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1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 
 

Ba é seo an dara cruinniú de chuid na Meithle agus tionóladh i bhformáid chianda é. Chuir an 

Cathaoirleach Věra JOUROVÁ tús leis an gcruinniú trí bhuíochas ghabháil leis na comhaltaí go léir as a 

bheith rannpháirteach, ag súil go bhféadfaí a bheith i láthair go pearsanta don chéad seisiún eile. Chuir 

an Cathaoirleach in iúl gur an-ábhar sásaimh di go bhfuil an Mheitheal in ann anois moltaí deiridh 

Phainéal Saoránach Eorpach 2 a phlé, agus chuir sí fáilte speisialta roimh na hionadaithe 

(‘ambasadóirí’) ón bPainéal sin.  

 

Chuir an Cathaoirleach JOUROVÁ in iúl go láidir gur cheart gurbh é aidhm na Meithle rannchuidiú le 

hobair na saoránach agus freagairt a thabhairt uirthi. Mhol sí caighdeán a gcuid ionchur. Chuir sí in iúl 

freisin do chomhaltaí uile na Meithle go bhféadfadh siad tuairimí i scríbhinn a chur i dtoll a chéile i 

gcás nach n-aontóidís le moltaí na saoránach nó i gcás inar mhian leo argóintí a chur leo.  

 

Ar deireadh, chuir an Cathaoirleach comhaltaí na Meithle ar an eolas go bhféadfaidh sí, ach an t-am a 

bheith aici lena dhéanamh, cuireadh a thabhairt dóibh chun an tríú tuarascáil eatramhach ón Ardán 

Digiteach Ilteangach a phlé. D’áitigh sí do na rannpháirtithe a gcuid ionchur a theorannú go dhá 

nóiméad, mar a bhí sa chruinniú deireanach. 

 

Thug an Cathaoirleach JOUROVÁ cuireadh ina dhiaidh sin do na hionadaithe ó Phainéal Saoránach 

Eorpach 2, moltaí an Phainéil maidir le ‘Luachanna agus cearta, an smacht reachta, an tslándáil’ a chur 

i láthair.  

 
2. Plé 
 

Chuir beirt d’ionadaithe an Phainéil moltaí i láthair ó Phainéal Saoránach Eorpach 2 a thagann faoi 

shainchúram na Meithle, eadhon neamh-idirdhealú, comhionannas inscne, cearta an duine agus 

cearta an dúlra agus ainmhithe a chosaint, an ceart chun príobháideachta, an smacht reachta a 
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chosaint, an daonlathas a neartú, na meáin agus an bhréagaisnéis, an tslándáil, comhtháthú níos 

dlúithe, chomh maith le luachanna agus féiniúlacht Eorpach. Is ionann é sin agus thart ar 20 moladh 

as na 39 gcinn a rinne Painéal 2. 

 

Ghabh an Cathaoirleach JOUROVÁ buíochas le hionadaithe an Phainéil as a n-ionchur luachmhar agus 

thug cead cainte dóibh siúd go léir a bhí ag iarraidh freagra a thabhairt ar mholtaí na saoránach.  

 

Dhírigh go leor rannpháirtithe ar dtús ar cheisteanna bunúsacha nós imeachta. D’áitigh roinnt daoine 

go raibh siad i bhfabhar sruthú gréasáin a dhéanamh ar chruinnithe na Meithle. D’áitigh roinnt 

rannpháirtithe ar an gCathaoirleach freisin go ndéanfaí plé níos struchtúrtha a áirithiú, mar shampla 

trí mholtaí ó na Painéil, smaointe ó na hArdán Comhdhála agus ionchur eile ó chomhaltaí na Meithle 

a bhailiú le chéile de réir topaicí. Thacaigh roinnt rannpháirtithe le tionscnamh an Chathaoirligh chun 

cead a dheonú tuairimí i scríbhinn a thabhairt agus chuir siad in iúl go raibh siad toilteanach cumarsáid 

a dhéanamh le chéile idir cruinnithe Meithle. D’iarr roinnt rannpháirtithe freisin go gcuirfí 

ateangaireacht ar fáil i dtuilleadh teangacha AE (SK, LV). 

 

Ina theannta sin, d’ardaigh roinnt rannpháirtithe an tsaincheist maidir le ‘indéantacht’ moltaí agus 

d’iarr siad soiléiriú maidir le cé acu a d’fhéadfaí nó nach bhféadfaí iad a chur chun feidhme, agus maidir 

le comhroinnt na n-inniúlachtaí idir na Ballstáit agus an tAontas Eorpach. D’éiligh comhaltaí eile den 

Mheitheal go ndéanfaí na moltaí sin ó na Painéil lena n-éilítear athruithe móra a mheas, agus 

machnamh a dhéanamh ar cibé ba cheart nó nár cheart an leibhéal inniúlachta ar a gcuirtear chun 

feidhme iad a athrú ar mhaithe le leas na saoránach. 

 

Ó thaobh ábhair de, ghabh comhaltaí na Meithle buíochas leis na saoránaigh as an obair uaillmhianach 

agus nuálach a rinne siad agus d’fhreagair siad ar mholtaí an Phainéil. 

 Thacaigh roinnt rannpháirtithe le moltaí an Phainéil maidir leis an ngá atá lena áirithiú go n-

urramófaí cearta bunúsacha ar fud an Aontais agus an gá atá leis an smacht reachta a chosaint 

trí ionstraimí atá ann cheana a fhorbairt tuilleadh. Thug cuid eile acu rabhadh i leith athruithe 

anásta ar an gcreat dlíthiúil atá ann faoi láthair maidir leis an smacht reachta. Rinne roinnt 

rannpháirtithe argóint freisin i bhfabhar an oidhreacht chultúrtha a neartú d’fhonn an 

tAontas a dhéanamh níos láidre san éagsúlacht; 

 Tharraing na rannpháirtithe aird freisin ar a thábhachtaí atá sé tacú le saoirse na meán agus 

dul i ngleic leis an mbréagaisnéis; 

 Maidir le rannpháirtíocht na saoránach i gcinnteoireacht AE, thug comhaltaí na Meithle 

aitheantas do mholtaí an Phainéil agus luaigh siad an ról a bheadh ag Comhdhálacha amach 

anseo amhail an ról atá ag Comhdhálacha faoi láthair agus ról Ardán na Comhdhála chomh 

maith le saoránacht AE a fhorbairt; 

 Chuir na rannpháirtithe a dtacaíocht do mholtaí an Phainéil in iúl freisin maidir le bagairtí 

hibrideacha agus d’iarr siad go mbeadh AE níos rannpháirtí sa réimse sin. 

 

Chuir an Cathaoirleach JOUROVÁ na rannpháirtithe ar an eolas ansin faoi na príomhsmaointe ón Ardán 

Digiteach Ilteangach a bhaineann leis an Meitheal, agus cuireadh á thabhairt d’ionadaithe an Phainéil 

agus do chomhaltaí eile na Meithle freagairt a thabhairt orthu. Bhí an méid seo a leanas i measc na 

smaointe sin: comhar breithiúnach feabhsaithe agus comhar feabhsaithe i bhforfheidhmiú an dlí idir 

na Ballstáit, seasamh níos déine ón Aontas i leith na Síne agus na Rúise, an ról atá ag luachanna 
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Críostaí, cuimsiú daoine faoi mhíchumas, soghluaisteacht laistigh den Aontas agus láimhseáil 

comharbais. 

 

D’iarr ionadaí ó Phainéal Saoránach Eorpach 2 nach ndéanfadh an t-ionchur ón Ardán nó ó chomhaltaí 

eile den Mheitheal an aird a bhaint de mholtaí Phainéil na Saoránach, agus d’iarr ar institiúidí an 

Aontais a bheith dána agus smaointe na saoránach a chur i bhfeidhm. D’éiligh ionadaithe ó Phainéal 2 

gur cheart plé na Meithle atá le teacht a bheith níos struchtúrtha, go mbeadh sé níos mionsonraithe 

agus go mbeadh sé mar aidhm leis féachaint conas is féidir smaointe na saoránach a chur chun 

feidhme go hiarbhír agus, i gcás nach gcuirfí moltaí an Phainéil chun feidhme, gur mhaith leis na 

saoránaigh údair mhionsonraithe thrédhearcacha a fháil ó institiúidí an Aontais.  

 
 Ráitis deiridh an Chathaoirligh 

Chuir an Cathaoirleach Věra JOUROVÁ deireadh leis an gcruinniú trí bhuíochas a ghabháil leis na 

rannpháirtithe uile as a n-ionchur luachmhar. Ba é seo a leanas an tátal a bhain sí as: 

 Tá gá le díospóireacht níos struchtúrtha agus níos comhdhlúite ó thaobh ábhair de. Cé gur 

cheart ábhair a bhailiú le chéile ina ngrúpaí, níor cheart foghrúpaí a chruthú laistigh den 

Mheitheal.  Ba cheart clár oibre anótáilte a bheith ag an gcéad chruinniú eile ina ndéanfaí na 

moltaí a bhailiú le chéile de réir ábhar. 

 Ba cheart ateangaireacht go dtí an oiread teangacha agus is féidir a chur ar fáil. 

 Ba cheart an Mheitheal a chur ar an eolas faoi na tionscnaimh reatha atá ar na bacáin cheana 

féin maidir leis na moltaí ón bPainéal chomh maith lena bheith á gcur chun feidhme tuilleadh. 

Ba cheart do Chomhchathaoirligh na Comhdhála an ghné sin a phlé, á chur san áireamh gur 

cheart do AE a bheith cruthaitheach agus bealaí a aimsiú chun ionchais na saoránach a bhaint 

amach.  

 Ardófar an tsaincheist maidir le sruthú gréasáin arís ag an gcéad chruinniú eile den Bhord 

Feidhmiúcháin. Ba cheart Meithleacha a bheith go hiomlán trédhearcach, ach ba cheart a chur 

san áireamh freisin go mb’fhéidir nach mbraithfeadh saoránaigh ar a suaimhneas i láthair lucht 

éisteachta poiblí. Mhol sí go gcuirfí ceist ar chomhaltaí na Meithle ar Saoránaigh iad féachaint 

an raibh aon duine i gcoinne sruthú gréasáin na gcéad chruinnithe eile. 


