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TAIFEAD ACHOMAIR NA MEITHLE UM IMIRCE 

Dé hAoine 17 Nollaig 2021 

 

1-      Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach 

Chuir an Cathaoirleach, an tUasal Dimitrios KAIRIDIS (Na Parlaimintí Náisiúnta, EL) tús leis an gcruinniú, 

ag meabhrú do chomhaltaí Meithle go bhfuil ionchur na saoránach buntábhachtach d’obair na 

Comhdhála, agus go ndéanfadh sé gach iarracht a chinntiú go dtabharfaí éisteacht iomlán do thuairimí 

agus barúlacha na saoránach. 

Mheabhraigh sé an staid reatha maidir leis na Painéil Saoránach Eorpach, ag díriú ar Phainéal 4, agus 

chuir sé i bhfios go láidir go bpléifí moltaí ó na Painéil Saoránach Eorpach sa Seisiún Iomlánach freisin 

agus go raibh baint ag roinnt moltaí le réimse na himirce. 

Ghabh sé buíochas freisin leo siúd a sheol ionchur i scríbhinn chuige, agus thug sé le fios go láidir nach 

bhféadfaí an t-ionchur sin a chomhroinnt i scríbhinn leis an gcuid eile den Mheitheal, agus d’iarr sé 

ar na húdair a seasaimh a mhíniú ó bhéal sa Mheitheal, agus a gcuid ionchur a uaslódáil ar an ardán. 

 2-      Tuarascáil ó na saoránaigh ó Phainéal Saoránach Eorpach (PSE) 4 maidir le staid reatha a bpléití 

Thug sé cead cainte ansin do na saoránaigh go léir ó na PSEnna chun iad féin a chur in aithne (labhair 

siad go léir agus dúirt cúpla focal), agus chun torthaí an dara seisiún dá bPainéal a mhíniú.  

Maidir le treonna an dara seisiún, mhínigh beirt saoránach ó Phainéal 4 an próiseas agus an 

príomhthreo a ndeacaigh an Painéal i mí na Samhna 2021, á lua freisin go bhféadfaí, ó thaobh ábhair 

de, a gcuid treonna a roinnt ina dtrí phríomhábhar a raibh cur síos déanta ag an gCathaoirleach orthu 

sa chéad seisiún (i.e. imirce dhleathach, imirce neamhrialta, agus beartas tearmainn), cé gur thug siad 

dá n-aire go bhféadfaí roinnt saincheisteanna a bheith trasnach agus go bhféadfaí iad a áireamh i 

gceathrú hábhar “catagóir eile”. Luaigh siad an méid seo a leanas go háirithe: 

-          Sa Phainéal, níor luaigh aon saoránach teorainneacha a dhúnadh; 

-          Luadh athchóiriú chóras Bhaile Átha Cliath go minic sa Phainéal; 

-          Ba cheart go mbeadh comhbheartas éifeachtúil imirce ag an Eoraip; 

-          Ba cheart don Eoraip dlúthpháirtíocht i measc na mBallstát a chur chun cinn, agus an 

próiseas cinnteoireachta a athrú, b’fhéidir, ionas go n-oibreodh na Ballstáit le chéile agus go 

mbeadh dáileadh cothrom na n-imirceach á oibriú acu; 

-          Ba cheart don Eoraip an tacaíocht chéanna a thabhairt do thíortha tionscnaimh agus do 

thíortha idirthurais; 
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-          Ba cheart go mbeadh cur chuige réamhghníomhach ag an Eoraip i leith na himirce; -          Ba 

cheart don Eoraip oibriú ar chúiseanna éagsúla, ar bhochtaineacht aeráide etc. agus oibriú le 

tíortha tionscnaimh;   

-          Ba cheart don Eoraip ról Frontex a neartú; 

-          Mhol na saoránaigh go ndéanfaí gníomhaireacht Eorpach nua chun beartais náisiúnta na 

mBallstát a chomhordú; 

-          Ba cheart don Aontas Eorpach bealaí dlíthiúla a chur chun feidhme chun dul ar imirce, 

amhail staidéar agus obair, ar an ábhar go bhfuil scileanna áirithe de dhíth ar an Aontas; 

-          Cur chuige comhchoiteann Eorpach i leith tearmainn; 

-          Imircigh a chur ar an eolas faoinar féidir a bheith ag súil leis san Aontas; 

-          An imirce neamhrialta a chomhrac trí níos mó bealaí dlíthiúla a oscailt, agus cumarsáid a 

chur ar siúl idir na Ballstáit agus na tíortha tionscnaimh maidir leis na bealaí dleathacha chun 

dul ar imirce. 

Dúirt comhalta amháin den Mheitheal gur ábhair aiféaltais é nárbh fhéidir cruinnithe a thionól i mí na 

Samhna. Thug an Cathaoirleach soiléiriú, á rá go raibh sé deacair, ar chúiseanna lóistíochta, cruinnithe 

foirmiúla den Mheitheal a thionól, a dteastaíonn ateangaireacht ina leith, ach léirigh sé go raibh 

cruinniú neamhfhoirmiúil ann idir é féin, an tUasal Alfieri, an Cathaoirleach nua, agus na saoránaigh a 

raibh Béarla acu, chun modhanna oibre a mhalartú, rud a raibh torthaí an-fhiúntach air. Léirigh sé 

freisin go bhfeicfeadh sé cad a d’fhéadfaí a dhéanamh chun tuilleadh cruinnithe a thionól. 

 Ansin chuir an Cathaoirleach dhá cheist ar na saoránaigh: 

-          ar shíl siad go raibh ábhar conspóide déanta de cheist na himirce; 

-          ar shíl siad go bhféadfaí na trí chatagóir a mhol sé a úsáid chun obair na Meithle a eagrú, nó 

ar shíl na saoránaigh go raibh gá le catagóir eile. 

Tríd is tríd, d’aontaigh na saoránaigh ón bPainéal Saoránach Eorpach nach raibh tuairimí an phainéil 

chomh deighilte agus a rabhthas ag súil leis, agus go raibh an plé an-chuiditheach. Thug saoránach 

amháin chun suntais, áfach, go bhféadfadh sé gurbh amhlaidh a bhí mar gheall ar dhearcadh dearfach 

i leith na himirce a bheith ag tromlach na saoránach a bheith toilteanach páirt a ghlacadh sa 

Chomhdháil faoin Aontas Eorpach agus faoin imirce. 

  

3-      Plé ar an Tríú tuarascáil eatramhach ón Ardán Digiteach Ilteangach 

D’iarr an Cathaoirleach ar an Uasal Alfieri, a bheidh ina chathaoirleach ar an Meitheal an bhliain seo 

chugainn, achoimre a thabhairt ar chaibidil na tuarascála maidir leis an imirce. Thug an tUasal Alfieri 

achoimre chuimsitheach ar na tuairimí éagsúla a cuireadh in iúl. 

 D’iarr an tUasal Alfieri ansin ar an mbeirt comhaltaí den Mheitheal, a rinne obair dheonach le linn 

an chéad chruinnithe den Mheitheal, a bheith freagrach as na príomhábhair maidir le himirce rialta 

agus imirce neamhrialta, a gcuid tuairimí a chur in iúl. 

D’aontaigh siad leis na tuairimí a chur na saoránaigh in iúl, dúirt siad go raibh fonn orthu éisteacht 

leis na moltaí ó shaoránaigh Phainéal 4 agus na moltaí sin a léamh, agus mhol siad an oibre a rinne 

siad.  
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Ní raibh na freagairtí uile ó na comhaltaí ag dul sa treo céanna. Tharraing roinnt comhaltaí aird ar an 

nasc láidir idir an tslándáil agus an comhrac in aghaidh na coiriúlachta (‘ollimirce in aimsir cogaidh’) 

chomh maith le hachainí go n-úsáidfí buiséad an Aontais chun bacainní fisiciúla a mhaoiniú chun 

‘coirpigh a choinneáil amach’, ar thaobh amháin, agus, ar an taobh eile, d’iarr Ballstáit eile go 

dtabharfaí maoiniú ó bhuiséad an Aontais do na nithe seo a leanas: dálaí glactha a fheabhsú, aontú 

teaghlaigh, oideachas, deiseanna cothroma le haghaidh rochtain ar oiliúint, ag tógáil scileanna as a 

dtiocfaidh comhtháthú níos fearr sa mhargadh saothair ar fud an Aontais. Iarradh freisin go ndéanfaí 

níos mó infheistíochta i gCreat Eorpach um Athlonnú i bhfianaise na staide san Afganastáin. D’iarr go 

leor comhaltaí go dtabharfaí aghaidh ar chásanna práinneacha inar úsáideadh imircigh chun críocha 

polaitiúla (‘ionstraimiú’) agus go ndéanfaí rialacha Schengen a athchóiriú chun níos mó gluaiseachtaí 

imirceacha a rianú agus é sin a dhéanamh ar bhealach níos fear. D’iarr cuid acu freisin go ndéanfaí 

athbhreithniú ar rialacha Bhaile Átha Cliath chun a áirithiú nach mbeadh imircigh faoi ‘iallach chun 

fanacht’ in aon áit amháin, ach go mbeidís in ann bogadh ar fud na hEorpa (gluaiseachtaí 

tánaisteacha). Chuir cainteoirí eile i bhfios go láidir gur cheart éisteacht a thabhairt do thuairimí gach 

duine, lena n-áirítear iad siúd ‘a oibríonn go ciúin i bhfad ón bpolaitíocht’, agus gur cheart an iarracht 

sin a dhíriú ar theorainneacha seachtracha a chosaint ó shreabha imirce. 

Thug comhalta amháin chun suntais go raibh an t-ionchur atá roinnte de réir an Bhallstáit, a bhí ar 

fáil ar an ardán, an-úsáideach, agus thug chun suntais go mbíonn an imirce ar an ábhar deiridh nó ar 

an dara hábhar deiridh i measc na n-ábhar a phléitear ar an ardán. 

  

4-      Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 

Chuir an Cathaoirleach in iúl gur dhócha go gcuirfí an tríú seisiún de Phainéal 4 siar go dtí mí Feabhra 

mar gheall ar an gcomhthéacs sláintíochta reatha, agus go dtiocfadh na Comhchathaoirligh, in 

éineacht le hUachtaránacht na Fraince, ar bhealaí chun an móiminteam a choinneáil agus go 

bhféadfadh siad síneadh ré na Comhdhála a fhógairt, agus luaigh sé gur chinnte go mbeadh tuilleadh 

faisnéise ar fáil ag tús na bliana. 

Mar fhocal scoir, ghabh sé buíochas le gach duine as a bheith rannpháirteach, agus mheabhraigh sé 

go raibh a sheoladh ríomhphoist ag comhaltaí na Meithle le go mbeidís in ann teagmháil a 

dhéanamh leis dá dteastódh uathu déanamh amhlaidh. 
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