Eorpach. Cúpla mí ina dhiaidh sin, chuir Uachtarán agus Príomh-Aire na Moldóive in iúl go 
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raibh amhras orthu faoina dtír a bheith ag teacht chun bheith ina ball den Aontas Eorpach nó 
den Aontas Eoráiseach. Ba dhona an chodarsnacht é sin, agus ba thuairim é a bhí contrártha 
leis an treo ar gheall an tír go rachadh sí ann, cé nach raibh aon athrú ar an toghchán rialtais 
nó uachtaránachta sa tréimhse idir an dá ráiteas. Is fiú an méid a dúirt an tUachtarán Igor 
Dodon a lua go beacht: “Ní dóigh liom go mbeimis inár mbaill den Aontas sna 10-15 bliana 
atá amach romhainn. Ná den Aontas Eoráiseach. Cén fáth a dteastaíonn an Comhaontú 
Comhlachais le AE uainn? Chun athchóirithe a dhéanamh agus chun cáilíocht ár saoil a 
fheabhsú, ní mór dúinn leas a bhaint as an tacaíocht sin. Tá a chion féin d’fhadhbanna ag 
AE”. Tá an ráiteas ábhartha: léirítear ann nach i gcónaí a mholann an tAontas Eorpach agus a 
phrionsabail an urraim do cheannaireacht pholaitiúil na Moldóive, cé go dtuigeann polaiteoirí 
na Moldóive go hiomlán na buntáistí eacnamaíocha a bhaineann le naisc níos dlúithe le AE. 

Mar sin féin, ní hionann an dearcadh sin agus tiomantas do luachanna; gnó atá ann, agus sin a 
bhfuil de. Tá Comhpháirtíocht an Oirthir agus an Comhaontú Comhlachais bunaithe ar 
phrionsabail an Aontais Eorpaigh, ar an gceangal atá acu le luachanna daonlathacha, agus ar 
an gcreideamh go bhfuil cearta agus saoirsí bunúsacha ag saoránaigh na hEorpa, bíodh a dtír 
ina cuid den Aontas Eorpach nó ná bíodh.

Tá tionchar diúltach sofheicthe ar éabhlóid na tíre ag an easpa muiníne atá ag an aicme 
pholaitiúil as conair Eorpach, as an gceangal thar cuimse atá ag roinnt polaiteoirí le luachanna 
na hEorpa agus as an ascalú idir an tIarthar agus an tOirthear. Níor éirigh le Poblacht na 
Moldóive ach cuid den chúnamh macra-airgeadais a mhealladh ón Aontas Eorpach. Ní 
dhearnadh na coinníollachtaí sa chomhaontú a shínigh an dá pháirtí a chomhlíonadh ach i 
bpáirt. Is beag forbairt atá déanta ar phríomhchaibidlí a bhaineann le hurraim do chearta an 
duine, leis an smacht reachta agus le rialú ar chur isteach polaitiúil ar an gcóras ceartais, leis 
an tsochaí shibhialta nó leis an tsaoirse cainte. Ó thaobh na polaitíochta de, b’fhearr i gcónaí 
le cuid áirithe d’aicme pholaitiúil na Moldóive status quo díobhálach a choinneáil seachas 
páirt a ghlacadh in athchóirithe comhsheasmhacha struchtúracha. Tá méadú ag teacht ar an 
ngá atá le hidirghabháil chinntitheach agus le hathchóirithe a chur chun feidhme. 

Ó bunaíodh Comhpháirtíocht an Oirthir agus go dtí deireadh na bliana 2018, fuair Poblacht na 
Moldóive níos mó ná billiún euro ón mBruiséil i dtionscadail a comhaontaíodh go 
comhpháirteach. Léiríonn staidreamh go n-aithníonn saoránaigh na Moldóive go bhfuil 
rathúnas eacnamaíoch (83%), cearta an duine (79%), agus saoirse cainte (78%) ag roinnt leis 
an Aontas Eorpach agus le Comhpháirtíocht an Oirthir. Níl aon iontas ar bith sna sonraí seo, 
toisc go léiríonn siad réaltacht eacnamaíoch agus shóisialta. Is chuig tíortha an Aontais 
Eorpaigh a théann breis agus 70% d’easpórtálacha na Moldóive. Na deacrachtaí 
eacnamaíocha a bhí ann mar thoradh ar thrádbhac na Rúise, rinneadh iad a shárú taobh istigh 
de thréimhse ghairid trí mhalartuithe eacnamaíocha le tíortha Eorpacha. Tá os cionn milliún 
saoránach ón Moldóiv ina gcónaí agus ag obair laistigh de theorainneacha an Aontais.

D’ainneoin sin, tá an neamhréir chéanna ann fós idir uimhreacha agus iompar polaitiúil agus 
is cúis imní í an neamhréir sin. De ghnáth, ba cheart an réaltacht pholaitiúil a bheith mar 
thúsphointe dár gcinntí agus iad a léiriú i mbearta eacnamaíocha atá oiriúnach d’iompar 
polaitiúil. Ní rogha inbhuanaithe é tarrtháil a thabhairt i leith ainmheasarthacht pholaitiúil ná 
neamhaird a dhéanamh uirthi ar chúiseanna eacnamaíocha. Mar sin féin, is mithid rogha a 
dhéanamh an méid atá tógtha againn a chosaint agus breathnú ar an staid pholaitiúil mar atá, 
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chun saoránaigh na Moldóive a chosaint sula ndéanfar an tír a bhunú ó thaobh na polaitíochta 
de. Is rómhinic gnáthdhaoine ag fulaingt toisc nach bhfuil na polaiteoirí a dhéanann 
ionadaíocht orthu ag comhlíonadh a gcuid freagrachtaí. Tá na milliúin duine i bPoblacht na 
Moldóive, ar Eorpaigh lasmuigh de theorainn an Aontais Eorpaigh iad, a ndéanann a 
bpolaiteoirí ionadaíocht orthu. Ní mór dúinn ár n-iarrachtaí polaitiúla agus eacnamaíocha a 
dhíriú orthu, d’fhonn a bheith in ann, ag an am céanna, na smachtbhanna is déine is féidir a 
chur ar gach botún polaitiúil lena ndéanfaí saoránaigh na Moldóive a chur i mbaol agus an tír 
a threorú óna conair Eorpach. 

Is í Parlaimint na hEorpa an áit cheart chun treoir pholaitiúil nua a sheoladh do Phoblacht na 
Moldóive. Tá sainordú aici ó na saoránaigh, agus an ionadaitheacht a ghabhann le vóta 
daonlathach. Is mithid anois an ról atá againn mar ionadaithe ar shaoránaigh na hEorpa a 
admháil agus aire a thabhairt dá gcuid leasanna, fiú má tá roinnt saoránach Eorpach scartha 
óna chéile fós ag teorainneacha stairiúla. Luath nó mall, beidh na saoránaigh sin ina gcuid 
d’Eoraip aontaithe. Go dtí sin, ní mór dúinn grinnscrúdú a dhéanamh ar éabhlóid na bpróiseas 
daonlathach agus na n-athchóirithe struchtúracha gan dearmad a dhéanamh ar ár ndualgas i 
leith gach saoránaigh Eorpaigh, bídís ina saoránaigh de chuid na mBallstát nó ná bídís, fiú má 
dhéanann na polaiteoirí atá i gcumhacht dearmad ar a méid sin.

A chomhghleacaithe córa, iarraim oraibh deis a thabhairt do mhuintir na Moldóive lán a 
gcumais a bhaint amach agus a bheith ag súil le todhchaí níos fearr in Eoraip aontaithe.
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TAIRISCINT I GCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar chur chun feidhme chomhaontú comhlachais AE leis an Moldóiv
(2019/2201(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 8 agus do Theideal V, go 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 (CFAE),

– ag féachaint don Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an 
Comhphobal Eorpach d’Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, 
agus an tSeoirsia, den pháirt eile (CC), lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach 
Saorthrádála (LDCST) agus a tháinig i bhfeidhm go hiomlán an 1 Iúil 2016,

– ag féachaint do bhunú córais gan víosa do shaoránaigh Phoblacht na Moldóive i mi an 
Mhárta 2014, mar thoradh ar na leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón 
gComhairle arna ndéanamh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle,

– ag féachaint do shíniú, i mí na Samhna 2017, Meabhráin Tuisceana, Comhaontaithe 
Saoráide Iasachta agus Comhaontú Deontais maidir le cúnamh micrea-airgeadais do 
thréimhse 2017-2018 ar fiú EUR 100 milliún é,

– ag féachaint do Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta na Moldóive maidir le cur chun 
feidhme Chomhaontú Comhlachais na Moldóive agus an Aontais Eorpaigh (NAPIAA) 
do 2017-2019,

– ag féachaint dá rúin roimhe seo maidir leis an Moldóiv, go háirithe an rún roimhe seo 
maidir le cur chun feidhme Chomhaontú Comhlachais AE-na Moldóive an 14 Samhain 
20181, dá rún an 5 Iúil 2018 maidir leis an ngéarchéim pholaitiúil sa Mholdóiv tar éis 
neamhbhailíochtú na toghchán méarachta in Chișinău2, an 15 Samhain 2017, maidir le 
Comhpháirtíocht an Oirthir sa tréimhse roimh Chruinniú Mullaigh i mí na Samhna 
20173, an 4 Iúil 2017, maidir leis an ngéarchéim pholaitiúil sa Mholdóiv, maidir le 
cúnamh macra-airgeadais a chur ar fáil do Phoblacht na Moldóive4, agus an 21 Eanáir 
2016 maidir le Comhaontuithe Comhlachais/Limistéir Dhoimhne Chuimsitheacha 
Shaorthrádála leis an tSeoirsia, leis an Moldóiv agus leis an Úcráin5,

– ag féachaint don chinneadh a rinne AE i mí Iúil 2018 eisíocaíocht na chéad tráthchoda 
den chúnamh macra-airgeadais a chalcadh, tar éis don Chúirt Uachtarach rialú a 
dhéanamh ar thoghchán méarachta Chișinău agus tar éis an chinnidh a rinne sí i mí na 
Samhna 2018 a cúnamh airgeadais a chiorrú, mar thoradh ar ábhair imní faoin smacht 
reachta agus faoi chúlú daonlathach na tíre, 

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0458.
2 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0303.
3 IO C 356, 4.10.2018, lch. 130.
4 IO C 334, 19.9.2018, lch. 199.
5 IO C 11, 12.1.2018, lch. 82.
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– ag féachaint don chinneadh a rinne an tAontas ina dhiaidh sin i mí Iúil 2019 tús a chur 
arís le heisíocaíochtaí tacaíochta buiséadaí i bhfianaise an ghealltanais a thug an 
Mholdóiv an córas ceartais a athchóiriú, 

– ag féachaint do chinneadh an Aontas Eorpaigh i mí Dheireadh Fómhair 2019 maidir leis 
an chéad tráthchuid den chúnamh macra-airgeadais ar fiú EUR 30 milliún í a eisíoc, mar 
thoradh ar chur chun feidhme athchóirithe lárnacha chun caighdeáin dhaonlathacha a 
fheabhsú agus chun an smacht reachta a chosaint, 

– ag féachaint don doiciméad inmheánach oibre comhpháirteach ón gCoimisiún Eorpach 
agus ón tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) (SWD(2019)0325) i ndáil 
leis an Tuarascáil ar Chur Chun Feidhme an Chomhlachais maidir leis an Moldóiv an 
11 Meán Fómhair 2019,

– ag féachaint don toradh ar an gcúigiú cruinniú de chuid na Comhairle Comhlachais idir 
AE agus an Mholdóiv an 30 Meán Fómhair 2019,

– ag féachaint do na Dearbhuithe Comhpháirteacha ó Chruinnithe Mullaigh 
Chomhpháirtíocht an Oirthir, arbh é an ceann is déanaí díobh an ceann an 24 Samhain 
2017 sa Bhruiséil,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle Gnóthaí Eachtracha maidir le Poblacht na 
Moldóive an 26 Feabhra 2018,

– ag féachaint do Rún 2308 ó Thionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa (PACE) an 3 
Deireadh Fómhair 2019 maidir le ‘Feidhmiú institiúidí daonlathacha i bPoblacht na 
Moldóive’,

– ag féachaint do liosta braistinte 2018 de chuid ‘Transparency International’ i dtaca le 
heilliú ina bhfuil an Moldóiv san 117ú háit as 180 tír agus críoch a ndearnadh measúnú 
orthu (is í an chéad áit an áit is fearr),

– ag féachaint do thuairimí agus do mholtaí na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar 
san Eoraip um Institiúidí Daonlathacha agus um Chearta an Duine (ODIHR) agus ó 
Choimisiún na Veinéise de chuid Chomhairle na hEorpa, go háirithe an 15 Márta 2018 
maidir le hathchóiriú toghchánaíochta sa Mholdóiv, an 24 Meitheamh 2019 maidir leis 
an staid bhunreachtúil le tagairt ar leith don fhéidearthacht go ndíscaoilfí an pharlaimint, 
agus an 14 Deireadh Fómhair 2019 maidir leis an dréacht-dlí i ndáil le hathchóiriú na 
Cúirte Uachtaraí Breithiúnais agus Oifig an Ionchúisitheora,

– ag féachaint do mholtaí agus gníomhaíochtaí Thionól Parlaiminteach Euronest, Fhóram 
Shochaí Shibhialta Chomhpháirtíocht an Oirthir agus ionadaithe eile ón tsochaí 
shibhialta sa Mholdóiv,

– ag féachaint do na conclúidí ó mhisean breathnóireachta toghcháin Pharlaimint na 
hEorpa chuig toghcháin pharlaiminteacha na Moldóive an 24 Feabhra 2019 arna 
lánpháirtiú sa mhisean idirnáisiúnta breathnóireachta toghchán faoi stiúir 
ESCE/ODIHR,

– ag féachaint don phacáiste cúnaimh eacnamaíoch ón gCoimisiún a glacadh an 29 Márta 
2020 chun cabhrú leis an Moldóiv, i measc tíortha eile, ina comhrac i gcoinne 
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phaindéim COVID-19, lenar áiríodh atreorú na n-ionstraimí atá ann cheana chun 
tionchar socheacnamaíoch na géarchéime a mhaolú;

– ag féachaint do Riail 52 dá Rialacha Nós Imeachta, mar aon le hAirteagal 1(1)(e) de, 
agus Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis, an cinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 12 
Nollaig 2002 maidir leis an nós imeachta chun údarú a dheonú chun tuarascálacha 
féintionscnaimh a tharraingt suas,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus do thuairim an 
Choiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A9-0000/2020),

A. de bhrí go bhfuil gealltanas tugtha ag an Moldóiv, trí CC/LDCST, acquis AE a 
ionchorprú ina dlíthe agus ina cleachtais féin i líon mór réimsí; de bhrí, chun tacú leis na 
hiarrachtaí sin, gur gheall AE cúnamh substaintiúil airgeadais agus buiséadach a chur ar 
fáil don Mholdóiv;

B. de bhrí gur ghlac an Pharlaimint agus an Chomhairle cinneadh an 13 Meán Fómhair 
2017 cúnamh macra-airgeadais ar fiú EUR 100 milliún é a chur ar fáil don Mholdóiv i 
gcomhthéacs chlár CAI chun tacú le hathchóirithe eacnamaíocha agus airgeadais na tíre 
sin;

C. de bhrí gur chuir AE a imní in iúl arís agus arís eile faoin smacht reachta, faoin easpa 
dul chun cinn maidir le hionchúiseamh na ndaoine sin atá freagrach as an gcalaois 
bhainc a nochtadh in 2014, agus faoi sháruithe leanúnacha ar chearta an duine;

D. de bhrí, de bharr sáruithe tromchúiseacha ar an smacht reachta agus ar an bpróiseas 
daonlathach, go ndearna AE eisíocaíocht an dá thráthchuid dheireanacha faoi athchóiriú 
na hearnála ceartais a chur ar fionraí in 2018;

E. de bhrí, tar éis bunú rialtais i mí an Mheithimh 2019 a raibh gealltanas tugtha aige go 
gcuirfeadh sé athchóirithe uailmhianacha i gcrích, gur íoc an Coimisiún an chéad 
tráthchuid den Chúnamh Macra-Airgeadais amach, agus gur chuir sé tús arís leis na 
heisíocaíochtaí le haghaidh cláir tacaíochta buiséadaí earnála; de bhrí go bhfuil an 
cúnamh sin ag brath go fóill ar athchóirithe nithiúla a bheith á gcur chun feidhme chun 
an smacht reachta a neartú;

F. de bhrí, i mí an Mheithimh 2019, gur rith Parlaimint na Moldóive rún neamhmhuinín sa 
Rialtas a bunaíodh i mí an Mheithimh 2019, go ndearna sí rialtas mionlaigh a chur le 
chéile, agus comhrialtas nua ina dhiaidh sin;

Luachanna coiteanna agus prionsabail ghinearálta

1. ag tabhairt dá haire go bhfuil tábhacht ar leith fós ag baint leis an CC/LDCST, go 
háirithe sa tréimhse eisceachtúil reatha, agus ag moladh an dul chun cinn atá déanta go 
dtí seo ag an Moldóiv; á mheabhrú, áfach, nach mór tuilleadh dul chun cinn a bhaint 
amach;

2. á chur in iúl gur geal léi na conclúidí ó chomhairliúchán CAI i Márta 2020 maidir le 
hAirteagal IV agus an séú hathbhreithniú, arb é an ceann críochnaitheach é, ó Bhord 
CAI ar fheidhmíocht eacnamaíoch na Moldóive faoin tSaoráid Chreidmheasa Shínte 
agus faoi na socruithe maidir le Saoráid Chistiúcháin Fhadaithe Shínte, go háirithe 
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maidir le córas baincéireachta na Moldóive a athshlánú agus rialachas na hearnála 
airgeadais a neartú;

3. ag tabhairt dá haire nach bhfuil Clár Gníomhaíochta Rialtas na Moldóive i mí na 
Samhna 2019 chomh huaillmhianach céanna le Clár Oibre Domhanda 2030 de chuid an 
rialtais a bhí ann roimhe sin, agus is oth léi nach ann do NAPIAA nua; á áitiú go 
mbeidh leanúint de thacaíocht bhuiséadach earnála AE de bheith fós á chur de 
choinníoll ar athchóiriú nithiúla a chur i gcrích, go háirithe maidir leis na breithiúna;

4. á iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach sásra a fhorbairt chun faireachán a dhéanamh ar 
chur chun feidhme nithiúil athchóirithe, lena n-áirítear tagarmharcanna soiléire; 

Athchóirithe agus creat institiúideach

5. á aithint gur ghlac Parlaimint na Moldóive an iliomad gníomhartha reachtacha i 
gcomhréir le gealltanais na tíre atá cumhdaithe sa Chomhaontú Comhlachais; á chur i 
bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé na gníomhartha sin a chur chun feidhme ina n-
iomláine, lena n-áirítear trí reachtaíocht thánaisteach a ghlacadh; 

6. á cur in iúl gur geal léi an dul chun cinn atá déanta maidir leis an athchóiriú ar an 
riarachán poiblí agus ar bhainistiú an airgeadais phoiblí, ach ag moladh go ndéanfaí 
tuilleadh beart chun trédhearcacht a mhéadú;

7. ag cur in iúl gur cúis bhuartha di ardleibhéal comhchruinnithe agus polaitithe in 
earnálacha na meán agus na fógraíochta, rud as a n-eascraíonn leibhéal íseal muiníne 
sna meáin a bheith ag an bpobal; ag tathant ar údaráis na Moldóive gan tairbhe a bhaint 
as paindéim COVID-19 chun bearta a ghlacadh lena laghdaítear saoirse cainte agus lena 
gcuirtear teorainn le cumas na meán fíricí a thuairisciú ar bhealach neamhspleách agus 
neamhchlaonta; 

8. á chur in iúl gur geal léi na leasuithe ar an reachtaíocht toghcháin a glacadh i mí Lúnasa 
2019, agus rialú Chúirt Bhunreachtúil na Moldóive i mí Feabhra 2020 maidir leis na 
ceanglais chríochacha i dtaobh páirtithe polaitiúla a bhunú; 

Comhar i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (CBES) agus dul chun cinn 
maidir le coinbhleachtaí Tras-dnístria a réiteach

9. á chur in iúl gur geal léi rannpháirtíocht na Moldóive i misin agus in oibríochtaí an 
chomhbheartais slándála agus cosanta (CBSC), in imscrúduithe ar an gcibearshlándáil 
agus ar an gcibearchoireacht, mar aon le comhar na Moldóive le ECAT; 

10. ag athdhearbhú thacaíocht an Aontais Eorpaigh do cheannasacht agus sláine críche na 
Moldóive, agus do na hiarrachtaí teacht ar réiteach síochánta ar shaincheist Tras-
dnístria; 

11. ag tabhairt rabhaidh nach féidir teacht ar aon réiteach ar cheist Tras-dnístria trí shaoirse 
na Moldóive a thabhairt suas maidir lena treoshuíomh cosanta agus beartas eachtrach 
féin a roghnú;

An smacht reachta agus dea-rialachas



PE652.425v02-00 10/11 PR\1207771GA.docx

GA

12. ag áitiú ar Rialtas na Moldóive athchóirithe breithiúnacha a thabhairt chun críche ionas 
go ndéanfar neamhspleáchas, neamhchlaontacht agus éifeachtacht na mbreithiúna agus 
institiúidí speisialaithe frith-éillithe a áirithiú; 

13. ag cur in iúl gur cúis bhuartha di an leibhéal an-ard míshásaimh i leith na mbreithiúna, 
agus, dá bhrí sin, á iarraidh ar údaráis na Moldóive a áirithiú go mbeidh an 
tIonchúisitheoir Ginearálta, a fhoireann, agus ionchúisitheoirí poiblí i gcoitinne, ag 
obair go neamhspleách agus go gcloífidh siad leis na caighdeáin is airde gairmiúlachta 
agus ionracais; 

14. ag tathant ar údaráis na Moldóive neamhspleáchas iomlán na Cúirte Bunreachtúla a 
áirithiú, agus a áirithiú nach ndéantar cur isteach polaitiúil d’aon chineál ina coinne; 

15. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an leibhéal an-ard an éillithe a bhraitear a bheith ann sa 
Mholdóiv, agus, dá bhrí sin, ag tathant ar an Rialtas dlús a chur leis an gcomhrac ina 
choinne, chomh maith le sciúradh airgid, smuigleáil arm agus coireacht eagraithe; á 
iarraidh ar Rialtas na Moldóive bearta nithiúla a ghlacadh chun neamhspleáchas agus 
sláine Oifig an Lárionaid Náisiúnta Frithéillithe agus Oifig an Ionchúisitheora i gcoinne 
Éillithe a threisiú;

16. á athdhearbhú gur cúis bhuartha di an mhainneachtain leanúnach ionchúiseamh 
trédhearcach a dhéanamh orthu siúd go léir atá freagrach as an gcalaois bhainc a 
nochtadh in 2014, chomh maith le haisghabháil a bheith á déanamh go mall ar 
shócmhainní goidte;

17 ag tathant ar údaráis na Moldóive cur leis an trédhearcacht maidir le cistiú páirtithe 
polaitiúla, agus gach míréireacht a fhiosrú ar bhealach cóir agus neamhchlaonta;

Cearta an duine agus saoirsí bunúsacha

18. á iarraidh ar na húdaráis iarrachtaí a mhéadú go suntasach chun cearta an duine agus 
saoirsí bunúsacha a chaomhnú, go háirithe do ghrúpaí leochaileacha; 

19. á iarraidh ar na húdaráis an ceart chun trialach córa agus urramú chearta an duine i 
saoráidí coinneála a ráthú, agus á iarraidh orthu ceartas roghnaitheach agus ceartas atá 
spreagtha ag an bpolaitíocht a sheachaint; 

Trádáil agus comhar eacnamaíoch 

20. á chur in iúl gur geal léi an méadú suntasach atá tagtha ar allmhairí ón Moldóiv isteach 
san Aontas Eorpach, chomh maith leis an bhfíric gurb é an tAontas Eorpach an t-
infheisteoir is mó sa Mholdóiv; á chur in iúl gur geal léi gur ghlac Parlaimint na 
Moldóive an cur chuige Eorpach LEADER  mar bhonn dá beartas tuaithe náisiúnta;

21. ag moladh an comhfhogasaithe rialála le acquis AE, agus ag moladh don Choimisiún 
cabhair theicniúil agus airgeadais a chur ar fáil maidir leis iarracht sin d’institiúidí agus 
do riarachán poiblí de chuid na Moldóive;

Fuinneamh, an comhshaol agus an t-athrú aeráide

22. ag tathant go ndéanfaí tuilleadh beart chun neamhspleáchas na Gníomhaireachta 
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Náisiúnta um Rialáil Fuinnimh a áirithiú, agus go nglacfaí an reachtaíocht thánaisteach 
is gá chun a áirithiú go ndéanfar an Tríú Pacáiste Fuinnimh a chur chun feidhme ina 
iomláine; 

23. ag moladh na socruithe a comhaontaíodh idir an Mholdóiv, an Úcráin agus an Rómáin i 
mí na Nollag 2019 chun aistrithe gáis chuig an Úcráin agus chuig an Moldóiv a 
chumasú tríd an bpíblíne Thras-Balcáin, agus ag moladh Phlean Gníomhaíochta 
Feabhra 2020 chun neamhspleáchas oibreoir an chórais tarchurtha Moldóvachtransgaz a 
áirithiú; 

24. á chur in iúl gur geal léi an pacáiste ó mhí Feabhra 2019 maidir leis an aeráid agus an 
comhshaol, agus á iarraidh go ndéanfar níos mó iarrachtaí maidir leis na gealltanais 
náisiúnta a tugadh i ndáil le Comhaontú Pháras 2015 chun an t-athrú aeráide a 
chomhrac; 

Forálacha Institiúideacha

25. á mholadh d’údaráis na Moldóive a iarraidh go mbunófaí Idirphlé Jean Monnet chun 
tacú leis an idirphlé idirpháirtí agus le fothú acmhainneachta parlaimintí;

26. á iarraidh ar institiúidí uile an Aontais Eorpaigh, ar na Ballstáit agus ar údaráis na 
Moldóive tairbhí CC/LDCST agus chúnamh AE a chur in iúl ar bhealach níos fearr do 
shaoránaigh na Moldóive;

°

° °

27. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún Eorpach agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais 
do Ghnóthaí Eachtracha agus don Beartas Slándála, agus chuig Uachtarán, Rialtas agus 
Parlaimint Phoblacht na Moldóive.


