
 

1 

 

 
TAIFEAD ACHOMAIR 

An Mheitheal um Imirce, faoi chathaoirleacht Dimitris Kairidis, Parlaimint Náisiúnta (an Ghréig) 

Dé hAoine, 22 Deireadh Fómhair 2021, 11:00 go 13:00 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 

Ba é seo an chéad chruinniú de chuid na Meithle um Imirce. Cruinniú hibrideach a bhí ann. Chuir an 
Cathaoirleach, Dimitris Kairidis, fáilte roimh na comhaltaí agus roimh Alessandro Alfieri (parlaimintí 
náisiúnta / an Iodáil), a bheidh ina Chathaoirleach ar an Meitheal amhail ón 1 Eanáir 2022. 

Mhínigh an Cathaoirleach gurb é an ról a bheadh aige an plé a éascú d’fhonn a áirithiú go dtugtar cluas 
éisteachta do chách agus do gach comhchuid, agus leag sé amach a raibh sé ag súil leis ón Meitheal chun 
teacht ar chomhréitigh maidir le seasaimh a bhíonn éagsúil go minic. 

Chuir an Cathaoirleach béim ar an bhfíoras gurb iad tuairimí na saoránach a bheadh ina mbunús le plé na 
Meithle.  

2. Plé 

D’iarr an Cathaoirleach ar chomhchuid na saoránach breac-chuntas a thabhairt ar staid reatha an phlé atá 
déanta aici i bPainéal 4 (an tAontas sa domhan mór / imirce), a mhéid a bhaineann leis an imirce.  

Le linn an phlé, mhínigh duine de na saoránaigh ó na Painéil Saoránach Eorpach an chaoi ar mhapáil 
rannpháirtithe an Phainéil na saincheisteanna a bhaineann leis an imirce, agus phléigh sé na 
saincheisteanna éagsúla sin. Mhínigh sé gur roghnaigh na saoránaigh na saincheisteanna is tábhachtaí, dar 
leo féin, agus chuir sé in iúl go raibh súil aige go dtabharfadh an Mheitheal tús áite do na saincheisteanna 
sin ina cuid díospóireachtaí.  

Chuir comhaltaí na Meithle tuairimí éagsúla in iúl le linn an phlé, rud a spreag díospóireacht leathan.  

Ardaíodh na pointí seo a leanas: 

- Bhí roinnt bheag comhaltaí sásta go ndéantar plé ar an imirce agus an tslándáil i meithle éagsúla 
ach dúirt cuid eile acu gur ghá iad a phlé le chéile; 

- Luaigh cúpla comhalta gur gá deireadh a chur leis an imirce neamhrialta agus teorainneacha 
seachtracha an Aontais a chosaint; 

- Rinne roinnt rannpháirtithe tagairt don tábhacht a bhaineann le himirce lucht oibre agus le cosaint 
oibrithe imirceacha; 

- Luaigh roinnt comhaltaí freisin gur gá níos mó bealaí dlíthiúla a chruthú don imirce; lena n-áirítear 
d’imirce lucht saothair.  

- Chuir roinnt bheag comhaltaí i bhfios go láidir go bhfuil sé tábhachtach imircigh a lánpháirtiú; 

- Luaigh roinnt rannpháirtithe gur gá athbhreithniú a dhéanamh ar Chomhbheartas Imirce agus 
Tearmainn an Aontais agus an dlúthpháirtíocht i measc na mBallstát a neartú tuilleadh; 

- Pléadh freisin an gá atá le breathnú ar an imirce i gcomhthéacs éifeachtaí an athraithe aeráide; 

- Luaigh roinnt rannpháirtithe an nasc idir an imirce agus cúrsaí déimeagrafacha; 

- Labhair cúpla rannpháirtí freisin faoin imirce sa chomhthéacs geopholaitiúil agus faoin gcaoi a bhfuil 
tríú tíortha ag teacht i dtír ar an imirce; 
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- Luaigh roinnt bheag comhaltaí gur gá cabhrú le tíortha tionscnaimh, d’fhonn dul i ngleic le 
fréamhacha na himirce; 

- leagadh béim freisin ar pheirspictíocht na himirce ó thaobh an duine de, lena n-áirítear urraim do 
chearta an duine; 

- Luaigh roinnt comhaltaí freisin gur gá an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir na dearcthaí 
éagsúla d’fhonn teacht ar bhealaí leis an imirce a rialú. 

 
Maidir leis an bpróiseas, thug roinnt comhaltaí den Mheitheal chun suntais gurbh é a bhí mar chuspóir acu 
éisteacht le tuairimí agus machnamh na saoránach, agus go raibh siad ag tnúth le leanúint ar aghaidh leis 
an bplé i dteannta a chéile.   

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 

Tar éis an mhalartaithe sin, chinn an Cathaoirleach gur léiríodh tuairimí láidre agus mheabhraigh sé gurb é 
is príomhchuspóir leis an Meitheal plé a dhéanamh ar smaointe na saoránach. 

Mhol an Cathaoirleach ina dhiaidh sin na saincheisteanna a ardaíodh sa phlé a fhoroinnt ina dtrí roinn: 

1. Imirce dhleathach (comhchuibhiú a dhéanamh ar bheartas náisiúnta maidir le himirce rialaithe agus 
ar bheartais lánpháirtithe); 

2. Imirce neamhrialta agus cosaint teorann; 
3. Beartas tearmainn, cosaint dídeanaithe agus comhroinnt dualgas i measc Bhallstáit an Aontais. 

Luaigh an Cathaoirleach go bhféadfadh an Mheitheal um Imirce cruinniú ar líne a reáchtáil i ndeireadh mhí 
na Samhna, a gcaithfeadh Comhchathaoirligh an Bhoird Feidhmiúcháin agus comhchodanna uile na Meithle 
teacht ar chomhaontú ina leith, i gcomhréir leis na Téarmaí Tagartha.   

Mheabhraigh an Cathaoirleach freisin go ndéanfadh na Painéil Saoránach Eorpach urlabhraí na Meithle a 
ainmniú, roimh an gcéad chruinniú eile de chuid na Meithle, as measc ionadaithe na bPainéal Saoránach 
Eorpach laistigh den Mheitheal, arbh é an t-urlabhraí sin, in éineacht leis an gCathaoirleach, a dhéanfadh 
ionadaíocht ar an Meitheal sa seisiún iomlánach. 
 
 
IARSCRÍBHINN. Liosta de chomhaltaí na Meithle um Imirce 
 

 
Cathaoirleach: Dimitris Kairidis, Parlaimint Náisiúnta 

 

F. Uas. Carmelo ABELA An Chomhairle 

F. Uas. Arnoldas ABRAMAVIČIUS An Chomhairle 

F. Uas. Alessandro ALFIERI Parlaimintí Náisiúnta 

B. Uas. Abir AL-SAHLANI Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Konstantinos ANDREADAKIS  Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Marc ANGEL Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Malik AZMANI Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Pernando BARRENA ARZA Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Gunnar BECK Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Magnus   BERNTSSON Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

B. Uas. Uliana BOGDANSKA An Chomhairle 

B. Uas. Marjolijn  BULK Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 

F. Uas. Jaroslav  BŽOCH Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Luís  CAPOULAS SANTOS Parlaimintí Náisiúnta 
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B. Uas. Liina CARR Comhpháirtithe Sóisialta 

B. Uas. Iness CHAKIR Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

B. Uas. Laura Maria CINQUINI  Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Angel DZHAMAZKI Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Karoline EDTSTADLER An Chomhairle 

B. Uas. Julia EICHBERGER  Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Joseph  ELLIS Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Harris  GEORGIADES Parlaimintí Náisiúnta 

B. Uas. Elsie GISSLEGÅRD Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

B. Uas. Sunčana GLAVAK Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Ľudovít  GOGA Parlaimintí Náisiúnta 

B. Uas. Hafida GUELLATI Painéil Saoránach Eorpach 

B. Uas. Gabriela HEGENBERG  Painéil Saoránach Eorpach 

B. Uas. Ylva JOHANSSON An Coimisiún Eorpach 

F. Uas. Dimitris  KAIRIDIS Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Jeroen LENAERS Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Cees   LOGGEN Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

B. Uas. Oudekki  LOONE Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Arminas  LYDEKA Parlaimintí Náisiúnta 

B. Uas. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN An Chomhairle 

B. Uas.  Augusta  MONTARULI Parlaimintí Náisiúnta 

B. Uas. Nathalie  OBERWEIS Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Philippe OLIVIER Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Laurentiu  PLOSCEANU  Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 

B. Uas. Yoomi RENSTROM Coiste na Réigiún 

F. Uas. Milosh  RISTOVSKI An tSochaí Shibhialta 

B. Uas. Desislava SIMEONOVA  Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Andrzej SKIBA Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

B. Uas. Sara SKYTTEDAL Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Jordi SOLÉ FERRANDO Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Petra  STEGER Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Tuomas Heikki SUIHKONEN  Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas.  Tamas SZILAGYI An Chomhairle 

B. Uas. Kata TUTTO Coiste na Réigiún 

F. Uas. Nils USAKOVS Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Hubregt VERHOEVEN  Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Dragan VOLAREVIC  Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Krasimir ZLATINOV  Painéil Saoránach Eorpach 

 


