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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar chur chun feidhme an Chomhbheartais Tráchtála agus Cosanta – tuarascáil 
bhliantúil 2020
(2020/2207(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do Chonradh Liospóin,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle Eorpach an 20 Nollaig 2013, an 26 
Meitheamh 2015, an 15 Nollaig 2016, an 22 Meitheamh 2017, an 28 Meitheamh 2018, 
an 14 Nollaig 2018, an 20 Meitheamh 2019, an 12 Nollaig 2019 agus an 21 Iúil 2020,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhbheartas Slándála agus Cosanta an 25 Samhain 
2013, an 18 Samhain 2014, an 18 Bealtaine 2015, an 27 Meitheamh 2016, an 14 
Samhain 2016, an 18 Bealtaine 2017, an 17 Iúil 2017, an 25 Meitheamh 2018, an 17 
Meitheamh 2019 agus an 17 Meitheamh 2020,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag 
teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le comhshocrú sibhialtach CBSC,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle maidir le Mná, an tSíocháin agus an 
tSlándáil an 10 Nollaig 2018,

– ag féachaint don chinneadh ón gComhairle (CBES) 2019/797 an 17 Bealtaine 2019 
maidir le bearta sriantacha i gcoinne cibirionsaithe a chuireann an tAontas nó a 
Bhallstáit i mbaol1,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle maidir le hiarrachtaí comhlántacha chun an 
athléimneacht a fheabhsú agus chun bagairtí hibrideacha a chomhrac an 10 Nollaig 
2019,

– ag féachaint don doiciméad dar teideal 'Fís chomhroinnte, Comhghníomhaíocht: Eoraip 
níos láidre – Straitéis Dhomhanda maidir le Beartas Eachtrach agus Slándála an Aontais 
Eorpaigh,’ ó Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí 
Eachtracha agus don Bheartas Slándála (VP/HR) an 28 Meitheamh 2016,

– ag féachaint don Teachtaireacht Chomhpháirteach chuig Parlaimint na hEorpa agus 
chuig an gComhairle i ndáil leis an bPlean Gníomhaíochta maidir leis an 
tSoghluaisteacht Mhíleata an 28 Márta 2018 (JOIN(2018)0005),

– ag féachaint do dhearbhuithe comhpháirteacha an 8 Iúil 2016 agus an 12 Iúil 2018 ó 
Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus ó Uachtarán an Choimisiúin agus ó Ardrúnaí 
ECAT,

– ag féachaint don tacar comhchoiteann de 42 thogra a d’fhormhuinigh Comhairlí an 

1 IO L 129I, 17.5.2019, lch. 13.
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Aontais agus ECAT ar an 6 Nollaig 2016 agus na tuarascálacha ar dhul chun cinn an 14 
Meitheamh agus an 5 Nollaig 2017 maidir lena gcur chun feidhme, agus don tacar nua 
de 32 thogra a d’fhormhuinigh an dá Chomhairle ar an 5 Nollaig 2017,

– ag féachaint don Chúigiú tuarascáil ar dhul chun cinn maidir le cur chun feidhme an 
tacair chomhchoitinn de thograí a d’fhormhuinigh Comhairlí an Aontais agus ECAT ar 
an 6 Nollaig 2016 agus ar an 5 Nollaig 2017

– ag féachaint don Dara Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn i dtaca le tosaíochtaí 2019-2021 
AE-NA maidir le hoibríochtaí síochána agus bainistiú géarchéime,

– ag féachaint do Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, agus aird ar 
leith á tabhairt ar SDG 16 arb é is aidhm dó sochaithe síochánta agus cuimsitheacha a 
chur chun cinn  d’fhorbairt inbhuanaithe,

– ag féachaint do Chlár Oibre na Náisiún Aontaithe maidir le Dí-armáil – Ár dTodhchaí 
Choiteann a Shlánú,

– ag féachaint d’athbhreithniú CIE Uimh. 09/2019 maidir le Cosaint Eorpach,

– ag féachaint do na rúin uaithi an 14 Nollaig 20162, an 13 Nollaig 20173, an 12 Nollaig 
20184 agus an 15 Eanáir 20205 maidir le cur chun feidhme an chomhbheartais 
eachtraigh agus slándála,

– ag féachaint don rún uaithi an 13 Meitheamh 2018 maidir leis an gcaidreamh idir AE 
agus ECAT6,

– ag féachaint dá moladh chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála i ndáil le hullmhú phróiseas athbhreithnithe 2020 ar Neamhleathadh Arm 
Núicléach (NPT), le rialú arm núicléach agus le roghanna maidir le dí-armáil núicléach,

– ag féachaint don rún uaithi an 17 Meán Fómhair 2020 maidir le honnmhairiú arm: 
Comhsheasamh 2008/944/CBES a chur chun feidhme7,

– ag féachaint don rún uaithi an 14 Feabhra 2019 maidir le Conradh INF amach anseo 
agus don tionchar ar an Aontas Eorpach8,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCiste Eorpach Cosanta 2021-2027  (A8-0412/2018),

– ag féachaint dá moladh chuig an gComhairle maidir leis an gcinneadh lena mbunaítear 
Saoráid Eorpach Síochána9,

2 IO C 224, 27.6.2018, lch. 50.
3 IO C 369, 11.10.2018, lch. 36.
4 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0514.
5 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0008.
6 IO C 28, 27.1.2020, lch. 49.
7 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0224.
8 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0130.
9 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0330.
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– ag féachaint don rún uaithi an 12 Meán Fómhair 2018 maidir le córais arm 
uathrialaitheach10,

– ag féachaint don rún uaithi an 23 Iúil 2020 maidir leis na conclúidí ón gcruinniú 
urghnách den Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil 202011,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

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

1. ag meabhrú uaillmhian an Aontais a bheith ina ghníomhaí domhanda ar son na 
síochána, agus ag iarraidh go mbeidh a chuid gníomhaíochtaí agus beartas ag féachaint 
leis an tsíocháin agus an tslándáil idirnáisiúnta a chaomhnú agus le tacaíocht a thabhairt 
don ord idirnáisiúnta riailbhunaithe;

2. á chur i bhfáth, i bhfianaise na mbagairtí ilghnéitheacha atá ann faoi láthair agus atá ag 
dul i méid, go bhféadfadh sé go mbeadh ar an Aontas aghaidh a thabhairt ar na bagairtí 
sin i ndomhan an-ilpholach ina bhfuil sárchumhachtaí neamhiontaofa, agus nach 
mbeadh sé d’acmhainn ach ag an údarás atá ag an Aontas ina iomláine an tsíocháin, an 
tslándáil dhaonna, an fhorbairt inbhuanaithe agus an daonlathas a ghnóthú;

3. á chur in iúl gur geal léi an dul chun cinn atá déanta i gcur chun feidhme an 
Chomhbheartais Slándála agus Cosanta; á chur in iúl gur díol sásaimh di go bhfuil rún 
ag an Aontas fós cur lena chumas gníomhú mar sholáthróir slándála domhanda trí 
mhisin agus oibríochtaí CBSC dá chuid, agus tacú le síocháin agus rathúnas 
inbhuanaithe agus chun coinbhleachtaí ar fud an domhain a shárú;

4. á chur in iúl gur geal léi an fógra ó VP/HR, go dtíolacfar anailís, faoi dheireadh na 
bliana 2020, ar bhagairtí agus dúshláin chomhchoiteanna, rud a chuirfidh bonn faoi 
Chompás Straitéiseach a fhorbairt; á iarraidh ar VP/HR an anailís sin a chur faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa a luaithe is féidir; ag tabhairt dá haire go soláthrófar leis an 
gCoiste Straitéiseach an treoraíocht agus na cuspóirí chun anailís straitéiseach an 
Aontais agus leibhéal na huaillmhéine a leagan amach go soiléir sna ceithre 
phríomhréimse de bhainistiú géarchéime, athléimneacht, acmhainneachtaí agus 
comhpháirtíochtaí tráth nach déanaí ná 2022;

5. tá sé á bheartú aici tuarascálacha agus moltaí a chur le chéile maidir le príomhréimsí an 
Choiste Straitéisigh, chun treoir pharlaiminteach a chur ar fáil;

6. ag cur béim ar a thábhachtaí atá cobhsaíocht, slándáil agus rathúnas inbhuanaithe don 
Aontas ina chomharsanacht;

7. ag athdhearbhú a tiomantais do neamhspleáchas, ceannasacht agus iomláine chríochach 
na hÚcráine agus gach tíre de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir; á chur in iúl gur cúis 
mhór imní di an staid sa Bhealarúis agus á athdhearbhú go dtacaíonn sí le rogha 
cheannasach agus dhaonlathach na ndaoine;

10 IO C 433, 23.12.2019, lch. 86.
11 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0206.
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8. ag tabhairt dá haire go bhfuil codanna móra den Úcráin agus den tSeoirsia fós faoi 
fhorghabháil ag fórsaí míleata Chónaidhm na Rúise, de shárú ar an dlí idirnáisiúnta; ag 
cur in iúl gur ábhar imní di ról na Rúise i ndíchobhsú na síochána agus na slándála sa 
réigiún;

9. ag cur in iúl gur cúis mhór imní di an baol go ndéanfaidh an Tuirc gníomhaíocht 
mhíleata i gcoinne Bhallstáit an Aontais sa Mheánmhuir Thoir, agus an bhagairt sin á 
cáineadh go géar aici;

Uaillmhianta an Aontais Eorpaigh a chomhdhlúthú: éifeachtacht mhisin agus 
oibríochtaí CBSC a neartú

10. ag tabhairt dá haire go bhfuil aon cheann déag de mhisin shibhialtacha agus sé cinn de 
mhisin míleata á n-imscaradh ag an Aontas faoi láthair, ar misin feidhmiúcháin iad trí 
cinn de na misin sin agus ar misin neamhfheidhmiúcháin iad trí cinn díobh sin;

11. is díol sásaimh di an próiseas réigiúnaithe a seoladh d’fhonn gníomhaíocht AE a 
dhéanamh níos éifeachtaí thar theorainneacha G5 na Saiheile;

12. á chur in iúl gur geal léi gur seoladh Oibríocht EUNAVFOR MED Irini, oibríocht ina 
rannchuidítear le síocháin agus cobhsaíocht inbhuanaithe trí thacú le cur chun feidhme 
an tradbhaic arm ar an Libia i gcomhréir le Rún 2526 (2020) ó Chomhairle Slándála na 
Náisiún Aontaithe; á iarraidh ar na Ballstáit tosaíocht a thabhairt do rannchuidiú fórsaí 
agus sócmhainní le gach misean agus oibríocht de chuid CBSC, agus aghaidh a 
thabhairt, go háirithe, ar na heasnaimh atá ann; á iarraidh go sonrach ar na Ballstáit an 
fhaisnéis, an faireachas, an taiscéalaíocht agus na sócmhainní constáblachta is gá a 
shannadh go práinneach chun borradh a chur faoi acmhainneachtaí Oibríocht Irini; á 
iarraidh ar VP/HR leas iomlán a bhaint as sócmhainní an Aontais sa réimse sin, go 
háirithe ionaid satailíte agus faisnéise an Aontais;

13. ag tabhairt dá haire go bhfuil an t-athbhreithniú straitéiseach ar an gCumas Míleata 
Pleanála agus Seolta (MPCC) le tionscnamh in 2020 agus, i bhfianaise thionchar an 
athbhreithnithe sin ar cheannas agus rialú misean agus oibríochtaí míleata, á iarraidh ar 
VP/HR an Pharlaimint a choinneáil ar an eolas go tráthúil faoi na roghanna a roghnófar;

14. is díol sásaimh di an dul chun cinn foriomlán a rinneadh maidir le comhshocrú 
sibhialtach CBSC a chur chun feidhme, arb é is aidhm dó CBSC sibhialtach a dhéanamh 
níos cumasaí, níos éifeachtaí, níos solúbtha agus níos freagrúla ar an leibhéal náisiúnta 
trí Phleananna Náisiúnta Cur Chun Feidhme a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun 
rannchuidiú náisiúnta le CBSC sibhialtach a mhéadú, agus ar leibhéal an Aontais trí 
Chomhphlean Gníomhaíochta a fhorbairt; á iarraidh go ndéanfaí comhshocrú 
sibhialtach CBSC a chur chun feidhme go hiomlán faoi thús shamhradh 2023; á iarraidh 
ar na gníomhaithe ábhartha uile an comhar a threisiú agus leanúint de na sineirgí a 
neartú idir na misin shibhialtacha agus mhíleata a imscartar ar an láthair chéanna; á chur 
in iúl gur geal léi an fógra ó Uachtaránacht na Gearmáine maidir le hIonad Barr 
Feabhais a chur ar bun le haghaidh Bainistiú Géarchéime Sibhialtaí;

15. ag moladh go leanfaí de mhisin agus oibríochtaí CBSC in ainneoin na timpeallachta 
dúshlánaí a d’eascair as paindéim COVID-19; á mholadh go ndéanfaí buiséad, pleanáil 
agus trealamh mhisin agus oibríochtaí CBSC an Aontais a mheasúnú i bhfianaise na 
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gceachtanna a foghlaimíodh ó COVID-19;

16. ag aithint go bhfuil ról ag misin shibhialtacha agus mhíleata CBSC maidir leis an 
tsíocháin a choimeád, coinbhleachtaí a sheachaint agus an tslándáil idirnáisiúnta a 
neartú; ag tathant ar an Aontas feabhas a chur ar a acmhainneacht institiúideach maidir 
le coinbhleachtaí a chosc agus a idirghabháil; á iarraidh go mbeadh cuir chuige ann atá 
íogair ó thaobh coinbhleachta de agus atá dírithe ar an duine lena gcuirtear slándáil an 
duine i gcroílár rannpháirtíocht AE;

17. á iarraidh go ndéanfar an tSaoráid Eorpach Síochána a ghlacadh agus a chur chun 
feidhme go pras, i gcomhréir iomlán leis an gComhsheasamh, le cearta an duine agus 
leis an dlí daonnúil, lena ngabhfaidh forálacha éifeachtacha trédhearcachta, amhail 
foilsiú liosta mionsonraithe de threalamh míleata a chuirtear ar fáil do thíortha 
comhpháirtíochta faoin tSaoráid;

Acmhainneachtaí CBSC atá éifeachtach a fhorbairt

18. is díol sásaimh di tionscnaimh an Aontais um fhorbairt cumais, amhail EDIDP, PESCO 
agus an Ciste Eorpach Cosanta (EDF) a bheidh ann amach anseo, ós rud é gur féidir leo 
rannchuidiú le comhleanúnachas, comhordú agus idir-inoibritheacht níos fearr maidir le 
CBSC AE a chur chun feidhme agus dlúthpháirtíocht, comhtháthú agus athléimneacht 
an Aontais a chomhdhlúthú;

19. á thabhairt dá haire go bhfuil sé ríthábhachtach feabhas a chur ar chomhleanúnachas 
agus comhsheasmhacht uirlisí agus thionscnaimh an Aontais maidir le pleanáil agus 
forbairt um chosaint, sa chaoi go gcruthóidh siad sineirgí agus athneartú frithpháirteach, 
go seachnófar dúbláil agus go n-áiritheofar gur éifeachtúil agus straitéiseach an úsáid a 
bhaintear as acmhainní;

20. á iarraidh go ndéanfar EDF a ghlacadh agus a chur ar bun go pras, lena dtabharfar 
aghaidh ar na tosaíochtaí a bhaineann le forbairt cumais a sainaithníodh san Aontas agus 
ar an gcaoi sin cumas an Aontais oibriú ina ghníomhaí domhanda agus ina sholáthraí 
slándála idirnáisiúnta a chothú;

21. á chur i bhfios go láidir nár cheart go mbainfeadh rannpháirtíocht tríú tíortha in EDF, i 
roinnt cásanna sonracha agus eisceachtúla nuair a bhaineann breisluach do thionscadail 
áirithe leis an rannpháirtíocht sin agus nuair is ar bhonn cómhalartacht éifeachtach a 
dhéantar í, an bonn de chuspóirí EDF;

22. ag dréim go ndéanfar an tAthbhreithniú Straitéiseach ar an gcéad chéim de PESCO faoi 
dheireadh 2020; á mheas gur ionstraim é PESCO a chuireann le comhar cosanta AE atá 
inbhuanaithe agus éifeachtúil, lena bhfeabhsaítear acmhainneachtaí cosanta agus idir-
inoibritheacht na mBallstát rannpháirteach, go háirithe ó thaobh infhaighteacht, 
solúbthacht agus cumas imlonnaithe na bhfórsaí;

23. á iarraidh ar na Ballstáit rannpháirteacha rannpháirtíocht pholaitiúil iomlán a léiriú agus 
dul chun cinn nithiúil a áirithiú ó thaobh tionscadail reatha PESCO a chur chun feidhme 
go pras agus go héifeachtach;

An comhar le Comhpháirtithe Straitéiseacha a neartú
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24. á chur in iúl gur geal léi an dul chun cinn a rinneadh maidir leis an gcomhar idir an 
tAontas agus ECAT ó rinneadh Dearbhú Comhpháirteach i Vársá in 2016; á mholadh an 
dul chun cinn a rinneadh i gcur chun feidhme an tacair chomhchoitinn de thograí mhí na 
Nollag 2017, go háirithe an dlús a cuireadh leis an idirphlé polaitiúil idir an tAontas 
agus ECAT ar gach leibhéal, mar aon leis an idirphlé struchtúrtha maidir leis an 
tsoghluaisteacht mhíleata, na hiarrachtaí chun comhleanúnachas níos fearr a áirithiú idir 
na próisis pleanála um chosaint faoi seach, agus comhar níos dlúithe chun bagairtí 
hibrideacha agus feachtais bhréagaisnéise a chomhrac; á iarraidh ar an Aontas agus ar 
ECAT an comhar a threisíonn a chéile a fheabhsú tuilleadh agus a gComhpháirtíocht 
Straitéiseach a dhoimhniú;

25. á thabhairt chun suntais gurb é ECAT fós an chloch choirnéil do chosaint 
chomhchoiteann na mBallstát sin atá ina gcomhaltaí d’Eagraíocht Chonradh an 
Atlantaigh Thuaidh; á mheabhrú, de réir phrionsabal ‘an tacair aonair d’fhorsaí’, go 
rachaidh forbairt cumas cosanta an Aontais chun tairbhe don Chomhghuaillíocht freisin;

26. ag tacú go mór leis an gComhpháirtíocht Straitéiseach idir an tAontas agus na Náisiúin 
Aontaithe i dtaca le bainistiú géarchéime agus bainistiú géarchéime sibhialtaí, 
síochánaíocht póilíneachta agus mhíleata; is díol sásaimh di an dul chun cinn atá déanta 
i gcur chun feidhme na n-ocht dtosaíocht a sainaithníodh agus a comhaontaíodh go 
comhpháirteach do thosaíochtaí AE-NA 2019-2021 maidir le hoibríochtaí síochána agus 
bainistiú géarchéime; ag tabhairt dá haire go ndearnadh dul chun cinn áirithe i dtaobh 
feabhas a chur ar an gcomhar idir misin agus oibríochtaí sa réimse sin, i dtaca leis an 
gclár oibre maidir le mná, leis an tsíocháin agus an tslándáil (WPS) lena gcuirtear le cur 
chun feidhme Phlean Gníomhaíochta an Aontais maidir le Mná, leis an tSíocháin agus 
an tSlándáil, agus i dtaobh coinbhleachtaí a chosc, agus ar an leibhéal polaitiúil agus 
straitéiseach; á iarraidh ar an Aontas agus ar na Náisiúin Aontaithe deiseanna le go 
mbeidh comhar níos dlúithe ann a fhiosrú tuilleadh, go háirithe maidir le limistéir 
chomhpháirteacha oibríochta, i réimsí ina gcuimsítear pleanáil aistrithe misean, 
socruithe tacaíochta sa réimse, malartú faisnéise lasmuigh de limistéir mhisin agus 
pleanáil theagmhasach i bhfianaise COVID-19, agus i réimse na haeráide agus na 
cosanta chomh maith;

27. á iarraidh go ndéanfaí Rún 1325 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe maidir le 
Mná, an tSíocháin agus an tSlándáil (WPS) a chur chun feidhme ar bhealach níos 
córasaí, anois agus é ionann agus fiche bliain ó glacadh é, agus go ndéanfaí clár oibre 
MSS an Aontais a neartú; á iarraidh go ndéanfar príomhshruthú fiúntach ar inscne i 
gceapadh CBSC AE, go háirithe trí chothromaíocht inscne níos fearr a bhaint amach i 
bpearsanra agus ceannaireacht mhisin agus oibríochtaí CBSC agus trí oiliúint shonrach 
a chur ar an bpearsanra a imlonnaítear;

Athléimneacht agus ullmhacht an Aontais a mhéadú

28. ag cur in iúl gur cúis bhuartha di go bhfuil dúshláin roimh an ord idirnáisiúnta 
riailbhunaithe agus luachanna na síochána, an rathúnais agus na saoirse inbhuanaithe, a 
fhreagraíonn do na dúshraitheanna ar a bhfuil an tAontas Eorpach tógtha; ag tabhairt dá 
haire gur léirigh paindéim COVID-19 na leochaileachtaí agus an teannas domhanda arb 
ann dóibh cheana agus gur treisíodh iad; á chur i bhfáth, i ngeall ar an bpaindéim, go 
bhfuil tacaíocht an phobail neartaithe chun go mbeidh ról níos láidre ag an Aontas 
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Eorpach agus go mbeidh níos mó aontachta, dlúthpháirtíochta agus athléimneachta san 
Eoraip is díol sásaimh di na conclúidí ón gComhairle i mí an Mheithimh 2020 inar 
moladh Aontas Eorpach láidir ina gcuirtear an tsíocháin agus an tslándáil chun cinn 
agus ina gcosnaítear a shaoránaigh;

29. ag cur béim ar ról tábhachtach na bhfórsaí armtha le linn phaindéim COVID-19 agus is 
díol sásaimh di cúnamh míleata d’oibríochtaí tacaíochta sibhialta, go háirithe chun 
ospidéil mhachaire, iompar othar, agus seachadadh agus dáileadh trealaimh a leathnú 
amach; á mheas gur léiríodh leis an rannchuidiú luachmhar sin a thábhachtaí atá 
sócmhainní agus cumais mhíleata na mBallstát chun tacú leis an Sásra Aontais um 
Chosaint Shibhialta, agus chun críocha cúnaimh dhaonnúil chomh maith; ag cur in iúl 
an athuair a thábhachtaí atá cúnamh frithpháirteach agus dlúthpháirtíocht, i gcomhréir le 
hAirteagal 42(7) CAE agus le hAirteagal 222 CFAE; á mholadh go mbunófaí sásraí 
Eorpacha chun go bhféadfar éascú a dhéanamh ar an úsáid trasteorann a bhaintear as 
cumas lóistíochta míleata chun aghaidh a thabhairt ar éigeandálaí den sórt sin, chun go 
mbeifear in ann comhordú, sineirgíocht, dlúthpháirtíocht agus tacaíocht níos fearr a chur 
ar fáil; ag cur béim ar an ngá atá le hullmhacht CBRN an Aontais a mhéadú;

Bagairtí hibrideacha a chomhrac agus a chosc go réamhghníomhach

30. is díol sásaimh di na tosaíochtaí agus na treoirlínte a glacadh maidir le comhar an 
Aontais sa réimse a bhaineann le bagairtí hibrideacha a chomhrac agus athléimneacht i 
gcoinne na mbagairtí sin a fheabhsú, lena n-áirítear an comhrac i gcoinne na 
bréagaisnéise, agus Córas Mear-rabhaidh a bhunú chun an comhar a éascú le 
comhpháirtithe idirnáisiúnta amhail G7 agus ECAT;; á iarraidh ar an Aontas agus a 
Bhallstáit slándáil a gcóras faisnéise agus cumarsáide a fhorbairt agus a neartú, lena n-
áirítear bealaí slána cumarsáide; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí agus a phráinní 
atá sé don Aontas dlús a chur lena chumarsáid straitéiseach agus aghaidh a thabhairt ar 
an trasnaíocht eachtrach urchóideach atá ag dul i méid a chuireann a chóras daonlathach 
i mbaol;

31. á chur in iúl gur geal léi gur ghlac an Chomhairle cinneadh lena gceadaítear don Aontas 
Eorpach, den chéad uair, bearta sriantacha spriocdhírithe a fhorchur chun cibear-
ionsaithe a dhíspreagadh agus chun freagairt dóibh, ar cibear-ionsaithe iad atá ina 
mbagairt sheachtrach ar an Aontas nó ar a Bhallstáit, lena n-áirítear na cinn in aghaidh 
tríú Stáit nó eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus chun smachtbhannaí a fhorchur ar dhaoine 
nó ar eintitis atá freagrach as cibearionsaithe; á thabhairt chun suntais gur gá  gnéithe 
cibearshlándála a chomhtháthú tuilleadh i gcórais bainistithe géarchéime an Aontais; á 
chur i bhfios go láidir go bhfuil sé ríthábhachtach, agus cúrsaí a leochailí agus atá i 
láthair na huaire, go mbeidh comhar níos dlúithe ann chun cibear-ionsaithe a chosc agus 
a chomhrac agus chun go bhféadfar an tslándáil agus an chobhsaíocht idirnáisiúnta a 
chur chun cinn sa chibearspás; á iarraidh go bhfaighfí tacaíocht ó Ghníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) agus go mbeadh dlúthchomhar le 
hIonad Barr Feabhais ECAT um Chibearchosaint; á iarraidh go méadófaí comhordú AE 
maidir le cibeartheagmhais mhailíseacha a chomh-shanadh;

Modh a thabhairt don Aontas CBSC a chur chun feidhme

32. á chur i bhfios go láidir go bhfuil leibhéil leordhóthanacha acmhainní airgeadais, 
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pearsanra agus sócmhainní riachtanach chun a áirithiú go bhfuil an neart agus an cumas 
ag an Aontas an tsíocháin agus an tslándáil a chur chun cinn laistigh dá theorainneacha 
féin agus ar fud an domhain;

33. á chur in iúl gur oth léi an easpa uaillmhéine atá ag an gComhairle Eorpach faoi láthair 
sa Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) maidir le tionscnaimh chosanta; ag tathant ar an 
gComhairle buiséad uaillmhianach a choinneáil don Chiste Eorpach Cosanta agus don 
tsoghluaisteacht mhíleata ar an leibhéal a mhol an Coimisiún ar dtús agus a ghlac an 
Pharlaimint ar an gcéad léamh; á mheabhrú gur iarr saoránaigh na hEorpa go soiléir 
agus go comhsheasmhach ar an Aontas dlús a chur lena ról maidir le cobhsaíocht agus 
slándáil inbhuanaithe a bhaint amach, agus nach féidir é sin a bhaint amach ach amháin 
leis na hacmhainní airgeadais is gá agus le CAI uaillmhianach i réimse na 
gníomhaíochta seachtraí agus na cosanta;

34. ag tabhairt rabhadh faoin mbaol a bhaineann leis an easpa uaillmhéine in CAI cosaint 
Eorpach a chistiú, maille le ciorruithe suntasacha neamhchomhordaithe ar bhuiséid 
chosanta mar thoradh ar ghéarchéim COVID-19; á chur i bhfáth gur gá do na Ballstáit 
na hacmhainní airgeadais is gá a leithdháileadh ar an leibhéal náisiúnta chun go mbeidh 
ar chumas an Aontais oibriú mar ghníomhaí domhanda don tsíocháin; ag aontú leis an 
measúnú ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa go bhfuil Ballstáit an Aontais i bhfad ó na 
cumais mhíleata a theastaíonn uathu chun go mbeidís ar aon dul le leibhéal uaillmhéine 
míleata an Aontais

35. á mheabhrú, cé go bhfuil na comhthionscadail agus comhthionscnaimh Eorpacha um 
chosaint ríthábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh i réimsí an taighde 
agus na forbartha a bhaineann leis an gcosaint, acmhainní a chomhthiomsú agus 
iarrachtaí a chomhordú, gurb iad na Ballstáit i gcónaí a thairgeann formhór na 
sócmhainní cosanta a úsáidtear do mhisin CBSC agus gurb iad na buiséid náisiúnta 
cosanta a íocann astu;

36. á iarraidh ar na Ballstáit freagracht a ghlacadh as na cinntí a rinne siad chun misin 
shibhialta agus mhíleata a imscaradh, tríd an bpearsanra agus na cumais is gá a chur ar 
fáil don Aontas, chun na cuspóirí a bhfuil siad ar aon tuairim fúthu a ghnóthú, agus ar 
an gcaoi sin ár n-uaillmhianta comhroinnte a bhaint amach;

Clár oibre uaillmhianach AE a bhunú maidir le rialú domhanda arm, le neamhleathadh 
agus le dí-armáil

37. á chur in iúl gur cúis imní di an creimeadh a d’fhéadfaí a dhéanamh ar na hiarrachtaí 
domhanda maidir le neamhleathadh agus dí-armáil; á chur in iúl gur eagal di go 
ndéanfadh tarraingt siar as conarthaí móra maidir le rialú arm nó neamhleathnú na 
gconarthaí sin dochar tromchúiseach do na córais idirnáisiúnta maidir le rialú arm a 
bhfuil blianta fada cobhsaíochta againn a bhuí leo, agus go mbainfí an bonn den 
ghaolmhaireacht idir stáit núicléacha; á chur i bhfios go láidir go bhfuil géarghá go 
gcothófar iontaoibh trasteorann in athuair;

38. ag athdhearbhú go dtacaíonn sí go hiomlán le tiomantas an Aontais agus na mBallstát 
don Chonradh maidir le Neamhleathadh Arm Núicléach 
(NPT) mar bhunchloch don chóras maidir le neamhleathadh agus dí-armáil núicléach; á 
iarraidh an athuair go nglacfaí bearta nithiúla, éifeachtacha le linn an 10ú Comhdháil 
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Athbhreithnithe NPT, rud a bheadh ina phríomhghné chun cobhsaíocht straitéiseach a 
chaomhnú agus srian a choinneáil ar rás arm nua;

39. á chur in iúl an athuair gur oth léi go mór é gur tharraing na Stáit Aontaithe agus 
Cónaidhm na Rúise siar as Conradh INF i ndiaidh mhainneachtain leanúnach na Rúise 
an Conradh a chomhlíonadh.  á chur in iúl gur eagal di go bhféadfadh sé, mar thoradh ar 
chliseadh an Chonartha, go mbeadh géarú ar an teannas agus ar bhagairtí agus rioscaí 
núicléacha agus míleata, agus go gcuirfí todhchaí na gcóras maidir le rialú arm i mbaol; 
á chur i bhfios go láidir go bhfuil sí go mór i gcoinne rás arm nua agus athmhíleatú ar 
chríoch na hEorpa; ag tathant ar an gComhairle agus ar VP/HR tionscnamh faoi stiúir 
an Aontais a sheoladh d’fhonn a éileamh go ndéanfaí Conradh INF a chomhshó ina 
Chonradh iltaobhach a mbeidh gach stát núicléach rannpháirteach ann;

40. ag tathant ar na Stáit Aontaithe agus ar Chónaidhm na Rúise tuilleadh dul chun cinn a 
dhéanamh sa chaibidlíocht maidir le síneadh a chur le Conradh New START, a rachaidh 
in éag i mí Feabhra 2021; á chreidiúint i gcás ina gcuirfí síneadh ama leis an gconradh 
go dtabharfadh sé sin breis ama don bheirt sínitheoirí chun dul i mbun caibidlíochta 
d’fhonn ionstraim nua um rialú arm a chomhaontú; á iarraidh go mbeidh na stáit eile 
rannpháirteach

41. á chur in iúl gurb oth léi go mór an cinneadh a rinne na Stáit Aontaithe tarraingt siar as 
an gConradh um Aerspás Oscailte, príomhionstraim um rialú arm a rannchuidíonn le 
muinín a chothú agus a chuireann le hacmhainn luachmhar na stát beag faireachán a 
dhéanamh ar ghníomhaíochtaí míleata a gcomharsana agus iad a fhíorú; á iarraidh ar na 
sínitheoirí atá fágtha leanúint den Chonradh a chur chun feidhme, agus fós a áirithiú go 
leanfaidh sé de bheith feidhmiúil agus úsáideach;

42. is díol sásaimh di ranníocaíocht airgeadais an Aontais le tionscadail agus 
gníomhaíochtaí na hEagraíochta um Thoirmeasc ar Airm Cheimiceacha (OPCW); á 
chur in iúl gur geal léi gur ghlac an Chomhairle córas smachtbhannaí cothrománach 
chun aghaidh a thabhairt ar úsáid agus leathadh arm ceimiceach atá ag dul i méid; á 
iarraidh ar an Aontas leanúint dá iarrachtaí chun cur i gcoinne leathadh agus úsáid arm 
ceimiceach agus chun tacú leis an gcosc domhanda ar airm cheimiceacha mar a leagtar 
síos sa Choinbhinsiún um Airm Cheimiceacha (CWC);

43. á chur in iúl gur cúis mhór imní di an iarracht a rinneadh ceannaire mór le rá den 
fhreasúra sa Rúis, Alexei Navalny, a fheallmharú ag baint úsáid as néar-oibreán 
coiscthe a meastar, faoin gCoinbhinsiún um Airm Cheimiceacha, gur úsáid arm 
ceimiceach é sin agus, dá réir, gur sárú tromchúiseach ar na noirm idirnáisiúnta é; á 
iarraidh ar an gComhairle gach ionstraim, lena n-áirítear smachtbhannaí, atá ar fáil don 
Aontas a úsáid chun iad siúd go léir atá freagrach as an nimhiú a thabhairt chun cuntais;

44. á iarraidh ar VP/HR tograí a thabhairt chun cinn chun an saineolas atá ar fáil i ndáil le 
neamhleathadh agus rialú arm san Aontas a neartú agus chun a áirithiú go mbeidh ról 
láidir agus cuiditheach ag an Aontas maidir leis na hiarrachtaí i ndáil le neamhleathadh 
domhanda riailbhunaithe agus rialú arm agus ollstruchtúr dí-armála a fhorbairt agus a 
threisiú; is díol sásaimh di ceapachán Toscaire Speisialta nua um Dhí-armáil agus 
Neamhleathadh i ndáil leis sin;

45. ag athdhearbhú go bhfuil sí tiomanta go hiomlán do chóras éifeachtach idirnáisiúnta 



PE657.487v03-00 12/13 PR\1218084GA.docx

GA

maidir le rialú arm, dí-armáil agus neamhleathadh mar bhunchloch sa tslándáil 
dhomhanda agus Eorpach; á chur i bhfáth go dtacaíonn sí go hiomlán leis an obair a 
dhéanann UNODA agus le Clár Oibre na Náisiún Aontaithe um Dhí-Armáil; á 
mheabhrú go bhfuil sí tiomanta do bheartais a shaothrú atá ceaptha chun dul chun cinn a 
dhéanamh maidir le gach armlann núicléach a laghdú agus a dhíothú agus chun domhan 
gan airm núicléacha a bhaint amach;

46. is díol sásaimh di na conclúidí ón gComhairle maidir leis an athbhreithniú ar an 
gComhsheasamh á chreidiúint go láidir, de réir mar atá an tAontas ag éirí níos 
uaillmhianaí i réimse na cosanta, go bhfuil gá le cóineasú agus comhsheasmhacht níos 
fearr i mbeartais onnmhairithe arm na mBallstát; á iarraidh ar na Ballstáit an 
comhsheasamh a chomhlíonadh go hiomlán; á iarraidh go gcuirfí sásra smachtbhannaí i 
bhfeidhm in aghaidh Ballstát nach gcomhlíonann an Comhsheasamh; á chur in iúl gur 
geal léi na hiarrachtaí a rinneadh chun cur leis an trédhearcacht, an grinnscrúdú poiblí 
agus an grinnscrúdú parlaiminteach a dhéantar ar onnmhairí arm; á iarraidh go ndéanfaí 
iarrachtaí comhpháirteacha chun measúnuithe riosca, seiceálacha úsáideoirí deiridh agus 
fíoruithe iar-loingsithe a fheabhsú;

47. is díol sásaimh di gníomhaíochtaí an Aontais arb é is aidhm dóibh tacú le huiliú an 
Chonartha Trádála Arm, agus á iarraidh ar na tíortha is mó a onnmhairíonn airm iad a 
shíniú agus a dhaingniú a luaithe is féidir;

48. á iarraidh ar an Aontas a bheith ar thús cadhnaíochta sna hiarrachtaí domhanda creat 
rialála cuimsitheach a bhunú d’fhorbairt agus d’úsáid arm IS-chumasaithe á iarraidh ar 
VP/HR, ar na Ballstáit agus ar an gComhairle Eorpach seasamh comhpháirteach maidir 
le córais arm uathrialaitheach a ghlacadh ina n-áiritheofar rialú fónta daonna i gcás 
feidhmeanna criticiúla na gcóras arm; ag áitiú go gcuirfí tús le caibidlíocht idirnáisiúnta 
maidir le hionstraim a bheadh ceangailteach ó thaobh dlí lena dtoirmeascfaí airm lán-
uathrialaitheacha;

Maoirseacht dhaonlathach, dlisteanacht agus rannpháirtíocht chuimsitheach a áirithiú

49. á chur i bhfios go láidir gur gá do Pharlaimint na hEorpa aghaidh a thabhairt ar gach 
ábhar cosanta ar bhealach comhsheasmhach; á iarraidh go ndéanfaí athmheasúnú ar 
shainordú an Fhochoiste um Shlándáil agus Cosaint i bhfianaise an mhéadaithe atá ag 
teacht ar líon na dtionscnamh cosanta ar leibhéal an Aontais, agus i bhfianaise chruthú 
DG DEFIS an Choimisiúin;

50. á chur in iúl gur geal léi malartú rialta tuairimí le VP/HR maidir le saincheisteanna 
CBSC agus a iarraidh ar VP/HR a áirithiú go gcuirfear tuairimí Pharlaimint na hEorpa 
san áireamh go cuí; á chur i bhfáth gur gá faisnéis rialta ó Ionadaithe Speisialta AE, ó 
Thoscairí Speisialta agus ó cheannasaithe misin agus oibríochta a áirithiú; á mheas gur 
cheart dul i gcomhairle leis an bParlaimint roimh ré maidir le pleanáil straitéiseach do 
mhisin CBSC, athruithe ar a sainorduithe agus pleananna chun deireadh a chur leo; á 
iarraidh go gcuirfí Airteagal 36 CAE chun feidhme go cuimsitheach;

51. á chur i bhfáth gur gá comhar níos dlúithe a fhorbairt le parlaimintí náisiúnta maidir le 
cúrsaí CBSC chun cuntasacht, trédhearcacht agus grinnscrúdú treisithe a áirithiú;

52. á chur in iúl an athuair an tábhacht a bhaineann le feabhas a chur ar na huirlisí atá ar fáil 
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don tsochaí shibhialta chun a áirithiú go mbeidh sí rannpháirteach go fóinteach i 
gceapadh beartais a bhaineann leis an gcosaint agus i maoirseacht éifeachtach an 
bheartais sin;

53. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle Eorpach, 
chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an Leasuachtarán de chuid an 
Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála, chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, chuig Ardrúnaí ECAT, chuig 
gníomhaireachtaí AE i réimse na slándála agus na cosanta, agus chuig parlaimintí 
náisiúnta na mBallstát.


