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I. Réamhrá 
Tá an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa faoi lán seoil – tá tús curtha leis an díospóireacht! An 
10 Márta 2021, shínigh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, David Sassoli, Príomh-Aire na 
Portaingéile António Costa, thar ceann Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh, agus 
Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin an Dearbhú Comhpháirteach maidir leis 
an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa lena réitítear an bealach don chleachtadh daonlathach 
Eorpach seo atá oscailte agus cuimsitheach, nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe agus a 
chuireann na saoránaigh i gcroílár an chleachtaidh. Díreach coicís ina dhiaidh sin, thionóil an 
Bord Feidhmiúcháin a chéad chruinniú - bord ar a bhfuil ionadaithe ó thrí institiúid an Aontais agus 
breathnóirí, agus a dhéanann maoirseacht ar eagrú na Comhdhála. Chuaigh an Chomhrúnaíocht a 
chabhraíonn leis an mBord Feidhmiúcháin i mbun a cuid oibre freisin.  

 

Ó chlé go deas: An Dearbhú Comhpháirteach á shíniú ag Príomh-Aire na Portaingéile, António Costa, ag Uachtarán 
Pharlaimint na hEorpa, David Sassoli, agus ag Uachtarán an Choimisiúin, Ursula vor der Leyen 

Ba chloch mhíle thábhachtach é seoladh Ardán Digiteach Ilteangach na Comhdhála an 
19 Aibreán 2021. Tá an deis anois ag saoránaigh ar fud na hEorpa a gcuid smaointe faoi thodhchaí 
na hEorpa a roinnt ar an ardán seo, chomh maith le faisnéis a fháil faoi imeachtaí na Comhdhála. 
Tionóladh imeacht tionscnaimh na Comhdhála an 9 Bealtaine 2021 in áitreabh Pharlaimint 
na hEorpa in Strasbourg, i bhformáid hibrideach. D’fháiltigh Uachtarán na Fraince Emmanuel 
Macron roimh rannpháirtithe an imeachta seo, ina measc comhaltaí den Bhord Feidhmiúcháin, Airí 
nó Státrúnaithe atá freagrach as Gnóthaí Eorpacha, Feisirí de Pharlaimint na hEorpa agus de na 
Parlaimintí náisiúnta, mic agus iníonacha léinn Erasmus ó gach cearn den Aontas agus os cionn 
500 saoránach. Bhí deis ag Uachtaráin na dtrí institiúid den Aontas a bhfís don Eoraip a leagan 
amach. Bhí deis ag saoránaigh ó Bhallstáit an Aontais ceisteanna a chur ar thrí 
Chomhchathaoirleach an Bhoird Feidhmiúcháin: Feisire de Pharlaimint na hEorpa Guy Verhofstadt, 
Státrúnaí Ana Paula Zacarias thar ceann Uachtaránacht na Comhairle agus Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin Dubravka Šuica. 
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Ó chlé go deas: Uachtarán an Choimisiúin, Ursula vor der Leyen, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, David Sassoli, 
Príomh-Aire na Portaingéile, António Costa, agus Uachtarán na Fraince, Emmanuel Macron ag imeacht tionscnaimh na 
Comhdhála 

Roimh an imeacht sin, d’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin Rialacha Nós Imeachta na 
Comhdhála, lena gcuirtear creat cuimsitheach ar fáil d’obair na struchtúr éagsúil den Chomhdháil 
agus dá n-idirghníomhaíocht le chéile. 
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II. Gníomhaíochtaí ar leibhéal na hEorpa  
II.1. An tArdán Digiteach Ilteangach  

Ón 19 Aibreán 2021 i leith, is féidir le saoránaigh ar fud na hEorpa a dtuairimí a chur in iúl maidir le 
todhchaí na hEorpa ar Ardán Digiteach Ilteangach na Comhdhála (https://futureu.europa.eu/)1. Is 
príomhchuid den Chomhdháil é an t-ardán seo; tugann sé an deis do gach duine páirt a ghlacadh. 
Is féidir le saoránaigh a smaointe a chur in iúl, tacú le smaointe daoine eile agus trácht a dhéanamh 
orthu. Chomh maith leis sin, is féidir le gach duine eolas a roinnt faoi imeachtaí na Comhdhála agus 
tuairisc a thabhairt ar a dtorthaí.  
Tá an t-ardán iomlán ilteangach: tá gach aighneacht ar fáil in 24 theanga oifigiúla an Aontais a bhuí 
le haistriúchán uathoibríoch. 
Ó seoladh an t-ardán, tá beagnach 19 000 rannpháirtí cláraithe air. Roinn siad níos mó ná 5 000 
smaoineamh agus breis agus 10 000 trácht, agus thacaigh siad le smaointe daoine eile níos mó ná 
29 000 uair. Tá beagnach milliún duine tar éis cuairt a thabhairt ar an ardán. 

 

Staid na rannpháirtíochta an 5 Iúil (foinse: futureu.europa.eu) 

Fógraíodh beagnach 1 400 imeacht ar fud na hEorpa ar an ardán, rud a fhágann gur féidir leis an 
oiread daoine agus is féidir páirt a ghlacadh iontu. Cuireadh Treoracha agus ábhair feachtais ar fáil 
ar an ardán do na heagraithe, rud a chuidíonn leo a chinntiú go mbeidh na himeachtaí 
idirghníomhach agus cuimsitheach.  
Is tús maith é sin, ach ba cheart teagmháil le i bhfad níos mó saoránach chun fíordhíospóireacht ar 
scála Eorpach a dhéanamh. Ba cheart, dá bhrí sin, cur chun cinn an ardáin agus rannpháirtíocht 
leathan na saoránach a bheith mar phríomhthosaíocht ag gach duine ar spéis leo cur le rath na 
Comhdhála. 
Is éard is ceart a bheith san ardán spás ina mothaíonn saoránaigh ó gach cearn den saol agus as 
gach cearn den Eoraip compordach agus go bhfuil fáilte rompu a bheith páirteach sa díospóireacht. 
Dá bhrí sin, ní mór do gach duine a úsáideann an t-ardán gealltanas a thabhairt don Chairt 
                                                             
1 Féach freisin an físeán ina gcuirtear an tArdán Digiteach Ilteangach i láthair  
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Comhdhála agus na rialacha rannpháirtíochta a urramú. Cuireadh foireann mhodhnaithe ar bun 
agus tá sí ag obair faoi mhaoirseacht na Comhrúnaíochta thar ceann an Bhoird Feidhmiúcháin chun 
a áirithiú gurb amhlaidh a bheidh.  

Is ar an ardán a thosaíonn an díospóireacht ach ní ansin atá deireadh léi. Tabharfaidh na Painéil 
Saoránach Eorpach agus Náisiúnta aighneachtaí an ardáin ar aird agus pléifidh siad iad ag 
Cruinnithe Iomlánacha na Comhdhála. Déanfar tuarascálacha a tharraingt suas agus áireofar iontu 
anailís ar na haighneachtaí, arna déanamh le meascán d’uirlisí digiteacha, de mhianadóireacht 
sonraí agus d’anailís dhaonna. Beidh na tuarascálacha sin ar fáil ar an Ardán Digiteach Ilteangach 
freisin. Beidh an chéad tuarascáil eatramhach ar fáil tar éis an tsamhraidh. 

 

II.2. Imeacht na Saoránach Eorpach, an 17 Meitheamh  

An 17 Meitheamh 2021, reáchtáladh an chéad imeacht Saoránach Eorpach i Liospóin i bhformáid 
hibrideach, roimh Chruinniú Iomlánach Tionscnaimh an 19 Meitheamh, chun tús a chur le 
rannpháirtíocht na saoránach sa Chomhdháil. Tugadh le chéile ann an 27 n-ionadaí ó na painéil nó 
na himeachtaí saoránach náisiúnta ó gach Ballstát, Uachtarán Fhóram Eorpach na nÓg agus breis 
agus 50 saoránach a roghnaíodh chun páirt a ghlacadh i bPainéil Saoránach Eorpach na 
Comhdhála, chomh maith le grúpa mac agus iníonacha léinn Erasmus. Thug an t-imeacht deis do 
na rannpháirtithe a n-ionchais don Chomhdháil a phlé le triúr Comhchathaoirleach an Bhoird 
Feidhmiúcháin: Feisire de Pharlaimint na hEorpa, Guy Verhofstadt, Státrúnaí, Ana Paula Zacarias 
agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin, Dubravka Šuica.  
Tugadh cuireadh do chomhaltaí eile an Bhoird Feidhmiúcháin a bheith páirteach go cianda. 
Craoladh t-imeacht go poiblí ar an Ardán Digiteach Ilteangach agus ar 'Europe By Satellite'.  

 

Imeacht na Saoránach Eorpach, Liospóin 

Ina bhfocail fáilte, chuir na Comhchathaoirligh chun suntais go raibh sé riachtanach tús a chur le 
gníomhaíochtaí na Comhdhála le himeacht saoránach, ós rud é go bhfuil na saoránaigh i gcroílár 
na Comhdhála. Chuir siad i bhfios go láidir freisin gur gá éisteacht le daoine, teagmháil go 
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gníomhach leo agus an bhearna idir saoránaigh agus lucht ceaptha beartais a laghdú. Tugadh 
cuireadh do shaoránaigh ansin an focal a ritheann leo i dtaobh Aontas an lae inniu a roinnt, trí 
chóras vótaíochta idirghníomhach. Ba iad na focail ‘dlúthpháirtíocht’, ‘aontacht’ agus ‘comhar’ is mó 
a tháinig chun cinn.  

Rinne Comhchathaoirleach Zacarias cur síos ar na cineálacha éagsúla imeachtaí náisiúnta a tharla 
faoi chuimsiú na Comhdhála, agus chuir sí i bhfios go láidir gur gá teagmháil leis na saoránaigh uile 
agus an tsochaí shibhialta a thabhairt isteach. Chuir an Comhchathaoirleach Šuica an tArdán 
Digiteach Ilteangach i láthair ina dhiaidh sin agus mhol sí do na saoránaigh é a úsáid chun a gcuid 
smaointe a roinnt. Chuir an Comhchathaoirleach Verhofstadt na rannpháirtithe ar an eolas faoin ról 
atá ag Cruinniú Iomlánach na Comhdhála agus faoin mbaint atá aige leis na Painéil Saoránach 
Eorpach.  

Le linn an phlé, luaigh roinnt saoránach gur cheart tús áite a thabhairt don oideachas agus don 
tsláinte agus chuir siad i dtreis gur gá dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an athrú aeráide 
agus leis an imirce. D’áitigh roinnt daoine gur cheart an t-idirphlé le saoránaigh a dhéanamh ar 
chomhchéim agus go mbeadh fíor-chaidreamh leis na saoránaigh ríthábhachtach, lena n-áirítear na 
saoránaigh sin atá níos amhrasaí i leith an Aontais. Cuireadh roinnt ábhar imní in iúl maidir 
le huaillmhian agus toradh na Comhdhála agus maidir leis an obair leantach arna déanamh ag 
institiúidí an Aontais. D’iarr roinnt saoránach go mbeadh breis cumarsáide agus cumarsáid níos 
fearr ann maidir leis an Aontas agus go háirithe maidir leis an gComhdháil agus a hArdán Digiteach 
Ilteangach.  

Ar deireadh báire, iarradh ar shaoránaigh an focal a ritheann leo i dtaobh thodhchaí an Aontas a 
chur in iúl. Ba iad ‘dóchas’ agus ‘dúshlán’ na focail ba choitianta a tháinig chun solais. 

 

Pobalbhreith bheo, Imeacht na Saoránach Eorpach 
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II.3. Cruinniú Iomlánach Tionscnaimh na Comhdhála, an 19 Meitheamh  

Tionóladh Cruinniú Iomlánach tionscnaimh na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa i bhformáid 
hibrideach (fisiceach agus ar líne) an 19 Meitheamh 2021. Bhí 337 gcomhalta rannpháirteach 
i gCruinniú Iomlánach na Comhdhála. 

 
Cruinniú Iomlánach Tionscnaimh na Comhdhála, Seomra Tionóil Pharlaimint na hEorpa, Strasbourg 

Thar ceann na gComhchathaoirleach, chuir an Comhchathaoirleach Guy Verhofstadt fáilte chuig an 
gcruinniú tionscnaimh roimh Chomhaltaí Chruinniú Iomlánach na Comhdhála agus thug sé dá aire 
nach ndearnadh aon agóid i gcoinne an chláir. Chuir sé i bhfios go láidir go raibh an Cruinniú 
Iomlánach tionscnaimh seo neamhiomlán fós a mhéid a bhaineann lena chomhdhéanamh, go 
háirithe toisc nach bhféadfaí ionadaithe na bPainéal Saoránach Eorpach a ainmniú go dtí go 
mbeadh na Painéil sin curtha le chéile. Ina theannta sin, chuir sé uathúlacht an phróisis chun 
suntais, próiseas lena snoitear le chéile an daonlathas rannpháirteach agus ionadaíoch, an 
idirghníomhaíocht idir na Painéil agus na Cruinnithe Iomlánacha, agus chuir sé chun suntais freisin 
an gá atá le hathchóiriú a dhéanamh ar an Aontas chun aghaidh a thabhairt le chéile ar roinnt 
dúshlán práinneach. 
Ina haitheasc fáilte, mheabhraigh an Comhchathaoirleach Ana Paula Zacarias an chéad imeacht 
Saoránach Eorpach i Liospóin, a d’eagraigh Uachtaránacht na Portaingéile ar Chomhairle an 
Aontais Eorpaigh dhá lá ní ba thúisce, faoi chuimsiú na Comhdhála. Chuir sí chun suntais freisin an 
tábhacht a bhaineann le hidirghníomhaíocht, ní hamháin i measc na saoránach laistigh de na 
Ballstáit, ach anois freisin i measc na saoránach ar fud an Aontais chun teacht ar smaointe agus ar 
thograí do thodhchaí na hEorpa. Thug sí dá haire go bhfuil láidreachtaí ag an Aontas ach go bhfuil 
a theorainneacha aige freisin agus mheabhraigh sí gur éirigh leis torthaí nithiúla a sholáthar do 
shaoránaigh na hEorpa le linn na géarchéime atá ann faoi láthair: maidir le vacsaíní agus téarnamh 
geilleagrach trí ionstraim théarnaimh Next Generation EU. 
Threisigh an Comhchathaoirleach Dubravka Šuica leis an meon sin, ag cur i dtreis di gur gá na 
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saoránaigh a choimeád i gcroílár an phróisis agus go mbeadh siad rannpháirteach ar gach leibhéal. 
Den chéad uair tá na saoránaigh ar chomhchéim leis na hionadaithe. Thug sí dá haire cineál an 
chleachtaidh seo den daonlathas dioschúrsach nach bhfacthas a leithéid riamh cheana ar leibhéal 
an Aontais. Chuir sí i dtreis go dtreisíonn an Chomhdháil an daonlathas ionadaíoch, trí na 
saoránaigh a thabhairt isteach i gcroílár an phróisis ceaptha beartais san Aontas Eorpach.  
Ansin leag na Comhchathaoirligh amach conas a oibreoidh trí cholún na Comhdhála – an tArdán 
Digiteach Ilteangach, na painéil Saoránach Eorpach agus náisiúnta agus na Cruinnithe Iomlánacha. 
Mhínigh an Comhchathaoirleach Dubravka Šuica conas a fheidhmíonn an tArdán Digiteach 
Ilteangach mar mhol den Chomhdháil. D’iarr sí ar chomhaltaí an Chruinnithe Iomlánaigh feasacht a 
mhúscailt agus a chinntiú go mbeidh saoránaigh ar fud an Aontais ar an eolas faoi na bealaí 
éagsúla chun páirt a ghlacadh sa Chomhdháil, lena n-áirítear tríd an Ardán. Ina theannta sin, rinne 
sí cur síos ar chomhdhéanamh na gceithre Phainéal Saoránach Eorpach, a chuirfidh tús lena gcuid 
oibre i mí Mheán Fómhair agus ar an gcaoi a rannchuideoidh siad leis an bpróiseas.  
Chuir an Comhchathaoirleach Ana Paula Zacarias i bhfios go láidir an tábhacht a bhaineann le 
painéil agus imeachtaí saoránach náisiúnta mar iolraitheoirí agus ar an gá atá le gach saoránach a 
shroicheadh, lena n-áirítear na saoránaigh sin nach mbíonn páirteach de ghnáth. Chuir sí in iúl do 
Chomhaltaí na Comhdhála ag Cruinniú Iomlánach na Comhdhála go bhfuil tús curtha leis na 
hullmhúcháin do phainéil agus d’imeachtaí náisiúnta saoránach in go leor Ballstát, agus leag sí 
béim ar thiomantas na mBallstát rannchuidiú leis an gComhdháil, agus d’áitigh sí go ndéanfaí 
painéil agus imeachtaí náisiúnta den sórt sin a chlárú ar an Ardán. Chuir sí i dtreis gur gá cumarsáid 
níos fearr a dhéanamh maidir leis an gComhdháil. Mheabhraigh sí freisin an plé a bhí ann leis na 
saoránaigh a ghlac páirt in imeacht na saoránach Eorpach i Liospóin an 17 Meitheamh. 
Sa díospóireacht ina dhiaidh sin, inar labhair breis agus 150 rannpháirtí, tugadh aghaidh ar réimse 
leathan ábhar. Bhí roinnt ábhar agus tuairimí a tháinig chun cinn arís is arís eile, mar shampla: 

• Gur deis uathúil gan fasach í an Chomhdháil chun cur chuige ón mbun aníos a bhaint 
amach, mar a gcomhlánófaí an daonlathas ionadaíoch leis an daonlathas rannpháirteach; 

• Gur gá don Chomhdháil a bheith ina cleachtadh cuimsitheach, gur gá teagmháil le 
saoránaigh de gach cúlra, i ngach réigiún agus i ngach cuid den tsochaí, agus nach mór 
éisteacht go cúramach leis na hábhair imní, na smaointe agus na tograí a bhíonn acu, go 
háirithe na cinn a bhíonn ag daoine óga; 

• A thábhachtaí atá sé torthaí nithiúla agus obair leantach éifeachtach a chur ar fáil; 
• Gur gá foghlaim ó na géarchéimeanna a tharla le déanaí agus ullmhú do na dúshláin a 

bheidh ann amach anseo. 
Ar na saincheisteanna eile ar tharraing Comhaltaí Chruinniú Iomlánach na Comhdhála aird orthu, bhí 
an méid a leanas: 

• Iarradh go mbeadh Eoraip níos aontaithe ann, lena gcuirtear i bhfios gur ar scáth a chéile a 
mhaireann na Ballstáit, go háirithe i bhfianaise na ndúshlán domhanda agus ar an ardán 
idirnáisiúnta; 

• Gur gá prionsabal na coimhdeachta a urramú agus rialtais réigiúnacha agus áitiúla a 
dhéanamh rannpháirteach; 

• Gur gá rannpháirtíocht thíortha na mBalcán Thiar sa Chomhdháil a chumasú; 
• Gur gá an dul chun cinn atá déanta ag an Aontas a aithint agus a ghríosú agus gan deimhin 

a dhéanamh d’aon cheann de na héachtaí sin, agus a aithint ag an am céanna go bhfuil gá 
le hathruithe chun dul i ngleic le dúshláin a bheidh ann amach anseo. 

Maidir le roinnt ábhar, chuir na cainteoirí tuairimí éagsúla in iúl: 
• D’áitigh roinnt daoine gur cheart go ndíreofaí leis an bpróiseas ar thosaíochtaí beartais don 

Aontas, agus mhol cainteoirí eile ceisteanna maidir le hacmhainneacht agus feidhmiú an 
Aontais a chur san áireamh freisin; 

• Ar an gcaoi chéanna, dúirt roinnt cainteoirí go mbeadh gá le hathruithe ar na Conarthaí, 
agus d’áitigh roinnt eile díobh go bhféadfaí athruithe a dhéanamh laistigh den chreat reatha; 

Ina theannta sin, leagtar amach réimse leathan tosaíochtaí laistigh de na hábhair bheartais seo a 
leanas leis na hidirghabhálacha a rinne Comhaltaí Chruinnithe Iomlánacha na Comhdhála: an 



 

10 
 

claochlú digiteach, an geilleagar, ceartas sóisialta, an tsláinte, an smacht reachta agus an 
daonlathas, an comhshaol agus an aeráid, an imirce, fuinneamh, soláthar bia, luachanna, an 
beartas eachtrach, an tslándáil, oideachas agus cultúr. 

 
Ionadaí ar imeachtaí/painéil náisiúnta ón bhFionlainn ag Cruinniú Iomlánach Tionscnaimh na Comhdhála 

 
Ionadaí ar imeachtaí/painéil náisiúnta ón Ísiltír ag Cruinniú Iomlánach Tionscnaimh na Comhdhála 
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Chuir an Comhchathaoirleach Guy Verhofstadt i láthair an togra ó na Comhchathaoirligh maidir 
le heagrú ginearálta na naoi meitheal téamacha. D’fhormhuinigh Cruinniú Iomlánach na Comhdhála 
é sin. Thug sé dá aire go ndéanfar módúlachtaí níos mionsonraithe na meithleacha a mhionsaothrú.  
Chuir an Comhhathaoirleach Guy Verhofstadt féilire sealadach na Comhdhála i láthair freisin agus 
thug cruinniú iomlánach na Comhdhála dá aire é.  
D’iarr an Comhchathaoirleach Dubravka Šuica agus an Comhchathaoirleach Ana Paula Zacarias go 
ngníomhófaí agus go mbeadh misneach ann, agus chuir siad i dtreis freisin go bhfuil rath na 
Comhdhála ag brath ar rannpháirtíocht ghníomhach gach duine lena mbaineann.  
Ghabh an triúr Comhchathaoirleach buíochas le gach duine as ucht a rannpháirtíochta agus a 
rannchuidithe agus mheabhraigh siad dátaí an chéad chruinnithe iomlánaigh eile den Chomhdháil, 
an 22 agus an 23 Deireadh Fómhair 2021. Chuir an Comhchathaoirleach Ana Paula Zacarias 
clabhsúr ar chruinniú iomlánach na Comhdhála. 
 

II.4. Na Painéil Saoránach Eorpach  
Tá na Painéil Saoránach Eorpach ar cheann de phríomhcholúin na Comhdhála, in éineacht leis an 
Ardán Digiteach Ilteangach agus le Cruinnithe Iomlánacha na Comhdhála. Beidh siad ann i bhfoirm 
ceithre phainéal de 200 rannpháirtí a roghnófar go randamach agus a bheidh ionadaíoch ar 
éagsúlacht gheografach agus shocheolaíoch an Aontais. Tiocfaidh siad le chéile le linn trí 
phlésheisiún ilteangacha a mhairfidh 2 lá ar a laghad chun moltaí comhchoiteanna a dhréachtú 
maidir le todhchaí na hEorpa, agus cuirfear san áireamh na haighneachtaí a bailíodh tríd an Ardán 
Digiteach Ilteangach.  
Cuirfidh smaointe ó na Painéil Saoránach Eorpach le cruinnithe iomlánacha na Comhdhála, agus ar 
deireadh thiar leis an tuarascáil ar thoradh deiridh na Comhdhála don Uachtaránacht 
Chomhpháirteach, a ndéanfaidh na trí institiúid obair leantach ina leith. Beidh 80 saoránach a 
dhéanann ionadaíocht ar na ceithre Phainéal Saoránach Eorpach rannpháirteach i gCruinnithe 
Iomlánacha na Comhdhála chun moltaí na bPainéal a chur i láthair agus a phlé leis na comhaltaí 
eile den Chruinniú Iomlánach2. 
Sna módúlachtaí praiticiúla nuashonraithe an 26 Bealtaine 2021 a bhaineann leis na Painéil 
Saoránach Eorpach tá tuilleadh sonraí maidir le heagrú na bpainéal. Ina theannta sin, 
d’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin féilire sealadach na bPainéal Saoránach Eorpach agus 
na gCruinnithe Iomlánacha. 
Is iad seo a leanas na céimeanna ullmhúcháin leanúnacha chun na prionsabail agus na rialacha 
mionsonraithe sin a chur chun feidhme: 
Roghnú randamach na rannpháirtithe 
Tá na 800 saoránach á roghnú anois i ngach ceann de na 27 mBallstát. Cuireadh tús leis an roghnú 
i mí na Bealtaine 2021 agus táthar ag súil go mbeidh liosta iomlán na bpainéalaithe ann faoi i lár 
mhí Lúnasa. Roghnaítear saoránaigh an Aontais Eorpaigh go randamach (is é glaoch randamach 
an príomh-mhodh a úsáideann 27 institiúid vótála náisiúnta arna gcomhordú ag soláthraí seirbhíse 
seachtrach), agus é mar aidhm acu ‘painéil’ a chruthú atá ionadaíoch ar éagsúlacht an Aontais ar 
bhonn 5 chritéar: inscne, aois, bunús geografach (náisiúntacht agus uirbeach/tuaithe), cúlra 
socheacnamaíoch agus leibhéal an oideachais.  
Déantar líon na saoránach in aghaidh an Bhallstáit a ríomh de réir phrionsabal na comhréireachta 
céimlaghdaithí a chuirtear i bhfeidhm ar chomhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa, agus é á chur san 
áireamh gur cheart saoránach baineann amháin agus saoránach fireann amháin in aghaidh an 
Bhallstáit ar a laghad a bheith ar gach painéal.  
 

                                                             
2 Féach freisin físeán ina gcuirtear i láthair na Painéil Saoránach Eorpach 
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Ós rud é go bhfuil sé mar aidhm ag an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa díriú go sonrach ar an 
aos óg, is idir 16 bliana agus 24 bliana d’aois a bheidh aon trian de na saoránaigh sna Painéil 
Saoránach. I gcás gach grúpa de 200 duine, roghnaítear 50 saoránach breise mar chúltaca.  
Ábhair agus dearadh na bpainéal 
Tá na hábhair a bheidh le plé ag gach ceann de na Painéil bunaithe ar théamaí an Ardáin Dhigitigh 
Ilteangaigh agus déantar iad a chnuasú ar an mbealach seo a leanas:  
(1) Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta, poist/oideachas, an óige, cultúr, spórt/an t-aistriú 
digiteach; 
(2) Daonlathas/luachanna Eorpacha, cearta, an smacht reachta, an tslándáil;  
(3) An t-athrú aeráide, comhshaol/sláinte;  
(4) An tAontas sa domhan/imirce.  
Tá obair fós ar siúl le cabhair ó shaineolaithe chun fráma ceart a cheapadh do na saincheisteanna 
agus do mhodheolaíocht dhioscúrsach lena gceadófar cur chuige trédhearcach, éifeachtach agus 
fíor-ón mbun aníos. 
Beidh seisiúin na bPainéal ar siúl i ndiaidh a chéile in Strasbourg, ar líne agus ina dhiaidh sin sna 
Ballstáit.  

 
 

II.5. An Bord Feidhmiúcháin  

Tháinig Bord Feidhmiúcháin na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa le chéile cúig huaire sa 
tréimhse Márta-Meitheamh 2021, eadhon an 24 Márta, an 7 Aibreán, an 22 Aibreán, an 9 Bealtaine 
agus an 26 Bealtaine. I gcás gach cruinnithe, tá tuarascáil mhionsonraithe ar fáil i ngach teanga ar 
an Ardán Digiteach Ilteangach, faoin roinn ar an mBord Feidhmiúcháin.  

Ag an gcéad chruinniú a bhí aige an 24 Márta, bhí malartú tuairimí ag an mBord Feidhmiúcháin 
maidir leis an Ardán Digiteach Ilteangach féachaint an bhféadfaí é a sheoladh an 19 Aibreán 2021. 
Phléigh an Bord Feidhmiúcháin an fhéidearthacht go mbeadh imeacht foirmiúil ann an 9 Bealtaine. 
Bhí malartú tuairimí aige freisin maidir lena modhanna oibre inmheánacha agus maidir le modhanna 
oibre an Chruinnithe Iomlánaigh.  

Ag an dara cruinniú a bhí aige an 7 Aibreán, d’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin an tArdán 
Digiteach Ilteangach, lena n-áirítear an Chairt agus an sainaitheantas físeach don Chomhdháil. 
D’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin freisin a dhréachtmhodhanna oibre agus chuir sé de chúram 
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ar an gComhrúnaíocht dréacht-téacs a ullmhú le haghaidh na Rialacha Nós Imeachta don 
Chomhdháil. Cuireadh de chúram ar sheirbhísí cumarsáide na dtrí institiúid togra comhpháirteach a 
ullmhú le haghaidh imeacht tionscnaimh an 9 Bealtaine. 
Ag a thríú cruinniú an 22 Aibreán, d’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin Rialacha Nós Imeachta 
na Comhdhála maidir le Comhphrionsabail na Comhdhála, a Raon feidhme agus maidir le 
Rannpháirtíocht na Saoránach. Bhí malartú tuairimí aige freisin faoi na dréacht-Rialacha Nós 
Imeachta maidir le Cruinniú Iomlánach na Comhdhála, agus go háirithe faoina ról agus a 
chomhdhéanamh. Ina theannta sin, cuireadh an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas maidir le forbairt 
na módúlachtaí praiticiúla le haghaidh eagrú na bPainéal Saoránach Eorpach. 
Ag an gceathrú cruinniú a bhí aige an 9 Bealtaine, d’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin an 
Chaibidil de na Rialacha Nós Imeachta a bhaineann le Cruinnithe Iomlánacha na Comhdhála.  
Ag a chúigiú cruinniú an 26 Bealtaine, d’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin féilire sealadach 
Chruinnithe Iomlánacha na Comhdhála, na bPainéal Saoránach Eorpach agus imeacht na 
Saoránach Eorpach chomh maith leis an dréachtchlár oibre do Chruinniú Iomlánach Tionscnaimh 
na Comhdhála. Ina theannta sin, bhí malartú tuairimí ag an mBord Feidhmiúcháin maidir le heagrú 
Chruinnithe Iomlánacha na Comhdhála. Ina theannta sin, cuireadh an Bord Feidhmiúcháin ar an 
eolas faoi na hullmhúcháin d’imeacht saoránach Eorpach sa Phortaingéil an 17 Meitheamh 2021, 
agus faoi mhódúlachtaí praiticiúla nuashonraithe na bPainéal Saoránach Eorpach agus faoin treoir 
maidir le painéil saoránach náisiúnta a eagrú. Ar deireadh, chuir an Bord Feidhmiúcháin de chúram 
ar sheirbhísí Cumarsáide na dtrí institiúid plean comhordaithe a ullmhú chun an Chomhdháil agus 
go háirithe an tArdán Digiteach Ilteangach a chur chun cinn. 

 

 

II.6. Gníomhaíochtaí eile  

I dteannta na ngníomhaíochtaí cumarsáide agus for-rochtana, shínigh an triúr Uachtarán an 
Dearbhú Comhpháirteach an 10 Márta 2021, seoladh an tArdán Digiteach Ilteangach an 
19 Aibreán 2021, bhí an t-imeacht tionscnaimh ar siúil ar Lá na hEorpa agus bhí imeachtaí seolta 
náisiúnta ann i roinnt mhaith Ballstát. Ag cur leis an méid sin, tá trí institiúid an Aontais ag obair i 
gcomhar le chéile chun feasacht agus rannpháirtíocht shaoránaigh na hEorpa ar an ardán digiteach 

Comhchathaoirligh ag cruinniú an Bhoird Feidhmiúcháin, áitreabh na Comhairle, an Bhruiséil 
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a mhéadú agus a chothú.  

Arna iarraidh sin don Bhord Feidhmiúcháin, tá plean cumarsáide comhpháirteach curtha le chéile 
ag seirbhísí cumarsáide na dtrí institiúid ina raibh ionchur ó Choiste na Réigiún agus ó 
ChoisteEacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Bunaithe ar réamhshonraí maidir le rannpháirtíocht 
ar an ardán, tá tacar gníomhaíochtaí curtha i bhfeidhm agus beartaithe chun rannpháirtíocht níos 
láidre agus níos éagsúla sa Chomhdháil ag saoránaigh ó gach cearn den Eoraip a áirithiú.  

Rinneadh iarrachtaí leanúnacha chun geallsealbhóirí éagsúla a shlógadh chun feasacht a mhúscailt 
agus chun gníomhaíochtaí a bhaineann leis an gComhdháil a chur chun cinn. Díríodh le 
gníomhaíochtaí for-rochtana agus oiliúna ar leith ar gheallsealbhóirí, amhail eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta, údaráis réigiúnacha agus áitiúla, grúpaí agus líonraí rannpháirtíochta shibhialta agus 
gníomhaíochta rannpháirtí daonlathais, eagraíochtaí forbartha tuaithe, pobail trasteorann agus óige.  

Ghníomhachtaigh Coiste na Réigiún a chomhaltaí agus a líonraí freisin chun cur go gníomhach le 
díospóireacht agus le for-rochtain na Comhdhála. Reáchtáladh imeacht tosaigh an 9 Bealtaine 2021 
in Strasbourg, roimh imeacht tionscnaimh na Comhdhála. Tá an Coiste ag obair freisin chun guth a 
thabhairt do mhuintir na gcathracha agus na réigiún trí phróisis nuálacha rannpháirtíochta, agus trí 
uirlisí ar líne chun painéil saoránach áitiúil a óstáil sa dara leath de 2021. Ina theannta sin, tá 
idirphlé áitiúil á dhéanamh mar fhóraim rannpháirtíochta chun smaointe faoi thodhchaí na hEorpa a 
chomhdhearadh agus a chomhroinnt.  

Tá feachtas tiomnaithe seolta ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa freisin. I ndáil leis 
an méid sin, bhí imeacht tosaigh na sochaí shibhialta ar siúl an 10 Meitheamh 2021, lenar seoladh 
go hoifigiúil gníomhaíochtaí an Choiste faoi chuimsiú na Comhdhála. Chun teagmháil le saoránaigh, 
tá an Coiste i gcomhpháirtíocht lena líonra Comhairlí Eacnamaíocha agus Sóisialta náisiúnta agus 
réigiúnacha, le heagraíochtaí na sochaí sibhialta, Comhairlí Náisiúnta don Óige agus eagraíochtaí 
comhchosúla. Sheol an Coiste sraith misean ‘áitiúil’ sna Ballstáit freisin, a leanfaidh ó Iúil go 
Meán Fómhair 2021.  

Tá na comhpháirtithe sóisialta, go leor eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus geallsealbhóirí eile 
gníomhach freisin in imeachtaí a eagrú agus an Chomhdháil a chur chun cinn agus tá siad ar thús 
cadhnaíochta sna hiarrachtaí chun go mbeidh rath ar an gComhdháil. 

 

©Westend61/Getty Images Saor ó ríchíosanna  
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III. Gníomhaíochtaí ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil  
De réir an Dearbhaithe Chomhpháirtigh, tá Ballstáit an Aontais Eorpaigh comhlachaithe sa 
Chomhdháil agus is cuid iad den chomhghnóthas seo le Parlaimint na hEorpa, leis an gComhairle 
agus leis an gCoimisiún Eorpach.  

Tá na Ballstáit tiomanta do rannchuidiú leis an gComhdháil trí ghníomhaíochtaí agus struchtúir 
éagsúla ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach, áitiúil agus, i gcásanna áirithe, ar an leibhéal 
trasnáisiúnta, rud a chuirfidh na saoránaigh i gcroílár na n-imeachtaí go léir. 

Chomh maith leis na gníomhaíochtaí Eorpacha, féadfaidh gach Ballstát tuilleadh imeachtaí a eagrú, 
i gcomhréir lena sonraíochtaí náisiúnta nó institiúideacha féin, agus tuilleadh ionchuir a sholáthar 
don Chomhdháil, amhail painéil náisiúnta saoránach nó imeachtaí téamacha lena gcuirfí le chéile 
ionchur ó phainéil éagsúla. 

Déanfar plé ar mholtaí ó phainéil saoránach náisiúnta, mar aon leis na moltaí ó na Painéil 
Saoránach Eorpach ag Cruinniú Iomlánach na Comhdhála. Tá 27 n-ionadaí ó imeachtaí nó ó 
phainéil náisiúnta (ceann amháin in aghaidh an Bhallstáit) ainmnithe mar chomhaltaí ar Chruinnithe 
Iomlánach na Comhdhála. Ar na hionadaithe sin tá oifigigh nó saoránaigh atá freagrach as 
comhordú a dhéanamh ar imeachtaí náisiúnta, ionadaithe na sochaí sibhialta nó eagraíochtaí óige, 
lucht acadúil agus mic agus iníonacha léinn. 

Tá próiseas náisiúnta ar bun i ngach Ballstát, tar éis imeachtaí seolta i bhformhór na gcásanna thart 
ar an 9 Bealtaine 2021. Go ginearálta, cuirtear cineálacha cur chuige ón mbun aníos agus 
beartaslárnach chun cinn agus beidh ról tábhachtach ag an tsochaí shibhialta. Is é an aidhm atá 
ann díriú go háirithe ar dhaoine óga, ar dhaoine nach mbeadh rannpháirteach go hiondúil agus ar 
na hábhair is cás leo. 

Is minic a dhéanann údaráis náisiúnta gníomhaíochtaí a chomhordú nó a éascú ar leibhéal ard, i 
gcomhar, inter alia, le parlaimintí, le húdaráis réigiúnacha agus áitiúla, le comhpháirtithe sóisialta, 
le heagraíochtaí neamhrialtasacha, le comhpháirtithe acadúla agus le hionaid taighde. Eagraítear 
plé agus díospóireachtaí le saoránaigh, agus bíonn leibhéil éagsúla díláraithe ann.  

I roinnt Ballstát, eagraítear gníomhaíochtaí i gcomhar le hionadaíochtaí an Choimisiúin agus 
le hoifigí idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa.  
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Tá sé beartaithe ag roinnt Ballstát freisin Painéil Saoránach a eagrú ar an leibhéal náisiúnta le 
saoránaigh a roghnaítear go randamach, ar saoránaigh iad a dhéanann ionadaíocht ar éagsúlacht 
shocheolaíoch a gcríche agus/nó a réigiún. Cé go bhfuil na modheolaíochtaí saincheaptha do gach 
Ballstát, cloíonn siad le prionsabail modheolaíochta aitheanta lena ráthaítear neodracht agus 
neamhspleáchas na bPainéal. Chun cabhrú le Ballstáit a bhfuil sé beartaithe acu Painéil Saoránach 
a eagrú, ullmhaíodh nóta treorach3i gcomhthéacs na Comhdhála, agus tá sé ar fáil ar an Ardán 
Digiteach Ilteangach.  

D’eagraigh nó eagróidh roinnt Ballstát imeachtaí agus comhphlé saoránach le Ballstáit eile nó le tríú 
tíortha sonracha, ina mbeidh mic agus iníonacha léinn óga agus daltaí óga go háirithe 
rannpháirteach.  

Tá na Ballstáit meáite ar fheasacht a mhéadú agus cumarsáid a dhéanamh maidir le 
gníomhaíochtaí na Comhdhála agus go háirithe maidir leis an Ardán Digiteach Ilteangach. Tá roinnt 
samplaí de láithreáin ghréasáin náisiúnta na Comhdhála ann, a thagraíonn go díreach don 
Ardán Digiteach Ilteangach.  

Tá imeachtaí na mBallstát agus a dtorthaí le huaslódáil ar an Ardán Digiteach Ilteangach, áit ar 
féidir a léiriú gur ‘imeachtaí institiúideacha’ iad. 

Tá treoirlínte sonracha maidir le conas imeachtaí a eagrú ar fáil i bhfoirm sraitheanna straitéisí ar an 
Ardán Digiteach Ilteangach agus, go háirithe in ‘Treoir céim ar chéim d’eagraithe imeachtaí’.  

  

                                                             
3 Tá an treoir seo bunaithe ar phrionsabail an dea-phlé, prionsabail a shainítear go háirithe i dtuarascáil na hEagraíochta 
um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta inar athbhreithníodh na céadta cás-staidéar i ndáil le pléphróisis, agus a 
bhfuil sé d’aidhm aici cabhrú leis na Ballstáit a bhfuil sé ar intinn acu Painéil Saoránach a eagrú ar an leibhéal náisiúnta, 
réigiúnach nó áitiúil. 
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IV. Na chéad chéimeanna eile 
Leanfaidh an tArdán Digiteach Ilteangach, mar an príomh-mhol idirghníomhach le haghaidh 
aighneachtaí agus faisnéis saoránach, de smaointe agus d’ionchur a fháil maidir leis an iliomad 
imeachtaí a bheidh ar siúl faoi scáth na Comhdhála. Ach a mbeidh an próiseas roghnúcháin 
randamach tugtha i gcrích, cuirfidh na ceithre Phainéal Saoránach Eorpach tús lena gcuid oibre i 
mí Mheán Fómhair 2021. Tá an chéad chruinniú iomlánach eile den Chomhdháil beartaithe don 
22-23 Deireadh Fómhair 2021. Leanfar de ghníomhaíochtaí ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach 
agus áitiúil a eagrú sna míonna amach romhainn.  

Tá tuilleadh eolais faoi dhátaí na ngníomhaíochtaí ar fáil i bhféilire sealadach na Comhdhála: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf 

Tá tuilleadh eolais faoin gComhdháil le fáil ar:  

https://futureu.europa.eu 
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Iarscríbhinn: Próiseas agus amlíne na Comhdhála  

 

 


