
 

 

  

Grianghraf © An tAontas Eorpach, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

An Chomhdháil ar 
Thodhchaí na hEorpa 

Tuarascáil: Painéal 4, seisiún 3 

Painéal Saoránach Eorpach 4: ‘An tAontas sa 
Domhan / Imirce’ 
 

 



 

  

Painéal 4 Seisiún 3 - 2 
 

An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa 

Tuarascáil: 

Painéal Saoránach Eorpach 4: ‘An tAontas sa Domhan / Imirce’ 

Seisiún 3: 11-13 Feabhra 2022, Maastricht, an Ísiltír 

Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach a d'eagraigh na 
Painéil Saoránach Eorpach i gcomhthéacs na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa. 

Is é an pléghrúpa, atá comhdhéanta de Teknologirådet [Bord Teicneolaíochta na Danmhairge], ifok, 
Missions Publiques, Deliberativa agus Kantar, agus atá freagrach as modheolaíocht agus rolladh 
amach na bPainéal, a d’ullmhaigh an doiciméad seo1. Painéal Saoránach Eorpach 4: Ba é Bord 
Teicneolaíochta na Danmhairge le tacaíocht ó Missions Publiques a stiúir AE sa Domhan / Imirce”, 
Seisiún 3. 

Clár na nÁbhar 

1. Achoimre ar Sheisiún 3 

2. Comhthéacs Sheisiún 3 i bpróiseas na bPainéal Saoránach Eorpach 

3. Na príomhthorthaí ón seisiún Moltaí arna nglacadh ag an bPainéal  

 

 

● Iarscríbhinn I: Conas a rinneadh moltaí? 

● Iarscríbhinn II: Ionchur/seiceálaithe fíricí ó shaineolaithe chun tacú leis an bpróiseas seiceála 

fíricí 

● Iarscríbhinn III: Moltaí a ndearna an painéal breithniú ina leith agus nár glacadh leo 

● Iarscríbhinn IV: Treoshuíomhanna cnuasaithe 

 

1. Achoimre ar Sheisiún 3 

An 11-13 Feabhra 2022, roghnaíodh go randamach 175 shaoránach Eorpacha de gach aois, de gach 

cúlra agus as gach cuid den Aontas, agus tháinig siad le chéile don tríú huair chun plé a dhéanamh ar 

na hábhair a bhaineann le “AE sa Domhan / Imirce” ag leanúint den phlé a rinneadh le linn Sheisiúin 

1 agus 2. Don seisiún deireanach sin, rinne Studio Europa Maastricht, i gcomhar le hOllscoil 

Maastricht agus an Institiúid Eorpach um Riarachán Poiblí (EIPA), na rannpháirtithe i bPainéal 4 a 

óstáil ag Ionad Taispeántais agus Comhdhála Maastricht (MECC), agus deis acu páirt a ghlacadh ar 

líne. Agus úsáid á baint acu as na treoshuíomhanna a d’fhorbair siad le linn Sheisiún 2 mar bhonn dá 

gcuid oibre, rinne na saoránaigh 40 moladh deiridh a chur i láthair agus a phlé i seisiún iomlánach na 

Comhdhála agus thacaigh siad leis na moltaí sin. As na 175 rannpháirtí, d’fhreastail 17 rannpháirtí go 

cianda agus rinne siad idirghabháil go cianda.   

Is i dtrí fhormáid a cuireadh an plé agus an obair chomhpháirteach i gcrích: 

● I bhfoghrúpaí. Bhí idir deichniúr agus trí shaoránach déag ar gach ceann de na 15 fhoghrúpa. 

Labhraíodh idir ceithre theanga agus cúig theanga i ngach foghrúpa, agus bhí gach saoránach 

in ann labhairt ina dteanga féin nó i dteanga a raibh an duine sin ar a gcompord léi. Bhí 

éascaitheoir gairmiúil tiomnaithe ag gach foghrúpa ón bpléghrúpa nó as measc soláthraithe 

                                                
1
Séanadh: is iad na húdair amháin atá freagrach as an tuarascáil seo agus ní léiriú é ar thuairimí na nInstitiúidí Eorpacha. 
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seirbhíse seachtracha eile. Chun tacú le hobair na n-éascaitheoirí, chuir an Institiúid Eorpach 

um Riarachán Poiblí (EIPA) cúntóir amháin ar fáil in aghaidh an fhoghrúpa. 

● Suí iomlánach ina raibh na rannpháirtithe uile i láthair. Bhí na seisiúin iomlánacha faoi stiúir 

beirt phríomh-mhodhnóirí ó ghrúpa an phlé, agus ateangaireacht acu sna 24 theanga 

oifigiúla de chuid an Aontais, ag MECC in Maastricht. 

Le tacaíocht ó shaineolaithe agus ó sheiceálaithe fíricí, a gcuid eolais féin, agus a dtaithí, agus trí 

phlé, thosaigh saoránaigh trí scrúdú a dhéanamh ar na treoshuíomhanna uile a d’ullmhaigh an 

Painéal le linn Sheisiún 22 i “bhfóram oscailte”. Chomh maith leis an saineolas a cuireadh ar fáil, 

fuarthas tacaíocht ó éascaitheoirí na bhfoghrúpaí. Tugadh caoga greamán do gach saoránach (10 

gcinn ghlasa do shruth 1, deich gcinn dhearga do shruth 2, deich gcinn ghorma do sruth 3, deich 

gcinn bhuí do shruth 4, deich gcinn oráiste do shruth 5) agus cuireadh deich dtreoshuíomh in ord 

tosaíochta, in aghaidh gach srutha. A luaithe a bhí siad curtha in ord tosaíochta ar leibhéal an 

Phainéil, cuireadh na saoránaigh sna foghrúpaí céanna inar oibrigh siad le linn Sheisiún 2 agus 

dhearbhaigh siad i dteannta a chéile cé acu de threoshuíomhanna a ngrúpa ar thug an chuid eile den 

Phainéal.  

Chun moltaí a fhorbairt, tugadh raon táscach de idir moladh amháin agus trí mholadh do gach 

foghrúpa le haghaidh líon na moltaí, le huasmhéid de chúig mholadh. Cuireadh isteach na 3 

threoshuíomh is fearr arna rangú ag an bPainéal laistigh den fhoshruth sa chéad, sa dara agus sa tríú 

háit. Ansin d’úsáid an foghrúpa greamáin dhubha (cúig in aghaidh an duine) chun tosaíocht a 

thabhairt do na treoshuíomhanna a bhí fágtha agus iad a chur sa 4ú agus sa 5ú háit.  

Díríodh obair an fhoghrúpa ina dhiaidh sin ar threoshuíomhanna a thiontú ina moltaí. Chuige sin, 

bhain na saoránaigh úsáid as teimpléad le haghaidh moltaí:  

 Tuairisc Uasteorainn 

Comharthaí in EN 

Moladh Deiridh Molaimid go... 1000 

Réasúnú Deiridh Molaimid é mar gheall ar...  300 

Seo a leanas na gnéithe/ceisteanna a raibh ar an ngrúpa iad a chur san áireamh (moladh láidir 

seachas oibleagáid dhocht) agus an t-údar á thabhairt acu leis na moltaí:   

 

1. Cén fáth a bhfuil an moladh seo tábhachtach agus ábhartha do thopaicí an Phainéil? 

2. Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach beart a dhéanamh ar leibhéal an Aontais? 

3. Cad iad na héifeachtaí neamh-inmhianaithe a bhaineann leis an moladh seo nó cad iad na 

nithe a chaithfí a thabhairt suas dá nglacfaí leis, agus cén fáth a gceapaimid go bhfuil sé 

tábhachtach é a dhéanamh mar sin féin? 

 

Le linn na hoibre i bhfoghrúpaí, tionóladh ceithre sheisiún aiseolais idir na foghrúpaí, de thart ar 30 

nóiméad an ceann, chun cabhrú le rannpháirtithe tuiscint a fháil ar an obair a rinne na foghrúpaí eile 

agus chun a gcuid moltaí féin a shaibhriú. I ngach seisiún aiseolais, bhog rannpháirtí amháin ó gach 

foghrúpa chuig seomra eile. Chuir an rannpháirtí sin i láthair na dréachtmholtaí a d’ullmhaigh a 

fhoghrúpa féin go nuige sin agus barúlacha a phiaraí á dtabhairt dá aire aige. Chuir an cúntóir an t-

aiseolas isteach i scarbhileog ar líne don fhoghrúpa arb é údar na ndréachtmholtaí ionas go 

bhféadfaí tagairt dó, seachas a bheith ag tagairt don tuarascáil ó bhéal óna n-ionadaí. 

                                                
2 

Tá an Tuarascáil ó Sheisiún 2 de Phainéal 4 ar fáil ag: Painéal 2 - Seisiún 2 - Tuarascáil 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
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Chaith an Painéal vóta i ndáil leis na moltaí ó gach foghrúpa Dé Domhnaigh, an 13 Feabhra. Roimh an 

vóta, fuair na rannpháirtithe uile doiciméad ina raibh na dréachtmholtaí uile a gineadh an lá roimh ré 

ionas go bhféadfaidís iad a léamh ina dteanga féin (aistrithe go huathoibríoch ó Bhéarla). Rinneadh 

an vótáil ar fhoirm ar líne. Roinneadh an próiseas vótála i gcúig shliotán ag freagairt do chúig shruth 

an Phainéil. Cuireadh na moltaí i láthair de réir an tsrutha agus ar feadh 30 nóiméad an ceann. Chun 

tús a chur leis an bpróiseas sin, thug saoránach amháin as gach foghrúpa aiseolas maidir leis an obair 

a rinneadh thar an deireadh seachtaine. Is é an príomhéascaitheoir a léigh amach gach ceann de 

mholtaí an tsrutha i mBéarla chun go mbeadh na saoránaigh in ann an ateangaireacht a chloisteáil 

go comhuaineach. Chaith na rannpháirtithe vóta ar na moltaí ina gceann agus ina gceann. Fuair na 

hateangairí go léir na dréachtmholtaí i scríbhinn i mBéarla roimh ré chun an ateangaireacht is fearr 

ab fhéidir a áirithiú tráth na vótála. 

Le torthaí na vótaí deiridh, rangaíodh moltaí mar seo a leanas:  

- Ghlac an Painéal moltaí a bhain amach an tairseach de 70 % nó níos mó de na vótaí a 
caitheadh.  

- Measadh nár bhailíochtaigh an Painéal na moltaí nár éirigh leo an tairseach a bhaint amach 
agus áirítear iad in Iarscríbhinn III den tuarascáil seo. 

Is féidir teacht ar fhístaifeadtaí na Seisiún Iomlánach anseo: 

● Seisiún iomlánach an Phainéil an 11 

Feabhrahttps://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-

europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-

0915-SPECIAL-OTHER, 2022 

● Seisiún iomlánach an Phainéil an 13 

Feabhrahttps://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-

europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-

1000-SPECIAL-OTHER, 2022 

2. Comhthéacs Sheisiún 3 i bpróiseas na bPainéal Saoránach Eorpach 

Gné an-tábhachtach den Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa iad na Painéil Saoránach Eorpach. 

Eagraíodh ceithre cinn de Phainéil Saoránach Eorpach trína mbeadh saoránaigh in ann machnamh i 

gcomhpháirt a dhéanamh ar a bhfuil uathu don Aontas Eorpach amach anseo. 

● Ceithre Phainéal, le tuairim is 200 saoránach Eorpach ó na 27 mBallstát ar gach ceann acu, 

iad á roghnú go randamach; 

● Iad éagsúil mar atá an tAontas Eorpach: tionscnamh geografach (náisiúntacht, 

uirbeach/tuaithe), inscne, aois, cúlra socheacnamaíoch agus leibhéal oideachais; 

● Saoránach fir amháin agus saoránach mná amháin ar a laghad ó gach Ballstát ar gach 

Painéal; 

● Daoine óga (16 - 25 bliana d’aois) ag déanamh suas aon trian de gach Painéal. Cruthaíodh 

nasc speisialta idir an grúpa óige sin agus an Cruinniú Eorpach um an Óige. 

Tiocfaidh gach Painéal le chéile trí huaire idir Meán Fómhair 2021 agus Feabhra 2022. Tionóladh 

seisiún 1 in Strasbourg, i bParlaimint na hEorpa. Tionóladh seisiún 2 ar líne, ag baint úsáide as 

Interactio: Uirlis ar líne lenar féidir cruinnithe ilteangacha a thionól le hateangaireacht 

chomhuaineach in 24 theanga. Tionólfar seisiún 3 i gceithre Bhallstát éagsúla: Painéal 1 i mBaile Átha 

Cliath ag an Institiúid Gnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha agus i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, Painéal 

2 i bhFlórans ag an Institiúid Ollscoile Eorpach, Painéal 3 in Natolin i gColáiste na hEorpa agus i Vársá 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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i bPálás an Chultúir agus na hEolaíochta, agus Painéal 4 in Maastricht in Ionad Taispeántais agus 

Comhdhála Maastricht i gcomhar le hOllscoil Maastricht agus leis an Institiúid Eorpach um Riarachán 

Poiblí (EIPA).  

Cé gur seisiún tosaigh a bhí i seisiún 1 a bhí dírithe ar fhís a thógáil, cláir oibre a leagan síos agus na 

hábhair ar theastaigh ó na saoránaigh díriú orthu a chur in ord tosaíochta, agus go raibh seisiún 2 

dírithe ar mhionscrúdú a dhéanamh ar na hábhair sin agus ar threoirlínte a cheapadh, bhí seisiún 3 

dírithe ar ionchur a chur ar fáil don Seisiún Iomlánach trí shraith moltaí a cheapadh d’institiúidí an 

Aontais chun obair leantach a dhéanamh ina leith. 

 

 

 

 

3. Na príomhthorthaí ón seisiún: Moltaí arna nglacadh ag an bPainéal (le tabhairt ar aghaidh 

chuig an Suí Iomlánach) 

 

Sruth 1 Féintuilleamaí agus Cobhsaíocht  
 

Foshruth 1.1 Uathriail AE  
 

1. Molaimid gur cheart táirgí straitéiseacha ó mhonarú Eorpach (amhail táirgí talmhaíochta, 
leathsheoltóirí, táirgí leighis, teicneolaíochtaí nuálacha digiteacha agus comhshaoil) a chur chun 
cinn ar bhealach níos fearr agus tacaíocht airgeadais a thabhairt dóibh chun iad a choinneáil ar fáil 
agus ar phraghas réasúnta do thomhaltóirí na hEorpa agus spleáchais ó lasmuigh den Eoraip a 
laghdú a oiread agus is féidir. D’fhéadfaí a bheith ar áireamh sa tacaíocht sin beartais 
struchtúracha agus réigiúnacha, tacaíocht chun tionscail agus slabhraí soláthair a choinneáil 
laistigh den Aontas, sosanna cánach, fóirdheontais, beartas gníomhach FBM chomh maith le cláir 
oideachais chun cáilíochtaí agus poist a bhaineann leo a choinneáil san Eoraip. Mar sin féin, ba 
cheart beartas tionsclaíoch gníomhach a bheith roghnaitheach agus dírithe ar tháirgí nuálacha nó 
ar tháirgí atá ábhartha chun bunriachtanais agus bunseirbhísí a áirithiú. 
 

Molaimid é sin toisc go bhfuil an iomarca spleáchais curtha isteach ag an Eoraip lasmuigh den Eoraip 
i bpríomhréimsí ina bhfuil acmhainneacht do choinbhleachtaí taidhleoireachta agus a d’fhéadfadh 
easnaimh i dtáirgí nó seirbhísí bunúsacha nó ábhartha go straitéiseach a bheith mar thoradh orthu. 
Ós rud é gur minic a bhíonn costais táirgthe in AE níos airde ná in áiteanna eile ar fud an domhain, 
beidh muintir na hEorpa in ann táirgí iomaíocha Eorpacha a cheannach trí na táirgí sin a chur chun 
cinn agus trí thacaíocht níos gníomhaí a thabhairt dóibh. Neartóidh sé freisin iomaíochas na hEorpa 
agus coimeádfaidh sé tionscail agus poist atá dírithe ar an todhchaí san Eoraip. Má dhéantar an 
táirgeadh a réigiúnú níos láidre, laghdófar costais iompair agus damáistí comhshaoil freisin. 
 

 

2. Molaimid don Aontas spleáchas ar allmhairí ola agus gáis a laghdú. Ba cheart é sin a dhéanamh trí 
thacaíocht ghníomhach a thabhairt do thionscadail iompair phoiblí agus éifeachtúlachta fuinnimh, 
do ghréasán iarnróid agus lasta ardluais san Eoraip, do sholáthar fuinnimh ghlain agus in-athnuaite 
a leathnú (go háirithe i réimse na gréine agus na gaoithe) agus do theicneolaíochtaí malartacha 
(amhail hidrigin nó dramhaíl go fuinneamh). Ba cheart don Aontas an t-athrú cultúrtha ón gcarr 
aonair i dtreo iompar poiblí, comhroinnt carranna leictreacha agus rothaíocht a chur chun cinn 
freisin. 
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Molaimid an méid sin toisc go gcruthaíonn sé staid a bheidh chun tairbhe do neamhspleáchas na 
hEorpa ó thaobh spleáchais sheachtracha de chomh maith le spriocanna uaillmhianacha aeráide a 
bhaint amach agus CO2 a laghdú. Ina theannta sin, beidh an Eoraip in ann a bheith ina gníomhaí 
láidir i dteicneolaíochtaí atá dírithe ar an todhchaí, a geilleagar a neartú agus poist a chruthú. 
 

 

3. Molaimid dlí a rith ar leibhéal AE lena áirithiú maidir le gach próiseas táirgthe agus soláthair AE 
agus na hearraí a allmhairítear, go gcomhlíonann siad caighdeáin Eorpacha atá cáilíochtúil, 
eiticiúil, inbhuanaithe agus infheidhme maidir le cearta an duine, lena dtairgtear deimhniú do 
tháirgí atá i gcomhréir leis an dlí seo. 
 

Molaimid é sin mar go gcuidíonn sé le tomhaltóirí agus trádálaithe araon a bheith in ann rochtain a 
fháil go héasca ar fhaisnéis faoi na táirgí atá siad ag ceannach/trádáil. Baintear é sin amach trí 
sheiceáil a dhéanamh ar an gcóras deimhniúcháin; Cuidíonn an deimhniú freisin leis an mbearna idir 
táirgí saora agus costasacha atá ar fáil ar an margadh a laghdú. Ní chomhlíonfaidh na táirgí saora an 
caighdeán is gá agus dá bhrí sin ní féidir iad a chur i láthair mar tháirgí ardchaighdeáin. Trí cháiliú don 
deimhniú sin, dhéanfaí an comhshaol a chosaint, acmhainní a shábháil agus tomhaltas freagrach a 
spreagadh.  
 

 

4. Molaimid go gcuirfí chun feidhme clár uile-Eorpach chun tacaíocht a thabhairt do tháirgeoirí beaga 
áitiúla ó earnálacha straitéiseacha ar fud na mBallstát uile. Bheadh na táirgeoirí sin oilte go 
gairmiúil, bheadh tacaíocht airgeadais acu trí fhóirdheontais agus spreagfaí iad chun go 
gcomhlíonfaí ceanglais níos mó earraí a tháirgeadh (i gcás ina bhfuil amhábhair ar fáil in AE) chun 
dochair d’allmhairí. 
 

Molaimid é seo mar is féidir le AE neamhspleáchas eacnamaíoch a bhaint amach sna hearnálacha sin 
trí thacú le táirgeoirí atá bunaithe in AE in earnálacha straitéiseacha.  Ní fhéadfadh sé sin ach an 
próiseas táirgthe ina iomláine a neartú agus ar an gcaoi sin an nuálaíocht a chur chun cinn. Bheadh 
táirgeadh níos inbhuanaithe amhábhar in AE mar thoradh air sin, rud a laghdódh costais iompair 
agus a chuirfeadh cosaint ar an gcomhshaol. 
 

 

5. Molaimid feabhas a chur ar chur chun feidhme chearta an duine ar an leibhéal Eorpach tríd an 
méid seo a leanas: Feasacht a ardú i dtíortha nach gcomhlíonann, a mhéid is gá, ECHR (an 
Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine) nó an Coinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí 
Bunúsacha a Chosaint; dianrialú, arna chomhordú ag an Scórchlár Ceartais, ar a mhéid a 
urramaítear cearta an duine i measc na mBallstát agus comhlíonadh a fhorfheidhmiú go láidir trí 
chineálacha éagsúla smachtbhannaí. 
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil cearta an duine comhaontaithe cheana féin ag na Ballstáit agus 
an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine á dhaingniú acu, ós rud é go bhfuil sé riachtanach 
anois cur leis an nglacadh i ngach stát ar leith chun a áirithiú go mbeidh cearta an duine ar eolas agus 
á chur chun feidhme go gníomhach sna Ballstáit sin. 
 

 

6. Molaimid athbhreithniú agus dianfheachtas cumarsáide ar leibhéal tras-Eorpach a thionscnamh 
chun go mbeadh EURES (Seirbhísí Eorpacha Fostaíochta), Tairseach Inimirce AE agus Uirlis Phróifíl 
Scileanna an Aontais Eorpaigh do náisiúnaigh tríú tír ar eolas níos fearr ag saoránaigh na hEorpa 
agus go mbeadh rochtain níos minice ag cuideachtaí AE orthu chun a bhfolúntais a fhógairt agus a 
phoibliú. 
 

Molaimid gan ardán nua ar líne a chruthú a fhógróidh deiseanna fostaíochta d’aos óg na hEorpa. Tá 
níos mó ná go leor tionscnamh comhchosúil ann cheana féin ar an leibhéal Eorpach. Creidimid go 
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bhfuil sé ríthábhachtach feabhas a chur ar a bhfuil ann cheana chun an lucht saothair agus na 
deiseanna fostaíochta atá ann cheana a chur chun cinn ar an leibhéal Eorpach. 
 

Foshruth 1.2 Teorainneacha  
 

7. Molaimid go gcruthófaí córas imirce saothair isteach san Aontas, córas atá bunaithe ar fhíor-
riachtanais mhargaí saothair na hEorpa. Ba cheart córas aontaithe aitheantais a bheith ann do 
dhioplómaí gairmiúla agus acadúla ó thíortha lasmuigh de AE agus laistigh de. Ba cheart go dtairgfí 
cáilíochtaí gairmiúla chomh maith le tairiscintí lánpháirtíochta cultúrtha agus teanga d’imircigh 
cáilithe in AE. Ba cheart rochtain ar an margadh saothair a thabhairt d’iarrthóirí tearmainn a bhfuil 
cáilíochtaí ábhartha acu. Ba cheart gníomhaireacht chomhtháite a bheith ann a bhféadfadh an 
Líonra Eorpach um Chomhar de Sheirbhísí Fostaíochta a bheith mar bhonn dó. 
 

Molaimid an méid sin toisc go bhfuil saothar cáilithe de dhíth ar an Eoraip i réimsí áirithe nach féidir 
a chumhdach go hiomlán go hinmheánach. Faoi láthair, níl go leor bealaí inmharthana ann chun 
iarratas a dhéanamh go dleathach ar chead oibre in AE. Le córas aitheantais uile-Eorpach do 
dhioplómaí gairmiúla agus acadúla, beifear in ann na riachtanais sin a chumhdach agus imirce níos 
simplí a éascú laistigh den Aontas agus lasmuigh de. D‘fhéadfaí bearnaí fostaíochta a líonadh ar 
bhealach níos éifeachtaí agus d’fhéadfaí an imirce neamhrialaithe a bhainistiú ar bhealach níos fearr. 
Dá n-osclófaí córas na himirce saothair d’iarrthóirí tearmainn, d’fhéadfaí dlús a chur lena lánpháirtiú 
i ngeilleagair agus i sochaithe na hEorpa. 
 

 

8. Molaimid go ndeánfadh AE a reachtaíocht a fhairsingiú agus níos mó cumhachta agus 
neamhspleáchais a shannadh do Frontex. Cuireann sé sin ar a gcumas idirghabháil a dhéanamh i 
ngach Ballstát ionas gur féidir leo cosaint theorainneacha seachtracha uile an Aontais a áirithiú. 
Mar sin féin, ba cheart don Aontas iniúchtaí ar phróisis a eagrú maidir le Frontex a eagrú, ós rud é 
go bhfuil gá le trédhearcacht iomlán i bhfeidhmiú Frontex chun gach cineál mí-úsáide a sheachaint. 
 

Molaimid an méid sin toisc go mbímid do-ghlactha go bhféadfaí rochtain Frontex ar na 
teorainneacha a dhiúltú, go háirithe i gcásanna ina sáraítear cearta an duine. Is mian linn a áirithiú go 
gcuirfidh Frontex reachtaíocht Eorpach chun feidhme. Ní mór Frontex é féin a rialú agus a sheiceáil 
freisin chun iompar míchuí laistigh den eagraíocht a chosc.   
 

 

9. Molaimid go n-eagródh an tAontas Eorpach, go sonrach d’imircigh eacnamaíocha, an deis chun 
saoránaigh a scagadh (maidir le scileanna cruthaithe, cúlra, etc.) sa tír imeachta; Déanfar sin chun 
a chinneadh cé atá incháilithe le teacht isteach san Aontas agus le bheith ag obair ann, ag brath ar 
riachtanais eacnamaíocha folúntais na tíre óstaí. Ní foláir go mbeidh na critéir scagtha sin poiblí 
agus go mbeadh gach duine ábalta iad a sheiceáil. Is féidir é sin a bhaint amach trí 
Ghníomhaireacht Eorpach Inimirce (ar líne) a chruthú.  
 

Molaimid é sin mar, ar an dóibh sin, nach mbeadh gá do dhaoine an teorainn a thrasnú go 
mídhleathach. Bheadh an sreabhadh daoine ag teacht isteach in AE rialaithe, rud a laghdódh brú ag 
na teorainneacha. Ag an am céanna, éascaíonn sé na folúntais sna tíortha aíochta a chomhlíonadh. 
 

 
10. Molaimid go n-áiritheoidh an tAontas gurb ionann an beartas glactha agus na saoráidí ag gach 

teorainn, agus cearta an duine á n-urramú agus sábháilteacht agus sláinte gach imircigh (éag. mná 
torracha agus leanaí) á ráthú.   
 

Molaimid an méid sin toisc gur mór againn cóir chothrom agus chomhionann na n-imirceach ag gach 
teorainn. Is mian linn cosc a chur ar imircigh a bheith ag fanacht rófhada ag na teorainneacha agus 
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insreabhadh na n-imirceach ag fáil an ceann is fearr ar na Ballstáit. Ní mór do na Ballstáit go léir a 
bheith feistithe go maith chun iad a ghlacadh.  
 

 

Sruth 2: AE mar Chomhpháirtí Idirnáisiúnta  
 

Foshruth 2.1 Trádáil agus Caidreamh i bPeirspictíocht Eiticiúil 
 

11. Molaimid don Aontas srianta a chur i bhfeidhm maidir le hallmhairiú táirgí ó thíortha a lamhálann 
fostú páistí. Ba cheart é sin a dhéanamh trí dúliosta de chuideachtaí a thugtar cothrom le dáta go 
tréimhsiúil de réir na gcoinníollacha atá ann faoi láthair. Thairis sin, molaimid rochtain de réir a 
chéile ar scolaíocht a áirithiú do leanaí atá ag fágáil an lucht saothair agus feasacht tomhaltóirí a 
chur chun cinn maidir le saothar leanaí trí fhaisnéis arna déanamh ag bealaí oifigiúla AE, éag. 
feachtais agus scéalaíocht. 
 

Molaimid an méid sin toisc go n-aithnímid an nasc idir an easpa rochtana ar an scolaíocht agus 
saothar leanaí a bheith ann. Leis an moladh sin, táimid ag iarraidh feasacht a mhúscailt i measc na 
dtomhaltóirí, chun an t-éileamh ar tháirgí a dhéanann lucht saothair leanaí a laghdú, ionas gur féidir 
deireadh a chur leis an gcleachtas ar deireadh.  
 

 

12. Molaimid go mbunódh AE comhpháirtíochtaí le tíortha i mbéal forbartha, ag tacú lena 
mbonneagar agus ag comhroinnt a n-inniúlachtaí mar mhalairt ar chomhaontuithe trádála atá 
fabhrach don dá thaobh chun cabhrú leo san aistriú i dtreo foinsí glasa fuinnimh. 
 

Molaimid an méid sin chun an t-aistriú chuig foinsí in-athnuaite fuinnimh i dtíortha atá i mbéal 
forbartha a éascú trí bhíthin comhpháirtíochtaí trádála agus comhaontuithe taidhleoireachta. 
Chruthódh sé sin dea-chaidreamh fadtéarmach idir AE agus tíortha atá i mbéal forbartha, agus 
rannchuideodh sé leis an gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide. 
 

 

13. Molaimid don Aontas Eorpach éicea-scór éigeantach a chur ar taispeáint os comhair gach táirge is 
féidir leis an tomhaltóir ginearálta a cheannach. Dhéanfaí an éiceascór a ríomh de réir astaíochtaí 
ó tháirgeadh agus iompar, chomh maith le hábhar díobhálach, bunaithe ar liosta de tháirgí 
guaiseacha. Ba cheart d’údarás de chuid an Aontais an t-éiceascór a bhainistiú agus faireachán a 
dhéanamh air. 
 

Molaimid é sin chun tomhaltóirí AE a chur ar an eolas faoi lorg comhshaoil na dtáirgí a cheannaíonn 
siad. Modh scálaithe uile-Aontais a bheadh san éiceascór chun a léiriú go héasca cé chomh 
neamhdhíobhálach don chomhshaol agus atá táirge. Ba cheart cód QR ar chúl táirge a bheith ag 
gabháil leis an éiceascór, mar aon le tuilleadh faisnéise faoina lorg éiceolaíoch.   
 

 

Foshruth 2.2. Gníomhú Idirnáisiúnta ar an Aeráid 

 

14. Molaimid don Aontas Eorpach straitéis a ghlacadh chun a bheith níos féinrialtaí ina tháirgeadh 
fuinnimh. Ba cheart do chomhlacht Eorpach a chomhtháthaíonn na hinstitiúidí fuinnimh Eorpacha 
atá ann cheana comhordú a dhéanamh ar fhorbairt an fhuinnimh inathnuaite ag brath ar 
riachtanais, ar chumas agus ar acmhainní na mBallstát agus a gceannasacht á hurramú. Chuirfeadh 
na hinstitiúidí comhroinnt eolais chun cinn eatarthu chun an straitéis seo a chur chun feidhme. 
 

Molaimid é seo mar go bhfágann an spleáchas reatha sinn i mbaol i gcásanna inarb ann do theannas 
polaitiúil le tíortha óna n-allmhairímid.  Feicimid é leis an ngéarchéim leictreachais atá ann faoi 
láthair. Mar sin féin, ba cheart go n-urramófaí ceannasacht gach tíre leis an gcomhordú sin. 
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15. Molaimid caighdeáin chomhshaoil níos airde maidir le honnmhairiú dramhaíola laistigh den 
Aontas agus lasmuigh de agus rialuithe agus smachtbhannaí níos déine chun stop a chur le 
honnmhairí neamhdhleathacha. Ba cheart do AE na Ballstáit a dhreasú níos mó chun a gcuid 
dramhaíola féin a athchúrsáil agus í a úsáid le haghaidh táirgeadh fuinnimh. 
 

Molaimid é chun deireadh a chur le damáiste don chomhshaol nuair a fhaigheann tíortha áirithe 
réidh lena gcuid dramhaíola ar chostas tíortha eile, go háirithe nuair a dhéantar é sin lasmuigh d’aon 
chaighdeán comhshaoil. 
 

 

16. Molaimid don Aontas Eorpach an t-aistriú comhshaoil leanúnach a spreagadh ar bhealach níos 
láidre trí sprioc a leagan síos go gcuirfear deireadh le pacáistíocht thruaillithe. Bheadh níos lú 
pacáistíochta nó pacáistíocht níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol i gceist leis sin. Chun a 
áirithiú gur féidir le cuideachtaí beaga iad féin a chur in oiriúint, ba cheart cabhair agus 
coigeartuithe a chur ar fáil. 
 

Molaimid é mar gur gá dúinn úsáid acmhainní nádúrtha a laghdú, go háirithe amhábhair a thagann ó 
thíortha lasmuigh den Aontas. Ní mór dúinn freisin an dochar a dhéanann muintir na hEorpa dár 
bpláinéad agus dá aeráid a laghdú. Tá níos mó tacaíochta do chuideachtaí beaga ríthábhachtach 
chun a áirithiú gur féidir leo oiriúnú gan a bpraghsanna a ardú. 
 

 

17. Molaimid go ndéanfadh tíortha an Aontais Eorpaigh, i dteannta a chéile, ceist an fhuinnimh 
núicléach a fhiosrú níos dáiríre. Ba cheart níos mó comhoibrithe a bheith ann maidir leis an 
measúnú ar úsáid cumhachta núicléiche agus maidir leis an ról atá aici san aistriú nach mór don 
Eoraip a bhaint amach i dtreo fuinneamh glas. 
 

Molaimid é toisc nach féidir le tír amháin an cheist núicléach a réiteach. Tá os cionn céad imoibreoir i 
leath na mBallstát faoi láthair, agus tá níos mó ná céad imoibreoir á thógáil faoi láthair. Ós rud é go 
bhfuil eangach leictreachais choiteann againn, téann an leictreachas ísealcharbóin a tháirgeann siad 
chun tairbhe do gach Eorpach agus méadaíonn sé neamhspleáchas fuinnimh ár mór-roinne. Ina 
theannta sin, bheadh tionchar ag dramhaíl núicléach arna nochtadh nó ag tionóisc ar roinnt tíortha. 
Is cuma cén rogha a dhéantar maidir le húsáid a bhaint as fuinneamh núicléach nó gan é a úsáid, ba 
cheart do mhuintir na hEorpa é a phlé le chéile agus straitéisí níos coinbhéirsithe a thógáil agus 
urraim á tabhairt do cheannasachtaí náisiúnta ag an am céanna. 
 

 
 
 
Foshruth 2.3 Luachanna Eorpacha a Chur Chun Cinn 

 
18. Ba cheart don Aontas a bheith níos gaire do na saoránaigh. Molaimid don Aontas Eorpach naisc a 

chruthú agus a neartú le saoránaigh agus le hinstitiúidí áitiúla, amhail rialtais áitiúla, scoileanna 
agus bardais. Ba cheart é sin a dhéanamh chun trédhearcacht a fheabhsú, chun na saoránaigh a 
shroicheadh agus chun cumarsáid níos fearr a dhéanamh leo maidir le tionscnaimh nithiúla de 
chuid an Aontais agus faisnéis ghinearálta AE.  
 

Molaimid é seo toisc nach bhfuil faisnéis reatha AE inrochtana go leor do gach grúpa sa tsochaí agus 
nach sroicheann sí gnáthshaoránaigh.  Is minic a bhíonn sí leadránach, deacair a thuiscint agus 
neamhchairdiúil don úsáideoir.  Ní mór é sin a athrú chun fís shoiléir a thabhairt do shaoránaigh ar 
ról agus ar ghníomhaíochtaí AE.  Chun suim a mhúscailt, ní mór faisnéis AE a bheith níos éasca le fáil, 
spreagthach, corraitheach agus i dteanga shimplí.  Is iad seo a leanas na moltaí atá againn: 
Cuairteanna scoile ó pholaiteoirí AE, raidió, podchraoltaí, post díreach, preas, feachtais busanna, na 
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meáin shóisialta, tionóil áitiúla saoránach agus tascfhórsa speisialta a chruthú chun cumarsáid an 
Aontais a fheabhsú. Cuirfidh na bearta sin ar chumas na saoránach faisnéis AE nach bhfuil scagtha trí 
na meáin náisiúnta a fháil. 
 

 

19. Molaimid do shaoránaigh a bheith níos rannpháirtí i bpolaitíocht AE. Molaimid imeachtaí a 
mbeidh baint dhíreach acu le saoránaigh, cosúil leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa.  Ba 
cheart iad a eagrú ar an leibhéal náisiúnta, áitiúil agus Eorpach. Ba cheart do AE straitéis 
chomhleanúnach agus treoracha lárnacha a chur ar fáil do na himeachtaí sin. 
 

Molaimid an méid sin toisc go gcuirfidh imeachtaí an daonlathais rannpháirtíochta den sórt sin 
faisnéis cheart ar fáil faoin Aontas Eorpach, agus go bhfeabhsófar cáilíocht bheartais an Aontais. Ba 
cheart na himeachtaí a eagrú chun croíluachanna AE – daonlathas agus rannpháirtíocht na 
saoránach, a chur chun cinn. Leis na himeachtaí sin, bheadh deis ag na polaiteoirí a léiriú do na 
saoránaigh go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh saoránaigh ar an eolas faoi chúrsaí reatha agus gur 
cheart dóibh a bheith rannpháirteach i múnlú na n-imeachtaí sin. Mar thoradh ar na treoirlínte 
láraithe beidh cruth comhleanúnach agus aonfhoirmeach ar na Comhdhálacha náisiúnta agus 
áitiúla.  
 

 

Sruth 3: AE Láidir i nDomhan Síochánta 

 
Foshruth 3.1. Slándáil agus Cosaint 
 

20. Molaimid go n-úsáidfear ‘Comhfhórsaí Armtha an Aontais Eorpaigh’ amach anseo den chuid is mó 
chun críocha féinchosanta . Tá cosc ar ghníomhaíocht ionsaitheach mhíleata d’aon chineál. Laistigh 
den Eoraip, bheadh cumas ann tacaíocht a thabhairt tráth géarchéime amhail i gcás tubaistí 
nádúrtha. Lasmuigh de theorainneacha na hEorpa, sholáthródh sé sin an cumas a bheith imscartha 
i gcríocha i gcúinsí eisceachtúla agus go heisiach faoi shainordú dlíthiúil lena mbaineann ó 
Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus dá bhrí sin i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta. 
 

Dá gcuirfí an moladh sin chun feidhme, d’fhágfadh sé go bhféadfaí an tAontas Eorpach a mheas mar 
chomhpháirtí inchreidte, freagrach, láidir agus síochánta ar an leibhéal idirnáisiúnta. Dá bhrí sin, 
táthar ag súil go ndéanfaidh an cumas feabhsaithe atá aige freagairt do chásanna criticiúla go 
hinmheánach agus go seachtrach araon a luachanna bunúsacha a chosaint. 
 

 

Foshruth 3.2 Cinnteoireacht agus Beartas Eachtrach AE 

 

21. Molaimid go ndéanfaí gach saincheist a cinneadh trí thromlach cáilithe a athrú chun go gcinnfí iad 
trí thromlach cáilithe. Ba cheart nach mbeadh d’eisceacht ann ach comhaltaí nua a ligean isteach 
in AE agus athruithe a dhéanamh ar bhunphrionsabail AE mar a luaitear in Airteagal 2 de Chonradh 
Liospóin agus i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. 
 

Leis sin, comhdhlúthófar seasamh AE ar fud an domhain trí sheasamh le chéile i dtreo tríú tíortha 
agus cuirfear chumas freagairt níos tapúla i gcoitinne agus go háirithe i ngéarchéimeanna. 
 

 

22. Molaimid don Aontas Eorpach cur lena chumas smachtbhannaí a chur ar Bhallstáit, ar rialtais, ar 
eintitis, ar ghrúpaí nó ar eagraíochtaí chomh maith le smachtbhannaí a chur ar dhaoine aonair 
nach gcomhlíonann prionsabail bhunúsacha, comhaontuithe bunúsacha agus dlíthe bunúsacha an 
Aontais. Tá sé ríthábhachtach a chinntiú go ndéanfar na smachtbhannaí atá ann cheana a chur 
chun feidhme agus a fhorfheidhmiú go tapa. Ba cheart go mbeadh smachtbhannaí in aghaidh tríú 
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tíortha comhréireach leis an ngníomhaíocht a spreag é agus ba cheart iad a bheith éifeachtach 
agus curtha i bhfeidhm in am trátha. 
 

Ionas go mbeidh AE inchreidte agus iontaofa, ní mór dó smachtbhannaí a chur i bhfeidhm orthu siúd 
a sháraíonn a phrionsabail. Ba cheart na smachtbhannaí sin a fhorfheidhmiú agus a fhíorú go héasca 
agus go gníomhach. 
 

 

Foshruth 3.3. Tíortha Comharsanachta agus Méadú 
 

23. Molaimid don Aontas Eorpach buiséad sonrach a leithdháileadh chun cláir oideachais a fhorbairt 
maidir le feidhmiú AE agus a chuid luachanna. Ansin, molfar na cláir do na Ballstáit ar mian leo iad 
a lánpháirtiú ina gcuraclaim scoile (bunscoileanna, meánscoileanna, agus ollscoileanna). Ina 
theannta sin, d’fhéadfaí cúrsa ar leith maidir le AE agus a fheidhmiú a thairiscint do mhic léinn ar 
mian leo staidéar a dhéanamh i dtír Eorpach eile tríd an gclár Erasmus. Thabharfaí tosaíocht do 
mhic léinn a roghnaíonn an cúrsa sin agus na cláir Erasmus sin á leithdháileadh. 
 

Molaimid an méid sin chun an bhraistint chómhuintearais leis an Aontas Eorpach a neartú. Cuirfidh 
sé sin ar chumas na saoránach iad féin a shainaithint níos fearr leis an Aontas agus a luachanna a 
tharchur. Thairis sin, feabhsóidh sé trédhearcacht maidir le feidhmiú an Aontais Eorpaigh, na 
buntáistí a bhaineann le bheith páirteach ann, agus an comhrac i gcoinne gluaiseachtaí frith-
Eorpacha. Ba cheart go mbeadh an méid sin ina bhac ar na Ballstáit atá ag fágáil an Aontais. 

24.  
Molaimid go mbainfidh AE leas níos mó as a chumhacht pholaitiúil agus eacnamaíoch ina 
chaidreamh taidhleoireachta le tíortha comharsanachta chun brúnna déthaobhacha 
eacnamaíocha, polaitiúla agus sóisialta ar Bhallstáit áirithe a sheachaint. 
 

Molaimid an méid sin ar thrí chúis. Ar an gcéad dul síos, neartóidh sé seo an bhraistint aontachta 
laistigh den Aontas. Ar an dara dul síos, le freagairt aontaobhach tabharfar freagra soiléir, láidir agus 
níos tapúla ionas nach mbeidh tíortha eile in ann imeaglú a dhéanamh agus tabhairt faoi pholaitíocht 
dhiansmachtúil i gcoinne bhallstáit an Aontais. Ar an tríú dul síos, neartóidh sé sin slándáil an Aontais 
agus áiritheofar nach mbraithfidh aon Bhallstát go bhfuil siad fágtha ar lár nó go bhfuil neamhaird á 
tabhairt orthu. Déanann freagraí déthaobhacha AE a dheighilt agus is laige é sin a mbaineann tríú 
tíortha úsáid as in aghaidh an Aontais. 
 

 

25. Molaimid don Aontas Eorpach feabhas a chur ar a straitéis sna meáin. Ar thaobh amháin, ba 
cheart don Aontas a infheictheacht sna meáin shóisialta a neartú agus a inneachar a chur chun 
cinn go gníomhach. Ar an taobh eile, ba cheart don Aontas leanúint de chomhdhálacha a eagrú ar 
bhonn bliantúil ar féidir le daoine freastal orthu, amhail an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa. 
Anuas air sin, molaimid don Aontas an nuálaíocht a spreagadh tuilleadh trí ardán inrochtana meán 
sóisialta Eorpach a chur chun cinn. 
 

Molaimid an méid sin thuas toisc go bhféadfadh sé ní hamháin dul i bhfeidhm ar dhaoine óga, ach 
níos mó spéise agus rannpháirtíochta a spreagadh freisin i measc shaoránaigh na hEorpa trí uirlis 
chumarsáide níos tarraingtí agus níos éifeachtaí. Ba cheart, le himeachtaí amhail an Chomhdháil ar 
Thodhchaí na hEorpa, go mbeadh an deis ag saoránaigh a bheith níos rannpháirtí sa phróiseas 
cinnteoireachta agus a áirithiú go n-éistear lena dtuairimí. 
 

 

26. Molaimid do na Ballstáit teacht ar chomhaontú maidir le fís láidir agus straitéis choiteann chun 
céannacht agus aontacht an Aontais a chomhchuibhiú agus a chomhdhlúthú sula gceadófar 
aontachas le tíortha eile. 
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Molaimid an méid sin toisc go gcreidimid go bhfuil sé ríthábhachtach an tAontas Eorpach a neartú 
agus an caidreamh idir na Ballstáit a chomhdhlúthú sula ndéanfar breithniú ar lánpháirtiú tíortha 
eile.  Dá mhéad stát a dhéanfar a lánpháirtiú leis an Aontas, is ea is casta a bheidh an próiseas 
cinnteoireachta laistigh den Aontas; tá sé ríthábhachtach, dá bhrí sin, athbhreithniú a dhéanamh ar 
na próisis chinnteoireachta sin a ndéantar vótáil ina leith trí phróiseas na haontoilíochta. 
 

 

Sruth 4: Imirce ón Dearcadh Daonna  
 
Foshruth 4.1, Cúiseanna le hImirce a Leigheas 

 

27. Molaimid gur cheart don Aontas Eorpach a bheith rannpháirteach go gníomhach i bhforbairt 
eacnamaíoch tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach agus tíortha as a bhfuil líon mór imirceach ag 
teacht. Ba cheart don Aontas, le cabhair ó na comhlachtaí ábhartha (mar shampla, eagraíochtaí 
neamhrialtasacha áitiúla, polaiteoirí áitiúla, oibrithe allamuigh, saineolaithe, etc.), bealaí a lorg 
chun idirghabháil éifeachtach agus ghníomhach a dhéanamh i dtíortha a bhfuil líon mór daoine ag 
dul ar eisimirce astu a raibh téarmaí beachta an chomhair comhaontaithe cheana acu leis na 
húdaráis áitiúla. Ba cheart torthaí inláimhsithe a bheith ag eascairt ó na hidirghabhálacha sin a 
mbeadh éifeachtaí intomhaiste acu. Ag an am céanna, ba cheart na torthaí inláimhsithe agus na 
héifeachtaí sin a leagan amach go soiléir ionas go dtuigfidh saoránaigh an Aontais an beartas 
maidir le cabhair um fhorbairt atá ag an Aontas. Sa chiall sin, ba cheart go mbeadh gníomhaíochtaí 
an Aontais i réimse na cabhrach um fhorbairt ina ngníomhaíochtaí níos feiceálaí. 
 

Molaimid an méid sin mar, cé go bhfuil an tAontas ag obair ar fhorbairt idirnáisiúnta, ní mór dó 
leanúint de bheith á dhéanamh sin agus infheistíocht a dhéanamh i dtrédhearcacht agus in 
infheictheacht sa bheartas agus sna gníomhaíochtaí a dhéanann sé. 
 

 

28. Molaimid go mbeadh comhchreat saothair Eorpach ann, lena ndéanfaí comhchuibhiú ar na dálaí 
oibre ar fud an Aontais (mar shampla, tuarastal íosta, amanna oibre, etc.). Ba cheart don Aontas 
iarracht a dhéanamh caighdeáin bhunúsacha chomhchoiteanna a chruthú maidir leis an lucht 
saothair chun cosc a chur ar an imirce i measc na saoránach a fhágann a dtíortha tionscnaimh agus 
dálaí oibre níos fearr á lorg acu. Mar chuid de na caighdeáin sin, ba cheart don Aontas ról na 
gceardchumann ar an leibhéal trasnáisiúnta a threisiú. Ar an gcaoi sin, bheadh imirce eacnamaíoch 
inmheánach (imirce shaoránaigh an Aontais) á meas ag an Aontas mar shaincheist an-
tábhachtach.  
 

Molaimid an méid sin toisc go bhfuil sé aitheanta againn go bhfuil imirce á déanamh ag go leor 
daoine laistigh den Aontas ar chúiseanna eacnamaíocha, ós rud é go bhfuil difríochtaí idir dálaí oibre 
na mBallstát. Mar thoradh, fágann daoine oilte na tíortha sin, rud ar cheart é a sheachaint ionas go 
mbeidh na Ballstáit in ann an tallann agus an lucht saothair a choinneáil. Cé go dtacaímid le 
saorghluaiseacht saoránach, táimid den tuairim go bhfuil imirce shaoránaigh an Aontais idir Ballstáit 
an Aontais, nuair a tharlaíonn sé go neamhdheonach, ag tarlú ar chúiseanna eacnamaíocha. Sin an 
fáth a bhfuil sé tábhachtach comhchreat saothair a bhunú.  
 

 

Foshruth 4.2. Ceisteanna Daonna  
 

29. Molaimid go gcuirfí chun feidhme beartas comhpháirteach agus comhchoiteann imirce san Aontas 
bunaithe ar phrionsabal na dlúthpháirtíochta. Is mian linn díriú ar an bhfadhb maidir leis na 
dídeanaithe. Ba cheart nós imeachta comhchoiteann i ngach Ballstát den Aontas a bhunú ar an 
dea-chleachtas agus ar na gnásanna ar dealraitheach gur éirigh leo i dtíortha uile an Aontais. Ba 
cheart don nós imeachta sin a bheith réamhghníomhach agus á chur i bhfeidhm go gníomhach ag 
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na húdaráis náisiúnta agus ag riarachán an Aontais araon.  
 
Baineann an fhadhb maidir leis na dídeanaithe le gach tír san Aontas. Faoi láthair, tá cleachtais na 
stát ró-éagsúlaithe agus bíonn iarmhairtí diúltacha ag baint leis sin do dhídeanaithe agus do 
shaoránaigh an Aontais araon. Tá gá, dá bhrí sin, le cur chuige comhleanúnach agus 
comhsheasmhach. 
 

 

30. Molaimid go méadódh an tAontas a iarrachtaí chun saoránaigh na mBallstát a chur ar an eolas 
agus chun oideachas a chur orthu faoi ábhair a bhaineann leis an imirce. Ba cheart an aidhm sin a 
bhaint amach trí oideachas a chur ar leanaí, a luaithe is féidir, ó thús na bunscoile ar ábhair amhail 
imirce agus lánpháirtiú. Dá ndéanfaimis an luathoideachas sin a chomhcheangal le gníomhaíochtaí 
eagraíochtaí neamhrialtasacha agus eagraíochtaí óige chomh maith le feachtais fhorleathana sna 
meáin, d’fhéadfaimis ár sprioc a bhaint amach go hiomlán. Anuas air sin, ba cheart réimse leathan 
bealaí cumarsáide a úsáid, idir bhileoga agus teilifís agus na meáin shóisialta. 
 

Tá sé tábhachtach a thaispeáint don phobal go bhfuil go leor gnéithe dearfacha ag an imirce freisin, 
amhail lucht oibre breise. Is mian linn béim a leagan ar a thábhachtaí atá sé feasacht a mhúscailt ar 
an dá phróiseas, ionas go dtuigfidh daoine na cúiseanna agus na hiarmhairtí a bhaineann leis an 
imirce chun deireadh a chur leis an stiogma a thagann as iad a aithint mar imircigh.  
 

 

Foshruth 4.3 Imeascadh  
 

31. Molaimid go gcuirfí rialachán éigeantach AE in ionad Threoir 2013/33/AE maidir le caighdeáin 
íosta i ndáil le glacadh le hiarrthóirí tearmainn sna Ballstáit, rialachán a bheidh infheidhme go 
haonfhoirmeach i ngach Ballstát. Ba cheart tús áite a thabhairt do shaoráidí glactha agus do 
chóiríocht a fheabhsú. Molaimid go ndéanfaí comhlacht sonrach faireacháin de chuid AE a chruthú 
chun an rialachán a chur chun feidhme.  
 

Ós rud é nach bhfuil an treoir atá ann cheana á cur chun feidhme ar bhealach aonfhoirmeach sna 
Ballstáit go léir. Ní mór dálaí, amhail na dálaí ag campaí dídeanaithe Moria, a sheachaint. Dá bhrí sin, 
ba cheart an rialachán atá molta a chur chun feidhme agus smachtbhannaí éigeantacha a bheith ag 
gabháil leis. Maidir leis an gcomhlacht faireacháin, ba cheart go mbeadh sé láidir agus iontaofa. 
 

 

32. Molaimid go n-áiritheodh an tAontas go bhfreastalóidh gach iarrthóir tearmainn agus gach 
dídeanaí, le linn phróiseas an nós imeachta cónaithe, ar chúrsaí teanga agus imeasctha. Ba cheart 
go mbeadh na cúrsaí éigeantach, saor in aisce agus go mbeadh cúnamh pearsanta iontu don 
imeascadh tosaigh. Ba cheart dóibh tosú laistigh de choicís tar éis an t-iarratas cónaitheachta a 
bheith curtha isteach. Ina theannta sin, ba cheart dreasachtaí agus sásraí smachtbhannaí a bhunú.  
 

Is céim lárnach i dtreo an imeasctha é foghlaim na teanga chomh maith le tuiscint a fháil ar chultúr, 
ar stair agus ar eitic na tíre sin. Bíonn drochthionchar ag an tréimhse fhada a mbíonn ar imircigh 
fanacht don próiseas imeasctha tosaigh, ar asamhlú sóisialta na n-imirceach. Is féidir le sásraí 
smachtbhannaí cabhrú le fáil amach cé chomh toilteanach is atá imirceach imeascadh sa phobal. 
 

 

Sruth 5: Freagracht agus Dlúthpháirtíocht ar fud AE 

 
Foshruth 5.1. Imirce a Dháileadh  
 

33. Molaimid conradh a bheadh ceangailteach ó thaobh an dlí de a chur in ionad Chóras Bhaile Átha 
Cliath chun dáileadh cóir, cothrom agus comhréireach iarrthóirí tearmainn san Aontas a áirithiú ar 
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bhonn na dlúthpháirtíochta agus an cheartais. Faoi láthair, ní mór do dhídeanaithe a n-iarrataí 
tearmainn a chur isteach sa Bhallstát ar tháinig siad isteach ann ar dtús. Ba cheart go mbeadh an t-
aistriú sin chomh tapa agus is féidir. Tús maith is ea an togra ón gCoimisiún le haghaidh 
Comhshocrú Nua AE maidir le hImirce agus Tearmann ó 2020 ar aghaidh agus ba cheart é a chur i 
bhfoirm dhlíthiúil, ós rud é go n-áirítear ann cuótaí maidir le dáileadh dídeanaithe ar Bhallstáit AE. 
 

Molaimid é seo toisc nach n-urramaíonn Córas reatha Bhaile Átha Cliath prionsabail na 
dlúthpháirtíochta agus an cheartais. Cuireann sé ualach trom ar na tíortha ag teorainn an Aontais, áit 
a dtéann formhór na n-iarrthóirí tearmainn isteach i gcríoch AE ar dtús. Ní mór do na Ballstáit uile 
freagracht a ghlacadh as bainistiú a dhéanamh ar shreafaí dídeanaithe isteach san Aontas Eorpach. 
Pobal de comhluachanna comhroinnte is ea an tAontas Eorpach agus ba cheart dó gníomhú dá réir.  
 

 

34. Molaimid don Aontas tacaíocht a thabhairt do Bhallstáit an Aontais chun iarrataí ar thearmann a 
phróiseáil níos tapúla agus de réir comhchaighdeán. Ina theannta sin, ba cheart cóiríocht 
dhaonnúil a chur ar fáil do dhídeanaithe. Chun an t-ualach a bhaint de na tíortha ag a dtagann na 
dídeanaithe isteach, molaimid go n-athlonnófaí dídeanaithe laistigh den Aontas go tapa agus go 
héifeachtúil tar éis dóibh teacht isteach san Aontas den chéad uair ionas go bhféadfar an iarraidh 
ar thearmann a phróiseáil in áit eile laistigh den Aontas. Chuige sin, tá gá le tacaíocht airgeadais ón 
Aontas chomh maith le tacaíocht eagraíochtúil trí Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um 
Thearmann. Daoine ar diúltaíodh a n-iarrataí ar thearmann, ní mór iad a sheoladh ar ais chuig a 
dtíortha tionscnaimh ar bhealach éifeachtúil – fad is go meastar go bhfuil a dtír thionscnaimh 
sábháilte. 
 
Molaimid é sin toisc go dtógann na nósanna imeachta tearmainn an iomarca ama faoi láthair, agus 
d’fhéadfadh sé nach ionann iad ó Bhallstát go chéile. Trí phróiseas tearmainn a bhrostú, caitheann 
dídeanaithe níos lú ama ag fanacht ar a gcinneadh tearmainn deiridh in áiseanna cóiríochta sealadaí. 
Is féidir iarrthóirí tearmainn a ligtear isteach a imeascadh níos tapúla ina dtír chinn scríbe. 
 

 

35. Molaimid tacaíocht láidir airgeadais, lóistíochtúil agus oibríochtúil ón Aontas chun an chéad 
ghlacadh a bhainistiú, rud a d’fhágfadh go bhféadfaí imircigh neamhrialta a imeascadh nó a 
aisdúichiú. Is iad na stáit atá ar theorainneacha AE a iompraíonn ualach an insreafa imirce 
tairbhithe na tacaíochta sin. 
 

Molaimid tacaíocht láidir mar gurb iad roinnt de na stáit ar theorainneacha AE is mó a ndéanann an 
t-insreabhadh imirceach difear dóibh mar gheall ar a suíomh geografach. 
 

 

36. Molaimid go neartófar sainordú Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann chun 
comhordú agus bainistiú a dhéanamh ar dháileadh na n-iarrthóirí tearmainn laistigh de Bhallstáit 
AE chun dáileadh cothrom na n-iarrthóirí tearmainn a bhaint amach. Chun go mbeidh dáileadh 
cothrom ann, ní mór riachtanais na n-iarrthóirí tearmainn a chur san áireamh, chomh maith le 
hacmhainní lóistíochta agus eacnamaíocha Bhallstáit an Aontais agus a riachtanais ó thaobh an 
mhargaidh saothair de. 
 

Molaimid an méid sin toisc go gcoisceann comhordú agus bainistiú láraithe ar dháileadh na n-
iarrthóirí tearmainn, a measann na Ballstáit agus a saoránaigh a bheith cothrom, cásanna 
achrannacha agus teannas sóisialta, lena rannchuidítear le dlúthpháirtíocht níos fearr idir Ballstáit 
AE. 
 

 
Foshruth 5.2, Cur Chuige Coiteann maidir le Tearmann 
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37. Molaimid institiúid uileghabhálach AE a chruthú nó Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um 
Thearmann a neartú chun iarrataí ar thearmann a phróiseáil agus cinneadh a dhéanamh ina leith, 
bunaithe ar chaighdeáin aonfhoirmeacha. Ba cheart go mbeadh an institiúid sin i gceannas ar 
dháileadh cóir dídeanaithe. Ba cheart don institiúid a shainiú cé na tíortha tionscnaimh atá 
sábháilte agus nach bhfuil, agus ba cheart go mbeadh sí freagrach as iarrthóirí tearmainn ar 
diúltaíodh dóibh a sheoladh ar ais.  
 

Molaimid é sin toisc gur saintréithe den bheartas tearmainn atá ann faoi láthair freagrachtaí doiléire 
agus caighdeáin éagsúla idir na Ballstáit. Láimhseáiltear nósanna imeachta tearmainn ar bhealach 
neamhréireach mar thoradh air sin ar fud AE. Ina theannta sin, níl ach cumhacht “bhog” ag 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann faoi láthair. Ní féidir léi ach comhairle a chur ar 
na Ballstáit maidir le cúrsaí tearmainn.  
 

 

38. Molaimid go mbunófaí, gan mhoill, ionaid thiomnaithe tearmainn do mhionaoisigh 
neamhthionlactha ar fud Bhallstáit uile an Aontais. Ba cheart é sin a dhéanamh chun freastal ar 
mhionaoisigh agus aire a thabhairt dóibh de réir na riachtanas ar leith atá acu, a luaithe is féidir.  
 

Molaimid é sin mar gheall ar an méid seo a leanas: 
1) Is é is dóichí go mbeidh tráma ar go leor mionaoiseach (ag teacht ó limistéir choinbhleachta). 
2) Beidh riachtanais éagsúla ag leanaí éagsúla (ag brath ar aois, sláinte, etc.). 
3) Dá mba rud é go gcuirfí an moladh seo chun feidhme, d’áiritheodh sé go bhfaigheadh mionaoisigh 
leochaileacha agus trámaithe gach cúram ba ghá a luaithe is féidir. 
4) Ós rud é go mbeidh mionaoisigh ina saoránaigh Eorpacha amach anseo, má chaitear go cuí leo, ba 
cheart dóibh rannchuidiú go dearfach le todhchaí na hEorpa. 
 

 

39. Molaimid go mbunófaí comhchóras trédhearcach chun déileáil le próiseáil ghasta iarrthóirí 
tearmainn. Ba cheart foráil a dhéanamh leis an bpróiseas sin maidir le caighdeán íosta agus ba 
cheart é a chur i bhfeidhm ar fud na mBallstát ar fad ar an mbealach céanna. 
 

Molaimid é sin mar gheall ar an méid seo a leanas: 
1) Dá mba rud é go gcuirfí an moladh seo chun feidhme, bheadh bealach níos gasta agus níos 
trédhearcaí ann chun déileáil le hiarrataí ar thearmann. 
2) Mura ndéantar an próiseas tearmainn a bhrostú bíonn neamhdhleathacht agus coiriúlacht ann. 
3) Ba cheart go gcuimseodh na híoschaighdeáin dá dtagraítear inár moladh meas ar chearta an 
duine, ar shláinte agus ar riachtanais oideachais iarrthóirí tearmainn. 
4) Bheadh rochtain ar fhostaíocht agus ar neamhthuilleamaíocht mar thoradh ar an moladh seo a 
chur chun feidhme, rud a d’fhágfadh go rannchuideofaí go dearfach le sochaí AE. Trí stádas 
fostaíochta a thabhairt chun rialtachta, cuirtear cosc ar mhí-úsáid iarrthóirí tearmainn sa 
timpeallacht oibre. D’fhéadfadh sé sin dul chun tairbhe d’imeascadh níos rathúla gach duine a 
ndearnadh difear dóibh. 
5) Bíonn iarmhairtí diúltacha ag tréimhsí fanachta fada in ionaid tearmainn ó thaobh 
mheabhairshláinte agus dea-bhail na n-áitritheoirí. 
 

 

40. Molaimid go láidir go ndéanfaí athchóiriú iomlán ar na comhaontuithe agus ar an reachtaíocht uile 
lena rialaítear tearmann agus imirce san Eoraip. Molaimid freisin go nglacfaí cur chuige ‘uile-
Eorpach’. 
 

Molaimid é sin mar gheall ar an méid seo a leanas: 
1) Gach comhaontú atá ann faoi láthair ní féidir iad a chur i bhfeidhm, tá siad neamhphraiticiúil, agus 
níl siad sainoiriúnach ó 2015 i leith. 
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2) Ba cheart go mbeadh an tAontas ar an gcéad “ghníomhaireacht” a bhainistíonn gach 
gníomhaireacht eile agus gach eagraíocht neamhrialtasach a dhéileálann go díreach le 
saincheisteanna tearmainn.  
3) Is iad na Ballstáit a ndéantar difear dóibh na Ballstáit atá fágtha ina n-aonar den chuid is mó chun 
dul i ngleic leis an tsaincheist sin. Tarraingíonn dearcadh ‘à la carte’ roinnt Ballstát míchlú ar 
aontacht AE. 
4) Leis an reachtaíocht nua spriocdhírithe, d’fhéadfaí todhchaí níos fearr a bhaint amach do na 
hiarrthóirí tearmainn go léir agus bheadh an Eoraip níos aontaithe mar thoradh uirthi. 
5) Mar thoradh ar an reachtaíocht atá ann faoi láthair, tá coinbhleachtaí agus easaontas ag teacht 
chun cinn ar fud na hEorpa agus ag tarlaíonn éadulaingt mhéadaithe mar thoradh air sin i measc 
shaoránaigh na hEorpa i leith imirceach. 
6) Bheadh laghdú ar choireacht agus ar mhí-úsáid an chórais tearmainn atá ann faoi láthair mar 
thoradh ar reachtaíocht ábhartha níos láidre. 
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Iarscríbhinn I: Conas a rinneadh moltaí? 

A. Forléargas ar Sheisiún 3  

  

Seisiún 3 
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Lá 3 
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thiontú ina moltaí deiridh 
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deireadh seachtaine 

Fóram Oscailte 

Treoshuíomhanna a 
léamh agus a chur in 

ord tosaíochta 
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Moltaí a chur i gcrích Déan treoshuíomhanna a 
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C. Próiseas mionsonraithe chun moltaí a tháirgeadh 

Dé hAoine 11.2.2022 

Seisiún iomlánach 1 

Cuspóir: Ag teacht le chéile arís mar Phainéal agus ullmhú do Sheisiún 3 

Fáilte; Cead labhartha do shaoránaigh; Nuashonrú ar an ardán; Clár oibre an deireadh seachtaine; 
Réamhrá ar mhodheolaíocht an tseisiúin 

Fóram oscailte 1 

Cuspóir: Treoshuíomhanna a chur in ord tosaíochta 

Na treoshuíomhanna a léamh agus plé neamhfhoirmiúil sna forsheomraí (níl aon ateangaireacht ar 
fáil); treoshuíomhanna a chur in ord tosaíochta le greamáin; Tugadh caoga greamán do gach 
saoránach (10 gcinn ghlasa do shruth 1, deich gcinn dhearga do shruth 2, deich gcinn ghorma do 
sruth 3, deich gcinn bhuí do shruth 4, deich gcinn oráiste do shruth 5) agus cuireadh suas le deich 
dtreoshuíomh in ord tosaíochta, de réir gach srutha.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obair fhoghrúpa 1 

Cuspóir: Tús a chur le treoshuíomhanna a thiontú ina moltaí 

Dé Sathairn, 12.2.2022 

Sruth 5 
Freagracht 
agus 
Dlúthpháirtí
ocht ar fud 
AE 

 

Foshruth 5.1 
Dáileadh na 
hImirce 

Sruth 3:  
AE Láidir i 
nDomhan 
Síochánta 

 

Foshruth 3.1 
Slándáil agus 
Cosaint 

Sruth 1 
Féintuilleamaí 
agus 
Cobhsaíocht 

 

Foshruth 1.1 
Uathriail AE 

Sruth 4 An 
Imirce ón 
Dearcadh 
Daonna 

 

Foshruth 
4.1 An 
lánpháirtiú 

Sruth 2  
AE mar 
Chomhpháirtí 
Idirnáisiúnta 

 

Foshruth 2.2 
Gníomhú 
Idirnáisiúnta 
ar an Aeráid 
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Obair fhoghrúpa 2 

Cuspóir 1: Treoshuíomhanna a thiontú ina moltaí 

Leanadh den mhodheolaíocht chéanna a úsáideadh in obair fhoghrúpa 1. 

Cuspóir 2: Aiseolas a thabhairt d’fhoghrúpaí eile/a fháil ó fhoghrúpaí eile ón sruth céanna. 

Cuspóir 3: Aiseolas a thabhairt d’fhoghrúpaí eile/a fháil ó fhoghrúpaí eile ó shruthanna éagsúla. 

Leanadh ar aghaidh leis an modheolaíocht chéanna a bhí in úsáid cheana. 

Cuspóir 4: Moltaí a chur i gcrích 

Sa chéim dheireanach seo, rinneadh iarracht chun aiseolas ó na foghrúpaí eile agus ó sheiceáil fíricí a 
chomhtháthú. Rinne na foghrúpaí a moltaí a chur i gcrích. 

Dé Domhnaigh, 13.2.2022 

Fóram oscailte 2 

Cuspóir: Obair ar phríomhtheachtaireachtaí do Sheisiún Iomlánach na Comhdhála 

Chuaigh an grúpa de 20 ionadaí ón bPainéal chuig Seisiún Iomlánach na Comhdhála i mbun oibre idir 
seisiúin freisin chun na príomhtheachtaireachtaí a chur ar fáil. Chun é sin a dhéanamh, rinne siad 
agallaimh le rannpháirtithe eile agus iarracht á déanamh acu na teachtaireachtaí sin a aimsiú agus 
chun bheith in ann torthaí an Phainéil a chur in iúl ar bhealach simplí. Ba cheart go léireofaí moltaí 
agus na cúiseanna atá leo sna príomhtheachtaireachtaí. 

Seisiún Iomlánach 2 

Cuspóir: Moltaí vótála 

Treoracha a thugtar do rannpháirtithe: 

 

1. Brúigh cnaipe ar an táibléad 

 

2. Déan cód QR a scanadh chun 

rochtain a fháil ar an nasc 

chuig an bhfoirm leis na moltaí 

ón Sruth 

 

3. Seiceáil d’Uimhir Aitheantais 

Phearsanta (UAP) atá taobh 

thiar den táibléad 
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4. Cuir isteach an UAP ar an 

bhfoirm 

 

 

5. Vótáil le hordóg aníos nó le 

hordóg anuas do gach ceann 

de na moltaí i ngach Sruth agus 

cuir isteach é 

 
 

 

 

 

 

6. Glactar leis na moltaí ag a 

bhfuil 70% nó níos ordóg aníos 

ó na vótaí a caitheadh. 
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Iarscríbhinn II: Ionchur ó sheiceálaithe fíricí agus ó shaineolaithe chun tacú leis an bpróiseas 

seiceála fíricí 

Rinne ‘an Lárionad Eolais agus Faisnéise – KICK’, mar a thugtar air, atá comhdhéanta de chomhaltaí 
den Chomhrúnaíocht agus den ghrúpa plé, an t-ionchur ó shaineolaithe agus ó sheiceálaithe fíricí a 
chomhordú. Aon uair a rinne rannpháirtithe, éascaitheoirí, breathnóirí nó saineolaithe gá le soiléiriú 
fíorasach a bhrath, cuireadh é sin in iúl do KICK, a d'atreoraigh an cheist chuig an saineolaí agus/nó 
chuig an seiceálaí fíricí cuí. 

Rinne roinnt saineolaithe ar an láthair agus ar líne plé na bhfoghrúpaí a leanúint ar mhaithe lena 
bheith in ann tús a chur le seiceáil fíricí. Thairis sin, bhí saineolaithe ó na trí Institiúid ar dualgas chun 
freagra a thabhairt ar cheisteanna maidir le seiceáil fíricí ina réimsí saineolais faoi seach, go háirithe 
maidir le hionstraimí rialála agus ionstraimí beartais eile atá cheana ann.  

Iarradh ar shaineolaithe agus ar sheiceálaithe fíricí freagra a thabhairt laistigh de thréimhse ama an-
ghearr trí théacs chomh soiléir agus ab fhéidir a chur ar ais a d’fhéadfadh an t-éascaitheoir a 
sheoladh chuig na rannpháirtithe arna fhormheas ag KICK. Bhí na saineolaithe thíos ar fáil, níor 
cuireadh ceisteanna orthu go huile agus d’fhéadfadh cuid acu ionchur a sholáthar faoi shruthanna 
éagsúla.  

Liosta saineolaithe ar an láthair agus ar líne: 

Saineolaithe do Shruth 1: Féintuilleamaí agus cobhsaíocht  

● Sophie Vanhoonacker, Cathaoirleach ar Rialachas Riaracháin agus Ollamh Jean Monnet i 

nDámh na nEalaíon agus na nEolaíochtaí Sóisialta (FASoS), Ollscoil Maastricht. 

● Martijn Pluim, Stiúrthóir um Idirphlé & um an gComhar i dtaca leis an Imirce ag ICMPD.  

Saineolaithe do Shruth 2: AE mar chomhpháirtí idirnáisiúnta 

● Heidi Maurer, Taighdeoir sa Roinn r-rialachais agus riaracháin in Ollscoil na Danóibe Krems.  

● Anna Herranz-Surrallés, Ollamh Comhlach le Caidreamh Idirnáisiúnta Eolaíocht Pholaitiúil, 

Dámh na nEalaíon agus na nEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil Maastricht. 

● Nadya Dedikova, Scríbhneoir taidhleoireachta, Taidhleoireacht um Chomhaontú Glas don 

Eoraip. 

● Bernard Hoekman, Ollamh agus Stiúrthóir an réimse taighde “Eacnamaíocht Dhomhanda” 

ag Lárionad Ard-Léinn Robert Schuman, an Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans.  

● Andrea Ott, Ollamh le Dlí an Aontais Eorpaigh um Chaidreamh Seachtrach i nDámh an Dlí in 

Ollscoil Maastricht. 

● Wolfgang Koeth, Léachtóir Sinsearach ag an Institiúid Eorpach um Riarachán Poiblí. 

Saineolaithe do Shruth 3: AE láidir i ndomhan síochánta  

● Steven Blockmans, Stiúrthóir Taighde ag an Lárionad um Staidéar ar Bheartas Eorpach, 

Ollamh le Dlí an Aontais Eorpaigh um Chaidreamh Seachtrach agus Rialachas in Ollscoil 

Amstardam agus príomheagarthóir ar an Athbhreithniú ar Ghnóthaí Eachtracha na hEorpa.  

● Michael Zinkanell, Leas-Stiúrthóir AIES. 

● Leonard Schuette, Taighdeoir dochtúireachta i dtionscadal NestIOr 'Who gets to live 

forever? Toward an Institutional Theory on the Decline and Death of International 

Organisations', Ollscoil Maastricht. 

● Béata Huszka, Ollamh Cúnta ag Ollscoil Eötvös Loránd.  
● John O’Brennan, Cathaoirleach Jean Monnet ar lánpháirtíocht Eorpach agus Stiúrthóir ar 

Lárionad Mhaigh Nuad don Staidéar Eorpach agus Eoráiseach.  

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
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Saineolaithe do Shruth 4: An Imirce ón Dearcadh Daonna  

● Rainer Münz, Ollamh ar Cuairt ag Ollscoil Lár na hEorpa.  

● Rainer Bauböck, Ollamh páirtaimseartha i gClár Rialachais Dhomhanda Lárionad Ard-Léinn 
Robert Schuman ag an Institiúid Ollscoile Eorpach. 

● Talitha Mortimer Dubow, Taighdeoir laistigh den Ghrúpa Imirce ag UNU-MERIT/Scoil 

Iarchéime Rialachais Maastricht, Ollscoil Maastricht. 

● Martijn Pluim, Stiúrthóir um Idirphlé & um an gComhar i dtaca leis an Imirce ag ICMPD.  
● Lalaine Siruno, PhD, Scoil Gnó agus Eacnamaíocht, Scoil Iarchéime Rialachais Maastricht, 

Ollscoil Maastricht. 

● Jérôme Vignon, Comhairleoir ag Institiúid Jacques Delors. 

Saineolaithe do Shruth 5: Freagracht agus Dlúthpháirtíocht ar fud AE 

● Violeta Moreno-Lax, Ollamh le Dlí in Queen Mary University, Londain.  

● Philippe De Bruycker, Ollamh agus cathaoirleach Jean Monnet ar an dlí Eorpach um inimirce 

agus tearmainn ag an Institiúid um Staidéar Eorpach Université Libre de Bruxelles. 

 

  

https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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Iarscríbhinn III: Moltaí a ndearna an painéal breithniú ina leith agus nár glacadh leo 
 

 

Sruth 1 Féintuilleamaí agus Cobhsaíocht  
 
Foshruth 1.1 Uathriail AE 
 

Molaimid, i gcás ina n-iarrann na tíortha atá i mbéal forbartha é, cláir idirghabhála d’fhorbairt 
eacnamaíoch atá bunaithe ar chomhpháirtíochtaí atá curtha in oiriúint do riachtanais agus/nó 
comhaontuithe tráchtála gach stáit, tar éis staidéar tosaigh ar a n-acmhainneacht eacnamaíoch 
agus tacaíocht eacnamaíoch a dheonú ina dhiaidh sin agus oiliúint ghairmiúil a áirithiú. 

Molaimid an méid sin toisc go bhfuil forbairt neamhspleáchais thionsclaíoch mar thoradh air sin, rud 
a chruthódh áiteanna oibre a chuirfidh feabhas ar staid fhoriomlán na himirce/ar stádas foriomlán 
na himirce; D’fhéadfadh sé sin cabhrú freisin le comhaontuithe tráchtála níos fearr i dtíortha i mbéal 
forbartha. 
 

 

Sruth 2: AE mar Chomhpháirtí Idirnáisiúnta  
 
Foshruth 2.1 Trádáil agus Caidreamh i bPeirspictíocht Eiticiúil 
 

Molaimid don Aontas Eorpach rialacháin a chur san áireamh lena gcuirtear oibleagáid ar 
chuideachtaí a slabhra soláthair a rialú trí thuairisc iomlán (iniúchóireachta) a sholáthar go 
tréimhsiúil, agus coinníollacha a shocrú a thabharfaidh luach saothair agus srian ar allmhairiú i 
gcomhréir le critéir eiticiúla. Ag brath ar a méid, ba cheart don chuideachta tuarascáil 
iniúchóireachta inmheánaí agus/nó seachtraí a chur ar fáil.  
 

Molaimid an méid sin chun an dearcadh eiticiúil a leathnú agus iad i mbun trádála leis an Aontas trí 
fhaireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí cuideachtaí sa slabhra soláthair i dtíortha éagsúla, ag 
spreagadh cuideachtaí chun iad féin a iompar i gcomhréir le critéir eiticiúla amhail úsáid táirgí 
contúirteacha, cearta agus dálaí saothair, úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as fostú leanaí agus cosaint an 
chomhshaoil. Ní bheadh feidhm ag an moladh seo maidir le táirgí ar líne arna gceannach go díreach 
ag an tomhaltóir. 
 

 
Sruth 3: AE Láidir i nDomhan Síochánta 

 
Foshruth 3.1. Slándáil agus Cosaint 
 
Molaimid go nglacfaí arís leis an struchtúr slándála Eorpach atá ann faoi láthair mar struchtúr 
fornáisiúnta atá níos éifeachtúla, níos éifeachtaí agus níos cumasaí. Is é an toradh a bheidh air sin 
ar deireadh go gcruthófar ‘Comhfhórsaí Armtha an Aontais Eorpaigh’. Is éard a bheidh i gceist leis 
an bhforbairt sin fórsaí armtha náisiúnta a lánpháirtiú de réir a chéile agus a thiontú ina dhiaidh 
sin. Tá aontú sin na n-acmhainní agus na gcumas míleata ar fud an Aontais Eorpaigh ceaptha 
lánpháirtiú buan Eorpach a chothú freisin. Chun Comhfhórsaí Armtha an Aontais Eorpaigh a 
chruthú, bheadh gá freisin le comhaontú nua comhair le ECAT agus le Ballstáit ECAT nach bhfuil 
san Eoraip. 
 

Mar thoradh ar an moladh sin, táimid ag súil go mbeidh struchtúir mhíleata laistigh den Aontas 
Eorpach níos costéifeachtúla agus go mbeidh siad in ann freagairt agus gníomhú nuair is gá. Mar 
thoradh ar an gcur chuige comhtháite sin, ba cheart go mbeadh an tAontas Eorpach in ann gníomhú 
go cinntitheach ar bhealach comhordaithe i gcásanna criticiúla. 
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Sruth 4: An Imirce ón Dearcadh Daonna  
 
Foshruth 4.1 Cúiseanna le hImirce a Leigheas 
 

Molaimid go gcruthódh an tAontas Eorpach prótacal gníomhaíochta maidir le géarchéim na 
ndídeanaithe atá ag teacht chun cinn mar thoradh ar an ngéarchéim aeráide. Mar chuid den 
phrótacal sin, ní mór don Aontas leathnú a dhéanamh ar an sainmhíniú ar dhídeanaithe agus ar 
iarrthóirí tearmainn ionas go mbeidh siad cuimsitheach agus go mbeidh na daoine a ndéanann an 
t-athrú aeráide difear dóibh san áireamh. Ós rud é nach mbeidh an deis ag go leor imirceach dul ar 
ais go dtí a dtíortha tionscnaimh toisc go mbeidh na tíortha sin do-áitrithe, ba cheart go n-
áiritheodh cuid eile den phrótacal go n-aimseoidh na hinstitiúidí úsáidí nua do limistéir a 
ndéanfaidh an t-athrú aeráide difear dóibh chun tacú leis na himircigh a d’fhág na críocha sin. Mar 
shampla, d’fhéadfaí limistéir faoi thuilte a úsáid chun feirmeacha fuinnimh gaoithe a chruthú. 
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuilimid uile freagrach as an ngéarchéim aeráide. Dá bhrí sin, tá 
freagracht orainn i leith na ndaoine a ndéanfaidh sé an difear is mó dóibh. Cé nach bhfuil tuar ná 
sonraí nithiúla againn faoi dhídeanaithe aeráide amach anseo, is rud é an t-athrú aeráide a mbeidh 
tionchar aige ar shaol na milliún duine. 
 
 
4.2. Breithnithe Daonna 
 

Molaimid go bhfeabhsófaí agus go maoineofaí ar bhealach eagraithe bealaí dlíthiúla, daonnúla 
agus modhanna iompair do dhídeanaithe ó limistéir ina bhfuil géarchéim. Ba cheart don 
chomhlacht speisialta a cruthaíodh go sonrach chun na críche sin an córas speisialta um 
Shábháilteacht Bóithre Eorpacha (SER) a bhunú agus a rialáil. Chumhachtófaí an ghníomhaireacht 
sin, arna bunú tríd an nós imeachta reachtach, agus bheadh a hinniúlachtaí speisialta féin aici arna 
gcumhdach ina riail nós imeachta.  
 
Is saincheisteanna tromchúiseacha iad gáinneáil ar dhaoine agus smuigleáil daoine nach mór déileáil 
leo. Is cinnte go dtiocfadh laghdú ar na hábhair imní sin mar thoradh ar an moladh uainn.  
 

 

Foshruth 4.3 Imeascadh 
 

Molaimid treoir Eorpach a thabhairt isteach lena n-áiritheofaí nach mbeidh níos mó ná 30 % 
d’áitritheoirí ó thríú tíortha ag gach limistéar cónaithe i ngach Ballstát. Ba cheart an sprioc sin a 
bhaint amach faoi 2030 agus ní mór do na Ballstáit tacaíocht a fháil chun é sin a chur chun 
feidhme. 
 

Molaimid an méid sin toisc go mbeidh glacadh níos fearr le himircigh ón bpobal áitiúil mar thoradh 
ar dháileadh geografach níos cothroime lena gcuirfí feabhas ar imeascadh na n-imirceach. Ba le 
comhaontú polaitiúil nua sa Danmhairg a spreag an céatadán sin.  
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Iarscríbhinn IV: Treoshuíomhanna Braislithe 

 

Sruth 1: Féintuilleamaí agus cobhsaíocht  

 
1.1. Uathriail AE  

 

1. 1.1.1.1 treoshuíomh: Go hionchasach, ba cheart do gach Ballstát a bheith san euro, ach ní 
mór na critéir aontachais a chomhlíonadh.  
 

2. 1.1.1.2 treoshuíomh: Ba cheart cáin a ghearradh ar bhrabúis ar amhantraíocht i gcriptea-
airgeadraí; Níor cheart criptea-airgeadraí a aithint mar mhodh oifigiúil íocaíochta.  
 

3. 2 threoshuíomh a ghrúpáil 
 

1.1.2.1 treoshuíomh: Ba cheart go mbeadh dreasachtaí ann le haghaidh táirgeadh san 
Eoraip agus ba cheart tacú le hoibrithe Eorpacha.  
1.1.11.1 treoshuíomh: Molaimid go mbeadh coinníollacha conarthacha níos fabhraí ag 
Ballstáit AE agus, go hintuigthe, ag infheisteoirí a thagann uathu, ná mar a bheadh ag 
infheisteoirí neamh-Aontais ar mian leo infheistíocht a dhéanamh san Aontas.  

 
4. 1.1.2.2 treoshuíomh: Ba cheart bia ó fhoinsí áitiúla a chur chun cinn agus tacaíocht 

airgeadais a thabhairt ina leith.  

 

5. 1.1.3.1 treoshuíomh: Ba cheart do chomhlachtaí neamhspleácha comhlíonadh chaighdeáin 
na hEagraíochta Domhanda Trádála a dheimhniú agus a fhormheas.  

 

6. 3 threoshuíomh a ghrúpáil 

 
1.1.4.1 treoshuíomh: Ba cheart ceangal a bheith ar chuideachtaí a gcuid táirgí go léir a 
thógáil ar ais.  
1.1.4.2 treoshuíomh: Ba cheart a cheangal ar chuideachtaí barántas a thairiscint dá gcuid 
táirgí ar feadh 10 mbliana agus infhaighteacht páirteanna breise ar feadh 20 bliain a 
thairiscint. 
1.1.10.2 treoshuíomh: De réir aiseolas Ghrúpa 1, creidimid go bhféadfadh 10 mbliana de 
bharántas / 20 bliain d'infhaighteacht páirteanna breise a bheith ina chabhair.  

 

7. 4 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

1.1.4.3 treoshuíomh: Ba cheart do tháirgí cód QR a chur ar a slabhra táirgthe agus soláthair.  
1.1.10.1 treoshuíomh: Molaimid, ar an gcéad dul síos, córas de chaighdeáin arda a chruthú 
le go mbeidh táirgí an Aontais ina gcaighdeán do na hearraí allmhairithe uile.  
1.1.14.1 treoshuíomh: Ba cheart go mbeadh clár cuntasachta ag AE do chuideachtaí chun iad 
a spreagadh chun cloí leis an reachtaíocht maidir leis an slabhra soláthair agus iad a 
dhíspreagadh ó sheirbhísí a sheachfhoinsiú i dtíortha a dhéanann dúshaothrú ar oibrithe nó 
nach n-oibríonn ar bhealach inbhuanaithe.  
2.1.2.1 treoshuíomh: Scéimeanna deimhniúcháin ar féidir leo eolas a thabhairt do 
thomhaltóirí maidir leis an gcomhshaol agus dálaí oibre (mar shampla na modhanna táirgthe 
eiticiúla / scór éiceolaíochta).  

 

8. 1.1.5.1 treoshuíomh: Ba cheart critéir inbhuanaitheachta agus eiticiúla a chur san áireamh i 
gcomhaontuithe trádála idirnáisiúnta i gcónaí.  
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9. 1.1.5.2 treoshuíomh: Ba cheart go mbeadh níos mó smachtbhannaí agus taraifí ar allmhairí 
ó thíortha atá ag sárú na gcaighdeán.  
 

10. 1.1.6.1 treoshuíomh: Ba cheart go mbeadh níos mó comhpháirtíochtaí teicneolaíochta agus 
T&F le tíortha nó le grúpa tíortha nach bhfuil ar cheann de na comhpháirtithe móra cheana 
féin (e.g., an Téaváin, an Afraic, Meiriceá Laidineach).  
 

11. 1.1.6.2 treoshuíomh: Ba cheart dúinn níos mó scoileanna idirnáisiúnta lasmuigh den Eoraip 
a chothabháil agus tacú leo; Ba cheart luachanna eiticiúla Eorpacha a mhúineadh sa rang.  
 

12. 1.1.7.2 treoshuíomh: Trí iompar poiblí a leathnú, ba cheart spleáchas ar charranna a laghdú.  

 

13. 3 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

1.1.8.1 treoshuíomh: Molaimid fóirdheontas de chineál éigin a thairiscint do tháirgeoirí atá 
ag obair sna réimsí is mó a dtéann an treocht sin i bhfeidhm orthu.  
1.1.8.3 treoshuíomh: Molaimid cánachas ard a ghearradh ar ábhair a thagann amach as an 
Aontas Eorpach lena n-úsáid i dtíortha eile.  
1.1.8.4 treoshuíomh: I ndiaidh an Aiseolas a fuarthas ó Ghrúpa 1, creidimid gur réiteach 
féideartha a bheadh ann cáin a ghearradh ar astaíochtaí CO2 ó chuideachtaí iompair.  

 

 

14. 1.1.8.2 treoshuíomh: Molaimid go ngearrfaí cánacha an-ard ar na hábhair/táirgí/earraí a 
onnmhairítear ó AE agus a ath-allmhairítear isteach in AE ansin chun monarú earraí a 
úsáideann ábhair de chuid an Aontais lasmuigh den Aontas Eorpach a dhíspreagadh.  

 

15. 1.1.9.1 treoshuíomh: Molaimid go bhfillfeadh na gníomhaíochtaí táirgthe a dhéanann 
cuideachtaí áirithe ar na tíortha tionscnaimh ionas, go hintuigthe, go rachadh cuid mhór den 
táirgeadh ar ais chuig an Aontas Eorpach (d’fhéadfaí é sin a spreagadh trí chóras dreasachta 
do na cuideachtaí fillte sin).  
 

16. 1.1.9.2 treoshuíomh: De réir aiseolas Ghrúpa 1, creidimid gur réiteach maith é onnmhairiú 
amhábhar ríthábhachtach a laghdú, agus an gníomh sin a theorannú dóibh sin amháin, ní do 
gach catagóir ábhar i gcoitinne. 
 

17. 1.1.12.1 treoshuíomh: Molaimid gníomhaíocht aonadach ar leibhéal AE i dtéarmaí 
caibidlíochta maidir le hallmhairí nó onnmhairí.  
 

18. 1.1.13.1 treoshuíomh: Nasctha leis an ábhar seo, creidimid, chun aontacht a léiriú, gur 
cheart do reachtaíocht na hEorpa i réimsí tábhachtacha atá ag éirí níos coitianta sna Ballstáit 
le blianta beaga anuas (ginmhilleadh, cearta LADTI, etc.) a bheith níos fearr ná an 
reachtaíocht náisiúnta.  
 

19. 2 threoshuíomh a ghrúpáil 
 

1.1.15.1 treoshuíomh: Creidimid gur cheart cuidiú leis na tíortha sin trí chláir idirghabhála 
Eorpacha lena gcumas táirgthe a fhorbairt.  
2.1.3.1 treoshuíomh: Caidreamh níos láidre a chothú leis na geilleagair atá ag síorathrú, 
chomh maith le tíortha eile.  

 

20. 1.1.16.1 treoshuíomh: Creidimid gur cheart ardán a bheidh inrochtana do chách le 
deiseanna fostaíochta ar fud AE a chruthú.  
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1.2 Teorainneacha  
 

21. 2 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

1.2.3.1 treoshuíomh: Ba cheart go nglacfadh Frontex freagracht níos mó as cosaint na 
dteorainneacha seachtracha, níor cheart go mbeadh an fhreagracht go príomha ar na 
náisiúnstáit. D’fhéadfaí oiliúint a chur ar fhostaithe Frontex in éineacht le gardaí teorann 
sna Ballstáit. D’fhéadfadh Frontex comhoibriú go dlúth le Europol freisin.  
1.2.11.1 treoshuíomh: Ní mór do AE a reachtaíocht a fhairsingiú agus níos mó cumhachta 
agus neamhspleáchais a shannadh do Frontex. Mar sin féin, is cinnte gur cheart do AE 
tuilleadh rialuithe a fhorchur agus trédhearcacht iomlán a éileamh maidir le feidhmiú 
Frontex chun mí-úsáidí a sheachaint. 

 

22. 1.2.7.1 treoshuíomh: Ba cheart go mbeadh córas ann maidir le himirce saothair, a bheadh 
bunaithe ar na fíor-riachtanais san Eoraip; ba cheart go mbeadh an córas i gCeanada ina 
shamhail. Ba cheart go dtairgfí cáilíochtaí gairmiúla chomh maith le tairiscintí lánpháirtíochta 
cultúrtha agus teanga d’imircigh san Eoraip.  

 

23. 1.2.7.2 treoshuíomh: Ba cheart go bhfaigheadh an earnáil phríobháideach níos mó 
dreasachtaí chun táirgeadh a choinneáil in AE agus ar an tslí sin poist a thairiscint d’imircigh.  
 

24. 1.2.9.2. treoshuíomh: Go háirithe do dhídeanaithe eacnamaíocha ba cheart do AE an 
fhéidearthacht a eagrú sa tír imeachta go ndéanfaí saoránaigh a scagadh (maidir le 
scileanna, cúlra, etc.) chun a chinneadh cé atá incháilithe le teacht chun oibriú in AE. Ní foláir 
go mbeidh na critéir scagtha sin poiblí agus go mbeadh gach duine ábalta iad a sheiceáil. Is 
féidir é sin a bhaint amach trí Ghníomhaireacht Eorpach Inimirce (ar líne) a chruthú.  
 

25. 1.2.10.1 treoshuíomh: Ní mór don AE a áirithiú gurb ionann an beartas ag gach teorainn, go 
n-urramaítear cearta an duine agus go ráthaítear sábháilteacht agus sláinte gach dídeanaí 
leis (e.g. mná torracha agus leanaí). I gcomhar le Frontex b’fhéidir. Mura gcomhlíonann an tír 
é sin, ba cheart do AE pionós a ghearradh ar an tír nó fiú ceannas a ghlacadh ar chuid den tír 
ar bhonn sealadach ionas gur féidir le dídeanaithe taisteal go sábháilte tríd an tír (cineál 
‘limistéar bán idirthurais’ chun taisteal agus ní chun fanacht).  
 

26. 1.2.12.1 treoshuíomh: Ba cheart do AE ENRanna a dhéanamh neamhriachtanach trí chosc a 
chur orthu gníomhú ina n-aonar. Tá sé de dhualgas ar AE féin beatha daoine a shábháil agus 
ní mór dó gníomhú ar bhealach daonnúil. Ní mór do na ENRanna oibriú mar a 
choimisiúnaíonn AE agus ní ina n-aonar.  

 

 

Sruth 2: AE mar Chomhpháirtí Idirnáisiúnta  

 

2.1 Trádáil agus Caidreamh i bPeirspictíocht Eiticiúil 

  

27. 2 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

2.1.1.1 treoshuíomh: Comhar leis an earnáil phríobháideach agus soláthraithe sna tíortha 
lena mbaineann, ionas go réiteofar an fhadhb ag an bhfoinse.  
2.1.1.2 treoshuíomh: Dálaí sóisialta leanaí a chinntiú, lena n-áirítear scolaíocht, mar 
shampla trí shaorscolaíocht, i dtíortha ina bhfuil saothar leanaí.  
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28. 2 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

2.1.2.2 treoshuíomh: Monatóireacht a dhéanamh ar mhalartuithe trádála idir tíortha agus 
a chinntiú go ndéantar na luachanna eiticiúla a urramú.  
2.2.5.3 treoshuíomh: Comhoibriú le tíortha onnmhairithe a neartú lena chinntiú go 
gcomhlíonfaidh siad caighdeáin chomhshaoil, eiticiúla, agus go gcomhlíonfaidh a gcuid 
táirgí caighdeáin Eorpacha um shábháilteacht (lipéad CE, nós nua níos solúbtha agus a 
bhfuil meas níos fearr air a chruthú).  

 

29. 2.1.3.2 treoshuíomh: Comhaontuithe trádála leis an tSín a bhunú ar chomhaontuithe agus 
conarthaí idirnáisiúnta.  

 

30. 3 threoshuíomh a ghrúpáil: 

 

2.1.4.1 treoshuíomh: Mar shampla trí chuóta ar tháirgí i gcás go bhfuil ganntanas ann.  
2.1.4.2 treoshuíomh: Mar shampla, earraí leictreonacha riachtanacha agus táirgí i réimse 
na sláinte / vacsaíní a fháil.  
2.1.4.3 treoshuíomh: Féintáirgeadh riachtanach in AE a chinntiú i dtréimhsí ganntanais. 

 

31. 3 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

2.1.5.1 treoshuíomh: Rialuithe, cánacha agus pionóis a sholáthar i gcoinne éillithe.  
2.1.5.2 treoshuíomh: Agus iad ag trádáil le tíortha ina bhfuil éilliú, tá sé tábhachtach go 
mbeadh tuiscint chuimsitheach ag na páirtithe go léir ar chreat an chomhaontaithe.  
2.1.5.3 treoshuíomh: Ní mór comhaontuithe trádála a urramú agus trádáil á déanamh le 
tíortha a bhfuil éilliú iontu ionas go ndéanfar an t-airgead a dháileadh faoin gcomhaontú.  

 

32. 2 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

2.1.6.2 treoshuíomh: A chinntiú go n-urramóidh tíortha i mbéal forbartha comhaontuithe 
comhshaoil, agus go dtabharfaidh AE tacaíocht do na comhaontuithe agus do na tíortha i 
mbéal forbartha araon.  
2.2.3.4 treoshuíomh: Aistriú agus malartú teicneolaíochtaí glasa chuig tíortha i mbéal 
forbartha a éascú (faoi chuimsiú comhaontuithe trádála nó taidhleoireachta).  

 

33. 2.1.6.3 treoshuíomh: Tomhaltóirí atá ar an eolas go comhfhiosach in AE.  
 
2.2 Gníomhú Idirnáisiúnta ar an Aeráid 

 

34. 2.2.2.1 treoshuíomh: Bearta agus rialuithe níos déine chun na honnmhairí sin a theorannú, 
comhar méadaithe idir fórsaí maoirseachta náisiúnta chun mí-úsáidí comhshaoil a chomhrac.  

 

35. 3 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

1.1.7.3 treoshuíomh: Ba cheart do na Ballstáit a gcuid dramhaíola a athchúrsáil ar bhealach 
níos fearr agus dramhaíl a úsáid chun fuinneamh a ghiniúint. D’fhéadfadh AE dreasacht a 
sholáthar ina leith sin agus tacú leis.  
2.2.2.2 treoshuíomh: Athúsáid dramhaíola níos fearr a spreagadh, lena n-áirítear 
fuinneamh a chruthú (bithghás).  
2.2.2.3 treoshuíomh: Níos mó athchúrsála.  
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36. 2.2.2.4 treoshuíomh: Pacáistiú a laghdú agus cuidiú le gnólachtaí beaga pacáistiú (fearais) 
níos glaise a chruthú.  

 

37. 2.2.3.1 treoshuíomh: Spás aonair a chruthú do chuideachtaí Eorpacha lena chur ar a gcumas 
táirgí agus seirbhísí atá freagrach ar bhonn éiceolaíochta a chur chun cinn agus eolas a 
mhalartú.  
 

38. 2.2.3.2 treoshuíomh: Cuibhreannas acadúil Eorpach a chruthú atá nasctha go sonrach le 
nuálaíochtaí glasa. 
 

39. 2.2.3.3 treoshuíomh: An Chomhairle Eorpach um Nuálaíocht a fhorbairt.  
 

40. 4 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

2.1.6.1 treoshuíomh: Cánachas níos airde ar na tíortha nach gcomhlíonann na caighdeáin 
chomhshaoil.  
2.2.4.1 treoshuíomh: Cáin a ghearradh de réir dhálaí (dlí comhshaoil agus saothair) an 
táirgthe.  
2.2.4.2 treoshuíomh: Rialacha níos déine a chruthú chun pionós a ghearradh ar 
chuideachtaí a bhaineann úsáid as na cleachtais sin.  
2.2.6.2 treoshuíomh: Sásraí cánachais agus préimheanna a neartú chun ídiú is lú astaithe a 
spreagadh.  

 

41. 2.2.5.1 treoshuíomh: Cion na mianta mianraí agus amhábhar a eastósctar in AE a mhéadú.  

 

42. 2.2.5.2 treoshuíomh: Forbairt modhanna eastósctha atá níos neamhdhíobhálaí don 
chomhshaol a spreagadh.  
 

43. 2.2.6.1 treoshuíomh: Moratóir a sheoladh maidir le hídiú fuinnimh na seirbhísí digiteacha 
agus rialáil úsáidí fíorchraosacha agus neamhchriticiúla amhail criptea-airgeadraí agus NFT. 
 

44. 3 threoshuíomh a ghrúpáil 
  

1.1.7.1 treoshuíomh: Ba cheart táirgeadh fuinnimh laistigh den Eoraip a leathnú agus ní 
mór dúinn úsáid níos fearr a bhaint as ár n-acmhainní inmheánacha.  
2.2.7.1 treoshuíomh: Tuilleadh leictreachas inathnuaite (grian, gaoth, hidreachumhacht, 
bithghás a tháirgtear ó dhramhaíl) a fhorbairt laistigh de AE.  
2.2.7.3 treoshuíomh: Ceannaire Eorpach a chruthú i réimse na giniúna leictreachais ghlais 
(Airbus leictreachais ghlais).  

 

45. 2.2.7.2 treoshuíomh: Díospóireacht Eorpach ar fhuinneamh núicléach a sheoladh.  

 

46. 2.2.7.4 treoshuíomh: Aistriú fuinnimh níos fearr a éascú laistigh den Aontas Eorpach (píblíne 
gáis agus eile).  

 
 
2.3. Luachanna Eorpacha a Chur Chun Cinn  

 

47. 2.3.1.1 treoshuíomh: Luachanna athbhreithnithe agus noirm chun comhúinéireacht an 
smaoinimh a chinntiú i ngach Ballstát.  

48. 2.3.2.1 treoshuíomh: Próisis den chineál sin (an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, ina 
bhfuilimid rannpháirteach) a chur chun feidhme níos minice ar leibhéal AE.  
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49. 4 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

2.2.1.1 treoshuíomh: Idirghabhálaithe a chruthú agus a neartú idir AE agus institiúidí 
áitiúla.  
2.2.1.2 treoshuíomh: Cumarsáid níos dírí a dhéanamh le saoránaigh Eorpacha trí bhealach 
tiomnaithe (mar shampla trí thuarascálacha, meáin éagsúla) chun bonn eolais a chur faoi 
bheartas aeráide AE agus faoi thionscadail agus tionscnaimh nithiúla a chuirtear i gcrích.  
2.2.1.3 treoshuíomh: Tuilleadh staitisticí a fhoilsiú maidir le hastaíochtaí ó earnálacha 
éagsúla AE agus iad a dhéanamh níos infheicthe (mar shampla tríd an mbealach 
thuasluaite).  
2.3.2.2 treoshuíomh: Molaimid go ndéanfadh an tAontas Eorpach cumarsáid dhíreach le 
saoránaigh Eorpacha trí bhealach tiomnaithe nó roinn cumarsáide. Faisnéis faoi 
thionscadail nithiúla agus tionscnaimh a cuireadh i gcrích.  

 

50. 2.3.4.1 treoshuíomh: Ba cheart do AE comhshlándáil a sholáthar ag teorainneacha AE i 
gcomhréir le prionsabail agus luachanna AE. Is é sin, cearta an duine a urramú gan beann ar 
cad a tharlaíonn feadh na dteorainneacha seachtracha.  

 

51. 2.3.4.2 treoshuíomh: Ba cheart do AE comhar a chur chun cinn idir airm náisiúnta thíortha 
éagsúla AE agus pearsanra an Aontais Eorpaigh.  
 

52. 2.3.4.3 treoshuíomh: Molaimid gur cheart do AE teorainneacha a dhaingniú agus imirce 
rialáilte á cosaint.  
 

 

Sruth 3: AE láidir i ndomhan síochánta  

 
3.1. Slándáil agus Cosaint  

 

53. 3 threoshuíomh a ghrúpáil 
 

3.1.1.1 treoshuíomh: Molaimid go mbunófaí Arm Eorpach mar fhorlíonadh ar straitéisí agus 
struchtúir ECAT atá ann cheana féin.  
3.1.2.1 treoshuíomh: Molaimid go ndéanfaí an ailtireacht slándála (Eorpach) atá ann faoi 
láthair a athstruchtúrú agus na hacmhainní airgeadais atá ann cheana a aistriú i dtreo bunú 
míleata níos éifeachtaí.  
3.1.3.1 treoshuíomh: Molaimid fórsaí armtha Eorpacha a fhorbairt agus a chur le chéile 
amach anseo i gcomhar le ECAT.  

 

54. 3.1.4.1 treoshuíomh: Molaimid nach féidir fórsaí armtha Eorpacha a úsáid ach chun críocha 
cosanta agus go gcuirfí cosc ar iompar ionsaitheach míleata.  
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3.2. Cinnteoireacht agus Beartas Eachtrach AE  

 

55. 2 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

3.2.1.1 treoshuíomh: Molaimid go gcuirfeadh an tAontas Eorpach deireadh le haontoilíocht a úsáid 
le haghaidh an oiread sin cinntí, agus nach n-úsáidfeadh sé í ach le haghaidh roinnt cúrsaí, beagán 
cúrsaí, cúrsaí riachtanacha agus cúrsaí nach bhfuil práinn leo.  
3.3.1.1 treoshuíomh: Molaimid go ndéanfaí an modh cinnidh laistigh de AE a leasú chun go nglacfar 
gach cinneadh trí vóta tromlaigh cháilithe. Nuair a bheidh an t-athrú sin déanta, beidh AE ábalta 
staidéar a dhéanamh ar iarratais ó thíortha nua ar chomhtháthú agus iad a chur faoi vóta tromlaigh 
cháilithe.  

 

56. 3.2.1.2 treoshuíomh: Molaimid chomh maith, Seisiún Tionscnaimh 1 a chur chun feidhme, 
go neartódh AE a struchtúir dhaonlathacha, amhail ról Pharlaimint na hEorpa sna próisis sin.  

 

57. 5 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

2.3.3.1 treoshuíomh: Molaimidme mar shaoránaigh go gcruthódh AE ‘catalóg fíneálacha agus srianta 
ar phribhléidí ballraíochta’ chun déileáil le sáruithe ar luachanna nó ar chomhaontuithe eile.  
2.3.3.2 treoshuíomh: Molaimidme mar shaoránaigh go gcuirfeadh AE smachtbhannaí i bhfeidhm i 
gcoinne na mBallstát a sháraíonn cearta an duine. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit aontaithe maidir 
leis an smachtbhanna.  
3.2.2.1 treoshuíomh: Molaimid go neartódh an tAontas Eorpach a chumas smachtbhannaí a chur ar 
Bhallstáit nó ar thríú stáit, chomh maith lena chinntiú go gcuirfear na smachtbhannaí sin i bhfeidhm.  
5.1.3.2 treoshuíomh: Ba cheart smachtbhannaí (airgeadais) a chur ar Bhallstáit AE nach 
gcomhlíonann na rialacha agus na sásraí dlúthpháirtíochta maidir le beartas imirce atá ann cheana.  
5.2.1.1 treoshuíomh: Molaimid pionóis/smachtbhannaí nithiúla agus crua i gcoinne Bhallstáit AE i 
gcás ina sáraíonn Ballstáit cearta an duine nó an smacht reachta ar fud nósanna imeachta tearmainn. 
Mar shampla, ní fhéadfaí cistí AE a íoc leis na Ballstáit.  

 

3.3. Tíortha Comharsanachta agus Méadú  

 

58. 3.3.1.2 treoshuíomh: Molaimid go saineoidh na Ballstáit comhfhís go soiléir le chéile maidir 
le todhchaí na hEorpa i dtéarmaí leathnú AE chuig tíortha comharsanachta eile.  

 

59. 3.3.2.1 treoshuíomh: Molaimid oideachas cathartha Eorpach a bhunú sna Ballstáit ionas go 
mbeidh níos mó eolais ag saoránaigh faoi AE agus faoina fheidhmiú, agus go nglacfaidh siad 
luachanna Eorpacha. Ba cheart go ndéanfadh institiúidí AE an t-oideachas cathartha Eorpach 
sin a mholadh, agus ba cheart go nglacfadh na Ballstáit éagsúla leis ansin. 
 

60. 3.3.2.2 treoshuíomh: Molaimid láithreacht AE ar líonraí sóisialta a fhorbairt, go háirithe chun 
teacht ar lucht spéise níos óige, agus chun mífhaisnéis sna meáin a sheachaint.  
 

61. 3.3.3.1 treoshuíomh: Molaimid go mbainfidh AE níos mó leas as a ualú tráchtála sa 
chaidreamh taidhleoireachta le tíortha comharsanachta chun cosc a chur ar Bhallstáit áirithe 
a bheith faoi bhrúnna déthaobhacha uathu. 
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Sruth 4: Imirce ón Dearcadh Daonna  
 
4.1. Lánpháirtíocht  

 

62. 4.1.1.1 treoshuíomh: Molaimid go dtabharfadh AE tacaíocht airgeadais do na tíortha 
tionscnaimh lena bhforbairt eacnamaíoch agus pholaitiúil a fheabhsú, ach anailís a 
dhéanamh i gcónaí ar gach cás ina aonar agus sonraí gach tíre á gcur san áireamh. Ba cheart 
do shaineolaithe tíortha a shainaithint ina bhféadfaí na gníomhaíochtaí sin a dhéanamh agus 
na gníomhaíochtaí a fhorbrófar ar an talamh a threorú. Ba cheart go mbeadh comhar ann 
chomh maith le ENRanna a oibríonn ar an talamh chun cuidiú leis an gcabhair a threorú, ós 
rud é go bhfuil eolas maith acu faoin gcás agus faoi na saoránaigh. 

 

63. 4.1.1.2 treoshuíomh: Molaimid nasc a bhunú idir tacaíocht don imirce i dtíortha tionscnaimh 
agus beartais um mhéadú AE le tíortha teorann.  
 

64. 4.1.1.3 treoshuíomh: Molaimid déileáil freisin leis an imirce idir tíortha AE féin mar cheist 
ríthábhachtach.  
 

65. 4.1.2.1 treoshuíomh: Molaimid go mbeadh samhail ag AE lena n-éascaítear oideachas agus 
oiliúint na n-imirceach chun go bhféadfaidís filleadh ar a dtíortha tionscnaimh, ag ráthú i 
gcónaí nach mbeidh a mbeatha i mbaol sa tír sin. Tá sé tábhachtach go gcuirfí oideachas 
orthu chun acmhainní na dtíortha sin a mhéadú agus chun dídeanaithe a chosaint trí thacú 
leo agus iad ag foghlaim scileanna nua.  
 

66. 4.1.2.2 treoshuíomh: Molaimid go n-oibreodh an tAontas Eorpach ar scrúduithe ar leibhéal 
coiteann do na tíortha go léir laistigh agus lasmuigh de AE, rud a rachaidh i bhfabhar 
imirceach agus na stát féin araon.  
 

67. 4.1.2.3 treoshuíomh: Molaimid go n-oibreofaí ar chreat coiteann saothair chun cobhsaíocht 
laistigh den Aontas Eorpach a chinntiú.  
 

68. 4.1.2.4 treoshuíomh: Molaimid don Aontas Eorpach infheistíocht a dhéanamh i samhail 
cosúil le ‘EURES’ ach a bheidh dírithe ar thríú tíortha.  
 

69. 4.1.3.1 treoshuíomh: Molaimid oibriú ar phrótacal gníomhaíochta sonrach chun an t-athrú 
aeráide a chomhrac lena dtugtar aghaidh ar an tsaincheist ó thaobh na himirce aeráide de. 
 

70. 4.1.3.2 treoshuíomh: Molaimid don Aontas Eorpach machnamh a dhéanamh ar cad is agus 
cad nach géarchéim imirce ann agus critéir a shainiú, roimhe seo, lena n-éascaítear 
idirdhealú a dhéanamh idir ceann amháin agus ceann eile agus gníomhú dá réir.  

 
4.2. Breithnithe Daonna  

 

71. 4.2.1.1 treoshuíomh: Molaimid comhbheartas imirce a chur chun feidhme san Aontas 
Eorpach.  

 

72. 6 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

4.1.4.1 treoshuíomh: Molaimid oibriú chun dí-stiogmatú a chur chun cinn.  
4.2.1.2 treoshuíomh: Molaimid cur chun feidhme gníomhaíochtaí sna Ballstáit a dhírítear 
ar oideachas agus ar fheasacht shóisialta i réimse na himirce a mhéadú.  
4.3.3.2 treoshuíomh: Ní mór scéalta ratha na n-imirceach atá lánpháirtithe go maith a 
scaipeadh, ní trí fheachtais, más féidir, ach trí imeachtaí ina n-insíonn imircigh a scéalta.  
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4.3.3.3 treoshuíomh: Ba cheart machnamh a dhéanamh ar conas is féidir daoine a 
shroicheadh a bhfuil dearcthaí diúltacha acu i leith imirceach.  
5.1.6.3 treoshuíomh: Molaimid go méadódh AE a iarrachtaí saoránaigh AE a chur ar an 
eolas agus oideachas a chur orthu faoin imirce, agus idirdhealú soiléir a dhéanamh ina 
bhfeachtais oideachais idir na catagóirí éagsúla imirce (rialta agus neamhrialta, dleathach 
agus mídhleathach, dídeanaithe, iarrthóirí tearmainn, imircigh).  
5.2.7.2 treoshuíomh: Ba cheart don údarás roghnaithe AE faisnéis chruinn a sholáthar do 
na Ballstáit chun oideachas a chur ar shaoránaigh maidir le cultúr agus éiteas thír 
thionscnaimh na n-imirceach sin a bhfuil tearmann á lorg acu. Ba cheart na meáin a úsáid 
chun é sin a dhéanamh.  

 

73. 5 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

1.2.5.1 treoshuíomh: Ba cheart go mbeadh cumarsáid níos fearr agus níos cuimsithí ann le 
himircigh sna tíortha tionscnaimh agus sna tíortha idirthurais ina bhfuil gáinneálaithe ar 
dhaoine gníomhach.  
1.2.8.1 treoshuíomh: Ba cheart go mbeadh oideachas agus cumarsáid níos fearr ann le 
himircigh ionchasacha sna tíortha tionscnaimh. Ba cheart réimse leathan bealaí cumarsáide 
a úsáid, idir bhileoga agus teilifís agus na meáin shóisialta.  
1.2.9.1 treoshuíomh: Molaimid gur cheart do AE saoránaigh a bhfuil saol níos fearr á lorg 
acu (i.e. ní dídeanaithe cogaidh) sa tír thionscnaimh a chur ar an eolas faoi fhírinne na tíre 
nua (bainistiú ionchas). Ba cheart don Aontas Eorpach infheistiú freisin i mbonneagar sa tír 
imeachta agus i gcáilíocht saoil na ndaoine ar mian leo teitheadh.  
4.2.2.1 treoshuíomh: Molaimid go gcruthófar comhbheartas faisnéise comhordaithe in AE, 
a bheidh dírithe ar thíortha tionscnaimh daoine a d’fhéadfadh a bheith ina n-íospartaigh 
smuigléirí.  
5.1.6.4 treoshuíomh: Molaimid go neartóidh AE a iarrachtaí sruthanna dídeanaithe a 
stiúradh agus a rialú. Mar shampla, ba cheart do AE iarracht a dhéanamh comhairle a 
thabhairt do dhídeanaithe le linn éalaithe maidir leis na seansanna réadúla go nglacfar leo, 
na dlíthe, rialacha agus nósanna imeachta ábhartha chun teacht isteach in AE agus 
roghanna eile.  

 

74. 4.2.2.3 treoshuíomh: Molaimid go gcruthófar bóithre dleathacha, daonnúla agus modhanna 
iompair do dhídeanaithe ó limistéir ghéarchéime ar bhealach eagraithe. Ag an am céanna, is 
gá critéir a chruthú lena bhféadfar a dheimhniú go bhfuil údar lena dteacht chuig an Aontas 
Eorpach. Liosta gníomhaíochtaí tosaíochta. 

 

75. 4.2.2.5 treoshuíomh: Molaimid go leagfaí níos mó béim ar dhul i ngleic go gníomhach le 
smuigleáil daoine. Slándáil agus faisnéis idirnáisiúnta a neartú sa réimse gníomhaíochtaí sin. 
Tuilleadh maoinithe d’institiúidí ar nós Europol agus gníomhaireachtaí eile. Tá gá le 
hinstitiúidí tiomnaithe a dhéileálann le daoine a bhíonn ag smuigleáil thar teorainneacha.  
 

76. 4.2.3.1 treoshuíomh: Molaimid go ndéanfaí beart ar an leibhéal domhanda, ní hamháin ar 
leibhéal AE. Comhar le tíortha ar fud an domhain. Líonra d’ionaid dea-fheidhmithe ina bhfuil 
dálaí maithe do dhaoine, ina bhfanann siad ar feadh tréimhse ghearr ama agus ina 
bhfaigheann siad cúnamh praiticiúil chun lánpháirtiú go tapa agus saol nua a thosú.  
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4.3 Cúiseanna le hImirce a Leigheas  

 

77. 2 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

4.3.1.1 treoshuíomh: Ní mór dlúth-thacaíocht aonair d’imircigh le linn lánpháirtíochta a 
chinntiú i ngach tír.  
4.3.1.2 treoshuíomh: Ní mór cúrsaí teanga a thairiscint d’imircigh go tapa.  

 

78. 4.3.1.3 treoshuíomh: Níor cheart go mbeadh ‘geiteonna’ ann a thuilleadh; Ba chóir 
d’imircigh maireachtáil in áiteanna scaipthe. Ba chóir go mbeadh meascán níos fearr i 
scoileanna go háirithe. Ba cheart an t-eispéireas maidir le teip lánpháirtiú na Romach a 
mheas; ba cheart ceachtanna a fhoghlaim.  

 

79. 4.3.1.4 treoshuíomh: Ba chóir tacaíocht a thabhairt do dhídeanaithe socrú isteach áit ina 
mbeidh deis fostaíochta oiriúnach acu. Chun na críche sin, ba cheart ardán a chruthú ar ar 
féidir próifílí oibrithe oilte na ndídeanaithe agus an t-éileamh réigiúnach ar oibrithe oilte a 
thaifeadadh agus a mheaitseáil.  
 

80. 4.3.2.2 treoshuíomh: Ba cheart go mbeadh feidhm ag na ceanglais aonfhoirmeacha seo a 
leanas maidir le himirce dhleathach in AE: Scileanna teanga na sprioctheanga nó an Bhéarla 
ar leibhéal B 1 nó B 2 ar iontráil nó ar chúrsaí teanga éigeantacha i ndiaidh iontrála + 
cáilíochtaí gairmiúla a bhfuil gá soiléir leo in AE (ní mór cáilíochtaí a dheimhniú) + ráiteas 
pearsanta ar an gcuspóir agus ar an tréimhse atá beartaithe don imirce 

 

81. 4.3.3.1 treoshuíomh: Ba cheart deiseanna le haghaidh teagmhálacha pearsanta a chruthú.  
 

82. 4 threoshuíomh a ghrúpáil 
 

4.3.4.1 treoshuíomh: Ní mór feabhas mór a chur ar dhálaí maireachtála agus cóiríochta 
imirceach.  
4.3.4.2 treoshuíomh: Ba cheart go mbeadh an deis ag imircigh gearán a dhéanamh faoi 
dhrochdhálaí maireachtála agus cóiríochta.  
5.2.7.1 treoshuíomh: Molaimid gur chóir go mbeadh clár ann ar fud AE a luaithe a 
thiocfaidh iarrthóirí tearmainn isteach lena dtugtar eolas d’iarrthóirí tearmainn faoi na 
háiteanna ina bhfuil deiseanna fostaíochta agus tithíochta i ndáiríre.  
5.2.9.1 treoshuíomh: Creidimid gur cheart cláir a chur chun feidhme chun cuidiú le 
hiarrthóirí tearmainn lena n-áirítear fóirdheontas a thabhairt dóibh chun cuidiú leo 
comhshamhlú nó lánpháirtiú. Le béim ar thithíocht agus ar oideachas bunúsach.  

 

 
Sruth 5: Freagracht agus Dlúthpháirtíocht ar fud AE  
 
5.1. Imirce a Dháileadh  

 

83. 4 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

1.2.4.1 treoshuíomh: Ba cheart dlús a chur leis na nósanna imeachta maidir le hiarratais ar 
imirce a phróiseáil.  
4.2.2.4 treoshuíomh: Molaimid go gcuirfí dlús le nósanna imeachta tearmainn. A chinntiú 
go bhfillfear go sábháilte ar an tír thionscnaimh má tá fíorghá leis an duine a chur ar ais. 
Slándáil a sholáthar san áit a bhfuil an duine seolta le filleadh uirthi. A chinntiú go 
dteastaíonn ón duine dul ar ais, an bhfuil sé sábháilte dóibh, cad iad na dálaí a mbeidh siad 
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ag filleadh orthu? An gá lena chinntiú go bhfuil aon seans chun lánpháirtiú ann, ionas nach 
seolfar daoine nach mian leo filleadh chuig a dtír thionscnaimh.  
4.3.2.1 treoshuíomh: Ba cheart na nósanna imeachta maidir le hiarratais ar thearmann a 
luathú. Ní mór cáilíocht na nósanna imeachta scrúdaithe a ráthú an t-am ar fad, áfach. Mar 
sin, ba cheart níos mó baill foirne a chur ar fáil do na húdaráis. Ba cheart do AE foghlaim ó 
nósanna imeachta scagtha éifeachtacha na Stát Aontaithe.  
5.1.1.1 treoshuíomh: Ba cheart go bhfaigheadh na tíortha a shroicheann na dídeanaithe 
(tíortha cinn scríbe) níos mó tacaíochta chun go mbeifear ábalta iarratais ar thearmann a 
phróiseáil go tapa agus go héifeachtach. Ba cheart tacaíocht a thabhairt freisin do thíortha 
cinn scríbe ionas go mbeidís ábalta bonneagar iomchuí a sholáthar chun freastal ar 
iarrthóirí tearmainn. Ba cheart d’institiúid AE an cúram sin agus a chomhordú a ghlacadh, 
e.g. Aireacht Imirce AE (atá le bunú).  

 

84. 8 dtreoshuíomh a ghrúpáil 

 

1.2.6.1 treoshuíomh: Ba cheart Córas Bhaile Átha Cliath a athchóiriú agus imircigh a 
dháileadh ar bhealach níos cothroime i measc Ballstáit Eorpacha, ag brath ar acmhainn 
agus ar fheidhmíocht eacnamaíoch na dtíortha glactha.  
4.2.2.2 treoshuíomh: Molaimid go ndéanfaí athbhreithniú ar Choinbhinsiún Bhaile Átha 
Cliath. Gníomhaíocht níos mó ar an leibhéal Eorpach, ní ar leibhéal na mBallstát.  
5.1.1.2 treoshuíomh: Ba cheart go ndéanfaí iarratais ar thearmann go díreach ar leibhéal 
AE, ní ar leibhéal na mBallstát. 
5.1.2.1 treoshuíomh: Ba cheart foirmle um leithdháileadh a aimsiú chun dídeanaithe (iad 
siúd a fuair tearmann agus iad siúd nach bhfuair) a dháileadh ar Bhallstáit AE - agus na dálaí 
aonair agus inniúlachtaí (airgeadais) Bhallstáit AE á gcur san áireamh.  
5.1.3.1 treoshuíomh: Ba cheart cuótaí a thabhairt isteach agus a chur chun feidhme, lena 
saineofaí líon na ndídeanaithe in aghaidh gach Ballstáit AE - bunaithe ar inniúlachtaí 
(airgeadais) na mBallstát.  
5.2.2.1 treoshuíomh: Molaimid rialacha agus critéir aonfhoirmeacha a chruthú le haghaidh 
nósanna imeachta tearmainn in AE.  
5.2.5.2 treoshuíomh: Creidimid nach bhfuil comhaontú Bhaile Átha Cliath praiticiúil ná 
úsáideach a thuilleadh maidir le lánpháirtíocht. Ní mór lánpháirtíocht bheartaithe agus 
iontrála a bheith mar chuid d’aon chomhaontú nó de shocrú nua. Níl sé oiriúnach don 
fheidhm a thuilleadh agus tá sé seanchaite agus bunaithe ar iarrthóirí tearmainn a fhágáil 
lena ngnóthaí féin a bhainistiú. Níor cheart comhaontú Bhaile Átha Cliath a leasú, ba cheart 
é a athrú go hiomlán.  
5.2.8.1 treoshuíomh: Molaimid gur cheart go mbeadh creat dlíthiúil fónta ann chun 
dáileadh cóir cothrom d’iarrthóirí tearmainn agus iarratais a éascú. Ba cheart go mbeadh 
córas níos láidre ann agus go soláthródh AE treoracha do na ballstáit.  

 

85. 5.1.6.1 treoshuíomh: Molaimid go ndéanfadh na gníomhaireachtaí Eorpacha comhordú níos 
fearr chun dáileadh cothrom iarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe (= imirce neamhrialta) a 
bhaint amach laistigh de Bhallstáit AE.  

 

86. 5.1.6.2 treoshuíomh: Molaimid go n-oibreoidh AE ar nósanna imeachta géarchéime ar 
bhealach réamhghníomhach agus ionchasach agus go bhfreagróidh sé ar níos mó ná 
sruthanna dídeanaithe a thagann chuig teorainneacha Bhallstáit AE.  
 

87. 5.1.7.1 treoshuíomh: Molaimid go gcuirfí níos mó airgid agus tacaíochta oibriúcháin ar fáil 
do thíortha a dtéann imirce neamhrialta orthu i bhfeidhm go mór orthu. Ba cheart méid 
ranníocaíochtaí na mBallstát aonair a thomhas de réir critéir oibiachtúla (e.g. OTI, líon na n-
áitritheoirí, etc.) agus ba cheart go scrúdódh AE na féidearthachtaí a bhaineann le hairgead a 
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thiomsú ar na margaí airgeadais (margaí caipitil) chun an t-ualach a roinnt (agus ar an dóigh 
sin e.g. tionscadail chomhtháthaithe, cúram do dhídeanaithe, etc. a chur chun cinn).  
 

88. 5.1.7.2 treoshuíomh: Ba cheart tuairim shaoránaigh AE a chur san áireamh níos mó agus ní 
mór níos mó iarrachtaí a dhéanamh comhaontú agus glacadh a chruthú i measc shaoránaigh 
AE ar ábhar atá chomh tábhachtach agus atá an imirce. 
 

89. 5.1.8.1 treoshuíomh: Molaimid go ndéanfaí beartas imirce na mBallstát maidir le hinimirce 
rialta níos scaoilte agus níos tréscaoiltí.  

 
5.2. Cur Chuige Coiteann maidir le Tearmann  

 

90. 5.2.3.1 treoshuíomh: Maidir le dídeanaithe ar dócha go mbeidh an ceart chun tearmainn 
acu in AE, ba cheart rochtain shimplithe ar nósanna imeachta tearmainn a thabhairt dóibh, 
e.g. go díreach ina dtíortha dúchais.  

 

91. 3 threoshuíomh a ghrúpáil 

 

5.2.2.2 treoshuíomh: Molaimid go mbunófaí institiúid ardleibhéil AE chun plé le 
saincheisteanna tearmainn agus lena chinntiú go gcuirfear iad sin i gcrích ar bhealach 
comhsheasmhach agus iontaofa ó thaobh an dlí. Ba cheart don institiúid sin a shainiú cad 
iad na tíortha tionscnaimh ar féidir iad a mheas mar a bheith ‘slán’ agus na cinn a mheastar 
mar a bheith ‘neamhshlán’.  
5.2.3.2 treoshuíomh: Molaimid institiúid ardleibhéil a bhunú a bheadh lonnaithe ar 
leibhéal AE nó mar mhalairt air sin chun an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn 
a neartú. Ba cheart go mbeadh institiúid ardleibhéil mar sin ábalta iarratais ar thearmann a 
athbhreithniú go haonfhoirmeach ar fud AE.  
5.2.11.1 treoshuíomh: Molaimid go gcruthófaí eagraíocht láraithe chun gach ceist inimirce 
tearmainn a bhainistiú. Ba cheart scátheagraíocht ag a mbeidh dóthain acmhainní a bhunú. 
Ba cheart go mbeadh eagraíocht lárnach ann a dhéanann monatóireacht, comhordú agus 
rialú ar gach rud.  

 
92. 5.2.5.1 treoshuíomh: Creidimid gur cheart iarrthóirí tearmainn a lánpháirtiú go cuimsitheach 

ar bhealach níos aonfhoirmí agus níos eagraithe.  
 

93. 5.2.6.1 treoshuíomh: Molaimid socrú/creat dlíthiúil nua a thagann leis hamanna ina 
mairimid anois a bhunú. Ba cheart aghaidh a thabhairt go réamhtheachtach ar na 
saincheisteanna a bhaineann le lánpháirtíocht, is é sin gur cheart déileáil leis go luath.  
 

94. 5.2.10.1 treoshuíomh: Molaimid go gcuirfeadh gach Ballstát AE an próiseas 
measúnaithe/cáilíochta i bhfeidhm ar bhonn cothrom agus úsáid á baint as na hacmhainní 
comhroinnte go léir.  
 

95. 3 threoshuíomh a ghrúpáil 
 

5.2.12.1 treoshuíomh: Ba cheart lárionad nó lárionaid tiomnaithe a chur ar bun chun 
freastal ar riachtanais mionaoiseach leochaileach neamhthionlactha agus/nó dílleachtaí 
díreach i ndiaidh dóibh teacht isteach in AE.  
5.2.12.2 treoshuíomh: Molaimid go gcuirfí sainchláir oideachais agus shláinte ar fáil do 
mhionaoisigh a luaithe is féidir.  
5.2.12.3 treoshuíomh: Molaimid go mbunófar seirbhísí altramais chun cuidiú le cúram a 
thabhairt do mhionaoisigh neamhthionlactha. Ba cheart go dtarlódh sé sin go gasta. Ba 
cheart tacaíochtaí a chur ar fáil do theaghlaigh atá toilteanach leanaí a altramú. 
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