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MOLADH

Iarrann an Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne ar an gCoiste um 
Ghnóthaí Eachtracha, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
thairiscint i gcomhair rúin:

– ag féachaint d’Airteagail 2 agus 3(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus 
d’Airteagal 8 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE),

– ag féachaint d’Airteagail 22, 23, 24 agus 26 de Chairt um Chearta Bunúsacha an 
Aontais Eorpaigh (CCB),

– ag féachaint do Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, go háirithe prionsabail 2, 3, 11 
agus 17 de,

– ag féachaint do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál 
Idirdhealaithe in aghaidh Ban a Dhíothú (CEDAW) an 18 Nollaig 1979 agus dá 
chomóradh 40 bliain in 2019,

– ag féachaint do Dhearbhú Bhéising agus don Ardán Gníomhaíochta, a glacadh ag an 
gCeathrú Comhdháil Dhomhanda ar Mhná de chuid na Náisiún Aontaithe ar an 15 
Meán Fómhair 1995, 

– ag féachaint do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh (CCL) an 20 
Samhain 1989,

– ag féachaint do Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa an 11 Bealtaine 2011 chun 
foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac 
(‘Coinbhinsiún Iostanbúl’),

– ag féachaint do Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine agus don fhíoras go bhfuil 
cearta an duine uilíoch, doshannta, idirspleách agus idirghaolmhar,

– ag féachaint do phlean gníomhaíochta AE maidir le cearta an duine agus leis an 
daonlathas 2020-2024, arna fhoilsiú an 25 Márta 2020 (JOIN(2020)0005),

– ag féachaint do Phlean Gníomhaíochta Inscne AE 2016-2020, dar teideal 
'Comhionannas Inscne agus Cumhachtú na mBan: Saol na gCailíní agus na mBan a 
Bhunathrú chun Feabhais trí Chaidreamh Seachtrach an Aontais Eorpaigh 2016-2020’,

– ag féachaint do Rún 1325 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe maidir le Mná, 
an tSíocháin agus an tSlándáil agus do chur chuige straitéiseach AE i leith na mban, na 
síochána agus na slándála 2019-2024 (WPS),

– ag féachaint do Sprioc 5 de Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún 
Aontaithe,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 18 Márta 2019 lena bhformheastar 
Treoirlínte AE maidir le Cearta an Duine i ndáil leis an Neamh-Idirdhealú sa 
Ghníomhaíocht Sheachtrach,
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– ag féachaint do chomóradh 25 bliain chlár gníomhaíochta na Comhdhála Idirnáisiúnta 
ar Dhaonra agus Forbairt in 2019,

– ag féachaint do Thionscnamh Spotsolais AE-NA chun deireadh a chur leis an 
bhforéigean in aghaidh ban agus cailíní,

A. de bhrí gur bunluach de chuid AE é an comhionannas inscne agus gur ceart bunúsach é 
an ceart chun córa comhionainne agus chun neamh-idirdhealaithe a chumhdaítear sna 
Conarthaí agus in CFR, agus de bhrí gur cheart príomhshruthú inscne a chur chun 
feidhme agus a lánpháirtiú mar phrionsabal cothrománach i ngníomhaíochtaí agus i 
mbeartais uile AE;

B. de bhrí go leanann AE de thacaíocht a thabhairt do thíortha, don tsochaí shibhialta agus 
do ghníomhaithe sóisialta nach bhfuil san Aontas chun prionsabail an daonlathais, an 
smachta reachta agus chearta an duine a chur chun feidhme;

C. de bhrí gur leagadh béim i nDearbhú agus Clár Oibre Gníomhaíochta Bhéising 1995 ar 
an tábhacht a bhaineann le cearta agus deiseanna comhionanna do mhná chomh maith 
lena rannpháirtíocht chomhionann sa chinnteoireacht agus sa phróiseas daonlathach 
chun an daonlathas a chomhdhlúthú;

D. de bhrí go bhfuil gné shoiléir inscne ag an ngéarchéim COVID-19 atá ann faoi láthair 
agus na hiarmhairtí a ghabhann léi, a dhéanann difear do mhná agus d’fhir ar fud an 
domhain ar bhealaí éagsúla; de bhrí gur chuir an ghéarchéim leis an neamhionannas 
struchtúrach atá ann faoi láthair, go háirithe iad siúd de chineál inscne, agus go ndearna 
sé difear díréireach do na mná is mó atá imeallaithe, lena gcuirtear cosc ar rochtain ar 
sheirbhísí riachtanacha lena n-áirítear seirbhísí sláinte agus ceart gnéis agus atáirgthe 
(SRHR) agus tacaíocht i gcoinne foréigean inscnebhunaithe;

E. de bhrí go leagtar béim i gcur chuige straitéiseach AE maidir le Mná, an tSíocháin agus 
an tSlándáil (WPS) ar an ngá atá le gealltanais agus gníomhaíochtaí nithiúla, chomh 
maith leis an ngá atá ann páirt a thabhairt do mhná agus do chailíní, iad a chosaint agus 
tacú leo, chun síocháin agus slándáil mharthanach a bhaint amach mar dhlúthchodanna 
de chearta an duine agus den fhorbairt inbhuanaithe;

F. de bhrí, mar a shainmhínítear i gCoinbhinsiún Iostanbúl, go gcaitear le foréigean in 
aghaidh na mban 'mar shárú ar chearta an duine agus mar chineál idirdhealaithe' a 
d’fhéadfadh, ag brath ar na himthosca, a bheith ina chéasadh nó ina íde atá cruálach, 
mídhaonna nó táireach; de bhrí go mbaintear an bonn den chobhsaíocht shóisialta agus 
d’fholláine agus d’ionchais forbartha, lena n-áirítear leanaí agus pobail, agus de bhrí 
nach mór cailíní agus mná a chosaint ar fhoréigean atá bunaithe ar inscne agus ar 
idirdhealú chun a ráthú go mbeidh cearta daonna acu go hiomlán, go háirithe maidir le 
hoideachas, faisnéis agus seirbhísí sláinte, chomh maith le cosaint ó sháruithe ar SRHR 
amhail na sáruithe a bhaineann le steiriliú, ginmhilleadh nó mí-úsáid;

G. de bhrí go raibh frithfhreagairt i gcoinne chearta na mban agus LGBTIQ+, laistigh agus 
lasmuigh den Aontas Eorpach;

H. de bhrí go bhfuil an t-athrú aeráide ag baint an bhoinn de leas a bhaint as cearta an 
duine agus ag neartú na n-éagothromaíochtaí inscne atá ann cheana a eascraíonn as an 
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iliomad deitéarmanaint shocheacnamaíocha, institiúideacha, chultúrtha agus pholaitiúla; 
de bhrí gur mó an tionchar a bhíonn ag an athrú aeráide ar mhná agus ar chailíní mar 
gheall ar an rochtain mhíchothrom atá acu ar acmhainní, ar oideachas, ar chumhacht 
pholaitiúil, ar dheiseanna fostaíochta agus ar chearta talún, agus ar na noirm shóisialta 
agus chultúrtha atá ann cheana amhail a ról mar phríomhchúramóirí agus mar 
sholáthraithe uisce, bia agus breosla;

I. de bhrí go méadaítear baol na claontachta leis an easpa ban atá rannpháirteach i 
bhforbairt na hintleachta saorga (AI); de bhrí go bhfuil an t-oideachas eolaíoch 
tábhachtach chun scileanna, obair chuibhiúil agus poist na todhchaí a fháil, agus mar 
bhealach deireadh a chur leis na steiréitíopaí inscne a mheasann gur réimsí firinscneacha 
iad go hiondúil chun go mbeidh mná in ann leas iomlán a bhaint as a gcearta daonna;

1. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé comhionannas inscne agus cearta na mban a chur 
chun cinn ar fud an domhain mar tá siad ríthábhachtach chun cearta an duine a bhaint 
amach; á mheabhrú go bhfuil an tAontas fós ar thús cadhnaíochta maidir le 
gníomhaíocht chun staid chearta an duine i measc na mban agus na gcailíní a chur chun 
cinn agus a fheabhsú ar fud an domhain d’fhonn comhionannas inscne a bhaint amach 
agus á iarraidh go ndéanfaí a ghníomhaíocht a choigeartú chun an ghéarchéim COVID-
19 atá ann faoi láthair agus an tionchar tromchúiseach atá aici ar chearta na mban a chur 
san áireamh; ag cur béim ar an bhfíoras, in ainneoin an dul chun cinn atá déanta, go 
bhfuil idirdhealú agus foréigean fós á bhfulaingt ag mná agus cailíní, agus go bhfuil an-
chuid sochaithe fós ag streachailt le cearta comhionanna faoin dlí agus le rochtain 
chomhionann ar oideachas, ar chúram sláinte, ar obair chuibhiúil agus ar ionadaíocht 
pholaitiúil agus eacnamaíoch a chur ar fáil dóibh;

2. ag tabhairt dá haire an méadú scanrúil atá tagtha ar an bhforéigean in aghaidh ban agus 
cailíní ar fud an domhain go háirithe le linn ghéarchéim COVID-19 agus á chur in iúl 
gur geal léi iarrachtaí an Aontais, in éineacht lena chomhpháirtithe idirnáisiúnta, arb é is 
aidhm dóibh deireadh a chur leis an bhforéigean sin de gach cineál; ag cáineadh an 
fhoréigin i bhfoirmeacha amhail foréigean baile, ciapadh gnéasach, cibearfhoréigean, 
stalcaireacht, mabáil, éigniú mar arm cogaidh, pósadh luath agus pósadh éigeantais, 
ciorrú ball giniúna ban, coireanna a rinneadh in ainm ‘onóra’, mar a thugtar air, 
ginmhilleadh éigeantach, steiriliú éigeantach, teacht i dtír gnéasach agus gáinneáil ar 
dhaoine, feimeamharú agus foirmeacha eile ar sárú tromchúiseach iad ar chearta agus ar 
dhínit na mban agus na gcailíní; á iarraidh ar ghníomhaithe domhanda mná a chosaint 
agus foréigean inscnebhunaithe ina gcoinne a chosc, grúpaí imeallaithe, tuismitheoirí 
aonair, mná ar de mhionlaigh eitneacha iad, mná LGBTQI+ agus mná dídeanaithe agus 
imirceacha a chosaint, agus gníomhartha foréigin agus coireanna fuatha a imscrúdú 
agus a phionósú;

3. ag cáineadh gach cineál foréigin i gcoinne daoine LADTI agus daoine neamh-
chomhréireacha ó thaobh inscne de; á iarraidh ar ghníomhaithe domhanda na bearta 
reachtacha agus riaracháin ar fad is gá a dhéanamh chun a áirithiú nach bhféadfar 
gnéaschlaonadh agus féiniúlacht inscne a úsáid mar bhonn do phionóis choiriúla ar 
chuntar ar bith; á iarraidh go gcuirfí chun feidhme Treoirlínte an Aontais Eorpaigh chun 
tairbhiú daoine LADTI de chearta uile an duine a chur chun cinn agus a chosaint; á 
iarraidh ar AE agóid a dhéanamh i gcoinne cur chuige díobhálach dénártha inscne, go 
hinmheánach agus go seachtrach; á iarraidh go ndéanfadh AE gníomhaíocht 
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chomhordaithe chun tacaíocht agus cosaint a chur ar fáil do chearta na mban agus do 
chosantóirí LADTI agus d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta a bhfuil a gcuid oibre 
ríthábhachtach agus a mbíonn ciapadh leanúnach agus bagairtí foréigin orthu ina 
dtíortha féin; á iarraidh ar thoscaireachtaí an Aontais feabhas a chur ar staid chearta an 
duine LADTI trí Threoirlínte AE maidir le LADTI a chur chun feidhme;

4. ag tabhairt dá haire, mar a luaitear i gcur chuige straitéiseach an Aontais maidir le MSS, 
go bhfuil sé ríthábhachtach gnéithe inscne a lánpháirtiú i mbeartais uile an Aontais, lena 
n-áirítear an tslándáil, cosc agus réiteach coinbhleachtaí, agus cothú na síochána 
fadtéarmaí; á chur i bhfáth nach mór do mhná a bheith rannpháirteach ar gach leibhéal 
cinnteoireachta, lena n-áirítear maidir le slándáil agus cosc coinbhleachtaí, i gcomhréir 
le Rún 1325 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe; á iarraidh ar an Aontas 
leanúint dá ról tábhachtach, i gcomhréir le spriocanna forbartha inbhuanaithe 2030, 
maidir le haghaidh a thabhairt ar idirdhealú inscne trína chuid oibre le tíortha eile, dlús a 
chur lena ghníomhaíochtaí i réimsí an oideachais, an chúraim sláinte agus na seirbhísí 
sóisialta, sonraí a bhailiú, a chistiú agus a chlársceidealú, agus cosc a chur ar fhoréigean 
gnéasbhunaithe agus inscnebhunaithe agus freagairt dó ar bhealach níos fearr ar fud an 
domhain; á chur i bhfios gur uirlis riachtanach í timpeallacht chumasúcháin; á iarraidh, 
dá bhrí sin, go ndéanfaí bearta chun rochtain na mban agus na gcailíní ar an oideachas 
agus ar mhargadh an tsaothair a éascú; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an tSeirbhís 
Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) cur tuilleadh leis an gcomhionannas inscne 
agus le cumhachtú na gcailíní agus na mban trí bheith ag obair go dlúth le heagraíochtaí 
idirnáisiúnta agus le tíortha nach bhfuil san Aontas chun gach ionstraim atá ann cheana 
agus atá ar fáil a úsáid, agus sineirgí agus líonraí a fhorbairt agus a chur chun feidhme 
idir beartais agus gníomhaíochtaí inmheánacha agus seachtracha an Aontais;

5. á iarraidh an athuair ar na Ballstáit agus ar chomhaltaí Chomhairle na hEorpa nach 
bhfuil daingniú Choinbhinsiún Iostanbúl tugtha chun críche acu go fóill é sin a 
dhéanamh go práinneach agus á mholadh go láidir do na Ballstáit go léir é a dhaingniú; 
á iarraidh ar an gComhairle agus ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar an 
Coinbhinsiún a lánpháirtiú go hiomlán i gcreat reachtach agus beartais an Aontais; ag 
cáineadh na n-iarrachtaí i roinnt stát chun na bearta a rinneadh cheana i gcur chun 
feidhme Choinbhinsiún Iostanbúl a chúlghairm agus chun foréigean in aghaidh na mban 
a chomhrac;

6. á iarraidh ar ghníomhaithe domhanda agus ar na Ballstáit deireadh a chur le cruachás na 
mban agus na gcailíní ar fud an domhain a ndéantar gáinneáil agus teacht i dtír gnéasach 
orthu; ag tacú le hiarrachtaí chun íospartaigh a tharrtháil agus a athshlánú, agus chun 
ciontóirí a ionchúiseamh agus a chur ar bhóthar a leasa;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cleachtais chúraim sláinte a chur chun 
cinn a théann chun tairbhe do mhná agus do chailíní, agus an ceart chun rochtain uilíoch 
ar chúram sláinte cuimsitheach agus ar chearta gnéis agus atáirgthe agus ar fhaisnéis atá 
ar ardchaighdeán agus inacmhainne a áirithiú; á chur i bhfáth gur gá aitheantas a 
thabhairt don fhrithfhreagairt atá ag dul i méid i gcoinne chearta na mban ar fud an 
domhain agus san Eoraip, go háirithe maidir le sláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe 
(SRHR); ag tathant ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle diúltú d’aon iarrachtaí 
breise cúl a chur ar an dul chun cinn a rinneadh maidir le cearta daonna na mban, 
comhionannas agus ceart na mban chun féinchinntiúcháin agus smacht iomlán a bheith 
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acu ar a gcoirp féin; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a dtacaíocht do 
SRHR a athnuachan, lena n-áirítear rochtain ar ghinmhilleadh sábháilte agus dlíthiúil, 
laistigh agus lasmuigh den Aontas, oideachas gnéasachta agus caidreamh atá oiriúnach 
don aois, bunaithe ar fhianaise agus cuimsitheach, agus cúram cuimsitheach pleanála 
clainne; á chur i bhfáth gur gá tacú le heagraíochtaí na sochaí sibhialta a bhíonn ag 
gabháil do cheartas atáirgthe a chur chun cinn, go háirithe i bpobail imeallaithe a bhfuil 
a gcuid oibre fós faoi bhagairt ag an laghdú spáis don tsochaí shibhialta; á thabhairt 
chun suntais staid leochaileach na mban agus na gcailíní i roinnt mhaith áiteanna ar 
domhan, a bhfuil rochtain laghdaithe acu ar chúram sláinte de bharr ghéarchéim 
COVID-19 (lena n-áirítear SRHR amhail rochtain ar fhrithghiniúint, cúram ginmhillte, 
cóireáil torthúlachta, tástáil VEID agus STI agus scagthástáil ailse atáirgthe), oideachas 
gnéasachta agus caidrimh agus cúram máithreacha, agus a leochaileacht i leith foréigin 
a mhéadú;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún, le plean gníomhaíochta nua AE maidir le cearta an duine 
agus maidir leis an daonlathas 2020-2024, leanúint dá iarrachtaí chun mná agus cailíní a 
chosaint agus a chumhachtú, dúshlán a thabhairt do na noirm agus na steiréitíopaí 
inscne atá i réim agus athrú a thionscnamh ar fud earnálacha sna Ballstáit agus ar an 
leibhéal domhanda, mar a d’iarr CEDAW; á iarraidh, chun na críche sin, úsáid na n-
ionstraimí atá ar fáil a uasmhéadú agus ag fanacht leis an obair leantach maidir leis na 
chéad chéimeanna eile, agus leas á bhaint as an acmhainneacht do shineirgí idir AE, a 
Bhallstáit agus gníomhaithe eile agus idir beartais agus bearta inmheánacha agus 
seachtracha an Aontais; ag fanacht le plean gníomhaíochta nua an Aontais maidir le 
comhionannas inscne agus cumhachtú na mban sa chaidreamh seachtrach le haghaidh 
2021-2025 (GAP III); á iarraidh, i ndáil leis sin, go neartófaí tacaíocht an Aontais do 
thíortha nach bhfuil san Aontas agus a bhfuil beartais nua agus athruithe reachtacha á 
gcur chun feidhme acu d’fhonn na creataí náisiúnta dlíthiúla a ailíniú le gealltanais 
idirnáisiúnta agus gealltanais SDG maidir le cearta na mban agus comhionannas inscne, 
cosaint a thabhairt do chosantóirí chearta daonna na mban, sláinte gnéis agus atáirgthe 
na mban a chur chun cinn, foréigean gnéasbhunaithe agus inscnebhunaithe agus ciorrú 
ball giniúna ban a chosc, agus comhionannas inscne a fhorfheidhmiú mar 
phríomhthosaíocht i gcláir agus i dtionscadail; á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go 
n-urramóidh comhpháirtithe trádála an Aontais cearta an duine ina n-iomláine, le 
forálacha tiomnaithe infheidhmithe i mbeartais agus i gcomhaontuithe trádála agus 
forbartha AE, agus le caibidlí sonracha maidir le comhionannas inscne i 
gcomhaontuithe trádála AE;

9. á chur i bhfáth gur gá urraim a thabhairt d’acmhainneacht atáirgthe agus do shláine 
coirp na mban agus na gcailíní agus, dá bhrí sin, ag cáineadh máthairionadaíocht 
tráchtála;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar an bhfeiniméan ina gcuirtear iallach 
ar mhná óga, go háirithe mná ó mhionlaigh Chríostaí, fir níos síne nach baill dá reiligiún 
iad a phósadh in áiteanna áirithe ar domhan.

11. á iarraidh ar ghníomhaithe domhanda a áirithiú go mbeidh rochtain leanúnach ag cailíní 
ar an oideachas, agus aird chuí á tabhairt ar na daoine sin atá ag maireachtáil faoi 
bhochtaineacht, nó i mbaol di, agus ar chailíní a bhfuil baol níos mó acu maidir le 
luathphósadh nó pósadh éigeantach, agus chun folláine agus ionchais forbartha leanaí 
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agus pobal a áirithiú;

12. ag tathant ar na Ballstáit teacht ar chomhaontú maidir le huirlis cheangailteach a bheidh 
bunaithe ar an dlúthpháirtíocht chun an imirce a bhainistiú, bealaí sábháilte dleathacha 
imirce a chruthú agus eisiúint víosaí daonnúla a áirithiú; á chur i bhfios gur measa staid 
na ndídeanaithe do dhaoine níos leochailí amhail mná, atá neamhchosanta ar sháruithe 
ar a gcearta bunúsacha, ar minic a ndéantar gáinneáil agus teacht i dtír gnéasach orthu 
agus ar dóchúla go mbeidh siad, le linn na dtrasnuithe ar muir, ina n-íospartaigh den 
‘ghalar dingí’, mar a thugtar air, dónna ceimiceacha tromchúiseacha ar a gcolainn de 
bharr meascán breosla agus uisce mara atá ar ghrinneall na mbád dinge ina mbíonn mná 
agus leanaí go hiondúil; 

13. á iarraidh go ndéanfaí príomhshruthú inscne agus dearcadh trasnach a lánpháirtiú go 
córasach i mbeartais eachtracha agus slándála, beartais imirce, beartais um méadú, 
beartais trádála agus beartais forbartha AE;

14. ag moladh an dul chun cinn atá déanta maidir leis an Tionscnamh Spotsolais AE-NA; á 
iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go n-oibreoidh tionscadail arna n-urrú ag an 
tionscnamh chun aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna atá le sáruithe ar chearta na 
mban, lena n-áirítear buanú steiréitíopaí díobhálacha atá bunaithe ar inscne.
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