
 

 

 

TAIFEAD ACHOMAIR 

 

An Mheitheal um Luachanna agus cearta, an smacht reachta, an tslándáil 

Faoi chathaoirleacht Renate Nikolay, Ceann Cabinet Věra Jourová, Leas-Uachtarán,  

an Coimisiún Eorpach 

Dé hAoine, 25 Márta 2022, 09:00-11:00, Strasbourg – formáid hibrideach 

 

 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach 

 

Chuir Renate Nikolay in iúl go mbeadh sí ina cathaoirleach ar chruinniú na Meithle thar ceann Věra 
JOUROVA mar gheall ar thinneas a bheith uirthi.  

 

Chuir Renate Nikolay fáilte roimh na rannpháirtithe uile agus léirigh sí go mbeadh sé mar chuspóir den 5ú 

Cruinniú seo den Mheitheal plé a dhéanamh ar an gcéad dréacht de mholtaí a bhaineann le luachanna agus 

cearta, an smacht reachta agus an tslándáil. Is iad an Cathaoirleach agus na hUrlabhraithe a dhréachtaigh 

na chéad dréacht-tograí sin, le cúnamh ón gComhrúnaíocht, ar bhonn rannchuidithe ó na Painéil Eorpacha 

agus Náisiúnta Saoránach, chomh maith le díospóireachtaí Iomlánacha, an tArdán Digiteach Ilteangach agus 

imeachtaí náisiúnta.  

 

Mheabhraigh an Cathaoirleach go ndéanfaí an chéad athbhreithniú ar phlé na Meithle le linn an tSeisiúin 

Iomlánaigh an lá dár gcionn (an 26 Márta).  

 

2. Cur i láthair ó na hUrlabhraithe ar na chéad tograí 

 

Leag Urlabhraithe na Meithle béim ar an bpróiseas cuiditheach agus táirgiúil a leanadh chun na chéad 

tograí a dhréachtú.  

 

Maidir le cnuasach 1 (Smacht reachta, luachanna daonlathacha agus féiniúlacht Eorpach), tugadh chun 

suntais go bhfuil gá le moladh ó Phainéal Náisiúnta na hÍsiltíre a shoiléiriú i leith aontachas na mBallstát nua 

a dhéanamh coinníollach ar bhreisluach AE. Luaigh siad freisin an smaoineamh comhdháil a chur ar bun 

maidir leis an smacht reachta lena gcuirfí leis an tuarascáil bhliantúil ón gCoimisiún maidir leis an smacht 

reachta. Ar deireadh, leag siad béim ar an bplé a rinneadh maidir leis an rialachán coinníollachta a shíneadh 

chuig limistéir neamhbhuiséadacha.  

 

Maidir le cnuasach 2 (Cosaint sonraí), chuir siad in iúl go bhfuil an chéad dréacht forbartha go maith agus 

léirítear go maith leis na tuairimí a chuir na saoránaigh in iúl.  

 



 

 

Maidir le cnuasach 3 (Na meáin, bréagnuacht, bréagaisnéis, seiceáil fíricí, cibearshlándáil), thug siad faoi 

dear go raibh comhthoil ann ar iomlán, agus mheabhraigh siad a thábhachtaí atá sé tagairt a dhéanamh do 

stádas ‘éigeantach’ d’oiliúint scoile maidir le litearthacht sna meáin.  

 

Maidir le cnuasach 4 (Frith-idirdhealú, comhionannas agus cáilíocht saoil), léirigh siad dearcthaí éagsúla 

maidir leis na hinfheistíochtaí a bheidh le déanamh chun cáilíocht saoil a áirithiú. D’ardaigh siad freisin an 

gá le tuilleadh plé a dhéanamh ar na dreasachtaí ar cheart a dhéanamh chun comhionannas níos mó a 

bhaint amach sa mhargadh saothair, lena n-áirítear trí bhíthin buntáistí féideartha cánach agus cúram 

leanaí inacmhainne.  

 

Ar deireadh, maidir le cnuasach 5 (Cearta ainmhithe, talmhaíocht), chuir siad in iúl go raibh siad sásta ar an 

iomlán leis an gcéad dréacht de thograí. .  

 

3. Plé ar na chéad dréacht-tograí  

 

Le linn na díospóireachta, phléigh an Mheitheal go mion ábhar na ndréacht-tograí, go háirithe maidir leis na 

pointí seo a leanas:   

 

- maidir le cnuasach 1, d’iarr go leor rannpháirtithe tagairt shainráite a chur isteach maidir leis an gCairt um 

Chearta Bunúsacha, chomh maith le sainmhíniú níos nithiúla ar chearta saoránachta Eorpaí;  

 

- maidir le cnuasach 2, thug na rannpháirtithe chun suntais go bhfuil gá le tuilleadh machnaimh a 

dhéanamh faoin deis pionós a ghearradh ar cheadúnú eintiteas a phróiseálann sonraí pearsanta;  

 

- maidir le cnuasach 3, spreagadh plé suntasach laistigh den Mheitheal leis an gcoincheap ‘cur isteach 

polaitiúil míchuí’ agus d’iarr roinnt comhaltaí go ndéanfaí soiléiriú air ag céim níos déanaí;  

 

- maidir le cnuasach 4, chuir roinnt rannpháirtithe i bhfáth gur cheart tuilleadh machnaimh a dhéanamh ar 

thodhchaí na samhla eacnamaíche, ar ról na gceardchumann, chomh maith leis na bealaí is fearr chun 

déileáil le seachaint cánach agus tearmainn chánach;  

 

- maidir le cnuasach 5, mhol na rannpháirtithe go ndéanfaí machnamh níos fearr ar thosaíochtaí Straitéis AE 

‘ón bhfeirm go dtí an forc’.  
 

4. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 

 

Chuir an Cathaoirleach, Renate Nikolay, i dtreis go ndearnadh dul chun cinn an-mhaith le linn an 

chruinnithe. Mhínigh sí go mbeadh gá leis na dréacht-tograí a athbhreithniú i gcomhréir leis na smaointe a 

cuireadh in iúl le linn an tseisiúin agus go bhféadfaí rannchuidithe i scríbhinn a chur chuig an 

gComhrúnaíocht ina leith sin. Déanfar dréachtaí athbhreithnithe a tharraingt suas i gcomhréir leis an nós 

imeachta céanna leis na dréachtaí, i.e. is iad an Cathaoirleach agus na hUrlabhraithe a dhéanfaidh iad a 

tharraingt suas le cúnamh ón gComhrúnaíocht, agus cuirfear i láthair iad ag an gcéad chruinniú eile den 

Mheitheal, an 7 Aibreán. 

 

Mar fhocal scoir, thug sí chun suntais go mbeadh plé an chruinnithe ina bhunús mór maidir le tuairisciú don 

Seisiún Iomlánach an lá ina dhiaidh sin.  

 


