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DRÉACHT-TAIFEAD ACHOMAIR 

 

An Mheitheal um an Aontas sa Domhan 

 
Faoi chathaoirleacht Hans Dahlgren ar chuireadh ó Clément Beaune, nach bhféadfadh 

a bheith i láthair ach ar feadh an chéad 20 nóiméad mar gheall ar chruinniú éigeandála 

aireachta  

 

17 Nollaig 2021, 11.00-13:00 

 

 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 

 

Tionóladh an cruinniú go hiomlán i bhformáid chianda. Chuir an tUasal Beaune fáilte roimh 

na rannpháirtithe agus thug sé forléargas ar shaincheisteanna na meithle sular chuir sé an 

chathaoirleacht faoi chúram an Uasail Dahlgren. 

 

Luaigh an tUasal Dahlgren eagrú an chruinnithe ar dtús, cruinniú ina dtabharfadh sé 

tosaíocht do chainteoirí na bpainéal saoránach agus ligfeadh sé dóibh freisin ceisteanna 

cárta ghorm a chur ar na cainteoirí eile agus vice versa. D’iarr sé ansin ar urlabhraí an 

Phainéil Saoránach Eorpach, an tUasal Mansef Campos, agus a chuid painéalaithe eile, dul 

i mbun cainte agus príomhcheisteanna a chur i láthair, agus tharraing sé aird ar an 

tuarascáil eatramhach ar ábhar an ardáin dhigitigh ilteangaigh. 

 

2. Pléi 

 

Ba iad seo a leanas na príomhthéamaí ar thug ionadaithe na bpainéal saoránach aghaidh 

orthu: 

 

• Neamhspleáchas straitéiseach AE 

• An gá atá ag AE a chuid luachanna daonlathais, chearta an duine agus an smachta 

reachta a dhearbhú agus a scaipeadh go hinchreidte 

• Beartas trádála AE, ón taobh eacnamaíoch de (lena n-áirítear breithniú ar fheabhas 

a chur ar chumhacht cheannaigh na ndaoine a fhéachann le hearraí a tháirgtear in 

AE a cheannach) óna thaobh polaitiúil (luachanna AE a chosaint, úsáid 

smachtbhannaí) agus óna thaobh comhshaoil (inbhuanaitheacht, deireadh a chur le 

honnmhairiú dramhaíola ó AE) 

• Neamhspleáchas fuinnimh AE, ag glacadh le dícharbónú sa slabhra soláthair 

idirnáisiúnta 
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• Teorainn láidir AE a chothabháil; trí idirghabháil níos láidre agus níos trédhearcaí ó 

FRONTEX nach bhfuil bunaithe go docht ar chuireadh ó na Ballstáit, ba cheart go 

gcinnteodh FRONTEX go bhfuil rialú teorann aonfhoirmeach ag gach teorainn in AE 

• Caidreamh le tíortha comharsanachta agus tíortha in aice láimhe.  Urraim do thíortha 

níos lú 

• Luachanna AE a neartú go hinmheánach agus go seachtrach 

• Díriú ar na himircigh go léir a lánpháirtiú agus braistint láidir ar luachanna Eorpacha a 

chothú iontu 

• Tuairimí éagsúla ar shlándáil agus ar chosaint i ré coinbhleachtaí hibrideacha: cumas 

míleata agus coincheap Airm Eorpaigh. Measadh gur cheart go ndéanfaí 

infheistíocht níos mó sa chosaint, go háirithe ós rud é nach bhfuil gach tír ina 

comhalta de ECAT 

• Vótáil tromlaigh cháilithe a úsáid in ionad aontoilíochta i gcás saincheisteanna áirithe 

chun cinnteoireacht níos éifeachtaí a dhéanamh 

• Méadú: an gá a áirithiú go n-urramaíonn comhaltaí nua luachanna AE agus an 

smacht reachta agus urraim do mhionlaigh. Dioscúrsa poiblí agus comhroinnt 

faisnéise faoi bheartais agus iarrachtaí um mhéadú - ní mór do shaoránaigh AE 

tuiscint níos mó a fháil ar cad a chiallódh sé sin do AE, ba mhaith leo a fháil amach 

an athródh aon bheartais chun comhaltaí reatha AE a choinneáil níos fearr de réir na 

gcaighdeán agus na rialacha a comhaontaíodh ar theacht isteach san Aontas 

• Ba cheart idirghabháil a thairiscint do thíortha a bhfuil tuairimí éagsúla acu le linn an 

phróisis chun grúpaí mionlaigh agus tromlaigh a thabhairt níos gaire do 

chomhdhearcadh. Leagtar béim ar an ngá le cinnteoireacht a bhrostú, go háirithe trí 

dheireadh a chur leis an aontoilíocht. 

 

Mar fhreagra air sin, rinne ionadaithe ó chomhpháirteanna eile idirghabháil ar na hábhair seo 

a leanas: 

 

• Ní mór do AE é féin a dhearbhú go gníomhach ar an ardán domhanda, ní féidir leis a 

bheith éighníomhach, ní mór dó comhpháirtíochtaí straitéiseacha a bhunú agus an 

domhan a bhfuil sé ag iarraidh cónaí air a chruthú – leagadh béim ar an gcaidreamh 

leis na Stáit Aontaithe 

• Díriú ar luachanna AE agus ar Riail an Dlí i mbeartas eachtrach, lena n-áirítear cur i 

gcoinne an uathlathais 

• Tuairimí measctha ar Arm AE, agus ceist faoi cé a bheadh mar cheannasaí 

uachtarach an airm sin 

• Caidreamh AE le ECAT: naisc níos doimhne nó níos mó neamhspleáchais? 

• D’fhéadfaí vótáil tromlaigh cháilithe nó tairseacha sonracha nua, lena n-áirítear 

“aontoilíocht lúide vóta amháin” a chur in ionad na haontoilíochta 

• Beartas trádála: ba cheart dúinn tosú trí chomhaontuithe atá déanta againn a 

dhaingniú 

• Leagadh béim freisin ar phríomhcheisteanna idirnáisiúnta amhail an chaibidlíocht 

leanúnach tar éis Brexit, agus gníomhaíochtaí na Rúise sa réigiún 

 

 

Pointe eile a pléadh ná struchtúr na meithle a bheidh ann amach anseo, chomh maith le 

seachadadh doiciméad agus an táirge deiridh inmhianaithe 

o D’iarr na Feisirí struchtúr soiléir a bheith ann don todhchaí i gcás 

saincheisteanna reatha agus dul chun cinn i gcás torthaí nithiúla 
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o Luaigh saoránaigh freisin an gá atá le hullmhú breise agus le pleanáil níos 

fearr roimh na cruinnithe sin 

 

 

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 

 

Chuir an tUasal Dahlgren i bhfáth go bhfuil sé ag iarraidh go gníomhach é sin a dhéanamh 

ina mheitheal tháirgiúil agus fhóinteach. Plé úsáideach a bhí ann, ach faoi am an chéad 

chruinnithe eile, beifear in ann díospóireacht níos struchtúrtha a dhéanamh le moltaí 

sonracha ó na phainéil Saoránach a bheidh dírithe ar aschur fóinteach a sholáthar don suí 

iomlánach. Tá sé tiomanta do chumarsáid shoiléir a áirithiú idir comhaltaí na meithle chomh 

maith le hullmhú leormhaith don chomhpháirt saoránach. 

 

Moladh go bhféadfaí grúpa WhatsApp a bhunú do chomhaltaí na meithle. Dhearbhaigh an 

tUasal Dahlgren go ndéanfar breithniú ar an bhféidearthacht grúpa a bhunú roimh an 

Nollaig. 

 

 

 
i Seo a leanas miondealú na n-idirghabhálacha: 
 

Painéalaithe na Saoránach Eorpach: 14 

Ionadaithe na bpainéal náisiúnta/na n-imeachtaí: 2 

An tsochaí shibhialta (Comhpháirtithe sóisialta, CnaR, CESE ): 4 

An Chomhairle: 5 

Na parlaimintí náisiúnta: 8 

PE: 2 

An Coimisiún: 0 

 
Cothromaíocht inscne: 24 idirghabháil fhireanna 12 idirghabháil bhaineanna 

 


