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TAIFEAD ACHOMAIR NA MEITHLE UM IMIRCE 

Dé hAoine 21 Eanáir 2022 

 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach 

Chuir an Cathaoirleach, an tUasal Dimitrios KAIRIDIS (Parlaimintí Náisiúnta, EL), fáilte roimh na 

rannpháirtithe chuig an 3ú cruinniú den Mheitheal, a bhí ar siúl i bhformáid hibrideach. D’fhógair sé 

sruthú gréasáin chruinnithe na Meithle, agus an fhéidearthacht cruinniú a eagrú ag deireadh mhí 

Feabhra. .  

Thug an Cathaoirleach dá aire freisin nach bhfuarthas aon bharúlacha maidir leis an dréacht-taifead 

achomair den chruinniú a tionóladh an 17 Nollaig, agus dá bhrí sin tháinig sé ar an gconclúid gur 

thacaigh an Mheitheal leis an taifead achomair sin agus go mbeadh sé ar fáil go luath, i ngach teanga, 

ar an ardán digiteach ilteangach.  

Chuir an Cathaoirleach béim ar staid reatha na bPainéal Saoránach Eorpach, á mhíniú gur cuireadh an 

tríú seisiún de Phainéal 4 siar go dtí 11-13 Feabhra, mar gheall ar an gcomhthéacs sláintíoch agus 

bearta gaolmhara, agus dá bhrí sin, nach raibh moltaí ag Painéal 4 ag an bpointe seo. Chuir sé i 

gcuimhne do na rannpháirtithe go raibh na moltaí ó Phainéal Eorpach 2 agus 3 na Saoránach, chomh 

maith le moltaí ó roinnt Painéal Náisiúnta Saoránach, ar fáil ar an ardán. .  

Mheabhraigh sé na díospóireachtaí a tionóladh i gcruinnithe roimhe seo, a eagraíodh maidir le trí 

ábhar: imirce dhleathach, imirce neamhrialta agus tearmann. D’iarr comhalta amháin go n-oiriúnófaí 

na fotheidil sa chéad topaic le teanga níos neodraí (mar shampla, go gcuirfí ‘imirce rialta’ in ionad 

‘imirce rialaithe’ agus go gcuirfí ‘comhroinnt dualgas’ in ionad ‘comhroinnt chóir’). Ansin d’iarr an 

Cathaoirleach ar an Seanadóir Alfieri agus ar an bhFeisire Parlaiminte Joseph Ellis roinnt faisnéise a 

chur ar fáil faoi chuid de na hábhair sin.  

Rinne an Seanadóir Alfieri, an Cathaoirleach a bheith ann amach anseo, cur i láthair ar an 

gComhshocrú Nua maidir le hImirce agus Tearmann a mhol an Coimisiún, agus ar gach ceann de na 

tograí reachtacha, á áitiú gur gá an chothromaíocht cheart a aimsiú idir an fhreagracht agus an 

dlúthpháirtíocht. Dhírigh an Feisire Parlaiminte Joseph Ellis ar an imirce dhleathach, ag leagan béim 

ar riachtanais dhéimeagrafacha an Aontais, anois agus amach anseo, agus ag tarraingt aird ar an 

nganntanas lucht saothair, cé go bhfuil an daonra ag dul i méid i réigiúin eile, rud a fhágann go 

mbeidh brú imirce níos mó ann amach anseo i dtreo AE. Mheas sé go gcaithfí ‘domhainmhachnamh’ 
éigin a dhéanamh in AE chun a fháil amach an bhfuil na beartais ag obair i gceart. 

D’iarr an Cathaoirleach ansin ar na Feisirí de Pharlaimint na hEorpa achoimre a thabhairt ar an dul 

chun cinn atá déanta maidir leis an bplé ar na saincheisteanna sin. Chuir roinnt comhaltaí in iúl go 

mbeidís ag obair i gcomhar lena chéile go hinmheánach sula dtabharfaidís tuairisc ar staid na 

himeartha ag an gcéad chruinniú eile den Mheitheal.  
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2. Tuarascáil ó na saoránaigh ó Phainéal Saoránach Eorpach 4 agus ó phainéil náisiúnta agus 

imeachtaí maidir le staid na himeartha i ndáil lena bplé maidir leis an imirce 

Chuir an Cathaoirleach síos ar obair na bPainéal Saoránach Eorpach, agus thug sé chun suntais go 

bhfuil obair déanta ag Painéal 4 ar threoshuíomhanna ag an gcéim seo, treoshuíomhanna arb ionann 

iad agus an chéad chéim i dtreo moltaí a dhéanamh. Chuir sé in iúl go mbeadh na moltaí ó Phainéal 4 

ar fáil i mí Feabhra tar éis an chruinnithe den Phainéal in Maastricht (11-13 Feabhra).  

Rinne saoránaigh ó na Painéil Saoránach Eorpach agus ó na painéil náisiúnta chur i láthair maidir le 

staid na himeartha i ndáil lena bplé faoin imirce: 

- leag roinnt saoránach béim ar an ngá atá le cearta an duine agus dínit an duine a urramú a 

mhéid a bhaineann leis an imirce agus mheas siad go raibh gá le himirce chuig AE agus go 

bhféadfadh sí a bheith dearfach; 

- chuir siad in bhfios go láidir go bhfuil gá le rialacha comhchoiteanna; 

- cháin saoránaigh an staid i gcampaí dídeanaithe; 

- chuir roinnt acu in iúl freisin gur ábhar imní dóibh go bhfuil ionstraim pholaitiúil á déanamh 

d’imircigh’;  
- leag siad béim ar an ngá atá le foráil a dhéanamh do bhealaí sábhailte agus dleathacha chuig 

an Aontas Eorpach; 

- thug na saoránaigh dá n-aire freisin a thábhachtaí atá an dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit, 

agus acmhainneachtaí na dtíortha á gcur san áireamh; 

- leagadh béim freisin ar an ngá atá le dul i ngleic le smuigleáil daoine, rud a bhaineann leis an 

ngá atá le níos mó bealaí dleathacha; 

- luaigh siad freisin a thábhachtaí atá sé lánpháirtiú níos gasta agus níos éasca a áirithiú, ionas 

go mbeadh imircigh in ann a gcuid scileanna a úsáid chun rannchuidiú leis an tsochaí; 

- tugadh chun suntais freisin gur gá imirce daoine oilte laistigh den AE a chosc, chomh maith le 

himirce daoine oilte i ndáil le tríú tíortha; 

- cuireadh in iúl freisin gur ábhar imní é an nasc idir an imirce neamhrialta agus ionsaí sonrach 

a rinneadh le déanaí.  

Thug an Cathaoirleach cead cainte ansin dá raibh i láthair. Sa díospóireacht bhríomhar ina dhiaidh 

sin, ardaíodh na pointí seo a leanas: 

- Léiríodh sceipteachas i leith an Chomhshocraithe Nua, a measadh a bheith dírithe barraíocht 

ar an bhfilleadh agus ní ar an gcomhtháthú. Tarraingíodh aird freisin ar an dúshlán a 

bhaineann le seasaimh éagsúla na mBallstát a thabhairt le chéile agus ar an vótáil 

aontoilíochta.  

- Cheistigh comhalta amháin an neamhréir idir an cur chuige atá fabhrach don imirce a glacadh 

sa Phainéal agus na tuairimí ar an Ardán, áit a ndéantar glaonna i gcoinne na hinimirce ó 

lasmuigh den AE a fhormhuiniú. Mhaígh an comhalta nach raibh roghnú na saoránach ag 

Kantar randamach agus, as na 27 saoránach ag an gcéad seisiún iomlánach, go raibh baint 

áirithe ag roinnt acu le AE.  

- Dhiúltaigh na saoránaigh go han-láidir don líomhain sin, á rá gur roghnaíodh go randamach 

iad, agus chuir siad i bhfios go tréan nach raibh aon nasc acu le AE roimhe sin. Mhínigh 
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ionadaí ó na painéil agus na himeachtaí náisiúnta, i dtaca leis na 27 n-ionadaí náisiúnta ó na 

saoránaigh, arbh iad amháin a ghlac páirt sa chéad Seisiún Iomlánach i mí an Mheithimh, 

nárbh ionann an dóigh ar roghnaíodh iadsan agus an dóigh randamach ar roghnaíodh na 

saoránaigh sna Painéil agus nach féidir comparáid a dhéanamh eatarthu.  

- Cuireadh béim ar ról na ngníomhaithe réigiúnacha agus áitiúla, chomh maith le taithí 

phraiticiúil na réigiún éagsúil a bhíonn ag obair le chéile agus ag malartú dea-chleachtais.  



 
 

5 
 

3. Cur i láthair ón gCathaoirleach maidir leis na malartuithe leanúnacha ar an Ardán Digiteach 

Ilteangach 

Rinne an Cathaoirleach cur i láthair ar na torthaí i leith an ardáin. D’iarr sé ar gach duine an t-ardán a 

chur chun cinn níos mó. Le linn na díospóireachta:  

- Mheas comhalta amháin go bhfuil an tuarascáil ar an ardán claonta, tuarascáil ar cosúil go 

bhfuil ionchur measartha diúltach inti ag an tús i ndáil leis an imirce, cé gurb ann do thuairimí 

eile freisin. Thacaigh comhalta eile acu leis an gcáineadh a rinneadh ar an tuarascáil agus go 

háirithe maidir le roinnt de na tograí is mó a formhuiníodh gan bheith cumhdaithe san 

achoimre feidhmiúcháin agus maidir le liosta iomlán a bheith comhroinnte leis an mBord 

Feidhmiúcháin.  

- Cuireadh i bhfios go láidir nár cheart don imirce a bheith ina cúis le himirce daoine oilte ó 

thríú tíortha agus nár cheart go gcuirfeadh sí bac ar fhorbairt na dtíortha sin.  

- Leagadh béim ar an ngá atá le tacú le cur chuige bunaithe ar chearta an duine i leith na 

himirce, bunaithe ar luachanna an Aontais – seachas ar luachanna reiligiúnacha, mar aon leis 

an ngá atá le ról na ENRanna a chosaint.  

Maidir leis an gcéad chruinniú eile den Mheitheal, chuir comhalta amháin ón bpainéal saoránach 

béim ar a thábhachtaí atá sé aiseolas a fháil ón Meitheal maidir le moltaí na saoránach.  

4. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 

Chuir an Cathaoirleach fáilte roimh an bplé bríomhar agus d’áitigh sé ar shaoránaigh Phainéal 4 

smaoineamh ar mholtaí nithiúla agus iad a chur in iúl. Tháinig an Cathaoirleach ar an gconclúid, cé 

nach ann don pholaitíocht gan easaontú, nach mór teacht ar chomhthoil ar deireadh thiar.  
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Iarscríbhinn: liostaí na gcomhaltaí 

Uasal Carmelo ABELA An Chomhairle 

Uasal Arnoldas ABRAMAVICIUS An Chomhairle 

Uasal Alessandro ALFIERI Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Abir AL-SAHLANI Parlaimint na hEorpa 

Uasal Konstantinos ANDREADAKIS Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Marc ANGEL Parlaimint na hEorpa 

Uasal Malik AZMANI Parlaimint na hEorpa 

Uasal Pernando BARRENA ARZA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Gunnar BECK Parlaimint na hEorpa 

Uasal Magnus   BERNTSSON Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Uasal Marjolijn  BULK 
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 

hEorpa 

Uasal Jaroslav  BŽOCH Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Luís  CAPOULAS SANTOS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Liina CARR Páirtnéirí Sóisialta 

Uasal Iness CHAKIR Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal Laura Maria CINQUINI Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Gabriella CÍVICO An tSochaí Shibhialta 

Uasal Angel DZHAMBAZKI Parlaimint na hEorpa 

Uasal Karoline EDTSTADLER An Chomhairle 

Uasal Julia EICHBERGER Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Joseph  ELLIS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Harris  GEORGIADES Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Vasil GEORGIEV An Chomhairle 

Uasal Elsie GISSLEGÅRD Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal Sunčana GLAVAK Parlaimint na hEorpa 

Uasal Ľudovít  GOGA Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Hafida GUELLATI Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Gabriela HEGENBERG Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Ylva JOHANSSON An Coimisiún Eorpach 

Uasal Dimitris  KAIRIDIS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Jeroen LENAERS Parlaimint na hEorpa 

Uasal Cees   LOGGEN Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Uasal Oudekki  LOONE Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Arminas  LYDEKA Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Aurora MEJÍA ERRASQUÍN An Chomhairle 

Uasal  Augusta  MONTARULI Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Nathalie  OBERWEIS Parlaimintí Náisiúnta 
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Uasal Oszkár  ÖKRÖS An Chomhairle 

Uasal Philippe OLIVIER Parlaimint na hEorpa 

Uasal Laurentiu  
PLOSCEANU 

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa 

Uasal Yoomi RENSTRÖM Coiste na Réigiún 

Uasal Desislava SIMEONOVA Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Andrzej SKIBA Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal Sara SKYTTEDAL Parlaimint na hEorpa 

Uasal Jordi SOLÉ Parlaimint na hEorpa 

Uasal Petra  STEGER Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Tuomas Heikki SUIHKONEN Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Kata TUTTO Coiste na Réigiún 

Uasal Nils USAKOVS Parlaimint na hEorpa 

Uasal Hubregt VERHOEVEN Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Dragan VOLAREVIĆ Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Krasimir ZLATINOV Painéil Saoránach Eorpach 
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