
 

Tuarascáil achomair ar an séú cruinniú de Bhord Feidhmiúcháin 

na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa

Dé Luain, an 19 Iúil 2021

16.00 - 18.00, áras Europa (seomra cruinnithe S7, cruinniú hibrideach)

Na rannpháirtithe: féach liosta na rannpháirtithe san iarscríbhinn

Achoimre agus conclúidí: 

Thionóil Bord Feidhmiúcháin na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa an séú cruinniú dá
chuid an 19 Iúil 2021 i bhfoirgneamh na Comhairle (i bhformáid hibrideach).

Ba iad an Feisire de Pharlaimint na hEorpa, Guy VERHOFSTADT, Státrúnaí Parlaiminte
na Slóivéine do Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh, Gašper DOVŽAN, agus Leas-Uachtarán
an Choimisiúin um Dhaonlathas agus um Dhéimeagrafaíocht, Dubravka ŠUICA, a bhí
ina gcomhchathaoirligh ar an séú cruinniú. Gašper DOVŽAN a chuir tús agus deireadh
leis an gcruinniú.

D'fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin an leasú ar Airteagal 16 de Rialacha Nós
Imeachta na Comhdhála maidir le hionadaíocht mhéadaithe na n-údarás áitiúil agus
réigiúnach agus na gcomhpháirtithe sóisialta ag Cruinnithe iomlánacha na Comhdhála.

Chuir na Comhchathaoirligh na módúlachtaí praiticiúla nuashonraithe le haghaidh eagrú
na bPainéal Saoránach Eorpach in iúl don Bhord Feidhmiúcháin, go háirithe maidir le
hord agus suíomh na bPainéal agus an mhodheolaíocht chun na hábhair a chur in
eagar. 

Ina theannta sin, chuir na Comhchathaoirligh an Bord Feidhmiúchán ar an eolas maidir
le staid na himeartha i ndáil leis an ullmhúchán do Mheithleacha na gCruinnithe
Iomlánacha. 
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Chuir na Comhchathaoirligh an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas faoin bPlean
Comhpháirteach Cumarsáide don Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa. 

Chuir Gašper Dovžan (Comhchathaoirleach) tús leis an gcruinniú.
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1. Leasú ar Rialacha Nós Imeachta na Comhdhála maidir le hionadaíocht na n-
údarás áitiúil agus réigiúnach agus na gcomhpháirtithe sóisialta ag Cruinnithe 
iomlánacha na Comhdhála 

Is í Dubravka Šuica (Comhchathaoirleach) a bhí ina cathaoirleach don phointe sin den
chlár oibre agus chuir sí i láthair moladh na gComhchathaoirleach Airteagal 16 a leasú
chun líon ionadaithe na gcomhpháirtithe sóisialta agus líon na n-ionadaithe tofa áitiúla
agus réigiúnacha a mhéadú sna cruinnithe iomlánacha. Moladh an leasú seo a leanas ar
Airteagal 16 don Bhord Feidhmiúcháin:

- Líon suíochán na gcomhpháirtithe sóisialta a mhéadú ó 8 n-ionadaí go 12 ionadaí
- 6 ionadaí tofa ó údaráis réigiúnacha agus 6 ionadaí tofa ó údaráis áitiúla a chur leis.

Le linn an phlé a rinneadh ina dhiaidh sin, chuir na rannpháirtithe in iúl go dtacaíonn siad
go forleathan leis an leasú a bhí beartaithe. 

Iarradh ar na comhpháirtithe sóisialta an 4 comhaltaí breise do na cruinnithe iomlánacha
a ainmniú, agus iarradh ar Choiste na Réigiún comhordú a dhéanamh sa chaoi go
ndéanfaí an 6 ionadaithe tofa réigiúnacha agus an 6 ionadaithe tofa áitiúla a ainmniú ar
bhealach cothrom, gan na hionadaithe sin a bheith ina gcomhaltaí reatha de Choiste na
Réigiún. 

Ardaíodh roinnt ceisteanna maidir leis an bhféidearthacht comhaltaí malartacha a cheadú
ag cruinnithe den Bhord Feidhmiúcháin agus sna cruinnithe iomlánacha. Thagair na
Comhchathaoirligh don seasamh a comhaontaíodh roimhe sin nach raibh an méid sin
ceadaithe; is féidir athruithe a dhéanamh ar chomhdhéanamh na dtoscaireachtaí más gá
sin agus má chuirtear na Comhchathaoirligh ar an eolas, ach ní féidir ionadú a dhéanamh
do chruinnithe sonracha. Ina theannta sin, rinneadh iarraidh faoin mír seo ar an gclár oibre
go mbeadh na Balcáin Thiar rannpháirteach sa Chomhdháil.

D'fhógair an Cathaoirleach gur fhormheas an Bord Feidhmiúcháin an leasú sin ar 
Airteagal 16 de na Rialacha Nós Imeachta. 

Conclúid: 

Thacaigh an Bord Feidhmiúcháin leis an leasú ar Airteagal 16 de Rialacha Nós
Imeachta na Comhdhála maidir le hionadaíocht mhéadaithe na n-údarás áitiúil
agus réigiúnach agus na gcomhpháirtithe sóisialta ag Cruinnithe Iomlánacha na
Comhdhála.
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2. Módúlachtaí nuashonraithe le haghaidh eagrú na bPainéal Saoránach Eorpach: 
eolas ó na Comhchathaoirligh  

Is í Dubravka Šuica (Comhchathaoirleach) a bhí ina cathaoirleach don phointe sin den
chlár oibre, agus chuir sí chun suntais an nuashonrú ar na módúlachtaí a scaipeadh roimh
an gcruinniú, eadhon na gnéithe nua a bhaineann le hord na bPainéal, suíomhanna na
bPainéal agus an mhodheolaíocht chun an plé a eagrú. Chuir an Cathaoirleach an Bord
Feidhmiúcháin ar an eolas maidir le staid na himeartha i ndáil leis an bpróiseas
roghnúcháin, ag míniú gur roghnaíodh thart ar 500 saoránach cheana féin as an 800 atá le
roghnú, agus go mbeadh an próiseas roghnúcháin tugtha chun críche faoi lár mhí Lúnasa.
Cé gur gá súil ghéar a choinneáil ar an staid eipidéimeolaíoch, chuir an
Comhchathaoirleach i dtreis a thábhachtaí atá sé go dtiocfadh Painéil le chéile go fisiciúil.
Ina theannta sin, mhol sí gur cheart na painéil saoránach náisiúnta a roghnú go
randamach freisin agus go n-oibreodh siad i gcomhréir leis an treoir a cuireadh ar fáil.

Sa phlé a bhí ann ina dhiaidh sin, ba dhíol sásaimh do na rannpháirtithe i gcoitinne na
módúlachtaí nuashonraithe. 

Ardaíodh ceisteanna agus cuireadh barúlacha in iúl maidir leis an bpróiseas roghnúcháin, i
measc ábhair eile, agus iarradh breis trédhearcachta agus go léireofaí ionadaíochas na
saoránach a roghnófaí. Mhínigh an Comhchathaoirleach Šuica go gcuirfeadh an soláthraí
seirbhíse seachtrach atá i gceannas ar an bpróiseas roghnúcháin faisnéis ar fáil ag
deireadh an phróisis maidir le comhlíonadh na gcritéar roghnúcháin.

Ardaíodh roinnt ceisteanna freisin maidir leis an gcaoi a roghnódh na saoránaigh na
hábhair a phléidís, go háirithe i bhfianaise an ama theoranta a bheidh ag na Painéil don
phlé agus leithne na n-ábhar. Mhínigh na Comhchathaoirligh go gcuirfeadh soláthraí
seirbhíse tuarascáil eatramhach ar fáil go luath i mí Mheán Fómhair ina ndéanfaí cur síos
agus anailís ar an ionchur ón Ardán Digiteach Ilteangach. Thug siad dá n-aire go mbeidh
an tuarascáil eatramhach seo ina bunús maith do na rannpháirtithe le haghaidh ábhair a
roghnú, agus go mbeadh saoirse acu a gcuid tosaíochtaí a shainaithint, nó aon
saincheisteanna breise a phlé. Chuir na Comhchathaoirligh in iúl freisin go mbeadh
saineolaithe neamhspleácha ag tionlacan na bPainéal Saoránach Eorpach. 

Conclúid: 

Chuir na Comhchathaoirligh na módúlachtaí praiticiúla nuashonraithe le haghaidh

eagrú na bPainéal Saoránach Eorpach in iúl don Bhord Feidhmiúcháin, go háirithe

maidir le hord agus suíomh na bPainéal agus an mhodheolaíocht chun na hábhair

a chur in eagar. 
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3. Meithleacha Chruinnithe Iomlánacha na Comhdhála: eolas ó na 
Comhchathaoirligh

Is é Gašper Dovžan (Comhchathaoirleach) a bhí ina chathaoirleach don phointe sin den
chlár oibre agus mhínigh sé staid na himeartha i ndáil leis an bplé ar na Meithleacha, agus
é á chur chun suntais aige nach ndearnadh foráil do na Meithleacha sa Dearbhú
Comhpháirteach ach gur tugadh isteach iad sna Rialacha Nós Imeachta mar chomhlacht
ullmhúcháin chun an plé sna cruinnithe iomlánacha a éascú. Thug sé dá aire nár
thángthas ar chomhréiteach go fóill maidir le roinnt saincheisteanna, amhail ról na
Meithleacha, minicíocht na gcruinnithe, tuairisciú, etc. Thug sé le fios go raibh gá fós le plé
sa Chomhairle chun a seasamh a chinneadh, ach gur cheart go bhféadfaí teacht ar
chomhréiteach i mí Mheán Fómhair.

D’áitigh an Comhchathaoirleach Šuica gur cheart do na Meithleacha a bheith teoranta do
na cruinnithe iomlánacha a ullmhú, bunaithe ar mholtaí ó phainéil saoránach, go mbeadh
saoránaigh ag a gcroílár, agus ionadaí ó na Painéil Saoránach Eorpach mar rapóirtéir ag
gach Meitheal, in éineacht leis an gCathaoirleach más iomchuí, chun an nasc idir na
Painéil agus na cruinnithe iomlánacha a áirithiú. Mhol sí go láidir freisin go dtionólfaí na
Meithleacha ar na dátaí a leithdháileadh ar na cruinnithe iomlánacha, chun an t-ualach ar
shaoránaigh a theorannú. Ba cheart don Chomhrúnaíocht tacú leis na Meithleacha agus
d’fhéadfadh roinnt solúbthachta a bheith ag na Cathaoirligh maidir leis an am labhartha.
Chuir an Comhchathaoirleach Šuica i dtreis gur cheart teacht ar chomhaontú go tapa tar
éis an tsamhraidh ionas nach gcaithfear níos mó ama ar cheisteanna nós imeachta. 

D’iarr an Comhchathaoirleach Verhofstadt go dtiocfaí ar chomhaontú maidir leis na
Meithleacha a luaithe agus is féidir ionas go bhféadfaí dul chun cinn a dhéanamh maidir
leis an gComhdháil. D’iarr sé go gcuirfí tús leis na Meithleacha ag cruinnithe iomlánacha
mhí Dheireadh Fómhair, ar bhonn tuarascálacha ón Ardán Digiteach Ilteangach agus
moltaí ó na Painéil Saoránach náisiúnta agus ó na himeachtaí náisiúnta, agus tagairt á
déanamh aige maidir leis an méid sin do na Rialacha Nós Imeachta, agus go n-ullmhódh
na Meithleacha moltaí na gcruinnithe iomlánacha i scríbhinn. Mhol sé gur cheart a bheith
muiníneach as Cathaoirligh na Meithleacha agus solúbthacht a thabhairt dóibh agus an
obair á heagrú acu. Thug sé le fios gur cheart do Chathaoirleach gach Meithle toradh a
cuid oibre a chur i láthair na gcruinnithe iomlánacha, ach go dtabharfaí deis d'ionadaí na
bPainéal Saoránach Eorpach ón Meitheal a dtuairim a thabhairt ar an toirt ina dhiaidh sin. 

Sa phlé a lean:

- Chuir roinnt rannpháirtithe a n-imní in iúl, ag meabhrú dóibh gur struchtúr éifeachtúil a
bhí mar chuspóir, a mbeadh saoránaigh ag a chroílár, agus ag cur béime ar chineál
neamhfhoirmiúil na Meithleacha agus ar a thábhachtaí a bhí sé go dtionólfaí na
Meithleacha laistigh den tréimhse ama a leithdháiltear do na cruinnithe iomlánacha.

- Chuir roinnt rannpháirtithe béim ar thábhacht na Meithleacha agus na cruinnithe
iomlánacha á n-ullmhú, trí scrúdú a dhéanamh ar na tograí, agus d’áitigh siad go
seolfaí na Meithleacha go luath.

- Tarraingíodh aird freisin ar an ngá atá le cruinnithe de chuid na Meithleacha a
thionóladh roimh chruinnithe iomlánacha mhí Dheireadh Fómhair, ar bhonn an ábhair
ar an Ardán Digiteach Ilteangach. 

Thug an Comhchathaoirleach Dovžan na barúlacha uile dá aire agus dúirt sé go leanfaí
den phlé, agus é mar chuspóir go dtiocfaí ar chomhaontú i mí Mheán Fómhair.
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Conclúid: 

Chuir na Comhchathaoirligh an Bord Feidhmiúchán ar an eolas maidir le staid na

himeartha i ndáil leis an ullmhúchán do Mheithleacha na gCruinnithe Iomlánacha.
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4. Plean Comhpháirteach Cumarsáide don Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa: 
eolas ó na Comhchathaoirligh

Is é Guy Verhofstadt (Comhchathaoirleach) a bhí ina chathaoirleach don phointe sin den
chlár oibre agus chuir sé an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas faoin bPlean Comhpháirteach
Cumarsáide a d’fhorbair Ard-Stiúrthóireachtaí Cumarsáide Pharlaimint na hEorpa, na
Comhairle agus an Choimisiúin Eorpaigh, arna iarraidh sin don Bhord Feidhmiúcháin an
26 Bealtaine, agus dúirt sé go mbeifí lánsásta glacadh le haon mholtaí eile a dhéanfaí.
Chuir sé in iúl don Bhord go raibh torthaí an Phlean Chomhpháirtigh Cumarsáide le
feiceáil cheana féin, agus méadú tagtha ar líon na gcuairteanna ar an Ardán Digiteach
Ilteangach.

Luaigh an Comhchathaoirleach Verhofstadt go bhféadfaí iarraidh ar phearsantachtaí
cáiliúla, amhail lucht spóirt, an tArdán Digiteach Ilteangach a chur chun cinn tríd an gcód
QR comhfhreagrach, agus d’iarr sé ar an gComhrúnaíocht agus ar Ard-Stiúrthóireachtaí
Cumarsáide na dtrí Institiúid féachaint le réitigh chruthaitheacha breise a aimsiú. Dúirt sé
freisin gur aontaigh na Comhchathaoirligh gur cheart go mbeadh iriseoirí in ann na Painéil
Saoránach Eorpach a leanúint, agus go ngníomhódh Ard-Stiúrthóireachtaí Cumarsáide na
dtrí Institiúid mar idirghabhálaí idir saoránaigh a raibh páirteach ann agus iriseoirí.

Thug an Comhchathaoirleach Dovžan le fios go ndíreofaí ar an gComhdháil ag Fóram
Straitéiseach Bled, atá ar na bacáin, agus go spreagfaí níos mó spéise leis sin. D’iarr sé ar
chomhaltaí uile an Bhoird Feidhmiúcháin an t-eolas a scaipeadh trína gcuid líonraí.

Chuir an Comhchathaoirleach Šuica staitisticí ar fáil maidir leis an Ardán Digiteach
Ilteangach agus thug sí le fios gur cláraíodh níos mó ná 20 000 rannpháirtí, 1 500 imeacht
agus thart ar 5 600 smaoineamh ar an ardán. Chuir sí chun suntais freisin an gá atá le
tuilleadh cumarsáide.

Sa phlé a lean, mhol roinnt rannpháirtithe go gcuirfí in iúl ar an Ardán na treochtaí i gcás
gach ceann de na naoi n-ábhar. Mhol roinnt rannpháirtithe eile go bhféadfadh parlaimintí
náisiúnta ról tábhachtach a imirt freisin chun saoránaigh a shlógadh, le himeachtaí ina
dtoghcheantair.

Dúirt an Comhchathaoirleach Verhofstadt go mbeadh an tsaincheist sin ar chlár oibre an
chéad chruinnithe eile den Bhord Feidhmiúcháin, chun rannpháirtíocht ar an ardán a
leanúint agus meastóireacht a dhéanamh uirthi.

Conclúid: 

Chuir na Comhchathaoirligh an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas faoin bPlean
Comhpháirteach Cumarsáide don Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa.

An chéad chruinniú eile: 

Tá dáta an chéad chruinnithe eile den Bhord Feidhmiúcháin le socrú fós.

Chuir Gašper Dovžan (Comhchathaoirleach) deireadh leis an gcruinniú.
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Teagmháil: Rebecca Rhlalou, comhalta den Chomhrúnaíocht
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