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TAIRISCINT I GCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar chur chun feidhme Chomhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(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,

– ag féachaint don Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, 
de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile, lena n-áirítear Limistéar Domhain 
agus Cuimsitheach Saorthrádála (CC/LDCST), a tháinig an bhfeidhm an 1 Meán 
Fómhair 2017, agus don Chlár Oibre Comhlachais a ghabhann leis,

– ag féachaint do theacht i bhfeidhm chóras gan víosa do shaoránaigh na hÚcráine an 11 
Meitheamh 2017, 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 dá rúin roimhe seo maidir leis an Úcráin, go háirithe rún an 12 Nollaig 
2018 ar chur chun feidhme Chomhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin1 agus rún an 
21 Eanáir 2016 ar Chomhaontuithe Comhlachais / Limistéir Dhoimhne agus 
Chuimsitheacha Shaorthrádála leis an tSeoirsia, leis an Moldóiv agus leis an Úcráin2, 
chomh maith lena moltaí an 19 Meitheamh 2020 chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí 
Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le Comhpháirtíocht an Oirthir, roimh 
Chruinniú Mullaigh mhí an Mheithimh 20203,

– ag féachaint do Dhoiciméad Inmheánach Oibre Comhpháirteach ón gCoimisiún agus ón 
tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí an 12 Nollaig 2019 maidir leis an 
Tuarascáil Cur Chun Feidhme Comhlachais ar an Úcráin,

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

– ag féachaint do na ráitis chríochnaitheacha agus moltaí ó chruinniú de chuid Choiste 
Comhlachais Pharlaimintigh AE-na hÚcráine a tionóladh an 19 Nollaig 2019,

– ag féachaint do na conclúidí óna mhisin bhreathnóireachta toghcháin chuig toghcháin 
uachtaránachta na hÚcráine an 31 Márta agus an 21 Aibreán 2019, agus chuig an 
olltoghchán luath an 21 Iúil 2019,

– ag féachaint d’íocaíocht iasachta EUR 500 milliún a rinneadh leis an Úcráin an 29 
Bealtaine 2020 mar chuid de cheathrú clár cúnaimh macrairgeadais (MFA) an 

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0518.
2 IO C 11, 12.1.2018, lch. 82.
3 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0167.
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Choimisiúin,

– ag féachaint do na pacáistí cúnaimh gan fasach atá curtha ar bun ag AE chun cabhrú le 
tíortha comharsanacha sa chomhrac in aghaidh phaindéim COVID-19, agus go háirithe 
do na hiasachtaí de EUR 1.2 a cuireadh ar fáil don Úcráin le Cinneadh (AE) 2020/701 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le cúnamh 
macrairgeadais a sholáthar do chomhpháirtithe um méadú agus comhpháirtithe 
comharsanachta i gcomhthéacs phaindéim COVID-194,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta, mar aon le hAirteagal 1(1)(e) den 
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 agus 
d’Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis an gcinneadh sin,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta,

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

A. de bhrí go bhfuil CC/LDCST ina chloch choirnéil de chaidreamh an Aontais Eorpaigh 
leis an Úcráin agus gur treochlár é d’athchóirithe, agus gur cheart a chur chun feidhme 
iomlán a mheas mar chéim lárnach ionsar rapprochement leis an Úcráin de réir a chéile 
agus ionsar chomhlíonadh fhorchéimneach na tíre sin lena chritéir chomhaltais;

B. de bhrí, in 2019, go raibh tréimhse thoghchánaíochta chigilteach san Úcráin, ar leibhéal 
na huachtaránachta agus ar leibhéal na parlaiminte araon, agus de bhrí gur cheart an 
chaoi ar dhéileáil sí leis an tréimhse sin a mholadh;

C. de bhrí go bhfuil luas coinnithe i gcónaí le gníomhaíocht reachtach san Úcráin, amanna 
chun aimhleasa an ghrinnscrúdaithe pharlaimintigh agus cháilíocht na reachtaíochta;

D. de bhrí go bhfuil céimeanna maithe chun cinn déanta ag an Úcráin ina conair ionsar 
rapprochement leis an Aontas, ach mar sin féin go bhfuil roinnt de na hathchóirithe fós 
le tabhairt i gcrích agus go bhfuil bearta breise fós le glacadh ionas nach dtarlóidh aon 
sleamhnú siar;

E. de bhrí nach bhfuil acmhainneacht iomlán na n-athchóirithe atá glactha fós tugtha chun 
fíre mar gheall ar éagobhsaíochtaí institiúideacha agus codarsnachtaí inmheánacha;

F. de bhrí go bhfuil an tacaíocht don nuachóiriú, don dí-olagarú, don athchóiriú agus don 
chomhrac in aghaidh an éillithe fós an-ard i measc shaoránaigh na hÚcráine;

G. de bhrí, roimh an ráig de phaindéim COVID-19, go raibh geilleagar na hÚcráine fillte ar 
an gcobhsaíocht agus go raibh an geilleagar ag fás le ráta sásúil;

H. de bhrí go n-éilíonn an ghéarchéim dhomhanda reatha go mbeadh cur chuige 
comhordaithe ann mar aon le pacáistí eisceachtúla de bhearta tacaíochta;

I. de bhrí go bhfuil neamhspleáchas, flaithiúnas agus comhtháthú críochach na hÚcráine 
fós á chreimeadh ag an gcoinbhleacht neamhréitithe in oirthear na tíre agus ag an 
bhforghabháil atá fós ag an Rúis ar chodanna móra de Donbas agus ar chríoch iomlán 

4 IO L 165, 27.5.2020, lch. 31.
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na Crimé;

Luachanna coiteanna agus prionsabail ghinearálta

1. ag tabhairt dá haire gur treoirphlean don athchóiriú atá in CC/LDCST agus á chur i 
bhfáth a ríthábhachtaí atá sé, go háirithe sa tráth eisceachtúil seo;

2. á chur in iúl gur geal léi na pacáistí cabhrach gan fasach, lena n-áirítear cúnamh 
macrairgeadais, atá curtha ar fáil ag an Aontas don Úcráin chun cabhrú léi déileáil le 
géarchéim COVID-19;

3. á chur in iúl gur díol sásaimh di go ndearnadh a mhisin bhreathnóireachta chuig 
toghcháin uachtaránachta agus pharlaiminte na hÚcráine in 2019 a mheasúnú go 
foriomlán mar ghníomh a bhí iomaitheach, dea-riartha agus bainistithe ar bhealach 
éifeachtach;

4. á iarraidh ar an gCoimisiún sásraí cáilíochtúla a fhorbairt agus a chur chun feidhme 
chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na n-athchóirithe, lena n-áirítear 
tagarmharcanna soiléire, ag an Úcráin;

Athchóirithe agus creat institiúideach

5. á chur in iúl gur geal léi an dul chun cinn atá déanta ag an Úcráin ó thaobh a cuid 
tiomantas atá cumhdaithe in CC a chomhall, go háirithe i réimsí na talmhaíochta, an 
fhuinnimh, na baincéireachta, an díláraithe agus na nósanna imeachta toghchánacha; á 
chur in iúl, áfach, gur díol buartha di nach raibh, de réir shásra athbhreithnithe CC 
(‘Cuisle CC’), ach 37 % de na cúraimí a bhain le cur chun feidhme CC tugtha chun 
críche in 2019;

6. á chur in iúl gur geal léi an Treochlár Comhpháirteach Rialtais-Parlaiminte a glacadh in 
2018 agus cruthú ardáin chomhpháirtigh le haghaidh lánpháirtiú Eorpach i Samhain 
2019;

7. ag moladh na hÚcráine as an dul chun cinn atá déanta aici ó thaobh athchóiriú a 
riaracháin phoiblí agus as cód toghcháin nua a ghlacadh i mí na Nollag 2019;

8. á chur in iúl gur geal léi an t-athchóiriú don dílárú a tionscnaíodh in 2018 agus ag 
spreagadh na hÚcráine leis an athchóiriú sin a thabhairt chun críche;

9. ag spreagadh na hÚcráine le tabhairt faoi dhaingniú Reacht na Róimhe den Chúirt 
Choiriúil Idirnáisiúnta agus Choinbhinsiún Iostanbúl chun foréigean in aghaidh na 
mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac;

Comhar i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (CBES)

10. ag tréaslú leis an Úcráin as a stádas nua mar Chomhpháirtí um Dheiseanna Feabhsaithe 
de chuid ECAT;

11. ag atreisiú tacaíocht bhuanseasmhach agus tiomantas an Aontais i leith neamhspleáchas, 
flaithiúnas agus sláine chríochach na hÚcráine laistigh dá teorainneacha atá aitheanta go 
hidirnáisiúnta, agus a tacaíocht do na smachtbhannaí comhordaithe idirnáisiúnta ar 
Rialtas na Rúise agus a ghníomhairí atá ag baint an bhoinn de shláine chríochach na 
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tíre, agus go leanfaidh sí den tacaíocht sin go dtí go mbeidh na coinníollacha ábhartha 
go léir le haghaidh ardú na smachtbhannaí sin comhlíonta;

12. ag tabhairt dá haire gur ghlac Parlaimint na hÚcráine, i Meitheamh 2018, an dlí um 
shlándáil náisiúnta; á spreagadh, áfach, reachtaíocht bhreise a ghlacadh a mbeidh sé mar 
aidhm léi teorainn a chur le hinniúlachtaí sheirbhís slándála na hÚcráine (SSU) ar 
mhaithe leis an tseirbhís sin a athrú ó bhonn chun fíorghníomhaireacht 
frithfhaisnéisíochta agus frithsceimhlitheoireachta a dhéanamh di;

Ceartas, saoirse agus slándáil

13. á chur in iúl gur díol sásaimh di go bhfuil an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Chosc an 
Éillithe (NAPC) athbhunaithe agus gur chuir an Ardchúirt Fhrith-Éillithe tús lena cuid 
oibre i Meán Fómhair 2019; á chur in iúl gur oth léi, áfach, an líon íseal breithiúnas atá 
tugtha go dtí seo, chomh maith leis an bhfíoras nach bhfuil straitéis chuimsitheach 
frithéillithe ann ó 2017;

14. á chur in iúl gur oth léi go bhfuil an córas breithiúnais fós ar cheann de na hinstitiúidí is 
lú muinín ann san Úcráin agus gur díol buartha di an staid ina bhfuil sé ó bhí athchóiriú 
Dheireadh Fómhair 2019 ann;

15. á chur in iúl gur geal léi athchóiriú oifig an Ionchúisitheora Ghinearálta a tionscnaíodh i 
Meán Fómhair 2019 agus á chur i bhfáth gur gá neamhspleáchas iomlán na hoifige sin a 
áirithiú; ag spreagadh údaráis na hÚcráine chun athchóiriú a dhéanamh ar an gCúirt 
Uachtarach i lánchomhlíonadh thuairim Uimh. 969/2019 ó Choimisiún na Veinéise;

Cearta an duine agus saoirsí bunúsacha

16. ag cáineadh na sáruithe ar chearta an duine agus ar shaoirsí bunúsacha atá á ndéanamh 
ag na fórsaí forghabhála sa Chrimé agus in Donbas;

17. ag tabhairt dá haire go bhfuil dlí ann a thacaíonn le feidhmiú na hÚcráinise mar theanga 
stáit agus á iarraidh ar údaráis na hÚcráine an dlí sin a chur chun feidhme i gcomhréir 
leis na moltaí atá i dtuairim Uimh. 960/2019 ó Choimisiún na Veinéise;

Comhar trádála agus eacnamaíoch 

18. á chur in iúl gur geal léi an méadú suntasach atá tagtha ar an sreabh trádála idir AE agus 
an Úcráin, agus mar thoradh air sin gurb é an tAontas anois an comhpháirtí trádála is 
mó atá ag an Úcráin;

19. ag moladh na gcéimeanna ar aghaidh atá déanta ag an Úcráin ina cóineasú rialála le 
acquis AE agus go ndearna sí straitéis sláintíochta agus fíteasláintíochta a ghlacadh i 
Samhain 2019;

20. ag tabhairt dá haire go bhfuil dul chun cinn breise déanta ó thaobh nósanna imeachta 
custam agus teorann na hÚcráine a ailíniú leo sin atá ag an Aontas; ag moladh Rialtas 
na hÚcráine as straitéis le haghaidh bainistiú comhtháite teorainneacha go dtí 2025 a 
ghlacadh i mBealtaine 2020 agus as plean gníomhaíochta 2020-2022 ina dhiaidh sin;

21. á chur in iúl gur geal léi gur glacadh an dlí um láimhdeachas talún feirme i Márta 2020 
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agus, i mBealtaine 2020, gur glacadh an dlí um fheabhsú ionstraimí áirithe maidir le 
rialáil gníomhaíochta baincéireachta, a threisíonn an córas baincéireachta agus a 
choisceann PrivatBank a thabhairt ar ais dá iar-úinéirí;

22. ag tathant ar an Úcráin céimeanna breise chun cinn a dhéanamh i bpríobháidiú fiontar 
faoi stát-úinéireacht agus á iarraidh uirthi an moratóir ar onnmhairithe adhmaid 
neamhphróiseáilte a ardú;

Fuinneamh, an comhshaol agus an t-athrú aeráide

23. á chur in iúl gur geal léi go ndearnadh díchuachadh Naftohaz a thabhairt chun críche in 
2019 agus gur cruthaíodh oibreoir neamhspleách dleathach don chóras tarchuir gáis i 
gcomhréir le tríú pacáiste fuinnimh an Aontais;

24. á chur in iúl gur oth léi nach bhfuil an margadh nua mórdhíola sa leictreachas, a 
thosaigh ag oibriú san Úcráin i mí Iúil 2019, fós iomaitheach;

25. á mholadh gur ghlac Rialtas na hÚcráine, i bhFeabhra 2019, straitéis don bheartas 
comhshaoil stáit go dtí 2030 chomh maith le plean náisiúnta um bainistiú dramhaíola; 
ag tathant ar an Úcráin dul i mbun gnímh chun deireadh a chur leis an damáiste 
comhshaoil atá á dhéanamh de bhar saothrú neamhdhleathach agus neamh-inbhuanaithe 
acmhainní nádúrtha, amhail lománaíocht neamhdhleathach fhoraoisí cianaosta Shléibhte 
Cairp, go háirithe i dtaca le tionscadal neamhdhleathach ionad scíála Svydovets;

Forálacha institiúideacha

26. á chur in iúl gur díol sásaimh di toradh na gcruinnithe leanúnacha atá ar siúl agus na 
ngníomhaíochtaí atá déanta i gcomhthéacs Idirphlé Jean Monnet;

27. á athdhearbhú gur iarr sí go mbunófaí Ollscoil Chomhpháirtíocht an Oirthir san Úcráin 
agus á iarraidh ar institiúidí an Aontais cláir oiliúna do ghairmithe dlí na hÚcráine a 
atreisiú agus a leathnú;

°

° °

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


