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TAIFEAD ACHOMAIR 
An Mheitheal um Dhaonlathas Eorpach, faoi chathaoirleacht Manfred Weber, Parlaimint na hEorpa 

17 Nollaig 2021, 14.00-16.00 
 
 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh  
 

Tionóladh an cruinniú le rannpháirtíocht chianda. Cumhdaíodh sa phlé na pointí a leagadh amach sa 
chlár oibre a scaipeadh roimh an gcruinniú (féach Iarscríbhinn I). Thug an Cathaoirleach dá aire go raibh 
an Painéal Saoránach Eorpach maidir le ‘Daonlathas na hEorpa / Luachanna Eorpacha agus cearta 
Eorpacha, an smacht reachta, an tslándáil’ tar éis a mholtaí a ghlacadh, rud a cheadaigh don Mheitheal 
a bheith ag obair ar an mbonn sin. D’fháiltigh sé roimh an bhféidearthacht bogadh chuig plé faoi 
shubstaint agus chuir sé síos ar a mholadh maidir le hobair a struchtúrú de réir cúig cholún: daonlathas 
agus toghacháin; cinnteoireacht; cumhacht feidhmiúcháin: nósanna imeachta agus coimhdeacht; agus 
rannpháirtíocht na saoránach agus an óige. Thug sé le fios gur struchtúr oscailte a bhí ann, a bhféadfaí 
gnéithe eile a chur leis. 
 

2. Plé 
 
Cuireadh tús leis an díospóireacht le cur i láthair ar mholtaí an Phainéil Saoránach Eorpach dar teideal 
‘Daonlathas/luachanna Eorpacha, cearta, smacht reachta, an tslándáil’, a ghlac an Painéal i bhFlórans 
an 12 Nollaig. 
 
Thug beirt ionadaithe ón bpainéal forléargas ar na moltaí, ag díriú ar na moltaí a bhaineann leis na 
hábhair a bhí ar chlár oibre chruinniú na Meithle agus ag leagan amach roinnt moltaí nithiúla a mheas 
siad a d’fhéadfadh cur le rannpháirtíocht na saoránach agus feabhas a chur ar an bpróiseas toghcháin 
agus ar an gcinnteoireacht san Aontas Eorpach. Leag siad béim go háirithe ar na moltaí óna bpainéal 
maidir le dlí toghcháin AE a chomhchuibhiú tuilleadh agus gné thrasnáisiúnta na dtoghchán Eorpach a 
threisiú, chomh maith le hardáin dhigiteacha a fhorbairt a chuirfeadh ar chumas na saoránach dul i 
rannpháirtíocht le lucht déanta beartas, a dtuairim a chur in iúl maidir le tograí reachtacha agus 
rochtain a fháil ar fhaisnéis iontaofa faoin Aontas Eorpach. Tharraing siad aird freisin ar na moltaí 
reifreann uile-Eorpach a thabhairt isteach agus athmheasúnú a dhéanamh ar na córais vótála in 
institiúidí an Aontais, ionas go mbeidh an tAontas Eorpach níos éifeachtaí, agus ráthaíochtaí iomchuí á 
n-áirithiú do na Ballstáit bheaga. Ar an iomlán, mheas siad go raibh moltaí láidre curtha le chéile ag a 
bpainéal, agus tacaíocht acu ó thromlach mór, agus chuir siad in iúl go láidir go raibh siad ag dréim le 
hamlíne shoiléir a bheith acu chun obair leantach a dhéanamh ar na moltaí. 
 
Sa díospóireacht ina dhiaidh sin, mheabhraigh Comhchathaoirleach Bhord Feidhmiúcháin na 
Comhdhála, Leas-Uachtarán an Choimisiúin Šuica, gur gá go mbeadh moltaí an Phainéil Saoránach 
Eorpach ag croílár na bpléití. Leag roinnt cainteoirí béim ar an tábhacht a bhaineann le hoideachas 
agus leis an mbearna faisnéise i dtaobh saincheisteanna Eorpacha a shárú, mar a bhí léirithe ag na 
saoránaigh. Rinneadh roinnt tagairtí freisin do na moltaí maidir le daonlathas rannpháirteach agus 
daonlathas dioscúrsach, lena n-áirítear leabú struchtúrach thionóil na saoránach. Chuir roinnt 
cainteoirí béim ar a dtacaíocht do na moltaí maidir le neamhspleáchas na meán. Ag coinneáil le fócas 
sonrach an chruinnithe, bhain roinnt ionchur le saincheisteanna i dtaobh thoghcháin agus 
chinnteoireacht Pharlaimint na hEorpa. 
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2.1. Daonlathas agus toghcháin 
 
Labhair roinnt cainteoirí faoin moladh ón bPainéal Saoránach Eorpach maidir leis na coinníollacha 
vótála ag na toghcháin Eorpacha a chomhchuibhiú agus bogadh i dtreo vótáil do pháirtithe ar leibhéal 
an Aontais Eorpaigh, ar páirtithe iad a bhfuil iarrthóirí ó roinnt Ballstát acu. Thacaigh roinnt comhaltaí 
leis an gcoincheap ginearálta iarrachtaí a dhéanamh i dtreo an chomhchuibhithe, agus cuireadh 
tuairimí éagsúla in iúl freisin maidir leis an aois vótála a ísliú go dtí 16. I ndáil leis sin, thug ionadaithe 
ón bPainéal Saoránach Eorpach dá n-aire nach raibh comhthoil i leith an togra bainte amach i measc 
na saoránach ar an bpainéal, agus gurbh é sin an fáth nach raibh aon mholadh déanta maidir leis an 
tsaincheist sin. Thacaigh roinnt comhaltaí go láidir leis an moladh maidir le dul i dtreo córas liostaí 
trasnáisiúnta ag na toghcháin Eorpacha, agus leag roinnt eile acu béim ar a thábhachtaí atá sé na 
himpleachtaí go léir a chur san áireamh agus an tsaincheist á plé agus bhí roinnt cainteoirí ann nárbh 
fhéidir leo tacú leis an smaoineamh. 
 
Ina theannta sin, thacaigh roinnt comhaltaí le hinfheictheacht na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha a 
mhéadú agus toradh na dtoghchán a nascadh le ceapachán Uachtarán an Choimisiúin trí chóras na 
bpríomh-iarrthóirí. D’iarr cainteoirí eile go n-áiritheofaí rannpháirtíocht chuimsitheach i dtoghcháin, 
lena n-áirítear ag daoine faoi mhíchumas agus grúpaí mionlaigh. Chuir roinnt comhaltaí béim ar a 
thábhachtaí atá sé daonlathas Eorpach a fhorbairt i ndiaidh na dtoghchán, lena n-áirítear tríd an 
daonlathas a thabhairt isteach níos mó i saol laethúil na ndaoine agus trí thacú le rannpháirtíocht 
shibhialta agus le saoránacht ghníomhach. Tarraingíodh anuas freisin saincheist an daonlathais 
eacnamaíoch. Cuireadh roinnt tacaíochta in iúl don mholadh go n-athrófaí ainmneacha institiúidí an 
Aontais d’fhonn a bhfeidhmeanna a shoiléiriú. 
 

2.2. Cinnteoireacht 
 
Rinne na cainteoirí plé freisin ar na gnéithe éagsúla de phróiseas cinnteoireachta AE. Mhol roinnt 
comhaltaí go mbeadh ról níos láidre ag Parlaimint na hEorpa sa réimse eacnamaíoch agus go dtabharfaí 
an ceart maidir le tionscnamh reachtach di, chun an úsáid a bhaintear as an ngnáthnós imeachta 
reachtach a leathnú tuilleadh agus lena chinntiú go ndéanfadh an Chomhairle cinntí trí vótáil trí 
thromlach cáilithe, in ionad na haontoilíochta, i líon níos mó réimsí (mar shampla, maidir le 
saincheisteanna a bhaineann le cánachas, buiséad agus acmhainní dílse, gnóthaí sóisialta agus beartas 
eachtrach). Mheas roinnt comhaltaí eile acu go raibh sé tábhachtach ról na bparlaimintí náisiúnta agus 
réigiúnacha a neartú i gcomhthéacs ina bhfuil laghdú ag teacht le scór bliain anuas ar ról na dtreoracha 
i gcomparáid le rialacháin, an treocht in airde maidir le gníomhartha tarmligthe, agus an gá le 
hathmhachnamh a dhéanamh ar nós imeachta an chárta bhuí. Luadh a thábhachtaí atá sé baint níos 
fearr a bheith leis n comhpháirtithe sóisialta agus leis an tsochaí shibhialta eagraithe agus 
tarraingníodh anuas ceist na trédhearcachta i bpróiseas cinnteoireachta AE freisin. 
 

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 
 
 
D’fháiltigh an Cathaoirleach roimh an díospóireacht, ós rud é go bhfuarthas blaiseadh ginearálta uaithi 
de na tuairimí i measc na gcomhaltaí éagsúla agus treo soiléir maidir leis an mbealach inar cheart don 
Mheitheal cuidiú le seisiún iomlánach na Comhdhála. Dúirt sé go bhfuil toil ann sruthú a dhéanamh ar 
an gcéad seisiún eile. Mhol sé go leanfaí leis an bplé ag an gcéad chruinniú eile agus leag sé béim ar an 
ngá atá ann, mar chéad chéim eile, achoimre a chur in iúl maidir leis na príomhsmaointe chun tús a 
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chur le comhthuiscint a fháil maidir leis an treo inar cheart bogadh nuair a bheidh tuilleadh oibre á 
déanamh, agus shainaithin sé aon chrosa a d’féadfadh a bheith ann. Mheas sé go bhféadfaí é sin a 
dhéanamh i gcomhthéacs an chéad chruinnithe eile den Mheitheal. 
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IARSCRÍBHINN I. Clár Oibre don chruinniú ar an 17 Nollaig 2021 
 

 

 
 

CLÁR OIBRE AN DARA CRUINNIÚ DEN MHEITHEAL UM DHAONLATHAS 
EORPACH 

 
 

Dé hAoine, 17 Deireadh Fómhair 2021 – 14.00 – 16.00 
(le rannpháirtíocht chianda) 

 
 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach 
 

2. Cur i láthair ag na saoránaigh ar na moltaí ón bPainéal Saoránach Eorpach maidir 
leis an Daonlathas Eorpach, agus plé ina dhiaidh sin 
 

3. Plé ar an Tríú Tuarascáil Eatramhach ón Ardán Digiteach Ilteangach 
 

4. Malartú tuairimí maidir leis an Daonlathas Eorpach 
4.1 Daonlathas agus toghcháin 
4.2 Nós imeachta cinnteoireachta AE 
 

5. Aon ghnó eile 
 
 

6. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 
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IARSCRÍBHINN II. Liosta de chomhaltaí na Meithle um Dhaonlathas Eorpach 
 

Cathaoirleach:  Manfred WEBER (Parlaimint na hEorpa)  

    

Teideal Céadainm Sloinne Comhpháirt 

        

    

Uasal Chiara ALICANDRO  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Michalakis ASIMAKIS  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Zoltán  BALCZÓ Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Olga BAUM Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Matouš BELOHLAVEK  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Yamina BEN NAOUM 
Painéil/imeachtaí saoránach 

náisiúnta 

Uasal Brando BENIFEI Parlaimint na hEorpa 

Uasal Mara BIZZOTTO Parlaimint na hEorpa 

Uasal Damian BOESELAGER Parlaimint na hEorpa 

Uasal Ioannis  BOURNOUS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Nicolai BOYSEN 
Painéil/imeachtaí náisiúnta 

saoránach 

Uasal Martina BRAMBILLA  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Gari  CAPPELLI Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Vasco CORDEIRO Coiste na Réigiún 

Uasal Annemieke DE CLERCK  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Bruno  DIAS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Gašper  DOVŽAN An Chomhairle 

Uasal Aleksandra   DULKIEWICZ  Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Uasal Pascal DURAND Parlaimint na hEorpa 

Uasal Anna ECHTERHOFF An tSochaí Shibhialta 

Uasal Sandro GOZI Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Eva Kjer  HANSEN Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Pablo  HISPÁN Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Pat  KELLY An Chomhairle 

Uasal Antonia KIEPER Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Wepke KINGMA An Chomhairle 

Uasal Tomáš KOZÁK An Chomhairle 

Uasal Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlaimint na hEorpa 

Uasal Reinhold  LOPATKA Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Esther LYNCH Comhpháirtithe Sóisialta 

Uasal Evangelos MEIMARAKIS Parlaimint na hEorpa 

Uasal Aleksandar MILISOV  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlaimintí Náisiúnta 
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Uasal Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Anti  POOLAMETS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Arnoldas PRANCKEVIČIUS  An Chomhairle 

Uasal Paulo RANGEL Parlaimint na hEorpa 

Uasal Ariane  RODERT  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 

na hEorpa 

Uasal Hans  ROTHENBERG Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Hermano  SANCHES RUIVO   Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Uasal Axel  SCHÄFER Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Kaspar SCHULTZ 
Painéil/imeachtaí náisiúnta 

saoránach 

Uasal Pedro SILVA PEREIRA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Sven SIMON Parlaimint na hEorpa 

Uasal Lucie  STUDNICNA  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 

na hEorpa 

Uasal Dubravka SUICA An Coimisiún Eorpach 

Uasal Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Apostolos TZITZIKOSTAS Coiste na Réigiún 

Uasal Bastiaan  VAN APELDOORN Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Andris VĪTOLS An Chomhairle 

 
 


