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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an bhFochoiste um Chearta an Duine, mar an coiste atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á athdhearbhú gur ceart daonna é an ceart chun dul ar imirce; á iarraidh ar an 
gCoimisiún beartais forbartha agus dhaonnúla a chur chun cinn lena gcosnaítear cearta 
daonna agus sóisialta na n-imirceach uile, cibé áit a n-imscartar gníomhaíocht AE agus 
gan beann ar a stádas dlíthiúil;

2. á mheabhrú nach mór gurb é laghdú agus díothú na bochtaineachta is príomhchuspóir le 
comhar an Aontais um fhorbairt, agus nach mór an comhar sin a bhunú ar chláir oibre 
forbartha na dtíortha comhpháirtíochta, ag cloí le cur chuige atá bunaithe ar riachtanais 
agus cearta, agus ní ar leasanna inmheánacha AE;

3. ag tabhairt dá haire go bhfuil Comhaontú Nua maidir le hImirce agus Tearmann ag an 
Aontas; á chur in iúl gurb oth léi nach bhfuil na bearta arna moladh leordhóthanach 
chun urraim do chearta daonna na n-imirceach a áirithiú agus gur cúis imní di go 
háirithe go seachtraítear bainistiú teorainneacha agus rialú imirce AE;

4. á áitiú go bhfuil gá le conairí daonnúla agus bealaí imirce dleathacha agus sábháilte ó 
thíortha comharsanachta agus ó thíortha i mbéal forbartha chuig an Aontas;

5. á athdhearbhú nach mór nach mbeadh cúnamh forbartha ná comhpháirtíochtaí 
déthaobhacha nó iltaobhacha le tíortha i mbéal forbartha coinníollach ar chomhar maidir 
le beartais imirce;

6. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di an mhí-úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as cistí 
forbartha chun críocha rialaithe teorann, lena n-áirítear iad sin de chuid Chiste 
Iontaobhais Éigeandála an Aontais Eorpaigh don Afraic (EUTF), agus na sáruithe 
amhrasta ar chearta an duine a bhaineann le EUTF sa Libia, san Aetóip agus sa Nígir;

7. á chur in iúl gur saoth léi an easpa trédhearcachta a bhaineann le EUTF agus an fíoras 
nach bhfuil baint ag an bParlaimint lena ghrinnscrúdú; á iarraidh ar an gCoimisiún 
athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar chur chun feidhme EUTF chun a áirithiú go 
bhfuil sé i gcomhréir leis na cuspóirí forbartha agus daonnúla;

8. á athdhearbhú gur cheart úsáid a bhaint as buiséad NDICI atá tiomnaithe don imirce 
chun aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna na himirce agus ní chun sreafaí imirce a 
rialú nó bainistiú teorainneacha seachtracha a mhaoiniú;


