
 

 

 
 

TAIFEAD ACHOMAIR 

Meitheal um Luachanna agus cearta, an smacht reachta, an tslándáil 
Faoi chathaoirleacht Věra Jourová, Leas-Uachtarán, an Coimisiún Eorpach 
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1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 

 

Chuir an Cathaoirleach Věra JOUROVÁ tús leis an gcruinniú trí fháiltiú a chur roimh na rannpháirtithe go léir. 
Cruinniú hibrideach a bhí ann. Bhí 40 as 52 chomhalta na Meithle i láthair go fisiciúil agus lean 5 chomhalta 
an cruinniú go cianda;  ghlac 27 gcomhalta acu siúd, lena n-áirítear tromlach na saoránach a bhí i láthair, páirt 
sa phlé. 
 
Ansin thug an Cathaoirleach cuntas ar roinnt den líon mór ábhar a thagann faoi shainchúram na Meithle (e.g. 
cearta agus saoirsí bunúsacha, féiniúlacht Eorpach, comhionannas inscne, an comhrac in aghaidh na 
sceimhlitheoireachta, etc.). Thagair sí do na smaointe a cuireadh in iúl go dtí seo ar an Ardán Digiteach 
Ilteangach maidir le Luachanna agus cearta, an smacht reachta, slándáil agus na hábhair thosaíochta a 
sainaithníodh sa chéad seisiún de Phainéal Saoránach Eorpach 2 (féach an tuarascáil ó sheisiún 1 de Phainéal 

2 anseo).  
 
Thug sí dá haire go mbeadh an Mheitheal in ann na moltaí ó Phainéal Saoránach Eorpach 2 a phlé i mí na 
Nollag.  
 
Ansin thug an Cathaoirleach cead cainte dóibh siúd go léir a bhí ag iarraidh ionchur a thabhairt sa phlé, á áitiú 
orthu a gcuid ionchur a theorannú go dhá nóiméad. 
 

 
2. Plé 
 
D’ardaigh roinnt rannpháirtithe réamhcheisteanna nós imeachta, lena n-áirítear an chaoi ar cheart don 
Mheitheal a pléití a eagrú (e.g. clár oibre bunaithe ar ábhair shonracha a bheith aici), a cuid oibre a chur i 
láthair an tSeisiúin Iomlánaigh agus cé acu an dtiocfaidh sí nó dtiocfaidh sí le chéile freisin idir na Seisiúin 
Iomlánacha. D’iarr roinnt rannpháirtithe freisin go mbeadh cruinnithe na Meithle níos trédhearcaí, mar 
shampla trí shruthú gréasáin poiblí, agus trí chomhroinnt phoiblí na ndoiciméad uile.  
 
Mheabhraigh an Cathaoirleach go gcuirfeadh an Mheitheal san áireamh toradh na bPainéal Saoránach 
Eorpach agus an t-ionchur ar an Ardán. D’aontaigh sí freisin go raibh tábhacht ar leith ag baint le 
trédhearcacht na hoibre a dhéanann an Mheitheal.  
 
Ó thaobh an bhunábhair de, chuir formhór na rannpháirtithe in iúl go láidir go bhfuil an smacht reachta agus 
luachanna agus cearta ina gcomhpháirt bhuntábhachtach den Aontas, comhpháirt is gá a neartú agus a 
athdhearbhú. 
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/


 

 

Chuir roinnt acu an cheist an amhlaidh gur gníomh físe í an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, ag díriú ar 
fheabhas a chur ar smacht reachta agus córas luachanna dea-fheidhmiúil nó an bhfuil gá le fíor-athchóiriú a 
dhéanamh. D’iarr a lán acu go mbeadh toradh inláimhsithe ar an gComhdháil. 
 
D’iarr roinnt comhaltaí den Mheitheal go ndéanfaí sainmhíniú níos soiléire ar luachanna an Aontais agus ar 
chomhchaighdeán an Aontais maidir leis an smacht reachta. Thug siad dá n-aire go minic go bhfuil níos mó i 
gceist le AE ná margadh aonair amháin. Mar sin féin, chuir rannpháirtithe eile in iúl go láidir go bhfuil an 
smacht reachta agus luachanna an Aontais sainithe go maith cheana féin i gConarthaí AE agus ag an gCúirt 
Bhreithiúnais.   
 
I ndáil leis sin, phléigh na rannpháirtithe freisin an chothromaíocht a bheadh le baint amach idir 
comhchaighdeáin agus éagsúlacht na dtíortha aonair. Rinne go leor comhaltaí cur síos ar an Aontas mar 
chóras riailbhunaithe inar cheart go mbeadh an smacht reachta ina phrionsabal doshannta. Mar sin féin, thug 
rannpháirtithe áirithe dá n-aire gur gá sainiúlachtaí na dtíortha a urramú. 
 
Thairis sin, d’áitigh a lán rannpháirtithe gur gá feabhas a chur ar chur chun feidhme iarbhír na gceart agus na 
luachanna AE atá ann cheana féin, rud atá ríthábhachtach d’inchreidteacht agus do dhlisteanacht an Aontais 
i leith na saoránach.  
Mar chuid den ghlao seo chun beart a dhéanamh, thug roinnt rannpháirtithe le fios gur cheart do AE cloí leis 
an gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine gan a thuilleadh moille.  
 
Léirigh roinnt rannpháirtithe an méid a dúradh maidir leis an Ardán Digiteach Ilteangach agus an toradh a bhí 
ar an gcéad seisiún de Phainéal Saoránach Eorpach 2 maidir le cearta saoránachta AE agus mhol siad tuilleadh 
dul chun cinn a dhéanamh maidir le reacht shaoránacht AE a fhorbairt seachas díriú ar fhéiniúlacht. Thug 
comhaltaí na Meithle dá n-aire i ndáil leis sin go bhfuil fíordheis ag na Painéil clár oibre polaitiúil an Aontais 
a leagan síos. 
 
Leag roinnt rannpháirtithe béim freisin ar ghné bhunúsach na gceart sóisialta, ag cur síos ar dhálaí maithe 
oibre agus saoil mar phríomhghné de chóras an Aontais um chearta agus luachanna.  
 
Tharraing roinnt rannpháirtithe aird freisin ar shaincheisteanna na bréagaisnéise, shaoirse na meán, an 
teaghlaigh, na déimeagrafaíochta agus chearta an linbh.   
 
 
3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 
 
Thug an Cathaoirleach JOUROVÁ an plé chun deiridh trí achoimre a dhéanamh ar na príomhphointí a 
tharraing na rannpháirtithe anuas.  
 
Maidir leis an bpróiseas, dúirt an Cathaoirleach an méid seo a leanas mar achoimre: 

 Go gcuirfeadh sí in iúl don Bhord Feidhmiúcháin gur mhian léi pléití na Meithle a bheoshruthú.  

 Go ndéanfaí clár oibre na Meithle a scaipeadh roimh gach cruinniú, ach, áfach, gan saincheisteanna 
ó ábhar leathan na Meithle a fhágáil ar lár. 

 Gur cheart aghaidh a thabhairt ar cheist na hidirghníomhaíochta le Meithleacha eile. 

 Go dtabharfaí aghaidh ar aon riachtanais ateangaireachta eile. 

 Mheabhraigh sí go ndéanfaí urlabhraí na saoránach don Mheitheal a roghnú ag céim níos déanaí. 
 
Ó thaobh ábhair de, rinne sí achoimre ar na príomhphointí seo a leanas:  

 Tá an smacht reachta doshannta, agus tá gá le tuilleadh idirphlé agus comhthuisceana. Ní mór meas 
a thabhairt ar an éagsúlacht, ach í a bheith bunaithe ar chomhchaighdeáin.  

 An gá atá leis an Aontas a bheith ag aistriú ó fhocail go gníomh. Ba cheart na rialacha agus na 
prionsabail atá ann cheana a chur i bhfeidhm go hiomlán agus go hiarbhír. Tá sé sin fíor go háirithe i 
gcás na Cairte Eorpaí um Chearta Bunúsacha. 



 

 

 An gá atá ann na prionsabail ar a bhfuil an tAontas Eorpach bunaithe a athdhearbhú, ní mar 
mhargadh aonair ach mar Aontas luachanna, agus aghaidh á tabhairt ag an am céanna ar na dúshláin 
a eascraíonn as Brexit agus as géarchéim Covid-19.  

 Cosaint dhaingean ar luachanna an Aontais, lena ndéanfaí na sainmhínithe atá ann cheana ar an 
smacht reachta, ar luachanna agus ar chearta a dhearbhú agus a mhionchoigeartú tuilleadh.  

 An gá atá le plé níos leithne ar luachanna, lena n-áirítear an t-éilliú agus bagairtí slándála. 

 An gá atá le ceangal a bhunú le cearta sóisialta agus le cearta an linbh, leis an gceart chun 
príobháideachais agus le hiolrachas sna meáin. 

 An gá atá le saoránacht AE a fhorbairt tuilleadh in ionad tabhairt faoi réimse pearsanta na 
bhféiniúlachtaí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IARSCRÍBHINN. Liosta de chomhaltaí na Meithle um Luachanna agus cearta, an smacht reachta, 
an tslándáil 
 
 

Uasal Ilse  AIGNER  Coiste na Réigiún 

Uasal Daniel  ANDERSSON Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Valentina BALZANI  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Katarina BARLEY Parlaimint na hEorpa 

Uasal Paolo BARONE  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Nicolas BAY Parlaimint na hEorpa 

Uasal Ondřej  BENEŠÍK Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Laurent BERGER Comhpháirtithe Sóisialta 

Uasal Elsa BESTARD  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Vladimír BILČÍK Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Yves  CRUCHTEN Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Katalin CSEH Parlaimint na hEorpa 

Uasal Gwendoline DELBOS-CORFIELD Parlaimint na hEorpa 

Uasal Klára DOBREV Parlaimint na hEorpa 

Uasal Mandy FALZON Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal Petros  FASSOULAS An tSochaí Shibhialta 

Uasal Paula  FERNANDEZ VIANA   Coiste na Réigiún 

Uasal Daniel FREUND Parlaimint na hEorpa 



 

 

Uasal Esteban GONZALEZ PONS Parlaimint na hEorpa 

Uasal Branko  GRIMS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Alice-Mary  HIGGINS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Richárd  HÖRCSIK Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Gerhard HUEMER Comhpháirtithe Sóisialta 

Uasal Věra JOUROVÁ An Coimisiún Eorpach  

Uasal  Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA An Chomhairle 

Uasal  Martin KLUS An Chomhairle 

Uasal  Jeppe KOFOD An Chomhairle 

Uasal  Georgios KOTSIRAS An Chomhairle 

Uasal Hajnalka KOZMANE GOMBKOTO  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Karl-Heinz   LAMBERTZ Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Uasal Tommy Kofoed LARSEN  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Normunds LEGZDINS  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Christian  MOOS Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 

Uasal Rasmus  NORDQVIST Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Ninni NORRA Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal Maria Teresa PAGAZAURTUNDUA RUIZ Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Kacper  PŁAŻYŃSKI Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Pere Joan  PONS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Michael ROTH An Chomhairle 

Uasal Jacek SARYUSZ-WOLSKI Parlaimint na hEorpa 

Uasal Joy Clara SCHAEFLEIN  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Helmuth Franz SCHLAGOWSKI  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Helmut SCHOLZ Parlaimint na hEorpa 

Uasal Sjoerd  SJOERDSMA Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Romana TOMC Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Tytti TUPPURAINEN An Chomhairle 

Uasal Štefan URBANEK  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Karl  VANLOUWE Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Claudiu Marian VATAU  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Ozlem  YILDIRIM  Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 

Uasal Kristīne ZONBERGA Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

 
 
 



 

 

 
 
 
 


