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TAIFEAD ACHOMAIR 

An Mheitheal um Shláinte, faoi chathaoirleacht an Uasail Maroš Šefčovič, Leas-Uachtarán, an 
Coimisiún Eorpach 

Dé hAoine, an 21 Eanáir 2022, 14.00 go 16.00 

 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 
 

Tionóladh an tríú cruinniú den Mheitheal i bhformáid hibrideach agus rinneadh sruthú gréasáin 
air ar an Ardán Digiteach IlteangachComhdhála. Chuir an Cathaoirleach, an tUasal Maroš Šefčovič, tús 
leis an gcruinniú trína rá go ndéanfadh an Mheitheal plé ar na 17 moladh a bhaineann leis an tsláinte arna 
nglacadh ag Painéal Saoránach Eorpach 3 agus ar na moltaí ábhartha na ó Painéil Saoránach Náisiúnta a 
bhfuil a gcuid oibre tugtha chun críche acu. D’iarr sé freisin ar na Feisirí a rannchuidigh ar an Ardán 
Digiteach Ilteangach a gcuid smaointe a chur i láthair. Chuir sé in iúl do Chomhaltaí na Meithle go 
ndéanfadh sé tuairisciú – in éineacht le hurlabhraí na Meithle – an lá tar éis sheisiún iomlánach na 
Comhdhála maidir le toradh an phlé. 

 
2. Plé  

 
• Maidir le ceathrar ionadaithe ó Phainéal Saoránach Eorpach 3, chuir siad 17 moladh a bhaineann leis 

an tsláinte i láthair agus iad grúpáilte faoi na cnuasaigh seo a leanas: “Bia folláin”, “An córas cúraim 
sláinte a threisiú”, “Tuiscint níos leithne ar an tSláinte”, agus “Comhrochtain ar an tsláinte do chách”.  
Chuir siad béim go háirithe ar na nithe seo a leanas: 
 
- An gá atá le córais cúraim sláinte agus inniúlachtaí an Aontais sa réimse sin a threisiú; 
- An tábhacht a bhaineann le rochtain chomhionann ar chúram sláinte a bhaint amach;  
- An gá atá ann níos mó a infheistiú i dtaighde sláinte, bunachair choiteanna sláinte a bhunú agus 

díriú níos mó ar chosc, go háirithe maidir le meabhairshláinte;  
- An iarraidh ar chaighdeáin a leagan síos maidir le bia folláin, e.g. trí bhia orgánach a chur chun 

cinn, inrianaitheacht agus trédhearcacht a fheabhsú agus úsáid antaibheathach i mbeatha 
ainmhithe a rialú.  

 
• Thíolaic ionadaithe na saoránach ón bhFrainc agus ón Ísiltír na moltaí óna bpainéil saoránach náisiúnta 

faoi seach i réimse na sláinte: 
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- D’iarr an t-ionadaí ó Phainéal Náisiúnta na Fraince go ndéanfaí an cúram sláinte a chomhchuibhiú 

chun go mbeadh sé inrochtana do mhuintir na hEorpa trí chomhbheartas cúraim sláinte, go 
bhforbrófaí scór cuí cothaitheach agus lipéadú agus go ndéanfaí ceannasacht an Aontais a atreisiú 
trí earnáil na sláinte san Aontas a ationsclú. 

- D’iarr ionadaí Phainéal Náisiúnta na hÍsiltíre rialú níos mó a dhéanamh ar bhearta comhairimh 
paindéime, ar mhaithe le comhordú níos fearr ar leibhéal AE, agus é á mheas gur ábhar náisiúnta 
a bheadh sa chúram sláinte den chuid is mó. Leag sí béim freisin ar an ngá atá le cógais 
inacmhainne iontaofa a chur ar fáil do chách. 

 
 

• Bhí an plé dírithe ar na hábhair seo a leanas: 
  
- Leag roinnt Feisirí béim ar an ngá atá le sásraí comhordaithe ar leibhéal an Aontais a neartú chomh 

maith le teacht aniar na gcóras cúraim sláinte agus leas a bhaint as an taithí a fuarthas le linn 
phaindéim Covid-19. 

- Chuir Ballstáit eile in iúl gur gá rochtain chomhionann ar chúram sláinte a bhaint amach agus 
íoschaighdeáin sláinte a fhorbairt ar leibhéal an Aontais. 

- Labhair roinnt eile acu faoi na hiarrachtaí atá le déanamh chun bacainní ar shlabhraí soláthair sa 
tionscal cógaisíochta a chosc agus chun ár spleáchas ar thríú tíortha a laghdú maidir le táirgeadh 
táirgí íocshláinte agus comhábhair. 

- Chuir roinnt cainteoirí béim ar an ngá le hinfheistíocht a dhéanamh i mbonneagair sláinte agus le 
sláinte dhigiteach a chur chun cinn. 

- Luaigh roinnt cainteoirí an tábhacht a bhaineann le cosc. Cuireadh béim ar na naisc idir bia agus 
sláinte. Cuireadh tuairimí éagsúla in iúl maidir le saincheist na bpróifílí cothaitheacha. Measadh 
go raibh gníomhaíochtaí lena dtugtar aghaidh ar fhachtóirí riosca amhail tobac agus tomhaltas 
díobhálach alcóil ríthábhachtach sa chomhrac in aghaidh na hailse.  

- Luadh gur ábhar mór imní do shaoránaigh í an mheabhairshláinte. Dúirt roinnt acu go raibh 
tionscnaimh chun dul i ngleic le galair neamhchoitianta agus galair chardashoithíocha an-
tábhachtach freisin. 

- Agus tagairt á déanamh don mholadh maidir le leathnú inniúlachtaí an EMA, leag comhalta 
amháin béim ar an ngá le gníomhaireacht phoiblí – nó go neartófaí an ceann atá ann faoi láthair 
– ag díriú ar thaighde leighis agus cógaisíochta.  

- Cuireadh tuairimí éagsúla in iúl maidir leis an moladh go n-áireofaí an tsláinte mar inniúlacht 
chomhroinnte. Mheabhraigh roinnt acu Airteagal 168 CFAE agus ní raibh aon fhoras le dul níos 
faide ná an creat dlíthiúil atá ann faoi láthair, ach dúirt cuid eile acu nach bhféadfaí diúltú don 
smaoineamh.  
 

• Tharraing roinnt Comhaltaí an tsaincheist anuas maidir leis na modhanna oibre agus maidir leis na 
chéad chéimeanna eile a bheidh le leanúint, agus d’iarr siad go ndéanfaí tuilleadh struchtúir ar phlé 
na Meithle agus mhol roinnt acu obair a dhéanamh ar dhoiciméid scríofa. Dúirt roinnt acu gur cheart 
na Moltaí a athrú ina dtograí nithiúla. Mhol roinnt eile go ndéanfaí na Moltaí a scagadh ina gcatagóirí, 
i.e. moltaí a bhfuil rud éigin déanta ag an Aontas ina leith cheana féin, moltaí a bhféadfaí déileáil leo 
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trí reachtaíocht an Aontais atá ann cheana, agus ar deireadh, moltaí a éilíonn gníomhaíochtaí 
fadtéarmacha agus bearta nua. 
 

• Rinne an Coimisinéir Kyriakides idirghabháil go cianda. Thug sí cuntas ar thionscnaimh reatha agus ar 
thionscnaimh AE a bheidh ann amach anseo i réimse na sláinte (go háirithe an togra chun spás sonraí 
sláinte Eorpach a chruthú, atá beartaithe do mhí Aibreáin 2022, agus an togra le haghaidh straitéis 
chógaisíochta nua atá beartaithe do dheireadh 2022). Chuir an Coimisinéir in iúl tiomantas an 
Choimisiúin beartais sláinte a chur i bhfeidhm. Maidir le roinnt na n-inniúlachtaí, dúirt sí go bhfanfadh 
an Coimisiún le conclúidí na Comhdhála sula nglacfaidh sé aon seasamh foirmiúil. Chuir sí i bhfios go 
láidir, áfach, gur féidir gníomhú faoi láthair chun beartas sláinte AE a neartú gan gá na Conarthaí a 
athrú.  
 
• Chuir roinnt ionadaithe saoránach ó na Painéil Saoránach Eorpach i bhfios go láidir, in ainneoin a 

fhios a bheith acu mar gheall ar idirghabháil ó shaineolaithe agus seiceálaithe fíricí go bhfuil dlí AE 
ann cheana féin maidir le saincheist shonrach, gur chinn siad moladh a ghlacadh mar sin féin, ós 
rud é nach raibh raon feidhme an dlí leathan go leor nó nach raibh a chur chun feidhme ag oibriú 
go praiticiúil. D’iarr roinnt ionadaithe saoránach ar Fheisirí eile freisin freagra a thabhairt ar na 
moltaí go léir.   

 
3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 

 
Ag deireadh an chruinnithe, ghabh an Cathaoirleach buíochas leis na saoránaigh as na moltaí a rinne siad 
agus dúirt sé gur glacadh go han-dáiríre leo. Ghabh sé buíochas freisin leis na comhaltaí go léir as an 
ionchur a thug siad agus rinne sé achoimre ar an méid a dúradh agus ar na moltaí a rinneadh Luaigh sé go 
háirithe ról an Údaráis Eorpaigh um Ullmhacht agus Freagairt i dtaca le hÉigeandáil Sláinte (HERA) a bheidh 
ann amach anseo. I bhfianaise an chéad chruinnithe eile, mhol an Cathaoirleach go dtiocfaí ar ais le faisnéis 
chúlra lena léireofaí an méid atá ann cheana do gach Moladh, cad atá beartaithe faoi láthair agus réimsí 
nua ina bhféadfaí níos mó a dhéanamh sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma. Luaigh sé go dtiocfadh sé 
ar ais chuig na Feisirí le modh oibre do na chéad chruinnithe eile. 

________________________________ 
 

 

 

IARSCRÍBHINN: Liosta de chomhaltaí na Meithle um Shláinte  

 

Teideal Céadainm Sloinne Comhpháirt 
        

Uasal Pascal ARIMONT Parlaimint na hEorpa 
Uasal Alina  BÂRGĂOANU Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 
Uasal  Katerina  BAT’HOVÁ An Chomhairle 
Uasal Linette Eleni BLANKENSTEINER  Painéil Saoránach Eorpach 
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Uasal Claudette  BUTTIGIEG  Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Anda   ČAKŠA Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Susanna  CECCARDI  Parlaimint na hEorpa 
Uasal  Roberto  CIAMBETTI  Coiste na Réigiún 

Uasal Alain   COHEUR  Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa 

Uasal Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlaimint na hEorpa 
Uasal Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlaimint na hEorpa 
Uasal Isabel  DÍAZ AYUSO   Coiste na Réigiún 
Uasal Katarzyna  DRĄŻEK- LASKOWSKA An Chomhairle 
Uasal Ines  GASMI  Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Camille  GIRARD  Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Daniela   GÎTMAN An Chomhairle 
Uasal Ilenia Carmela  GRECO  Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Sebastián  GUILLEN  Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Kinga  JOÓ Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 
Uasal Philippa   KARSERA An Chomhairle 
Uasal Boudraa  MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Radka MAXOVÁ Parlaimint na hEorpa 
Uasal Rūta  MILIŪTĖ Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Alin Cristian  MITUȚA Parlaimint na hEorpa 
Uasal Dolors MONTSERRAT Parlaimint na hEorpa 
Uasal Nicolas  MORAVEK  Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Renaud    MUSELIER  Ionadaí áitiúil/réigiúnach 
Uasal Ria   OOMEN-RUIJTEN Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Dimitrios PAPADIMOULIS Parlaimint na hEorpa 
Uasal Troels de Leon PETERSEN   Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Mark PLEŠKO Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 
Uasal Jean-François   RAPIN Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Ivo RASO  Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Michèle  RIVASI Parlaimint na hEorpa 
Uasal  Valeria  RONZITTI Comhpháirtithe Sóisialta 

Uasal Christa   SCHWENG   Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa 

Uasal Maroš  ŠEFČOVIČ An Coimisiún Eorpach 

Uasal  Elisaveta 
Elisaveta SIMEONOVA An Chomhairle 

Uasal Ivan Vilibor  SINČIĆ  Parlaimint na hEorpa 
Uasal Niamh  SMYTH Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Paola   TAVERNA  Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal  Jesús TERUEL TERUEL   Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Zoltán  TESSELY  Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Patrizia  IARSCRÍBHINN Parlaimint na hEorpa 
Uasal Kathleen  VAN BREMPT Parlaimint na hEorpa 
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Uasal  Anna  VIKSTRÖM Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Claude  WISELER  Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal  Stefan  ZRINZO AZZOPARDI An Chomhairle 

 


