
 

 

 

 

TAIFEAD ACHOMAIR na Meithle 
um an Aontas sa Domhan 

Faoi chathaoirleacht Gunther Krichbaum ar cuireadh ó Clement Beaune, a bhí as 
láthair 

22 Deireadh Fómhair 2021, 
11.00 - 13:00 

 

 
 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 
 

Tionóladh an cruinniú i bhformáid hibrideach. Thug an tUasal Krichbaum le fios gur sheol an tUasal 
Beaune a leithscéal as an gcéad chruinniú a chailleadh mar gheall ar fhreagrachtaí práinneacha ag an 
gcruinniú den Chomhairle Eorpach an lá sin, ar cruinniú é nár féidir leis a chailleadh. Ar dtús, thug an 
tUasal Krichbaum cuireadh chun cainte d’ionadaithe ó na painéil Saoránach, chun iad féin a chur in 
aithne agus chun an méid a pléadh ina bpainéal Saoránach sonrach a chur i láthar don chruinniú. 
Leagadh béim ar chineál nuálach na Comhdhála agus na comhpháirte Iomláine seo. 

 
2. Plé 

 
Ní raibh rannpháirtithe na bpainéal Saoránach réidh chun labhairt ag tús an chruinnithe, mar sin chuir 
rannpháirtithe eile tús leis an bplé agus tháinig ionadaithe na bpainéal isteach sa chruinniú níos faide 
anonn. 

 
Is iad seo a leanas na 
príomhthéamaí ar tugadh 
aghaidh orthu: 

 
Beartas Comharsanachta na hEorpa agus Méadú Eorpach 

• Leag roinnt comhaltaí den mheitheal béim láidir ar an tábhacht ar leith a bhaineann le 

próiseas méadaithe na mBalcán Thiar, agus ar an smaoineamh go ndéanfaí an méadú gan 

próisis chinnteoireachta an Aontais a lagú, lena n-áirítear athbhreithniú a dhéanamh ar vótáil 

trí aontoilíocht. 

 
Luacha agus fís Eorpach, agus aird á tabhairt ar sheasamh na hEorpa sa domhan 

 Eoraip neamhspleách, atá in ann bagairtí a mheas go tapa agus dul i ngleic leo go tapa. 

 Leag roinnt mhaith cainteoirí béim ar an smaoineamh maidir le luachanna Eorpacha 

láidre a bheith ag gabháil le rannpháirtíocht idirnáisiúnta uile an Aontais (cibé acu le 

trádáil nó le caidreamh idirnáisiúnta a bhaineann sí). Is ionann na luachanna sin agus 

an t-idirdhealú idir an Eoraip agus gach áit eile. 

 Rinneadh ceist an chaidrimh leis na Stáit Aontaithe, an Rúis agus an tSín a ardú go 

minic agus luadh an Tuirc freisin 

 A áirithiú go bhfuil sé d’acmhainn ag an Aontas gníomhú (uirlisí agus nósanna 

imeachta cinnteoireachta) 

 
Slándáil agus cosaint Eorpach 



 

 

• I bhfianaise chaidreamh an Aontais le ECAT, an bhfuil spás ann inar féidir leis an Aontas a 

bheith níos gníomhaí, ag díriú fós ar Aontas Eorpach atá síochánta ach slán. 

• Úsáid a bhaint ar bhealach comhordaithe as na hionstraimí uile atá ar fáil don Aontas ar an 

leibhéal idirnáisiúnta. 

 
Beartas Trádála na hEorpa agus 
Geilleagar na hEorpa 

• Coincheap maidir le AE a bheith in ann tionchar a imirt ar athrú trí thrádáil agus rialáil, agus á 

chinntiú gur áit inmhianaithe é do chuideachtaí chun gnó a dhéanamh ann 

• Labhairt amach go neamhbhalbh i measc gníomhaithe móra cosúil leis an tSín agus na Stáit 
Aontaithe 
 

D’ardaigh comhaltaí eile den Mheitheal – idir shaoránaigh agus daoine nach saoránaigh iad – 
saincheisteanna eile freisin, agus thug roinnt cainteoirí níos mo sonraí faoin ngá atá le cur leis an 
rannpháirtíocht sna toghcháin Eorpacha agus ról níos fearr a thabhairt do 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. 

 
3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 

 
D’aithin an Cathaoirleach go raibh brú ó chomhaltaí uile na Meithle chun struchtúr an phlé a dhaingniú. 
Sna cruinnithe a bheidh ann amach anseo, beidh sé ríthábhachtach sainiú a dhéanamh ar na 
príomhbhloic/na príomhábhair, a d’fhéadfaí a phlé ceann ar cheann, ag tosú le hionadaí is saoránach 
ón bpainéal saoránach. Thacaigh sé freisin le comhaltaí eile ar mian leo a chinntiú go ndéanfar rud éigin 
fiúntach agus sonrach a thabhairt chuig Seisiún Iomlánach na meithle seo. Is foinse mhaith don 
struchtúr sin iad tuarascálacha ó na Painéil agus ó na hArdáin mar aon le machnamh an chruinnithe 
seo. Thug an cathaoirleach dá aire go ndearnadh ionadaí de ag an nóiméad deireanach in áit an 
chathaoirligh bhuain, an tUasal Beaune, agus go gcuirfí an tUasal Beaune ar an eolas faoin léargas ón 
gcruinniú seo chun a chinntiú go mbainfí amach a bhfuiltear ag súil leis ag na cruinnithe amach anseo. 

  



 

 

IARSCRÍBHINN II. Liosta de chomhaltaí na Meithle um an Aontas sa Domhan 
 
CATHÓIRLEACH:  Clément BEAUNE (Hans DAHLGREN amhail an 1.1.2022) 
 

Dr. Francisco ALDECOA Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 
Uasal Concepción ANDREAU 

RODRIGUEZ 
Coiste na Réigiún 

Uasal Olivier BALDAUFF An 
Chomhairle 

Uasal Clément BEAUNE An 
Chomhairle 

Uasal Simone BEISSEL Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Rozalia-Ibolya BIRO Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Séamus BOLAND Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
Uasal Josep BORRELL An Coimisiún Eorpach/EEAS 
Uasal Mansef CAMPOS Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Fabio Massimo CASTALDO Parlaimint na hEorpa 
Uasal Włodzimierz CIMOSZEWICZ Parlaimint na hEorpa 
Uasal Deirdre CLUNE Parlaimint na hEorpa 
Uasal Péter CSAKAI-SZOKE Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Hans DAHLGREN An 

Chomhairle 
Uasal Benedetto DELLA VEDOVA An 

Chomhairle 
Uasal Verena DUNST Ionadaí áitiúil/réigiúnach 
Uasal Christian FEUSTEL Comhpháirtithe Sóisialta 
Uasal Carlo FIDANZA Parlaimint na hEorpa 
Uasal Domagoj HAJDUKOVIĆ Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Stephanie HARTUNG Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 
Uasal Danuta HÜBNER Parlaimint na hEorpa 
Uasal Gisèle JOURDA Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Eric JULIEN Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Roelien KAMMINGA Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Bogdan KLICH Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Rihards KOLS Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Gunther KRICHBAUM Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Andrius KUBILIUS Parlaimint na hEorpa 
Uasal Ilhan KYUCHYUK Parlaimint na hEorpa 
Uasal Hélène LAPORTE Parlaimint na hEorpa 
Uasal Jaak MADISON Parlaimint na hEorpa 
Uasal Costas MAVRIDES Parlaimint na hEorpa 
Uasal Klaudia MAZUR Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Dajana MILINKOVIC Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Ruairí Ó Murchú Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Ali OUACH Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Jouni OVASKA Parlaimintí Náisiúnta 
Ollamh George PAGOULATOS Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 
Uasal Georgia PARPOSZ Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Inês PASCOAL DA SILVA Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Tonino PICULA Parlaimint na hEorpa 
Uasal Nik PREBIL Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Kornelios S. KORNELIOU An 

Chomhairle 
Uasal Pavel SKULIL Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Mark SPEICH Coiste na Réigiún 



 

 

Uasal Klaudia SZEMEREYNE PATAKI Ionadaí áitiúil/réigiúnach 
Uasal Kim VALENTIN Parlaimintí Náisiúnta 
Uasal Ymare VAN DER SLUIS Painéil Saoránach Eorpach 
Uasal Viola VON CRAMON-

TAUABADEL 
Parlaimint na hEorpa 

Uasal Sophie WILMES An Chomhairle 
Uasal Janica YLIKARJULA Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 

 


