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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le cur chun feidhme an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála – tuarascáil 
bhliantúil 2019
(2020/2206(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don tuarascáil bhliantúil ón gComhairle chuig Parlaimint na hEorpa maidir 
leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála,

– ag féachaint do Theideal V den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE);

– ag féachaint do Chairt na Náisiún Aontaithe agus d’Ionstraim Chríochnaitheach 
Heilsincí 1975 de chuid na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip 
(ESCE),

– ag féachaint don dearbhú ó Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála (VP/HR) maidir le cuntasacht 
pholaitiúil1,

– ag féachaint don rún ó Chomhthionól na Náisiún Aontaithe, dar teideal ‘I mbun 
athraithe:  Clár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe’, an 25 Meán Fómhair 2015,

– ag féachaint do Straitéis Dhomhanda an Aontais Eorpaigh maidir le Beartas Eachtrach 
agus Slándála an 28 Meitheamh 2016,

– ag féachaint don teachtaireacht chomhpháirteach ón gCoimisiún agus ó Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála an 8 Aibreán 2020 maidir 
le Freagairt dhomhanda AE do COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– ag féachaint don teachtaireacht chomhpháirteach ón gCoimisiún agus ó Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála an 10 Meitheamh 2020 dar 
teideal ‘Dul i ngleic le bréagaisnéis maidir le COVID-19 – na fíorais a bheith ceart’,

– ag féachaint dá rún dár dáta an 17 Aibreán 2020 maidir le gníomhaíocht chomhordaithe 
AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac2,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle maidir le Slándáil agus Cosaint an 17 
Meitheamh 2020,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 9 Meán Fómhair 2020 dar teideal 
‘Tuarascáil Réamhamhairc Straitéisigh – an Bealach ar aghaidh a leagan amach i dtreo 
Eoraip níos athléimní’,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

1 IO C 210, 3.8.2010, lch. 1.
2Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0054.
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– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0000/2020),

A. de bhrí go bhfuil sé de dhualgas agus de fhreagracht ar an bParlaimint a 
formhaoirseacht dhaonlathach ar an gcomhbheartas eachtrach agus slándála (CBES) 
agus ar an gcomhbheartas slándála agus cosanta (CSDP) a fheidhmiú agus gur cheart di 
na modhanna riachtanacha agus éifeachtacha a fháil chun an ról sin a chomhlíonadh;

B. de bhrí, i gcomhthéacs phaindéim COVID-19, go bhfuil meath tagtha ar dhaonlathas, ar 
chearta an duine agus ar chearta bunúsacha i roinnt mhaith áiteanna ar fud an domhain, 
go bhfuil méadú tagtha ar fheachtais bhréagaisnéise agus ar chibearionsaithe, mar aon le 
treochtaí leithliseacha agus coimhlint– seachas comhoibriú iltaobhach;

C. de bhrí gur garbhagairtí ar leasanna agus ar thionchar AE iad dúshláin amhail 
athbheocan an phobalachais agus an údarásaíochais, na hionsaithe i gcoinne an 
daonlathais liobrálaigh agus i gcoinne an iltaobhachais, i dteannta iomaíocht idir na 
cumhachtaí móra, arb iomaíocht í atá athraithe ina coimhlint, go háirithe idir na Stáit 
Aontaithe agus an tSín,

D. de bhrí go bhféadfadh an timpeallacht slándála idirnáisiúnta dul in olcas de bharr 
phaindéim COVID-19; de bhrí go bhfuil na bagairtí a bhí ag teacht chun cinn sna 
blianta roimhe sin, lena n-áirítear cibearbhagairtí agus paindéimí, ina mbagairtí iarmhír 
anois;

An tAontas Eorpach a shuí mar ‘rogha chomhpháirtí’ in ord geopholaitiúil atá ag athrú

1. á thabhairt chun suntais gur oscailt súl é paindéim COVID-19 ar an ngá le beartas 
eachtrach agus slándála AE atá níos láidre, níos aontaithe agus níos teanntásaí chun a 
chumasú don Aontas ról lárnach ceannaireachta a ghlacadh ar an ardán idirnáisiúnta 
agus chun a luachanna agus a leasanna a chur chun cinn ar bhonn níos cinntithí ar fud 
an domhain;

2. ag cosaint ról AE mar chomhpháirtí iontaofa ar fud an domhain, mar ‘rogha 
chomhpháirtí’ tosaíochta do thríú páirtithe, mar bhróicéir macánta, gníomhaí agus 
idirghabhálaí prionsabálta le haghaidh réiteach coinbhleachta, ach gan a bheith 
ceartaiseach, mar phríomhthionscóir an chreata iltaobhaigh agus mar phríomhranníocóir 
dó, ach atá réidh mar sin féin chun gníomhú go féinrialaitheach nuair is gá chun 
leasanna AE agus síocháin agus cobhsaíocht idirnáisiúnta a chosaint, bunaithe ar 
phrionsabail agus luachanna Chairt na Náisiún Aontaithe; á chur in iúl go bhfuil sí den 
tuairim go bhfuil bealaí cruthaitheacha ag teastáil chun méadú a dhéanamh ar thionchar 
AE ar bhonn domhanda agus chun a shamhail de chumhacht dhearfach a chur chun cinn 
ar fud an domhain;

3. á chur i bhfáth gur cheart go spreagfaí an tAontas níos mó comhaontais stráitéiseacha le 
daonlathais atá ar aon intinn a dhéanamh agus comhghuaillíochtaí ad hoc le 
comhpháirtithe eile a fhorbairt i gcás inar gá de bharr éagobhsaíocht an domhain atá ag 
dul i méid agus teacht chun cinn na ndúshlán domhanda gan fasach, go háirithe an t-
athrú aeráide, rioscaí a bhaineann leis an tsláinte agus cibearionsaithe;

4. ina leith sin, á áitiú go bhfuil sé tábhachtach neartú a dhéanamh ar chomhpháirtíocht AE 
leis na Náisiúin Aontaithe agus ECAT, agus comhar a dhoimhniú freisin le 
heagraíochtaí amhail Comhairle na hEorpa, ESCE, Comhlachas Náisiúin na hÁise 
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Thoir Theas (ASEAN), an tAontas Afracach agus Mercosur;

5. á chur in iúl gur cúis bhuartha di scála na bhfeachtas bréagaisnéise státurraithe nach 
bhfacthas a leithéid cheana, cúbláil faisnéise agus úsáid faisnéise mar arm, lena n-
áirítear ag gníomhaithe stáit a bhfuil rún mailíseach acu; á chur in iúl gur geal léi 
freagairt thapa institiúidí AE ar an dúshlán sin, amhail bunú coiste speisialta nua sa 
Pharlaimint lena ndíreofar ar chur isteach eachtrach ar na próisis dhaonlathacha san 
Aontas, lena n-áirítear bréagaisnéis;

6. á áitiú gur cheart go mbeadh cur chun cinn an daonlathais, cosaint chearta an duine agus 
cur chun cinn na gcearta bunúsacha, lena n-áirítear saoirse reiligiúin nó creidimh, agus 
cearta na gCríostaithe, mar threoir ag beartas eachtrach agus slándála AE; á chur in iúl 
gur geal léi, i ndáil leis sin, cinneadh ón gCoimisiún a rinneadh le déanaí maidir le 
hathnuachan a dhéanamh ar shainordú an Toscaire Speisialta um chur chun cinn saoirse 
reiligiúin agus creidimh lasmuigh den Aontas Eorpach;

Leibhéal nua uaillmhéine do CBES: cur chuige réigiúnacha stráitéiseacha atá bunaithe ar 
thoil pholaitiúil níos láidre

7. á mheabhrú nach bhfuil acmhainneacht leordhóthanach agus acmhainní 
leordhóthanacha ag aon Bhallstát AE amháin chun dul i ngleic go héifeachtach le 
dúshláin idirnáisiúnta atá ann faoi láthair,  á mheas, sa chomhthéacs sin, go bhfuil 
fíorthoil pholaitiúil níos láidre ar thaobh Bhallstáit AE ag teastáil ó AE thar aon ní eile 
chun spriocanna beartais eachtraigh AE a shaothrú go comhpháirteach agus chun 
iarrachtaí na dtríú tíortha an tAontas a scaradh, a chomhrac;

8. á iarraidh an athuair go ndéanfar athbhreithniú ar Straitéis Dhomhanda an Aontais chun 
ceachtanna a fhoghlaim ó dhinimic nua gheopholaitiúil, ó bhagairtí reatha agus ó na 
dúshláin a bhfuiltear ag súil leo, agus chun athmheasúnú a dhéanamh ar spriocanna agus 
modhanna CBES; á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé go ndéanfadh an tAontas 
a uathriail straitéiseach a neartú chun a leasanna agus a luachanna a chosaint sa domhan 
a bheidh ann tar éis na paindéime, trí dhul thar chúrsaí eacnamaíocha agus trádála chun 
slándáil agus cosaint a chuimsiú freisin;

9. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhfuil acmhainneacht mhór neamhshaothraithe 
fós ann maidir le gach gné de chumhacht chrua agus bhog ghníomhaíocht sheachtrach 
AE a chomhcheangal agus a chomhtháthú chun spriocanna CBES a bhaint amach; á 
mheabhrú, i ndáil leis sin, gur colún tábhachtach de bheartas eachtrach AE í 
taidhleoireacht Pharlaimint na hEorpa, a bhfuil a chuid ionstraimí agus bealaí 
leithleacha agus comhlántacha féin aige; á chreidiúint, dá bhrí sin, gur cheart Parlaimint 
na hEorpa a aithint mar chuid lárnach de chur chuige ‘Fhoireann na hEorpa’ arna chur 
chun cinn ag an gCoimisiún agus ag an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 
(SEGS);

10. á thabhairt chun suntais gur cheart go leanfadh rialacha soiléire maidir leis na doiciméid 
ábhartha a chomhroinnt, lena n-áirítear dréacht-stráitéisí, as forálacha Chonradh an 
Aontais maidir le dul i gcomhairle le faisnéis agus maidir le faisnéis a chur ar fáil don 
Pharlaimint, i réimse CBES; á mheas nach bunús iomchuí é ‘an dearbhú maidir le 
cuntasacht pholaitiúil’ a thuilleadh don chaidreamh idir an Pharlaimint agus VP/HR 
agus gur cheart comhaontú idirinstitiúideach teacht ina ionad; á mheabhrú, thairis sin, 
gur iarr sí go ndéanfaí athbhreithniú ar chinneadh ón gComhairle lena mbunaítear 
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SEGS;

11. á chur in iúl gurb oth léi an easpa dul chun cinn maidir le feabhas a chur ar phróiseas 
cinnteoireachta i ndáil le hábhair CBES, a mbíonn tionchar aige ar éifeachtúlacht, ar 
luas na gníomhaíochta agus ar inchreidteacht ghníomhaíocht AE ar an ardán 
idirnáisiúnta; á iarraidh ar na Ballstáit teacht ar chomhaontú chun bogadh ón 
aontoilíocht go vótáil trí thromlach cáilithe i réimsí áirithe de CBES;

12. á áitiú go nglacfar le sásra smachtbhannaí spriocdhírithe AE maidir le cearta an duine 
agus go gcuirfear é chun feidhme gan mhoill (Gníomh Magnitsky AE);

13. ag tacú le coincheap an Chomhairle Slándála Eorpaí chun feabhas a chur ar 
chomhleanúnachas agus ar thionchar bheartas eachtrach agus slándála AE;

14. á aithint go mbíonn tionchar díreach ag cobhsaíocht, slándáil agus rathúnas na mBalcán 
Thiar agus thíortha Comharsanachta an Oirthir agus an Deiscirt ar chobhsaíocht an 
Aontais féin, á iarraidh go mbeidh ról níos gníomhaí, níos aontaithe agus níos éifeachtaí 
ag AE i réiteach síochánta an teannais agus na gcoinbhleachtaí atá ar siúl, go háirithe sa 
Bhealarúis, san Úcráin, sa Liobáin, sa tSiria agus sa Libia, agus i gcosc a chur le haon 
choinbhleachtaí sa chomharsanacht a bheidh ann amach anseo;

15. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim nach mór do AE straitéis fhoriomlán dá 
chaidreamh meántéarmach agus fadtéarmach leis an Tuirc a shainiú go práinneach, go 
háirithe i bhfianaise an ghéaraithe atá ar siúl faoi láthair sa Mheánmhuir Thoir;

16. á chur i bhfios go láidir gur chun leasa AE agus na Ríochta Aontaithe araon atá sé, go 
háirithe de bharr a  ngaireachta geografaí, teacht ar chomhaontú maidir le freagairtí 
comhchoiteanna chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin a bhaineann leis an mbeartas 
eachtrach, slándála agus cosanta;

17. á iarraidh go mbeidh comhpháirtíocht thrasatlantach níos láidre ann chun dul i ngleic 
leis na dúshláin agus na géarchéimeanna eachtracha agus slándála reatha, go háirithe an 
éigeandáil sláinte poiblí atá ann faoi láthair agus na dúshláin eacnamaíocha agus 
polaitiúla lena ngabhann;

18. á iarraidh go ndéanfar seasamh láidir aontaithe i leith Chónaidhm na Rúise a 
chothabháil, lena n-áirítear maidir leis an gcóras smachtbhannaí, go háirithe i bhfianaise 
na bhforbairtí leanúnacha a bhaineann leis an iarracht Alexei Navalny a fheallmharú;

19. á chur in iúl gur geal léi na hiarrachtaí reatha chun Straitéis AE-an Afraic a athdhearadh 
agus chun uasghrádú  suntasach a dhéanamh uirthi, lena n-áirítear ó thaobh slándála 
agus comhair de; á iarraidh go mbeidh cur chuige comhchoiteann AE ann chun 
infheictheacht agus tiomantas AE san Afraic a neartú;

20. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé go ndéanfadh AE cur chuige aontaithe, 
réadúil agus éifeachtach i leith na Síne a shaothrú, lenar cheart dó caidreamh 
eacnamaíoch níos cothroime agus níos cómhalartaí a lorg go réamhghníomhach agus go 
treallúsach, bunaithe ar ár luachanna agus ár leasanna;

21. á chur i bhfios go láidir gur gá do AE aird níos mó a thabhairt ar réigiúin straitéiseacha, 
a bhfuil níos mó aird idirnáisiúnta á tabhairt orthu i gcónaí, amhail, i measc réigiún eile, 
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an tArtach, mar aon le réigiún an Aigéin Chiúin agus na hAigéine, áit a bhfuil an tSín ag 
saothrú beartas leathnaithe nach mór do AE freagairt chomhleanúnach a fhorbairt ina 
leith; á chur in iúl gur geal léi na hiarrachtaí chun forbairt a dhéanamh ar stráitéis Ind-
Chiúin-Aigéanach de chuid na hEorpa atá dírithe ar phrionsabail agus ar leasanna AE;

Acmhainneachtaí agus modhanna AE i CBES a neartú

22. á chur i bhfáth go dtacaíonn sí le comhbheartas cosanta a chumadh agus a chur chun 
cinn go forchéimnitheach agus le haontas cosanta lánfheidhme a bhunú; á chur in iúl 
gur geal léi, ina leith sin, an cuspóir maidir le Compás Straitéiseach a ghlacadh in 2022;

23. á chur i bhfáth nach mór do AE ról ceannaireachta domhanda a ghlacadh chun dul i 
ngleic le hiarmhairtí na paindéime, a éilíonn acmhainní airgeadais leordhóthanacha; á 
thabhairt chun suntais go bhfuil gá le creat airgeadais ilbhliantúil (CAI) níos 
uaillmhianaí i réimse na gníomhaíochta seachtraí agus na slándála, lena n-áirítear 
leithdháiltí mhéadaithe don Ionstraim um Chomharsanacht, um Fhorbairt agus um 
Chomhar Idirnáisiúnta (NDICI), don Chiste Eorpach Cosanta (EDF), don 
tsoghluaisteacht mhíleata agus don tSaoráid Eorpach Síochána; ag cur béim ar an 
bhfíoras nach mór don Pharlaimint a bheith rannpháirteach ar bhealach fónta i stiúradh 
agus i rialú stráitéiseach na n-ionstraimí nua maoinithe sheachtraigh;

24. á iarraidh go neartófar acmhainneachtaí cosanta, go háirithe trí mhaoiniú 
leordhóthanach don Bhuanchomhar Struchtúrtha (PESCO), don EDF, don 
tsoghluaisteacht mhíleata agus do Chlár Spáis an Aontais Eorpaigh; á chur i bhfios go 
láidir gur gá go mbeadh tuilleadh comhleanúnachais ann i measc uirlisí AE i gcomhar 
cosanta AE; á iarraidh ar thacaíocht agus ar fhoireann mhéadaithe, agus ar acmhainní 
buiséadacha leormhaithe don Roinn um Chumarsáid Straitéiseach de chuid SEGS;

25. ag tarraingt aird ar na rioscaí meántéarmacha agus fadtéarmacha nach mór do CBES 
aghaidh a thabhairt orthu amach anseo, lena n-áirítear na rioscaí slándála a bhaineann 
leis an athrú aeráide, cibearbhagairtí, an spásrás, agus teicneolaíochtaí atá ag teacht 
chun cinn;

26. á chur in iúl gur geal léi an t-anailísiú do thionscnamh faisnéisbhunaithe ar bhagairtí 
arna dhéanamh ag VP/HR faoi láthair, atá ina thúsphointe le haghaidh an Chompáis 
Straitéisigh a bheidh ann amach anseo, agus á iarraidh go mbeidh díospóireacht sa 
Pharlaimint maidir le toradh an anailísithe sin; á chur in iúl gur geal léi cur chuige nua 
an Choimisiúin chun fadbhreathnaitheacht straitéiseach a leabú i gceapadh beartas AE, 
lena n-áirítear maidir le hábhair eachtracha agus shlándála;

°

° °

27. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig Uachtarán na Comhairle 
Eorpaí, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála, agus chuig na Ballstáit.


