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TAIFEAD ACHOMAIR 
 

An Mheitheal um Luachanna agus cearta, an smacht reachta, an tslándáil 
 

Faoi chathaoirleacht Věra Jourová, Leas-Uachtarán, an Coimisiún Eorpach 
 

Dé hAoine 21 Eanáir 2022, 10.00-12:00 
 
 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 
 

Tionóladh an tríú cruinniú seo den Mheitheal i bhfoirgneamh Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg i 
bhformáid hibrideach agus rinneadh sruthú gréasáin ar an idirlíon. Chuir an Cathaoirleach Věra 
JOUROVÁ tús leis an gcruinniú trí fháilte speisialta a chur roimh ionadaithe na saoránach agus 
tharraing sí aird ar mholtaí Phainéal Eorpach na Saoránach 2 (ECP 2), ar cuireadh tuairim is a leath 
díobh faoi bhráid na Meithle seo, agus chuaigh na cinn eile chuig Meitheal an Daonlathais Eorpaigh. 
Thug an Cathaoirleach dá aire go ndearnadh na moltaí ó PSE a sannadh do Mheitheal na Luachanna a 
ghrúpáil i gcúig bhraisle, mar a d’iarr comhaltaí le linn an chruinnithe roimhe sin. 

 
2. Plé 
 
Thosaigh an Cathaoirleach JOUROVÁ trína iarraidh ar ionadaithe na saoránach ó PSE 2 a moltaí a chur 
i láthair maidir le Luachanna agus cearta, an smacht reachta agus an tslándáil, agus cuir i láthair ina 
dhiaidh sin ó na Painéil Náisiúnta Saoránach sin a raibh a gcuid oibre curtha i gcrích acu agus a raibh 
moltaí déanta acu laistigh de shainchúram na Meithle sin, eadhon painéil na Fraince, na hÍsiltíre agus 
na Gearmáine. D’iarr an Cathaoirleach ar chomhaltaí na Meithle a sheol ionchur i scríbhinn roimh an 
gcruinniú sin labhairt agus a gcuid argóintí a chur i láthair go hachomair. 
 
Rinne ionadaithe na bPainéal Eorpach agus na bPainéal Náisiúnta Saoránach (i gcás phainéal na 
Gearmáine, trí theachtaireacht i scríbhinn arna léamh amach ag an gCathaoirleach) tuairisciú ar a 
moltaí, agus chuir siad i bhfios go raibh siad dírithe ar an meántéarma agus ar AE níos comhtháite a 
áirithiú, ina raibh saoránaigh ar an eolas faoi chéannacht choiteann bunaithe ar chearta agus ar 
chomhluachanna. Luaigh saoránaigh, mar shampla, an gá atá le daoine leochaileacha a chosaint; a 
áirithiú go ndéanfar bunriachtanais amhail tithíocht agus cúram sláinte a sholáthar go huilíoch; 
saoránacht ghníomhach a éascú; urraim don smacht reachta a áirithiú i ngach Ballstát; deireadh a chur 
le hidirdhealú ar bhonn gnéis, cine agus reiligiúin; teorainneacha seachtracha an Aontais a dhaingniú 
níos fearr; chun imircigh a lánpháirtiú ar bhealach níos fearr; inniúlacht AE maidir le cosaint sonraí a 
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neartú; neamhspleáchas agus éagsúlacht úinéireachta na meán a fheabhsú; seiceáil níos fearr a 
dhéanamh ar fhíricí, lena n-áirítear ardán chun mífhaisnéis faoin Aontas Eorpach a cheartú;  bearta a 
dhéanamh chun margadh saothair níos cuimsithí a bhaint amach ina mbeidh gníomhaíocht dhearfach 
chun cabhrú le mionlaigh agus le grúpaí leochaileacha;  an t-éilliú a chomhrac agus tearmainn chánach 
a dhúnadh; caighdeáin leasa ainmhithe a fheabhsú; uathriail agus acmhainneacht níos mó a bheith ag 
an Aontas ó thaobh na cosanta agus na slándála de; féile bhliantúil na hEorpa a chruthú; agus 
luachanna Eorpacha a chosaint go hidirnáisiúnta.  Leag saoránaigh béim ar an bhfíoras gur mian leo 
freagraí soiléire a thabhairt ar a moltaí agus a mínithe mionsonraithe i gcás ina meastar nach bhfuil gá 
le gníomhaíocht bhreise i moltaí áirithe.  
 
D’fhreagair comhaltaí na Meithle ansin i bplé oscailte ar na cuir i láthair sin, inar léiríodh a dtacaíocht 
do na moltaí éagsúla nó a bhfreasúra ina n-aghaidh, nó machnamh a dhéanamh ar conas is fearr iad a 
chur chun feidhme.  
 
Chuir go leor de chomhaltaí na Meithle in iúl go dtacaíonn siad le haidhmeanna an chuid is mó de na 
moltaí, is minic a roghnaigh siad cuid acu do thacaíocht ar leith amhail an tacaíocht a bhaineann leis 
an smacht reachta, cearta na saoránach a neartú, agus neamh-idirdhealú. 
 
Tharraing roinnt ball de chuid na Meithle aird ar mholtaí eile ó na painéil saoránach nó smaointe ón 
Ardán Digiteach Ilteangach, amhail infheidhmeacht dhíreach Chairt Chearta AE maidir leis an dlí 
náisiúnta, pas AE mar shiombail de shaoránacht, an gá atá le VTC do chinntí maidir le smachtbhannaí 
Airteagal 7, clár ERASMUS méadaithe go mór, próiseas bunreachtúil na hEorpa a athoscailt agus na 
rioscaí a bhaineann leis sin a chur san áireamh, agus cosaint níos fearr do ghnólachtaí ar íocaíochtaí 
déanacha sonrasc.  
 
Chuir roinnt comhaltaí de chuid na Meithle forchoimeádais in iúl maidir le moltaí ar leith, amhail moltaí 
a bhaineann le talmhaíocht, teanga oibre aonair do AE, comhdháil bhliantúil ar an smacht reachta, 
agus cúram uilíoch leanaí. Thug daoine eile rabhadh faoi na contúirtí a bhaineann le haontachas na 
mBallstát nua mura bhfuil siad réidh, nó mura bhfuil AE réidh.  Bhí imní ar roinnt daoine go raibh ról 
iomarcach ag AE in ábhair ar cheart iad a fhágáil faoi na húdaráis náisiúnta. 
 
Chuir cuid de chomhaltaí na Meithle moltaí malartacha chun cinn maidir leo siúd atá sna moltaí ó na 
painéil saoránach, amhail cártaí dearga do pharlaimintí náisiúnta chun cur i gcoinne thograí 
reachtacha an Aontais, lena ndéantar geilleagar an Aontais a dhírialú agus lena gceadaítear uathriail 
nó neamhspleáchas níos fearr do réigiúin a roghnaíonn iad. 
 
D’ardaigh roinnt ball den Ghrúpa Oibre na saincheisteanna maidir le 'hindéantacht' na moltaí agus 
d’iarr siad go sonrófaí cé chomh héasca is a d’fhéadfaidís iad a chur chun feidhme, nó an raibh aon 
chuid díobh cheana mar chuid de na nósanna imeachta leanúnacha.  D’áitigh daoine eile gur faoin 
gComhdháil a bhí sé a léiriú cad a bhí inmhianaithe, beag beann ar an deacracht a d’fhéadfadh a bheith 
ann iad a chur chun feidhme.  Chuir an Cathaoirleach in iúl go láidir gur faoi Bhord Feidhmiúcháin na 
Comhdhála nó faoi na Comhchathaoirligh a bheadh sé cinneadh a dhéanamh, mar a rinne sé difear do 
na Meithleacha go léir. 
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D’fhógair roinnt rannpháirtithe go raibh freagraí i scríbhinn ar na moltaí acu, nó go raibh siad á 
ndréachtú acu, agus dheimhnigh an Cathaoirleach go dtabharfaí aird chuí orthu. Mhol comhalta 
amháin de chuid na Meithle go gcuirfí ar fáil don chéad chruinniú eile liosta de na deich smaoineamh 
is mó a formhuiníodh maidir leis an Ardán Digiteach a thagann faoi shainchúram na Meithle agus 
cuireadh a thabhairt dá n-údair teacht chuig cruinniú de chuid na Meithle.  
 
Thug beirt ionadaithe ó na Ballstáit aird ar cheist maidir le soláthar faisnéise ó thionscnaimh arna n-
eagrú ar an leibhéal náisiúnta, agus d’iarr siad soiléiriú ar an bpróiseas a bhaineann le haighneachtaí 
ó na Painéil Saoránach Náisiúnta agus ó na hImeachtaí náisiúnta chuig an gComhdháil. 
 
Ar deireadh, thug an Cathaoirleach an focal scoir d’ionadaithe na saoránach. Leag a lán acu béim ar 
an ngá atá le hobair leantach éifeachtach agus infheicthe a dhéanamh ar a gcuid moltaí agus ar 
chonclúidí na Comhdhála, lena n-áirítear mínithe iomlána mura ndéantar obair leantach ar aon 
mholtaí. 
 

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 

Ghabh an Cathaoirleach Věra JOUROVÁ buíochas leis na rannpháirtithe uile as a n-ionchur 
luachmhar. Chuir sí clabhsúr ar an gcruinniú trína rá: 

• Leanfaidh an Mheitheal de smaointe agus de thuairimí a bhailiú ó gach bealach den 
Chomhdháil (Painéil Eorpacha agus Náisiúnta na Saoránach, an tArdán Digiteach Ilteangach). 
Thug sí dá haire go dtabharfaí an spás riachtanach sna chéad chruinnithe eile den Mheitheal 
do na Painéil Náisiúnta Saoránach sin nach bhfuil a gcuid oibre curtha i gcrích acu go fóill, 
agus shoiléirigh sí go bhfuil malartú leanúnach ar siúl ar an leibhéal teicniúil maidir le foirm 
aighneachtaí na bPainéal Náisiúnta Saoránach agus Imeachtaí, ag cur béim ar an bhfíoras gur 
féidir le hionadaithe na bPainéal Náisiúnta a bheith i láthair ag na cruinnithe de chuid na 
Meithle agus ag na cruinnithe iomlánacha.   

• Caithfear na tuairimí a fuarthas a chomhdhlúthú ar bhealach réasúnta agus comhchuibhithe 
don Seisiún Iomlánach ina dhiaidh sin.  

• Sa chomhthéacs sin, ba cheart do Chomhchathaoirligh na Comhdhála agus don Bhord 
Feidhmiúcháin spriocdháta a shocrú le haghaidh ranníocaíochtaí nua, go háirithe maidir leis 
an Ardán. Ní mór comhaltaí na Meithle a chur ar an eolas faoi thorthaí an Ardáin in am trátha 
agus tabharfar aird chuí ar thorthaí an Ardáin.   

• Beidh deireadh leis an gComhdháil ar an 9 Bealtaine agus beidh toradh críochnaitheach uirthi 
ar cheart é a bheith bunaithe ar ionchur ó bhealaí na Comhdhála.  

 

 


