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TAIFEAD ACHOMAIR 

An Mheitheal um Oideachas, Cultúr, an Óige agus Spórt  
Faoi chathaoirleacht Silja Markkula, Fóram Eorpach na nÓg 

Dé Máirt, 22 Deireadh Fómhair 2021, 11.00-13:00 
 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh  
 

Ba é seo an chéad chruinniú de chuid na Meithle, a tionóladh i bhformáid hibrideach. Chuir an 
Cathaoirleach, Silja Markkula, fáilte roimh na comhaltaí agus mhínigh gurbh é ab aidhm don 
chruinniú ná deis a thabhairt dóibh aithne a chur ar a chéile agus an chéad phlé a dhéanamh ar 
théamaí agus ar smaointe atá ag teacht chun cinn ó phainéil na saoránach agus ón Ardán Digiteach 
Ilteangach. Thug sí forléargas ar an ionchur a tugadh faoin ábhar ‘Oideachas, cultúr, an óige agus 
spórt’ ar an ardán digiteach go dtí seo, ionchur lenar gcumhdaíodh na téamaí maidir le dífhostaíocht i 
measc na hóige, féiniúlacht choiteann AE, oideachas a sheasfaidh an aimsir, soghluaisteacht laistigh 
den Aontas agus oidhreacht na hEorpa. Luaigh sí freisin na torthaí ábhartha a bhí ar an gCruinniú 
Eorpach um an Óige, ar ardaíodh téamaí comhchosúla lena linn.   
 
Ag tagairt di don phróiseas atá romhainn, leag an Cathaoirleach béim ar an bhfíoras go n-oibreodh an 
Mheitheal trí chomhthoil. Thug sí dá haire freisin go mbeadh forluí áirithe ann le hobair na 
Meithleacha eile mar gheall ar chineál trasearnála roinnt de na réimsí a chumhdófar, amhail an óige. 
Ansin thug an Cathaoirleach cead cainte do gach comhalta, ag tosú le hionadaithe ón bPainéal 
Saoránach Eorpach   
 

2. Plé  
 
Thug na hionadaithe ón bPainéal Saoránach Eorpach ‘Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus 
poist/Oideachas, cultúr, an óige agus spórt/Claochlú digiteach’ forléargas ar na hábhair ábhartha a 
ardaíodh le linn an chéad seisiúin den phainéal a tionóladh an 17-19 Meán Fómhair. Áirítear orthu sin 
oideachas agus soghluaisteacht óige, dífhostaíocht i measc na hóige, tionchar COVID-19 ar dhaoine 
óga, foghlaim teangacha agus an ról atá ag siombailí Eorpacha. 
 
Chuir comhaltaí na meithle a dtuairimí in iúl maidir le rannchuidiú na saoránach agus leag siad amach 
a n-ionchais maidir leis an obair atá romhainn. Tugadh roinnt mhaith inchur a bhí dírithe ar an óige 
agus ar an oideachas. Go háirithe, ardaíodh na pointí seo a leanas: 

  

 Leag roinnt cainteoirí béim ar a thábhachtaí atá sé dul i ngleic leis an dífhostaíocht i measc na 
hóige tar éis ghéarchéim COVID-19 agus rochtain ag daoine óga ar mhargadh an tsaothair a 
éascú. 

 Iarradh freisin go n-áiritheofaí poist ardcháilíochta agus luach saothair cothrom do dhaoine 
óga, lena n-áirítear trí dhul i ngleic le saincheist na dtréimhsí oiliúna gan íocaíocht. 

 Ardaíodh tionchar suntasach sóisialta agus síceolaíoch ghéarchéim COVID-19 ar dhaoine óga 
agus ar a rochtain ar oideachas. 

 Dhírigh roinnt cainteoirí ar shoghluaisteacht laistigh den Aontas, lena n-áirítear gnéithe 
inbhuanaitheachta agus bearta breise a d’fhéadfaí a dhéanamh chun soghluaisteacht mac 
léinn a éascú.  
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 Iarradh go gcuirfí feabhas ar an oideachas sibhialta faoin Aontas i scoileanna, chomh maith le 
roinnt moltaí chun comhchlár nó comhleabhar staire a chruthú chun féiniúlacht choiteann 
Eorpach a chothú.  

 Leagadh béim freisin ar thábhacht an oideachais agus an chultúir sa chomhrac i gcoinne an 
chiníochais agus na héadulaingthe. 

 Mhol roinnt comhaltaí go ndéanfaí an aois vótála a ísliú go dtí 16 bliana d’aois, cé gur mheas 
roinnt eile acu nach ceist chomhthola í sin.  

 Luadh an éagsúlacht teanga agus cosaint na mionlach teanga mar phríomhghnéithe den 
fhéiniúlacht Eorpach.  

 Pléadh freisin saincheisteanna a bhaineann leis an spórt agus le stíleanna maireachtála 
sláintiúla a chur chun cinn, chomh maith leis an ról atá ag imeachtaí cultúrtha agus spóirt 
idirnáisiúnta chun féiniúlacht choiteann Eorpach a neartú.  
 

Leag roinnt cainteoirí béim ar thionscnaimh atá ann cheana ar leibhéal an Aontais i réimsí an 
oideachais, an chultúir, na hóige agus an spóirt, agus d’éiligh siad go mbunófaí an obair ar na 
dúshraitheanna sin. Mheabhraigh cainteoirí eile go bhfuil inniúlachtaí teoranta ag an Aontais sna 
réimsí a chumhdaíonn an Mheitheal. Iarradh freisin go ndéanfaí an óige a phríomhshruthú i mbeartais 
an Aontais, i bhfianaise na nasc idir ag an réimse sin agus réimsí beartais eile.  
 
Tugadh ionchur freisin lenar cumhdaíodh eagrú an phlé sa Mheitheal. D’iarr roinnt comhaltaí go 
ndéanfaí an díospóireacht a struchtúrú ar bhealach níos fearr, ag lua na bhféidearthachta obair a 
dhéanamh i bhfoghrúpaí i gcruinnithe a bheidh ann amach anseo chomh maith leis an bhformáid 
iomlánach. Cuireadh béim freisin ar an ngá atá le moltaí nithiúla a dhéanamh mar ionchur don 
Seisiún Iomlánach. 
 

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 
 
Rinne an Cathaoirleach achoimre ar na saincheisteanna a tarraingíodh anuas arís agus arís eile sa 
díospóireacht agus leag sí béim ar shaibhreas na dtograí is féidir a chur faoi bhráid an tSeisiúin 
Iomlánaigh. Thug sí dá haire freisin gur mhian leis na comhaltaí formáidí eile a úsáid sa bhreis ar an 
bhformáid iomlánach chun an plé a dhoimhniú ag cruinnithe na Meithle agus chuir sí in iúl go bhfuil sí 
toilteanach filleadh ar an tsaincheist sin.  
 
Cuireadh in iúl do na comhaltaí go mbeadh moltaí an Phainéil Saoránach Eorpaigh ar fáil faoin am a 
bheadh an chéad chruinniú eile den Mheitheal ar siúl i mí na Nollag agus go mbeadh ar an Meitheal a 
cuid oibre a bhunú orthu. Mheabhraigh an Cathaoirleach freisin go mbeadh an tArdán Digiteach 
Ilteangach fós ar fáil chun smaointe nithiúla a mholadh agus a phlé i rith na Comhdhála.  
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IARSCRÍBHINN. Liosta de chomhaltaí na Meithle um Oideachas, Cultúr, an Óige agus Spórt 
 

Cathaoirleach:  Silja MARKKULA (Fóram Eorpach na nÓg) 
 
 

Teideal: Céadainm Sloinne Comhpháirt 

        

Uasal Greta Karoline ADAMEK  Na Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Christine ANDERSON Parlaimint na hEorpa 

Uasal Tiago ANTUNES An Chomhairle 

Uasal Hugues  BAYET Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Mikuláš  BEK Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Matteo Luigi  BIANCHI Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Emil   BOC Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Uasal  Fabíola  CARDOSO Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Paula CARVALHO An Chomhairle 

Uasal Lefteris CHRISTOFOROU Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Gabriela  CRETU Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal François DECOSTER  Coiste na Réigiún 

Uasal Daniela DUMITRU  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Laurence FARRENG Parlaimint na hEorpa 

Uasal Kinga GAL Parlaimint na hEorpa 

Uasal Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA An Chomhairle 

Uasal  Josune  GOROSPE Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Enzo GORZA Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Alicia HOMS GINEL Parlaimint na hEorpa 

Uasal Zuzana HOZLÁROVÁ Painéil/imeachtaí náisiúnta saoránach 

Uasal  Tea JARC Comhpháirtithe Sóisialta 

Uasal  Danuta  JAZŁOWIECKA Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Željka  JOSIĆ An Chomhairle 

Uasal Peter  KMEC Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Antonis KOURRAS Painéil/imeachtaí náisiúnta saoránach 

Uasal Regina LAUCYTE  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Kieran MCCARTHY Coiste na Réigiún 

Uasal Nora MEBAREK Parlaimint na hEorpa 

Uasal Dace MELBĀRDE Parlaimint na hEorpa 

Uasal Jean Claude  MICALLEF Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Baiba  MILTOVICA  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 

hEorpa 

Uasal Vidmantas MITKUS Painéil/imeachtaí náisiúnta saoránach 

Uasal Victor NEGRESCU Parlaimint na hEorpa 

Uasal Elyes OUERGHI  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal George  PAPANDREOU Parlaimintí Náisiúnta 



 

4 
 

Uasal Igors  PIMENOVS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Anne PRÉDOUR An Chomhairle 

Uasal  Janinie REINARTZ An Chomhairle 

Uasal Paul  RUBIG 
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 

hEorpa 

Uasal Piero SAVARIS  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Axel  SCHÄFER Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Michaela SOJDROVA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Guy VERHOFSTADT Parlaimint na hEorpa 

Uasal Isabel WISELER-LIMA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Salima YENBOU Parlaimint na hEorpa 

Uasal Marina ZELENETSKA  Painéil Saoránach Eorpach 

 


