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TAIFEAD ACHOMAIR 

An Mheitheal um Shláinte, faoi chathaoirleacht an Uasail Maroš Šefčovič, Leas-Uachtarán, an 

Coimisiún Eorpach 

Dé hAoine, an 17 Nollaig 2021, 16:00 go 18:00 

 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 

 

Ba é seo an dara cruinniú de chuid na Meithle agus tionóladh i bhformáid chianda é. Chuir an 
Cathaoirleach, an tUas. Maroš Šefčovič, fáilte roimh na comhaltaí agus thug a ráitis tosaigh, á mhíniú, cé 
nárbh fhéidir an seisiún iomlánach a thionól i mí na Nollag, go mbíodh cruinnithe na naoi meitheal ar siúl. 
D’fhógair sé go raibh urlabhraí na meithle roghnaithe as measc ionadaithe na bPainéal Saoránach Eorpach. 
Chuir an Cathaoirleach na comhaltaí ar an eolas faoi staid reatha is déanaí na Comhdhála, agus luaigh sé 
go háirithe seisiún 3 de phainéal 2 maidir leis ‘An daonlathas Eorpach/luachanna agus cearta, an smacht 
reachta, an tslándáil’ a bhí díreach tar éis a bheith ar siúl i bhFlórans agus ar ghlac na saoránaigh 39 moladh 
lena linn. Is féidir féachaint ar na moltaí uile ar an Ardán. D’iarr an Cathaoirleach ar na saoránaigh an 
mheitheal a chur ar an eolas faoi na saincheisteanna sláinte a pléadh le linn an 2ú seisiún de Phainéal 
Saoránach Eorpach 3 dar teideal ‘Athrú aeráide, an comhshaol/an tsláinte’ agus meabhraíodh conas a 
dhéanfaí na líon na dtreonna ón 2ú seisiún den Phainéal a laghdú go líon níos teoranta moltaí le linn an 3ú 
seisiún. Mheabhraigh sé go mbeadh an tríú seisiún ar siúl in Natolin ar an 7-9 Eanáir.  
 
Tugadh cuireadh chun cainte ansin do chomhaltaí na meithle, ag tosú le hionadaithe na bpainéal 
saoránach. 

 

2. Plé  

 
Thug an t-urlabhraí ráiteas tosaigh faoi staid reatha phléití Phainéal 3 agus thug cur i láthair ar thoradh an 
dara seisiún de Phainéal 3 a bhí ar siúl ar líne an 19-21 Samhain. Leag sé béim ar chineál an tionscadail sin 
– nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe sin – agus leag sé béim ar a shásta bhí sé a bheith páirteach ann. 
Chuir painéal 3 242 threo le chéile le linn an dara seisiún. Luaigh sé go háirithe na treonna maidir le 
rochtain chomhionann, infheistíocht i sláinte, úsáid antaibheathach do shláinte an duine agus sláinte 
ainmhithe, úsáid lotnaidicídí sa talmhaíocht, nósanna sláintiúla a chur chun cinn. Mhínigh sé go raibh 
Painéal 3 i lár an phróisis agus go ndéanfar moltaí de threonna sa tríú seisiún agus sa seisiún deiridh den 
Phainéal. 
 
Bhí an plé dírithe ar na hábhair seo a leanas:  
 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/afosqy48ot11yrvtlk7f59dyyf72?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211227/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211227T110532Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f3d838878ca6e4cc5cd090b67f0edc32aa5f020b77b4be03edd7a5cfea3e4051
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• Dúirt roinnt comhaltaí gur tógadh an tAontas Eorpach ar luachanna sóisialta agus ar chumhdach 
uilíoch agus gur cheart rochtain chothrom ar sheirbhísí cúraim sláinte ardcháilíochta a thabhairt do 
shaoránaigh an Aontais, agus úsáid á baint as na teicneolaíochtaí is déanaí. 
 

• Leag roinnt cainteoirí béim ar a thábhachtaí atá sé comhar na mBallstát a neartú. Leag comhalta 

amháin béim ar an ngá atá ann éagsúlacht na mBallstát a urramú agus dúirt gur cheart forálacha 

reatha na gConarthaí a shaothrú go hiomlán ar dtús sula molfaí athruithe ar na Conarthaí. Dúirt 

cainteoir eile, ina theannta sin, gur cheart dúinn labhairt faoi chomhordú na gcóras cúraim sláinte 

agus ní faoi chórais cúraim sláinte AE a chomhtháthú, chun prionsabal na coimhdeachta a chur san 

áireamh. D’iarr roinnt eile acu go ndéanfaí inniúlachtaí an Aontais agus an infheistíocht sa tsláinte a 

neartú.  

 

• Mheas roinnt cainteoirí gur cheart do na Ballstáit a gcomhar a neartú, ag tógáil ar na Líonraí Tagartha 
Eorpacha (ERNanna) chun eolas agus saineolas a mhalartú. Ba cheart do na Ballstáit infheistíocht a 
dhéanamh freisin i mbonneagar coiteann do chúram sláinte an-speisialaithe agus cur chuige 
comhpháirteach a fhorbairt maidir le hionstraimí taighde.  
 

• Chuir comhaltaí eile i bhfios go láidir go raibh sé léirithe ag paindéim COVID-19 gur ghá comhar a 
fheabhsú, athléimneacht na gcóras cúraim sláinte a mhéadú, an cumas táirgeachta san Aontas a 
mhéadú agus gur ghá ár spleáchas ar shlabhraí soláthair a laghdú. Luadh freisin an tábhacht a 
bhaineann le stoc-charnadh straitéiseach agus le comhordú trasteorann, go háirithe idir ospidéil. 
Cuireadh i bhfios go láidir freisin gur cheart d’údaráis réigiúnacha agus áitiúla a bheith rannpháirteach 
i mbainistiú géarchéimeanna sláinte amhail paindéim COVID-19.  
 

• Chuir comhalta amháin i bhfios go láidir go bhfuil bacainní breise os comhair daoine faoi mhíchumas 
nuair a bhíonn a gceart chun sláinte á bhfeidhmiú acu, go háirithe bacainní ar chúram sláinte, táirgí 
íocshláinte agus feistí leighis, agus idirdhealú struchtúrach freisin. Níor cheart míchumais a fheiceáil ó 
thaobh leighis amháin, ach ó thaobh chearta an duine de freisin, mar a fhoráiltear i gCoinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas (Airt. 25) arna dhaingniú ag an Aontas.  Dúirt an 
comhalta freisin nach bhfuil ach fíorbheagán Ballstát ann a bhfuil reachtaíocht acu i gcoinne an 
idirdhealaithe ar bhonn míchumais ar fhorais sláinte agus gur cuireadh bac laistigh den Chomhairle ar 
an Treoir i gcoinne an idirdhealaithe. Chuir comhalta eile béim ar an ról is féidir le fiontair an 
gheilleagair shóisialta a imirt maidir le lánpháirtiú daoine atá faoi mhíbhuntáiste. 
 

• Ardaíodh an t-idirspleáchas idir an tsláinte agus táirgeadh bia sláintiúil agus idir an tsláinte agus an 
comhshaol, go háirithe an nasc láidir idir táirgeadh bia agus infhaighteacht phríomhtáirgí bia, nasc atá 
casta agus ar cheart tuilleadh plé a dhéanamh ina leith. 

 

• Thug cainteoirí eile le fios go bhfuil an digitiú, an intleacht shaorga agus an róbataic an-tábhachtach 
freisin i gcórais cúraim sláinte. D’fhéadfadh an tAontas a bheith ina chnámh droma don bhonneagar 
digiteach, a bhfuil gá leis le haghaidh infheistíochtaí criticiúla taighde agus le haghaidh comhar 
trasteorann maidir leis an gclaochlú digiteach agus réitigh nuálacha. I gcomhthéacs an chláir ‘Fís 
Eorpach’, ba cheart iarrachtaí a dhíriú ar theilileigheas agus ar thaighde nuálach, cur i bhfeidhm 
teicneolaíochtaí nua amhail réaltacht mhéadaithe, an róbataic, íomháú leighis agus réitigh dhigiteacha 
eile. 
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• Dúirt roinnt cainteoirí gur cheart aird ar leith a thabhairt ar roinnt snáitheanna de Phainéal 3, i.e. 
stíleanna maireachtála sláintiúla a chur chun cinn, galair a chosc agus rochtain chothrom do chách ar 
an tsláinte. Tá tionchar tábhachtach eacnamaíoch agus sóisialta ag na sraitheanna sin freisin san 
Aontas ó thaobh na déimeagrafaice de. Ba cheart go mbeadh comhordú na nuálaíochta i dtaighde 
sláinte ina thosaíocht i bhfianaise aosú an daonra san Aontas. Léirigh roinnt acu gur cheart go mbeadh 
beartais dhéimeagrafacha ina dtosaíocht chothrománach do gach beartas Eorpach. 

 

• D’iarr roinnt eile acu go mbeadh ardán níos fearr ann chun faisnéis a chomhroinnt faoin tsláinte agus 
go reáchtálfaí feachtais chomhpháirteacha faisnéise chun vacsaíniú a spreagadh agus chun 
bréagaisnéis a chomhrac. 
 

• Rinne comhalta amháin tagairt don Choiste Speisialta um Shárú na hAilse. Ina cuid moltaí, iarrtar ar 
an Aontas gníomhaíocht níos láidre a dhéanamh in aghaidh na hailse agus beidh vótáil ar na moltaí 
sin ag an seisiún iomlánach de Pharlaimint na hEorpa i mí Eanáir.  
 

• I gcomhthéacs ganntanais cógas leighis, mhol cainteoir amháin gur cheart don Aontas institiúid 
Eorpach a chur ar bun chun drugaí iarphaitinne a mhonarú agus a sholáthar d’ospidéil san Eoraip chun 
rochtain do chách ar chógais leighis a áirithiú. Dúirt an cainteoir céanna gur cheart don Aontas 
idirghabháil a dhéanamh maidir le praghas na gcógas leighis, agus infheistíochtaí sa taighde poiblí á 
gcur san áireamh.  
 

• D’iarr roinnt comhaltaí go ndéanfaí plé na Meithle a struchtúrú tuilleadh agus d’fhiafraigh siad conas 
ba cheart na tograí ón tsochaí shibhialta a phlé. Mhol an Cathaoirleach ionchur i scríbhinn a scaipeadh 
tríd an ardán digiteach ilteangach agus a chur i láthair ó bhéal ag cruinnithe den mheitheal.  
 

 

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 

 

Agus é ag tabhairt an chruinnithe chun deiridh, ghabh an Cathaoirleach buíochas leis na comhaltaí go 

léir as an ionchur a thug siad agus rinne sé achoimre ar an méid a dúradh agus ar na moltaí a rinneadh. 

Mhínigh sé an próiseas a mbeadh glacadh moltaí mar thoradh air i seisiún 3 de Phainéal 3 in Natolin 

an 7-9 Eanáir. Dúirt sé freisin go ndéanfaí moltaí an Phainéil a phlé ag an gcéad chruinniú eile den 

Mheitheal ag seisiún iomlánach na Comhdhála an 21 Eanáir. 

 

 

________________________________ 
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IARSCRÍBHINN: Liosta de chomhaltaí na Meithle um Shláinte  

CoFE Meitheal um Shláinte den Chomhdháil ar 
Thodhchaí na hEorpa (48) 

 

    

Cathaoirleac
h:  

Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(An Coimisiún 
Eorpach) 

 

    

    

Teideal Céadainm Sloinne Comhpháirt 

        

Uasal Pascal ARIMONT Parlaimint na hEorpa 

Uasal Andrei BACIU An Chomhairle 

Uasal Alina BÂRGĂOANU Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal  Katerina BAT'HOVÁ An Chomhairle 

Uasal Linette Eleni BLANKENSTEINER  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Claudette  BUTTIGIEG Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Anda  ČAKŠA Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Susanna CECCARDI Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Roberto CIAMBETTI Coiste na Réigiún 

Uasal Alain  COHEUR  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa 

Uasal Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlaimint na hEorpa 

Uasal Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlaimint na hEorpa 

Uasal Isabel  DÍAZ AYUSO  Coiste na Réigiún 

Uasal Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA An Chomhairle 

Uasal Ines GASMI  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Camille GIRARD  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Ilenia Carmela GRECO  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Sebastián GUILLEN  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Kinga JOÓ Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal Olga KALAKOUTA An Chomhairle 
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Uasal Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Radka MAXOVÁ Parlaimint na hEorpa 

Uasal Rūta  MILIŪTĖ Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Alin Cristian MITUȚA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Dolors MONTSERRAT Parlaimint na hEorpa 

Uasal Nicolas MORAVEK  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Renaud   MUSELIER Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Uasal Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Dimitrios PAPADIMOULIS Parlaimint na hEorpa 

Uasal Troels de Leon PETERSEN  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Mark PLEŠKO Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal Jean-François  RAPIN Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Ivo RASO  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Michèle RIVASI Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Valeria RONZITTI Comhpháirtithe Sóisialta 

Uasal Christa  SCHWENG  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa 

Uasal Maroš ŠEFČOVIČ An Coimisiún Eorpach 

Uasal  Elisaveta SIMEONOVA An Chomhairle 

Uasal Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlaimint na hEorpa 

Uasal Niamh  SMYTH Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Paola  TAVERNA Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Jesús TERUEL TERUEL  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Zoltán  TESSELY Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Patrizia TOIA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Kathleen VAN BREMPT Parlaimint na hEorpa 

Uasal Ioannis  VARDAKASTANIS An tSochaí Shibhialta 

Uasal  Anna  VIKSTRÖM Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Claude  WISELER Parlaimintí Náisiúnta 

 

 


