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TAIFEAD ACHOMAIR 

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

22 Deireadh Fómhair 2021, 14.00 – 16:00 

 
 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 
 

Tionóladh an cruinniú i bhformáid hibrideach. Cumhdaíodh sa phlé na pointí a leagadh amach sa 
chlár oibre a scaipeadh roimh an gcruinniú (atá i gceangal mar fhaisnéis). Chuir an Cathaoirleach 
béim ar nádúr nuálach na Comhdhála maidir le Todhchaí na hEorpa agus fáilte roimh shaoránaigh go 
háirithe ag cruinniú na Meithle. Mhínigh sé go dtabharfadh sé cead cainte do na rannpháirtithe go 
léir in ord aibítre chun iad féin a chur in iúl agus a n-ionchais ón nGrúpa Oibre a chur in iúl. 
 
Chuir an Cathaoirleach in iúl freisin a ionchais phearsanta maidir leis an meitheal ba spreagúla, dar 
leis, de na meithleacha, mar gheall ar an ábhar cothrománach a bhí aici agus mar gheall ar an aidhm 
an Eoraip a thabhairt níos gaire do na saoránaigh. Luaigh sé na hábhair seo a leanas le plé: conas 
toghcháin Eorpacha a dhéanamh níos tarraingtí agus líon na vótálaithe a mhéadú; conas 
rannpháirtíocht na saoránach óg a mhéadú; conas an úsáid is fearr is féidir a bhaint as 
acmhainneacht an daonlathais dhírigh; agus conas feabhas a chur ar fheidhmiú institiúidí an Aontais 
Eorpaigh. Mheabhraigh sé a thábhachtaí atá sé urraim do bhunluachanna an Aontais agus don 
smacht reachta a áirithiú, chomh maith le dea-fheidhmiú na meán i ndomhan atá ag éirí níos digití. 
 

2. Plé 
 
Le linn an phlé, rinne ionadaithe an Phainéil Eorpaigh ó na Saoránaigh maidir le 
“daonlathas/luachanna Eorpacha, cearta, an smacht reachta, slándáil” tuairisciú ar thoradh chéad 
seisiún an phainéil sin. Chuir siad béim ar na hábhair seo a leanas le plé: 

 conas suim agus eolas faoi AE a mhéadú, lena n-áirítear i measc daoine óga; 

 ról na cumarsáide, na meán agus na bréagaisnéise, agus an oideachais; 

 rannpháirtíocht na saoránach i dtoghcháin, lena n-áirítear ar an leibhéal Eorpach; 

 conas is féidir an pholaitíocht a dhéanamh níos rannpháirtí trí pháirt a thabhairt do 
shaoránaigh ar bhealach níos dírí, amhail trí shásraí rannpháirtíochta agus reifrinn; 

 trédhearcacht, cuntasacht agus sothuigtheacht chinnteoireacht AE; 

 luachanna AE agus an smacht reachta a chosaint; 

 cearta agus neamh-idirdhealú a áirithiú agus 

 conas deireadh a chur le bacainní agus éifeachtúlacht a áirithiú i gcinnteoireacht AE. 
 
D’ardaigh comhaltaí eile den Mheitheal saincheisteanna den chineál céanna, agus chuir roinnt 
cainteoirí in iúl gur gá cur leis an rannpháirtíocht sna toghcháin Eorpacha agus go mbeadh ról níos 
fearr ag na saoránaigh sa tréimhse idir na toghcháin. Ardaíodh an tábhacht a bhaineann le cumarsáid 
agus oideachas níos fearr maidir leis an daonlathas, chomh maith leis an ngá atá ann trédhearcacht a 
áirithiú san Aontas Eorpach sa phróiseas cinnteoireachta. D’iarr roinnt cainteoirí go ndéanfaí 
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athbhreithniú ar vótáil aontoilíochta. Chuir roinnt eile acu béim ar an ngá atá ann a áirithiú go n-
urramófar luachanna an Aontais agus an smacht reachta, an éagsúlacht, mar aon le saoirse na meán 
agus an t-iolrachas. 
 
Tarraingíodh anuas freisin roinnt ábhar eile a mbeadh díospóireacht le déanamh orthu, amhail: 

 an gá atá le samhlacha éagsúla comhtháthaithe agus comhair don todhchaí a chur i 
gcomparáid le chéile, agus roinnt ionadaithe ag tacú le tuilleadh comhtháthaithe agus roinnt 
rabhaidh faoi na rioscaí a bhaineann le tuilleadh láraithe cumhachta; 

 roinnt na n-inniúlachtaí idir an tAontas agus na Ballstáit, agus cibé ar theastaigh ó 
shaoránaigh go ndéanfadh an tAontas níos mó nó níos lú; 

 na dúshláin a bhaineann le spás polaitiúil fíor-Eorpach a fhorbairt mar aon le díospóireacht 
thrasnáisiúnta maidir le saincheisteanna AE; 

 a thábhachtaí atá sé toghcháin Pharlaimint na hEorpa a dhéanamh níos ábhartha do 
shaoránaigh agus roghanna polaitiúla fóinteacha a thabhairt dóibh; 

 an ról a d’fhéadfadh a bheith ag údaráis réigiúnacha agus áitiúla, chomh maith leis an tsochaí 
shibhialta eagraithe agus comhpháirtithe sóisialta, maidir le próiseas cinnteoireachta an AE 
agus maidir le AE a thabhairt níos gaire do na saoránaigh; 

 tábhacht na dlúthpháirtíochta agus na féiniúlachta Eorpaí comhchoitinne; 

 an tábhacht a bhaineann le daonlathas a neartú sa gheilleagar, sa tsochaí agus san áit oibre; 

 an cheist an mbeadh gá leis na Conarthaí a athoscailt. 
 

Leag roinnt cainteoirí béim ar a thábhachtaí atá sé tosaíochtaí agus moltaí saoránach a léiriú sa 
Mheitheal, chomh maith leis an ngá atá ann a chinntiú go gcloisfear gach guth. 
 

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 
 
Ina ráitis chríochnaitheacha, chuir an Cathaoirleach i bhfios go láidir gurbh é an chéad chéim i dtreo 
tuiscint níos fearr a fháil ná éisteacht go cúramach lena chéile. Thug sé dá aire gur leagadh síos sa 
chéad chruinniú sin an bunús do phlé agus d’obair níos doimhne. Bheadh na moltaí ó na Painéil 
Eorpacha ó na Saoránaigh ar fáil roimh an gcéad chruinniú eile den Mheitheal i mí na Nollag agus 
bheadh siad mar thúsphointe do phlé níos nithiúla. Chun an cruinniú a ullmhú ar an mbealach is 
fearr, d’iarr sé ar chomhaltaí na Meithle machnamh a dhéanamh ar liosta de thionscnaimh nithiúla 
agus mhol sé go bhféadfadh urlabhraí do gach comhchuid toradh an mhachnaimh sin a chur i láthair. 
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IARSCRÍBHINN I. Clár Oibre don chruinniú ar an 22 Deireadh Fómhair 2021 
 

 
Strasbourg, an 22 Deireadh Fómhair 2021  

  
  
  

  
DRÉACHTCHLÁR OIBRE  

  
CRUINNIÚ NA MEITHLE UM DHAONLATHAS EORPACH 

  
AN CHOMHDHÁIL AR A bhFUIL I nDÁN DON EORAIP 

  
Dé hAoine, 22 Deireadh Fómhair 2021 14:00 – 16:00 

  
Seomra WEISS S1.4 agus cianda 

  
STRASBOURG 

  
  
  
  

1. An dréachtchlár oibre a ghlacadh 

  

2. Aitheasc fáilte agus cur in aithne an Chathaoirligh, Manfred 

WEBER, Cathaoirleach Ghrúpa PPE i bParlaimint na hEorpa 

  

3. Tuarascáil ó ionadaithe ón bPainéal Saoránach agus ar an 

ardán digiteach 

  

4. Malartú oscailte tuairimí maidir leis an méid a bhfuiltear ag súil 

leis maidir le toradh na Meithle 

  

5. Malartú oscailte tuairimí maidir leis na módúlachtaí oibre agus 

an amlíne 

  

6. Aon ghnó eile 
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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 Lenise AGIUS Painéil Saoránach Eorpach 

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 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 Samuel DENEFFE 
Painéil/imeachtaí náisiúnta 

saoránach 

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 Pippa  HACKETT An Chomhairle 

Uasal  Eva Kjer  HANSEN Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Pablo  HISPÁN Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Wepke KINGMA An Chomhairle 

Uasal Tomáš KOZÁK An Chomhairle 

Uasal Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Ilona KRONBERGA An Chomhairle 

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 

Uasal Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Anti  POOLAMETS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Arnoldas PRANCKEVIČIUS  An Chomhairle 
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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 
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