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Tá an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa faoi lánseol anois. Reáchtáladh 
seisiún iomlánach tionscnaimh na Comhdhála in Strasbourg an 19 
Meitheamh 2021. Ina dhiaidh sin, chuaigh Painéil na Saoránach Eorpach i 
mbun oibre, agus iad ag teacht le chéile den chéad uair lár mhí Mheán 
Fómhair. Ar na Painéil sin, tugtar le chéile 800 saoránach Eorpach a 
roghnaíodh go randamach agus ar léiriú iad ar éagsúlacht an Aontais. 
Ceithre Phainéal atá ann ar an iomlán agus is iad na gnéithe is tábhachtaí 
de na réimsí beartais is tábhachtaí a bhíonn faoi chaibidil acu. Beidh ról 
lárnach sa Chomhdháil ag Painéil na Saoránach Eorpach, in éineacht le 
Painéil na Saoránach Náisiúnta. Pléifear a gcuid moltaí, mar aon leis an 
méid a thiocfaidh ó ardán digiteach ilteangach na Comhdhála, le linn 
Sheisiún Iomlánach na Comhdhála. Ina dhiaidh sin, cuirfear moltaí an 
tSeisiúin Iomlánaigh ar aghaidh chuig an mBord Feidhmiúcháin a shocróidh 
torthaí deiridh na Comhdhála.  

A bhuí le hardán digiteach ilteangach na Comhdhála, tá cead cainte ag gach 
uile shaoránach den Aontas in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an 
Aontais. Cruinníodh os cionn 9 000 tuairim ón bpobal faoi mhí Dheireadh 
Fómhair agus táthar ag cur leis sin i gcónaí. Foilsíodh cheana féin na chéad 
tuarascálacha ar ar roinneadh ar an ardán. Tugtar forléargas iontu ar 
éagsúlacht na smaointe a pléadh ar an ardán agus ag ócáidí a raibh baint 
acu leis an gComhdháil a reáchtáladh ar fud an Aontais.  

Díríodh ar thuairimí na ndaoine atá idir 16-30 bliain d’aois ag Cruinniú 
Eorpach um an Óige 2021 a bhí ar siúl an 8-9 Deireadh Fómhair. Tugadh 

I. RÉAMHRÁ  
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daoine óga le chéile ag an imeacht sin, in Strasbourg agus ar líne, lena 
gcuid smaointe maidir leis an Eoraip a bheidh ann amach anseo a fhorbairt 
agus a roinnt.  

Ócáid thábhachtach ab ea an dara cruinniú de Sheisiún Iomlánach na 
Comhdhála, a tionóladh in Strasbourg an 22-23 Deireadh Fómhair 2021. Ba 
é sin an chéad uair a bhí gach duine de 80 ionadaí Phainéil na Saoránach 
Eorpach i láthair le linn Seisiún Iomlánach. Le linn an tSeisiúin sin, mar a 
raibh éagsúlacht as an ngnáth, tugadh na chéad tuairiscí ar a bhfuil á 
chíoradh ag na Painéil atá ar bun go fóill agus pléadh ar roinn na saoránaigh 
ar an ardán digiteach agus le linn imeachtaí agus díospóireachtaí éagsúla a 
reáchtáladh mar chuid den Chomhdháil. Bhí triúr i mbun cathaoirleacht ar an 
gComhdháil: Guy Verhofstadt (Feisire de Pharlaimint na hEorpa), Gašper 
Dovžan (Státrúnaí, thar ceann na Comhairle), agus Dubravka Šuica 
(Leasuachtarán de chuid an Choimisiúin). 
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A. An tArdán Digiteach Ilteangach 

Is i gcroílár dhíospóireacht thrasnáisiúnta dhaonlathach na Comhdhála ar 
Thodhchaí na hEorpa atá an t-ardán digiteach ilteangach 
(https://futureu.europa.eu/) i gcónaí. A bhuí leis an ardán, tá an deis ag gach 
duine de shaoránaigh an Aontais páirt a ghlacadh sa phlé in aon cheann de 
24 theanga oifigiúla an Aontais. Is féidir leo a gcuid tuairimí féin a chur in iúl, 
tuairimí daoine eile a mholadh agus iad phlé chomh maith. Is áit é freisin ar 
ar féidir le gach duine eolas a roinnt faoi imeachtaí na Comhdhála agus 
tuairisc a thabhairt ar a dtorthaí. Tá teacht ag an bpobal ar a roinntear ar an 
ardán agus ar na comhaid sonraí oscailte a bhaineann leis. 

 

Céard atá ar bun ag an gComhdháil  
ar Thodhchaí na hEorpa? 

33,213 
Rannpháirtí  
ar an ardán 

160,301 
Rannpháirtí  

sna himeachtaí 

9,111 
Smaoineamh 

   

15,387 
Nóta tráchta 

3,456 
Imeacht 

45,470 
Léiriú tacaíochta 

   

Léaráid 1 Rannpháirtíocht mar a bhí an 29 Deireadh Fómhair (foinse: futureu.europa.eu)  

Faoi dheireadh mhí Dheireadh Fómhair, tugadh os cionn 3.6 milliún cuairt 
uathúil ar an ardán digiteach ilteangach, ghlac 33 213 duine páirt 
ghníomhach ann, pléadh 9 111 smaoineamh agus cláraíodh beagnach 
3 500 imeacht air, agus tá an rannpháirtíocht ag dul i méid go seasta le 
cúpla mí anuas. Tá gá lena thuilleadh a dhéanamh leis an ardán a chur chun 
cinn agus lena chinntiú go mbainfear amach a oiread saoránach is féidir leis. 

II. GNÍOMHAÍOCHTAÍ AR AN 
LEIBHÉAL EORPACH  

https://futureu.europa.eu/
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Bailítear an méid a roinntear ar an ardán agus déantar anailís air. 
Ullmhaíonn conraitheoir tuarascálacha ina dhiaidh sin, rudaí a fhoilsítear ar 
an ardán féin. Foilsíodh an chéad tuarascáil eatramhach mí Mheán Fómhair, 
rud inar cuimsíodh ábhar a bailíodh idir an 19 Aibreán agus 2 Lúnasa 2021. 
Foilsíodh an dara tuarascáil eatramhach an 15 Deireadh Fómhair 2021, 
ceann inar cuimsíodh ábhar a fuarthas faoin 7 Meán Fómhair 2021. 
Cuireadh tuarascáil fhorlíontach ar fáil ar an ardán freisin maidir leis an 
ábhar a roinneadh de réir an Bhallstáit lenar bhain sé. 

Léirítear i dtuarascálacha an ardáin gurb iad daonlathas na hEorpa, an 
t-athrú aeráide agus cúrsaí comhshaoil na hábhair is mó a chuireann daoine 
ag caint go dtí seo. Mar sin féin, tá an iliomad smaointe roinnte ag 
saoránaigh ó gach Ballstát den Aontas maidir le go leor ceisteanna eile agus 
tá réimse fíorleathan ábhar á bplé in imeachtaí éagsúla na Comhdhála. 

 

Ba mhór an chabhair do na rannpháirtithe na tuarascálacha, na 
meabhairmhapaí san áireamh, le linn céad bhabhta Phainéil na Saoránach 
Eorpach, agus iad ag iarraidh teacht ar shruthanna oibre agus iad a shainiú. 
Pléadh iad freisin le linn Sheisiún Iomlánach na Comhdhála an 23 Deireadh 
Fómhair 2021 agus chruinnithe na meithleacha roimhe sin. 

Táthar ag súil leis an tríú tuarascáil eatramhach i mí na Nollag 2021 agus 
cuirfear í san áireamh i seisiúin deiridh Phainéil na Saoránach Eorpach agus 
i Seisiúin Iomlánacha na Comhdhála atá ar na bacáin. Cuimseofar inti an 
t-ábhar a roinneadh go dtí tús mhí na Samhna. Ullmhófar tuarascáil 
chríochnaitheach an bhliain seo chugainn, ionas gur féidir í a fhoilsiú roimh 
an Seisiún Iomlánach deiridh in Earrach 2022. Foilseofar a thuilleadh 
tuarascálacha lena ndíreofar ar na Ballstáit aonair freisin. 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=ga
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=ga
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/v64hsccr6w9ihdawj8umt9m9lup1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf%22;%20filename*=UTF-8''COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211110T080450Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ca6e0771a65ec1436603a59f20c25b573df55fb8bf480c1574a8ee009f7e8943
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A bhuí leis an modhnóireacht a dhéantar, spás sábháilte atá san ardán inar 
féidir leis na saoránaigh a bheith ar a suaimhneas agus cur leis an bplé is 
cuma cén cúlra atá acu nó cé as a dtagann siad. Is í an fhoireann 
mhodhnóireachta, faoi stiúir Chomhrúnaíocht na Comhdhála, a chinntíonn, 
thar ceann an Bhoird Feidhmiúcháin, go gcloítear lena bhfuil i gCairt na 
Comhdhála agus leis na Rialacha Rannpháirtíochta. Ní raibh gá le 
modhnóireacht ar ábhar maslach ach i gcás cuid bheag den mhéid a 
roinneadh le cúpla mí anuas. 

B. Painéil na Saoránach Eorpach 

Is i gcroílár obair na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa atá Painéil na 
Saoránach Eorpach, ar a dtugtar le chéile 800 saoránach as cúlraí éagsúla 
agus as gach cearn den Aontas. D’eagraigh na trí Institiúid iad de réir na 
modúlachtaí a leag na Comhchathaoirligh síos agus faoi stiúir an Bhoird 
Feidhmiúcháin, agus cabhair á fáil ó chuibhreannas. Ba ar bhonn 
randamach a roghnaíodh rannpháirtithe Phainéil na Saoránach Eorpach i 
samhradh 2021, de réir na 5 chritéar a leagadh síos sa Dearbhú 
Comhpháirteach maidir leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa (inscne, 
aois, tionscnamh geografach – náisiúntacht agus uirbeach/tuaithe – cúlra 
socheacnamaíoch agus leibhéal oideachais). Tagann gach Painéal le chéile 
le linn trí dheireadh seachtaine. Caitear an chéad cheann in Strasbourg, an 
dara ceann ar líne agus an tríú ceann i gceann amháin de cheithre chathair 
(Baile Átha Cliath, Flórans, Maastricht nó Natolin) agus an ócáid á hóstáil ag 
institiúid ardoideachais. 

Ba i Meán Fómhair 2021 a cuireadh tús le hobair na gceithre Phainéal 
théamacha. Ar gach ceann acu, tá 200 saoránach a bhfuil ar a laghad an 
tríú cuid acu idir 16-25 bliana d’aois. Roghnaíodh go randamach na 
rannpháirtithe agus is léiriú iad ar éagsúlacht dhéimeagrafach agus 
shóisialta an Aontais.  

Ba ar an láthair in Strasbourg a tionóladh céad sheisiún gach ceann de na 
Painéil. Ba é cuspóir an tseisiúin sin clár díospóireachta gach Painéil a 
leagan síos. Is é an tús a chuir rannpháirithe na bPainéal leis an obair 
machnamh a dhéanamh ar an Eoraip atá uathu amach anseo agus an fís sin 
a fhorbairt i dteannta a chéile. Leis sin, d’éirigh leo teacht ar na 
saincheisteanna is gá a phlé, faoi chuimsiú phríomhthéamaí an Phainéil 
lenar bhain. Ina dhiaidh sin, chuir siad in ord tosaíochta na hábhair is mó ar 
theastaigh uathu díriú orthu agus a chíoradh go mion d’fhonn moltaí 
sonracha a ullmhú ar ar féidir institiúidí an Aontais obair leantach a 
dhéanamh. Tugadh faoi na díospóireachtaí agus an chomhobair ar dhá 
bhealach: 

 I bhfoghrúpaí a raibh 12-14 shaoránach iontu. Labhraíodh ceithre nó 
cúig theanga éagsúla i ngach foghrúpa, agus cead cainte ag na 
saoránaigh uile ina dteanga féin. Bhí obair na bhfoghrúpaí faoi stiúir 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=ga
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=ga
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation
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éascaitheoirí gairmiúla ar roghnaigh cuibhreannas soláthraithe 
seirbhíse seachtracha iad; 

 Sa Seisiún Iomlánach, agus na rannpháirtithe go léir i láthair ann. 
Rinne beirt phríomhéascaitheoirí na Seisiúin Iomlánacha a stiúradh. 

Eagraíodh na hábhair thosaíochta a d’eascair as an bplé sin ina ‘sruthanna’ 
(i.e. príomhthéamaí) agus ‘foshruthanna’ agus baineadh leas astu siúd mar 
bhunús na dara seisiúin. Chun na críche sin, tugadh buneolas do na 
rannpháirtithe maidir leis na hábhair sin, mar a bhí na pointí ábhartha ón 
gcéad tuarascáil eatramhach ar an ardán digiteach ilteangach, anailís ar na 
meabhairmhapaí san áireamh, agus cur i láthair ó shaineolaithe seachtracha 
ardleibhéil. Le linn na gcéad seisiún, rinneadh tarraingt chun 20 ionadaí a 
roghnú in aghaidh an Phainéil chun ionadaíocht a dhéanamh orthu ag 
Seisiún Iomlánach na Comhdhála.  

      

Reáchtáladh céad sheisiún an Phainéil maidir le ‘Geilleagar níos láidre, 
ceartas sóisialta agus poist / Oideachas, cultúr, an óige agus spórt / An 
t-aistriú digiteach’ an 17-19 Meán Fómhair. Is éard atá de chúram ar an 
bPainéal sin a bhfuil i ndán dár ngeilleagar agus dár bpoist amach anseo, go 
háirithe i ndiaidh na paindéime, agus tugtar aird chuí ann ar 
shaincheisteanna gaolmhara a bhaineann le ceartas sóisialta. Téann sé i 
ngleic freisin leis na deiseanna agus na dúshláin a bhaineann leis an aistriú 
digiteach, ceann de na hábhair is mó atá dírithe ar an todhchaí atá á phlé. 
Tugann an Painéal seo aghaidh freisin ar thodhchaí na hEorpa i réimse na 
hóige, an spóirt, an chultúir agus an oideachais. Ba é an 
Comhchathaoirleach Guy Verhofstadt, Feisire de Pharlaimint na hEorpa, a 
chuir fáilte roimh na saoránaigh ar rannpháirtithe iad. Tugadh an chéad 
seisiún chun críche i ndiaidh na cúig shruth seo a leanas a ghlacadh: ‘Ag 
obair san Eoraip’, ‘Geilleagar don todhchaí’, ‘Sochaí chóir’, ‘Ag foghlaim san 
Eoraip’ agus ‘Aistriú digiteach eiticiúil sábháilte’. Tá tuarascáil aschuir an 
tseisiúin ar fáil ar an ardán digiteach ilteangach.  

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/eas4ju87gkxvtf31eh5gfve9l5jn?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.ga21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.ga21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220211%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220211T124146Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6b4915fcfc877d9ad9f1dc4084840a42c56e4836df24fea4341fb98ff948b68b
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/5epwi9bb44l3k7junu4ja55wqaar?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22P1S2ga21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27P1S2ga21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220211%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220211T150020Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=4cec54836f7d8ca60cbb4626baffe353df8f1602e5b0a4481292aca4d855f82a
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Reáchtáladh céad sheisiún an Phainéil maidir le ‘An daonlathas Eorpach / 
Luachanna agus cearta, an smacht reachta, an tslándáil’ an 24-26 Meán 
Fómhair. Tugann an Painéal seo aghaidh ar ábhair a bhaineann leis an 
daonlathas, cuir i gcás toghcháin, rannpháirtíocht lasmuigh de thréimhsí 
toghcháin, an fad a bhraitheann daoine idir iad féin agus an dream a 
toghadh chun ionadaíocht a dhéanamh dóibh, saoirse na meán agus an 
bhréagaisnéis. Bíonn an Painéal seo ag plé freisin le saincheisteanna a 
bhaineann le cearta agus luachanna bunúsacha, an smacht reachta agus an 
comhrac i gcoinne gach cineáil idirdhealaithe. Ag an am céanna, téann an 
Painéal i ngleic le slándáil inmheánach an Aontais, cuir i gcás pobal na 
hEorpa a chosaint ar ghníomhartha sceimhlitheoireachta agus coireanna 
eile. Ba é an Comhchathaoirleach Gašper Dovžan, Státrúnaí Gnóthaí 
Eorpacha Uachtaránacht na Slóivéine ar Chomhairle an Aontais, a chuir 
fáilte roimh lucht an Phainéil. Tugadh an chéad seisiún chun críche i ndiaidh 
na cúig shruth seo a leanas a ghlacadh: ‘Cearta agus neamh-idirdhealú a 
chinntiú’, ‘An daonlathas agus an smacht reachta a chosaint’, ‘Athchóiriú an 
Aontais Eorpaigh’, ‘Féiniúlacht Eorpach a chothú’, ‘Rannpháirtíocht na 
saoránach a neartú’. Tá tuarascáil aschuir an tseisiúin ar fáil ar an ardán 
digiteach ilteangach.  

      

Reáchtáladh céad sheisiún an Phainéil maidir le ‘An t-athrú aeráide agus an 
comhshaol / An tsláinte’ an 1-3 Deireadh Fómhair. Is éard a bhíonn faoi 
chaibidil ag an bPainéal seo ná éifeachtaí an athraithe aeráide, 
saincheisteanna comhshaoil agus dúshláin nua sláinte an Aontais Eorpaigh. 
Tá baint ag na hábhair sin freisin le cuspóirí agus straitéisí an Aontais i 
réimsí amhail an talmhaíocht, an t-iompar agus an tsoghluaisteacht, an 
fuinneamh agus an t-aistriú chuig sochaithe iarcharbóin, an taighde, córais 
cúraim sláinte, freagairtí ar ghéarchéimeanna sláinte, an cosc agus 
stíleanna sláintiúla maireachtála. Tugadh an chéad seisiún chun críche i 
ndiaidh na cúig shruth seo a leanas a ghlacadh: ‘Bealaí maireachtála níos 
fearr’, ‘Ár gcomhshaol agus ár sláinte a chosaint’, ‘Ár ngeilleagar agus ár 
dtomhaltas a atreorú’, ‘I dtreo sochaí inbhuanaithe’ agus ‘Aire a thabhairt do 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=ga
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=ga
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/10cruecw4tf8tthb4xp3z6y18fw6?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22ga21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27ga21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220211%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220211T150923Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=cf91767466eb967ee09213f4d3ab4cedb117669797bad2b333f01a4bf5d30d78
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=ga
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=ga
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chách’. Tá tuarascáil aschuir an tseisiúin ar fáil ar an ardán digiteach 
ilteangach.  

Reáchtáladh céad sheisiún an Phainéil maidir le ‘An tAontas sa domhan mór 
/ An imirce’ an 15-17 Deireadh Fómhair. Pléadh go háirithe ról domhanda an 
Aontais, lena n-áirítear cuspóirí agus straitéisí an Aontais maidir leis an 
tslándáil, an chosaint, an beartas trádála, cabhair dhaonnúil agus comhar 
um fhorbairt, an beartas eachtrach, an beartas comharsanachta agus 
méadú an Aontais. Pléadh freisin an chaoi ar cheart don Aontas dul i ngleic 
leis an imirce. Ba í an Comhchathaoirleach Dubravka Šuica, 
Leas-Uachtarán an Choimisiúin um Dhaonlathas agus Déimeagrafaíocht, a 
chuir fáilte roimh na saoránaigh. Tugadh an chéad seisiún chun críche i 
ndiaidh na cúig shruth seo a leanas a ghlacadh: ‘Féintuilleamaí agus 
cobhsaíocht’, ‘An tAontas Eorpach mar chomhpháirtí idirnáisiúnta’, ‘Aontas 
láidir i ndomhan síochánta’, ‘An imirce ó thaobh an duine de’ agus 
‘Freagracht agus dlúthpháirtíocht ar fud an Aontais’. Tá tuarascáil aschuir an 
tseisiúin ar fáil ar an ardán digiteach ilteangach.  

 

C. Cruinniú Eorpach um an Óige (8-9 Deireadh 
Fómhair) 

Reáchtáladh an Cruinniú Eorpach um an Óige (EYE2021) an 8-9 Deireadh 
Fómhair agus tugadh le chéile 10 000 duine óg ann, ar líne agus i 
bParlaimint na hEorpa in Strasbourg, lena gcuid smaointe maidir lena bhfuil i 
ndán don Eoraip a fhorbairt agus a roinnt. Deis ar leith atá in EYE dóibh siúd 
atá 16-30 bliain d’aois caidreamh a dhéanamh le chéile ar an láthair fhisiciúil 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/96ura0w3hjhqdc06560h2tqf1q3a?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22ga21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27ga21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220211%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220211T153646Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=603bb597271ec97bdb5a76eae01db599fde85d40970b7440f84b3457360098a8
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=ga
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=ga
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/qbrhd6xakz6r3wu784owfi5rrfmf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22ga21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27ga21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220211%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220211T162926Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5f23d7d1955b2aaa6b0c9714c788e57f3b344bc97709fcb3facca7fbb0d55eb2
http://www.eye2021.eu/
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nó ar líne, spreagadh a chur ina chéile agus tuairimí a roinnt le saineolaithe, 
gníomhaithe, lucht imeartha tionchair agus lucht déanta na gcinntí, agus iad 
suite i gcroílár dhaonlathas na hEorpa. 

Ó bhí Bealtaine 2021 ann, bailíodh os cionn 2 000 togra ar líne ó 
shaoránaigh óga ó gach cearn den Eoraip, i gcomhar le heagraíochtaí óige 
uile-Eorpacha. De bhreis air sin, eagraíodh roinnt seisiún inar díríodh ar an 
gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, seisiúin a reáchtáladh ar líne roimh an 
imeacht agus le linn EYE in Strasbourg freisin. 

Tar éis an imeachta, cruinníodh an 20 smaoineamh ba mhó a sheas amach 
de réir na rannpháirtithe, dhá cheann in aghaidh an ábhair Comhdhála, i 
dtuarascáil Smaointe na hÓige don Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, a 
foilsíodh in 23 theanga. Rinne rannpháirtithe óga ó Phainéil na Saoránach 
Eorpach a ghlac páirt freisin in EYE2021 an tuarascáil ar an imeacht a chur i 
láthair ag Seisiún Iomlánach na Comhdhála an 23 Deireadh Fómhair. Tá na 
smaointe go léir a bailíodh ar fáil ar search.youthideas.eu. 

D. Dara Seisiún Iomlánach na Comhdhála  
(22 agus 23 Deireadh Fómhair)  

Reáchtáladh dara Seisiún Iomlánach na Comhdhála an 22-23 Deireadh 
Fómhair 2021. Ghlac níos mó ná 400 comhalta de Sheisiún Iomlánach na 
Comhdhála páirt ann, ar an láthair féin nó ar bhonn cianda. 

 

Chuir Guy Verhofstadt fáilte roimh chomhaltaí na Comhdhála chuig an dara 
Seisiún Iomlánach thar ceann na gComhchathaoirleach, agus chuir sé in iúl 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
http://search.youthideas.eu/
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nach ndearnadh aon agóid i gcoinne an chláir. Chuir sé fáilte ar leith roimh 
an 80 saoránach arbh ionadaithe na gceithre Phainéal Saoránach Eorpach 
iad, a raibh páirt á glacadh acu i Seisiún Iomlánach na Comhdhála den 
chéad uair. Thug sé le fios freisin a shásta a bhí sé go raibh lánlíon 
comhaltaí ag an Seisiún faoi dheireadh. Chuir an Comhchathaoirleach 
Dubravka Šuica fáilte chomh fial céanna roimh ionadaithe an Phainéil, leag 
sí béim ar a thábhachtaí atá sé go ndíreofar sa Chomhdháil ar chás an 
tsaoránaigh agus chuir sí fáilte ar leith roimh na hionadaithe ó na Balcáin 
Thiar. Chuir an Comhchathaoirleach Gašper Dovžan i bhfáth gur tionscadal 
an Chomhdháil atá ag brath ar na saoránaigh agus gurbh é is ábhar don 
dara Seisiún Iomlánach aiseolas a fháil agus a phlé ó Phainéil na Saoránach 
Eorpach, na Painéil agus Imeachtaí Náisiúnta, an Cruinniú Eorpach um an 
Óige, agus an t-ardán digiteach ilteangach.  

Chuir an Comhchathaoirleach Dubravka Šuica Painéil na Saoránach 
Eorpach i láthair. Luaigh sí an dúthracht thar na bearta ar léir di in obair na 
bPainéal, ar grúpa saoránach iad a bhfuil an-éagsúlacht ann. Tháinig 800 
rannpháirtí na gceithre Phainéal le chéile le haghaidh a gcéad seisiún agus 
tá tús curtha acu leis an bplé ar na hábhair lena mbaineann. Leanfaidh siad 
den phlé go ceann cúpla mí eile sula gcuirfidh siad a gcuid moltaí faoi bhráid 
an tSeisiúin Iomlánaigh. Thug an Comhchathaoirleach Šuicasí cead cainte 
ina dhiaidh sin do bheirt ionadaithe ó gach ceann de na ceithre Phainéal 
Saoránach Eorpach. Chuir na hionadaithe i bhfáth gur dhírigh na Painéil ar 
fhís den todhchaí a mhúnlú i gcás na réimsí, sruthanna oibre1 agus fo-ábhar 
gaolmhar a bhí faoina gcúram, agus go bpléifidh siad iad ar bhonn níos 
doimhne fós sna seisiúin eile atá le teacht.  

Cuireadh tús ina dhiaidh sin leis an bplé. I measc ábhair eile nach iad, 
pléadh an méid seo a leanas:  

 Cuireadh fáilte roimh an aiseolas a fuarthas ó chéad sheisiúin Phainéil 
na Saoránach Eorpach, cuireadh i bhfáth gur thángthas ar 
shaincheisteanna an-ábhartha sna seisiúin sin cheana féin, agus 
cuireadh in iúl a thábhachtaí atá sé aird a thabhairt ar smaointe na 
saoránach agus iad a chur i gcroílár na Comhdhála; 

 Cuireadh i bhfios a thábhachtaí atá sé go dtiocfaidh torthaí follasacha 
nithiúla as obair na Comhdhála; 

 Éilíodh go ndéanfar obair leantach éifeachtach ar an toradh deiridh, ar 
bhonn struchtúrtha; 

 Leagadh béim ar a riachtanaí agus atá ról institiúidí an Aontais agus 
na mBallstát ó thaobh toradh na Comhdhála a chur chun feidhme; 

 Luadh ról tábhachtach na rialtas áitiúil agus réigiúnach sa phróiseas ar 
fad; 

                                                
1.  Is féidir teacht ar na sruthanna oibre, na fo-ábhair agus tuarascálacha ar obair na bPainéal 

ach an nasc seo a leanúint: Painéil na Saoránach Eorpach - Comhdháil ar Thodhchaí na 
hEorpa 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=ga
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=ga
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 Measadh gur cur chuige nuálach atá i bPainéil na Saoránach ó thaobh 
an daonlathais rannphairtíochta de agus gur rud é arbh fhiú leanúint 
leis ar bhonn ní ba bhuaine struchtúrtha amach anseo, b’fhéidir, mar 
mheán rannpháirtíochta na saoránach. 

 

Leag cuid acu béim ar an ngá atá le cluas a thabhairt do shaoránaigh ó gach 
cúlra agus páirt a thabhairt dóibh sa phlé, agus cuireadh in iúl gur gnéithe 
riachtanacha den Chomhdháil is ea an éagsúlacht agus an chuimsitheacht. 
Dúirt cuid eile acu go mbeadh a thuilleadh ama ag teastáil le plé a 
dhéanamh i Seisiún Iomlánach ar an réimse ábhar a tháinig chun cinn trí 
mheán na bPainéal agus an ardáin dhigitigh ilteangaigh. 

D’áitigh cuid de na cainteoirí gur cheart an Chomhdháil a dhíriú ar 
shaincheisteanna beartais agus béim ní ba lú a leagan ar athchóiriú 
institiúideach agus saincheisteanna inniúlachta, ach chuir cuid eile acu béim 
ar a riachtanaí atá sé go mbeadh sé ar chumas an Aontais beart a 
dhéanamh maidir leis na beartais is gá. 

Maidir leis na hábhair agus na sruthanna a chuir ocht ionadaí na bPainéal 
Saoránach Eorpach i láthair, phléigh na comhaltaí na Comhdhála réimse 
leathan saincheisteanna, lena n-áirítear an méid seo a leanas: 

 Tacaíocht chun geilleagair níos fearr agus níos láidre a thógáil, agus 
comhtháthú sóisialta agus ceartas á sholáthar, lena n-áirítear rochtain 
ar sheirbhís sláinte, oideachas, ioncam íosta agus tithíocht do chách; 

 Bearta chun an t-athrú aeráide a chomhrac trí bhíthin aistriú cóir; 
 Cur chuige cothrom comhchoiteann i leith na himirce;  
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 Aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a ghabhann leis an athrú 
déimeagrafach; 

 An teicneolaíocht dhigiteach a fhorbairt agus cearta digiteacha a 
chosaint (sochaí dhigiteach shábháilte thrédhearcach); 

 An gá atá le huathriail straitéiseach; 
 Comhghuth ó thaobh an bheartais eachtraigh de. 

Luadh na hábhair seo a leanas freisin: 

 An smacht reachta agus saoirse na meán a urramú mar 
chroíphrionsabail an Aontais; 

 An gá atá le féiniúlacht bhunreachtúil na mBallstát uile a urramú; 
 Tábhacht na luachanna coiteanna agus na gceart bunúsach;  
 An gá atá lena thuilleadh forbartha a dhéanamh ar an daonlathas 

rannpháirtíochta, an rannpháirtíocht dhíreach agus trédhearcacht ó 
thaobh phróiseas cinnteoireachta an Aontais.  

Thug an Comhchathaoirleach Gašper Dovžan cuireadh d’ionadaithe na 
bPainéal agus Imeachtaí Náisiúnta a gcuid oibre a chur i láthair. Thug na 
hionadaithe forléargas ar a gcuid gníomhaíochtaí, atá ar siúl faoi láthair nó 
atá le teacht go fóill, a bhfuil baint acu le leibhéil éagsúla agus réimse 
leathan gníomhaithe. Thug cuid acu tuairisc ar réamh-shaincheisteanna a 
bhí socraithe acu agus a phléifear a thuilleadh amach anseo.  

Luaigh a lán cainteoirí a thábhachtaí atá rannpháirtíocht na n-óg agus 
tharraing siad aird ar imeachtaí a raibh daoine óga páirteach iontu, mic léinn 
san áireamh. Leag siad béim ar roinnt dúshlán ar gá do dhaoine óga dul i 
ngleic leo agus luaigh siad cuid de na torthaí a bhíonn air sin. 

Leag cuid de na hionadaithe béim freisin ar ról tábhachtach na sochaí 
sibhialta ó thaobh an-chuid imeachtaí ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach 
agus áitiúil a eagrú agus maidir lena chinntiú go mbainfear amach leis an 
gComhdháil saoránaigh i ngach cearn den Aontas, grúpaí imealaithe san 
áireamh. 

Léirigh cuid d’ionadaithe na bPainéal agus Imeachtaí Náisiúnta gurbh ábhar 
imní dóibh nach raibh freastal chomh maith céanna ar an díospóireacht agus 
an mhír sin den chlár á plé. Chuir siad i bhfáth a thábhachtaí atá sé go 
n-éisteodh comhaltaí uile an tSeisiúin Iomlánaigh lena bhfuil le rá ag na 
saoránaigh agus go ndéanfaidís beart leantach éifeachtach de réir a gcuid 
moltaí. 

Chuir an Comhchathaoirleach Guy Verhofstadt tús leis an seisiún arís san 
iarnóin agus thug sé cuireadh chun cainte do thriúr rannpháirtithe ón 
gCruinniú Eorpach um an Óige (EYE), ar comhaltaí de Phainéil na 
Saoránach Eorpach iad freisin. Thug siad forléargas do na comhaltaí ar an 
20 ‘smaoineamh is fearr’ a roghnaigh na saoránaigh a ghlac páirt in EYE 
agus atá ar fáil, smaointe atá ar fáil sa Tuarascáil ar Smaointe na hÓige. 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
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Chuir siad i bhfáth gur nithiúil follasach an fhís atá ag an dream óg d’Eoraip 
chomhroinnte. Chuir an Comhchathaoirleach Guy Verhofstadt in iúl gur 
tograí an-uaillmhianach atá i dtograí na ndaoine óga agus go mbeadh 
athchóiriú domhain ag teastáil lena n-aghaidh. Mhol sé iad a phlé in éineacht 
leis na tuarascálacha eatramhacha ón ardán digiteach ilteangach. 

Chuir an Comhchathaoirleach Verhofstadt tús leis an díospóireacht ar an 
ardán digiteach ilteangach ina dhiaidh sin, agus aird á tarraingt aige ar 
chuid de na phríomhstaitisticí. Luaigh sé go raibh méadú tagtha ar an 
rannpháirtíocht ach gur dóigh leis gur gá í a mhéadú a thuilleadh fós. Leag 
sé béim ar na smaointe ba mhó ar tacaíodh leo agus a ndearnadh trácht 
orthu ar an ardán faoi ábhair éagsúla, de réir ar foilsíodh sa dara tuarascáil 
eatramhach, agus dúirt sé gur gné riachtanach den obair chun feabhas a 
chur ar an Aontas iad na saoránaigh agus gur fiúntach an áis iad freisin.  

Le linn na díospóireachta ina dhiaidh sin, mhol roinnt cainteoirí uathúlacht 
agus nuálaíocht an ardáin, ardán a thugann cead cainte agus spás do na 
saoránaigh chun díospóireacht a dhéanamh in aon cheann de theangacha 
oifigiúla an Aontais. Cuireadh in iúl freisin a shuntasaí atá líon na gcuairteoirí 
agus méid an ionchuir cheana féin. Tugadh le fios, cé go raibh imní ann ag 
an tús faoi cheist na cinsireachta, nár ghá bac a chur ach ar chúpla duine. 
Dúirt cainteoirí eile go bhfuil líon níos mó rannpháirtithe ag teastáil, nach 
bhfuil a dhóthain daoine ar an eolas faoin ardán go fóill, nach bhfuil a 
dhóthain saoránach á bhaint amach leis (daoine óga agus mná go háirithe) 
agus gur gá a thuilleadh a dhéanamh lena chur chun cinn. D’éiligh cuid acu 
an t-ardán a dhéanamh níos inrochtaine agus níos furasta le húsáid do 
chách, daoine faoi mhíchumas san áireamh. Mhol cuid eile acu an t-ardán a 
choimeád i ndiaidh na Comhdhála, i gcomhthéacs rannpháirtíocht níos 
struchtúrtha na saoránach amach anseo, b’fhéidir.  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=ga
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=ga
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Cuireadh i bhfáth gur éirigh le cuid mhaith de na smaointe iad féin a aistriú 
ón ardán chuig díospóireachtaí na bPainéal cheana féin, agus sa 
díospóireacht a lean seo, rinne cúpla cainteoir tagairt dhíreach do smaointe 
a roinneadh ar an ardán. Leag na cainteoirí réimse leathan tosaíochtaí 
amach maidir leis na hábhair seo a leanas: an t-aistriú digiteach, an 
geilleagar agus an t-iomaíochas, ról na réigiún, seirbhísí airgeadais, ceartas 
sóisialta, an tsláinte, an smacht reachta, an daonlathas, rannpháirtíocht na 
saoránach, an comhshaol agus an aeráid, an imirce, fuinneamh, cearta 
bunúsacha, luachanna, an beartas eachtrach, an chosaint choiteann, an 
tslándáil, an t-oideachas, agus an cultúr. 

Roinn cuid de na cainteoirí tuairimí faoi phróiseas agus fheidhmiú na 
Comhdhála féin. Luadh roinnt uaireannta an gá atá le hobair leantach nithiúil 
ar thorthaí na Comhdhála agus an gá atá le rannpháirt a thabhairt do na 
comhpháirtithe sna Balcáin Thiar freisin. D’iarr cuid de na rannpháirtithe a 
thuilleadh deiseanna do shaoránaigh caidreamh a dhéanamh le comhaltaí 
eile an tSeisiúin Iomlánaigh, na hionadaithe tofa go háirithe. Thug an 
Comhchathaoirleach Guy Verhofstadt dá aire an imní a nochtadh faoi 
rannpháirtíocht na saoránach agus luaigh sé go mbeadh struchtúr éagsúil 
ag na Seisiúin Iomlánacha amach anseo, ós rud é go ndíreofar iontu ar 
thorthaí Phainéal na Saoránach Eorpach, rud a chuirfidh tuairimí na 
saoránach i lár an aonaigh.  

Ghabh an triúr Comhchathaoirleach a mbuíochas le gach duine as ucht a 
rannpháirtíochta agus as an méid a chuir siad leis an bplé agus tugadh dara 
Seisiún Iomlánach na Comhdhála chun críche. 
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Tháinig naoi Meitheal an tSeisiúin Iomlánaigh le chéile den chéad uair Dé 
hAoine an 22 Deireadh Fómhair. Tá tuairim is 50 comhalta den Seisiún 
Iomlánach ar gach ceann de na meithleacha, ina gcuimsítear ábhair uile an 
ardáin agus Phainéil na Saoránach Eorpach. Déanann ionadaithe ó 
Pharlaimint na hEorpa, an Coimisiún Eorpach, Chomhairle an Aontais 
Eorpaigh agus ó na Parlaimintí Náisiúnta cathaoirleacht ar dhá mheitheal 
faoi seach, agus déanann Uachtarán Fhóram Eorpach na nÓg 
cathaoirleacht ar aon mheitheal amháin. Le linn céad chruinnithe na 
meithleacha, pléadh thuairimí tosaigh maidir le Painéil éagsúla na 
Saoránach Náisiúnta agus Eorpach agus an méid a roinneadh ar an ardán 
digiteach ilteangach i dtaca leis na hábhair go léir.  

E. An Bord Feidhmiúcháin  

Tháinig Bord Feidhmiúcháin na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa le 
chéile faoi dhó sa tréimhse idir mí Iúil agus mí Dheireadh Fómhair 2021, an 
19 Iúil agus an 20 Meán Fómhair. I gcás gach cruinnithe, tá tuarascáil 
mhionsonraithe ar fáil i ngach teanga ar an ardán digiteach ilteangach, sa 
roinn dar teideal An Bord Feidhmiúcháin.  

 

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 Seisiún 
Iomlánach na Comhdhála. Cuireadh an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas 
freisin maidir leis na módúlachtaí praiticiúla nuashonraithe le haghaidh eagrú 
na bPainéal Saoránach Eorpach, go háirithe i dtaca le hord agus suíomh na 
bPainéal, agus maidir leis an modheolaíocht le haghaidh láimhseáil na 

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=ga
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n-ábhar, mar a bhí an t-ullmhúchán le haghaidh mheithleacha an tSeisiúin 
Iomlánaigh, agus maidir le Plean Comhpháirteach Cumarsáide na 
Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa.  

Ag cruinniú an Bhoird Feidhmiúcháin an 20 Meán Fómhair, cuireadh an 
Bord ar an eolas maidir le Painéil na Saoránach Eorpach, agus go háirithe 
maidir le mar a d’éirigh go maith le céad sheisiún Phainéal 1 agus 
reáchtáladh malartú tuairimí freisin. Tugadh tuairisc don Bhord freisin ar an 
ardán digiteach ilteangach, na tuarascálacha eatramhacha agus 
modhnóireacht an ardáin san áireamh, agus reáchtáladh malartú tuairimí 
freisin. De bhreis air sin, d’fhormhuinigh sé dréachtchlár oibre Sheisiún 
Iomlánach na Comhdhála a reáchtálfar an 22 agus an 23 Deireadh Fómhair, 
i ndiaidh dó na hábhair a ghrúpáil sna seisiúin ar maidin agus san iarnóin. 
Reáchtáladh malartú tuairimí freisin, maidir le Seisiún Iomlánach tosaigh na 
Comhdhála. Ar deireadh, cuireadh an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas faoi 
mar a bhí an t-ullmhúchán le haghaidh mheithleacha Sheisiún Iomlánach na 
Comhdhála agus pléadh saincheisteanna a bhí le réiteach go fóill.  

F. Gníomhaíochtaí Eile  

Tá freagracht chomhpháirteach ar Institiúidí an Aontais – Parlaimint na 
hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún Eorpach – agus na Ballstáit as an 
gcumarsáid a bhaineann leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa. Is 
ionann, nach mór, an Chomhdháil a chur chun cinn agus an t-ardán 
digiteach ilteangach a chur chun cinn, óir is é mol lárnach na Comhdhála é. 
Tá institiúidí an Aontais ag leanúint dá n-iarrachtaí comhordaithe eolas 
forleathan a scaipeadh faoin gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa agus faoi 
na colúin agus imeachtaí ar leith a bhaineann léi. Tá siad ag déanamh 
amhlaidh le feachtais spriocdhírithe ar na meáin shóisialta, fógraí urraithe 
san áireamh, imeachtaí for-rochtana a eagrú agus páirt a ghlacadh iontu (na 
céadta imeacht go dtí seo agus i bhfad Éireann níos mó le teacht go fóill), 
agus le tacaíocht a thabhairt do thuairisciú ardchaighdeáin sna meáin 
thraidisiúnta.  

Ó mhí Mheán Fómhair 2021 i leith, tá gníomhaíochtaí forleathana 
cumarsáide i bhfeidhm chun Painéil na Saoránach Eorpach a chur chun cinn 
agus chun daoine a chur ar an eolas fúthu. Áirítear orthu sin an méid seo a 
leanas: 

 eolas agus pacáistí do na meáin (preaseisiúintí, treoir do na meáin, 
doiciméid chúlra, sruthú ar an ngréasán, etc.); 

 cuireadh d’iriseoirí na chéad seisiúin in Strasbourg a leanúint (os cionn 
100 duine san iomlán); 

 ceithre fhaisnéisiú theicniúla do na meáin (trí cinn in Strasbourg agus 
ceann eile sa Bhruiséil); 

 stádas mar ‘ambasadóirí’ de chuid na Comhdhála a bhronnadh ar na 
saoránaigh a ghlacann páirt sna Painéil agus iad a spreagadh chun 

https://futureu.europa.eu/?locale=ga
https://futureu.europa.eu/?locale=ga


TUARASCÁIL AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ | AN CHOMHDHÁIL AR THODHCHAÍ NA hEORPA | 18 

páirt ghníomhach a ghlacadh sa phlé leis na meáin thraidisiúnta agus 
shóisialta araon; 

 sraith físteistiméireachtaí ó shaoránaigh atá le húsáid chun críoch 
cumarsáide.  

 

Mar thoradh air sin go léir, rinneadh tuairisciú forleathan ar an gComhdháil 
cheana féin ar fud an Aontais agus ar na meáin shóisialta araon. 
Tuairiscíodh ar chuid mhaith de chomhaltaí na bPainéal, idir a scéalta 
pearsanta agus a smaointe féin faoi thodhchaí na hEorpa. 
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Tá cumarsáid agus gníomhaíochtaí for-rochtana leanúnach ar bun ag Coiste 
Eorpach na Réigiún, lena n-áirítear breis agus 120 imeacht áitiúil, mar 
shampla painéil saoránach trasteorann agus thrasnáisiúnta agus roinnt 
imeachtaí ardleibhéil. Cuireadh freisin le díospóireacht dhaonlathach na 
Comhdhála a bhuí le Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha, 
imeacht suaitheanta bhliantúil an Aontais ó thaobh geallsealbhóirí 
réigiúnacha agus áitiúla a thabhairt le chéile, a raibh 17 600 duine páirteach 
inti.  
 
Rinne Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa beart freisin lena 
chinntiú gur féidir lena chomhaltaí agus leo siúd a ndéanann siad 
ionadaíocht dóibh páirt iomlán a ghlacadh sa chéad díospóireacht dhíreach 
uile-Eorpach seo de chuid na saoránach maidir leis an méid atá i ndán don 
Aontas amach anseo, idir dhúshláin agus tosaíochtaí. Tá sraith imeachtaí 
áitiúla curtha chun cinn ag Grúpaí nó rannóga CESE, lena n-áirítear 
comhairliúcháin náisiúnta agus imeachtaí arna n-eagrú ar an leibhéal 
lárnach. Eagraíodh seisiúin eolais agus oiliúna freisin do na geallsealbhóirí 
ábhartha, lena n-áirítear na comhpháirtithe sóisialta agus an tsochaí 
shibhialta eagraithe, d’fhonn iad a spreagadh chun páirt a ghlacadh agus 
chun na modúlachtaí difriúla a mhíniú dóibh.  

https://cor.europa.eu/
https://cor.europa.eu/
https://cor.europa.eu/ga/Pages/default.aspx#Imeachtaí
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/ga
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
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Cúnant na Méaraí – D’iarr an tAontas freisin ar na sínitheoirí uile páirt 
ghníomhach a ghlacadh ann agus an scéal a scaipeadh i measc a 
saoránach. Tógadh nasc idir an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa agus 
roinnt imeachtaí de chuid an fheachtais leanúnaigh maidir leis an uaillmhian 
athnuaite an Eoraip a dhéanamh níos córa agus aeráidneodrach. Tacaíocht 
a bhí i gCoinbhinsiún na Sochaí Sibhialta ar Thodhchaí na hEorpa agus 
eagraíochtaí agus ardáin eile de chuid na sochaí sibhialta ar an leibhéal 
Eorpach, náisiúnta agus réigiúnach, don chomhiarracht agus an sprioc 
chomhchoiteann.   

https://www.eesc.europa.eu/ga
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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De réir an Dearbhaithe Chomhpháirtigh, is comhghnóthas de chuid 
Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin Eorpaigh í an 
Chomhdháil, ceann inar comhpháirtithe comhionanna iad le Ballstáit an 
Aontais Eorpaigh. Rannchuidíonn na Ballstáit leis an gComhdháil le 
himeachtaí breise, i gcomhréir lena sonraíochtaí náisiúnta féin. 

Tá gníomhaíochtaí faoi lán seoil sna Ballstáit agus áirítear leo imeachtaí 
agus tionscnaimh éagsúla ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach, áitiúil agus, i 
gcásanna áirithe, ar an leibhéal trasnáisiúnta, lena mbaintear amach na 
mílte rannpháirtithe. Is é is príomhchuspóir leis na himeachtaí agus 
tionscnaimh sin glór na saoránach a chloisteáil agus iad a dhéanamh 
rannpháirteach a oiread agus is féidir sna díospóireachtaí faoin Aontas 
Eorpach. Tosaíochtaí eile a bhaineann leis na himeachtaí agus na 
tionscnaimh sin is ea an chuimsitheacht agus teagmháil a dhéanamh leis na 
saoránaigh. Déantar iarracht leo daoine nach iondúil dóibh a bheith 
gníomhach ná páirteach i saincheisteanna an Aontais a dhéanamh páirteach 
ann.  

D’fhonn a oiread saoránach agus is féidir a bhaint amach, cuireadh feachtais 
agus tionscnaimh éagsúla ar bun chun feasacht a mhúscailt sna Ballstáit 
maidir leis an gComhdháil agus an t-ardán digiteach agus chun saoránaigh 
a spreagadh chun rannpháirtíochta. Chuir roinnt Ballstát suíomhanna 
gréasáin ar leith ar bun le haghaidh na Comhdhála, chun mol eolais a chur 
ar fáil ar an leibhéal náisiúnta. 

Reáchtáladh cineálacha éagsúla imeachtaí nó táthar á n-eagrú go fóill, agus 
meascán de chur chuige láraithe agus díláraithe i gceist, lena n-áirítear 
cineálacha éagsúla tacaíochta agus tionscnaimh ón mbun aníos.  

Is institiúidí agus geallsealbhóirí éagsúla a eagraíonn, nó a d’eagraigh 
cheana féin, gníomhaíochtaí agus imeachtaí sna Ballstáit. Ina measc siúd, 
tá údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, eagraíochtaí de chuid na 
sochaí sibhialta, comhpháirtithe sóisialta, comhlachais agus saoránaigh. I 
gcásanna áirithe, bíonn páirt ghníomhach in imeachtaí a eagrú a bhaineann 
leis an gComhdháil ag eagraíochtaí neamhrialtasacha, institiúidí cultúrtha, 
meithleacha machnaimh, ollscoileanna agus institiúidí taighde. Tá 
dlúthbhaint ag Ionadaíochtaí an Choimisiúin sna Ballstáit agus ag oifigí 
idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa le han-chuid gníomhaíochtaí agus 
imeachtaí Comhdhála a eagrú. 

III. GNÍOMHAÍOCHTAÍ AR AN 
LEIBHÉAL NÁISIÚNTA / 
RÉIGIÚNACH / ÁITIÚIL 
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I measc na ngníomhaíochtaí a eagraíodh faoi chuimsiú na Comhdhála, tá 
comhairliúcháin ar líne, díospóireachtaí, sraith cainteanna, ceardlanna, 
seimineáir, suirbhéanna agus grúpaí fócais.  

I gcuid mhaith de na gníomhaíochtaí agus imeachtaí sin, tugtar tábhacht ar 
leith do rannpháirtíocht an aosa óig, cuir i gcás trí ghníomhaíochtaí a eagrú 
le mic léinn agus daltaí agus obair á déanamh i ndlúthchomhar le 
scoileanna, institiúidí oideachais agus ollscoileanna. 

Tá imeachtaí le clárú ar an ardán digiteach agus moltar do lucht a 
n-eagraithe tuarascálacha ar imeachtaí a uaslódáil ionas gur féidir leas a 
bhaint as torthaí na n-imeachtaí chun cur leis an gComhdháil trí mheán 
tuarascálacha ardáin, mar a tharlaíonn i gcás an ionchuir go léir ar an ardán.  

De bhreis air sin, tá roinnt Ballstát i mbun Painéil Saoránach Náisiúnta a 
eagrú, ar a ndéanfaidh grúpaí saoránach ar léiriú iad ar an bpobal i gcoitinne 
a gcuid dtosaíochtaí maidir le todhchaí na hEorpa a phlé. Mar a fhoráiltear 
sa Dearbhú Comhpháirteach, déanfar plé i Seisiún Iomlánach na 
Comhdhála ar mholtaí na bPainéal Saoránach Náisiúnta agus Eorpacha, 
arna ngrúpáil de réir téamaí agus gan toradh réamhchinntithe a bheith ann 
agus gan an raon feidhme a theorannú do réimsí beartais réamhshainithe.  

Chun cabhrú leis na Ballstáit ar mian leo Painéil Saoránach Náisiúnta a 
eagrú, eisíodh treoir an 26 Bealtaine 2021, inar roinneadh sraith prionsabal 
maidir le plé maith.2  

                                                
2.  Ar fáil ar an ardán digiteach ilteangach: https://futureu.europa.eu/pages/our-guides  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=ga
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=ga


TUARASCÁIL AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ | AN CHOMHDHÁIL AR THODHCHAÍ NA hEORPA | 23 

 

Reáchtálfaidh Painéil na Saoránach Eorpach a dtríú seisiúin agus cuirfidh 
siad a gcuid moltaí chun cinn. Leanfar de roinnt na dtuairimí agus den phlé 
ar an ardán digiteach ilteangach agus ullmhófar tuarascáil deiridh go luath in 
2022. Tá an chéad Seisiún Iomlánach eile den Chomhdháil beartaithe don 
21-22 Eanáir 2022 agus cuirfear tús leis an díospóireacht agus leis an bplé 
ar na moltaí ó Phainéil na Saoránach Náisiúnta agus Eorpach.  

Is féidir teacht ar a thuilleadh eolais faoin gComhdháil ar: 
https://futureu.europa.eu 

 

____________ 

 

 

IV. NA CHÉAD CHÉIMEANNA EILE 

https://futureu.europa.eu/?locale=ga
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