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Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le rannpháirtíocht na Rúise i 
gCruinniú Mullaigh G7

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí, an 30 Bealtaine 2020, gur mhol Uachtarán na Stát Aontaithe go dtabharfaí 
cuireadh chuig an gcéad Chruinniú Mullaigh eile de chuid G7, a bheidh ar siúl i mí 
Mheán Fómhair, don Rúis, don Astráil, don Chóiré Theas agus don India;

B. de bhrí gur dhiúltaigh Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don 
Bheartas Slándála, trí ráiteas míchuí chuig an bpreas, don smaoineamh a bhí ag 
Uachtarán na Stát Aontaithe go dtabharfaí cuireadh don Rúis chuig an gcéad chruinniú 
eile de chuid G7;

C. de bhrí nach comhalta de G7 é an tAontas Eorpach, ach go n-iarrtar ar Uachtarán na 
Comhairle agus ar Uachtarán an Choimisiúin a bheith i láthair agus, i gcomhréir le 
hAirteagal 26 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, gur faoin gComhairle Eorpach atá 
sé cuspóirí bheartas eachtrach an Aontais a leagan síos agus tosaíochtaí bheartas 
eachtrach an Aontais a shainiú;

1. ag cáineadh go láidir an ráiteas ón Ardionadaí, ina gcuirtear náire ar an gComhairle 
Eorpach agus ar na Ballstáit araon, vis-à-vis an Rúis, ar thaobh amháin, agus ar na Stáit 
Aontaithe ar an taobh eile;

2. á dhearbhú di an leas polaitiúil, eacnamaíoch agus straitéiseach a bhaineann le 
rannpháirtíocht na Rúise ag an gcéad Chruinniú Mullaigh eile de chuid G7;

3. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig Uachtaráin na Rúise agus na Stát Aontaithe.


