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TAIFEAD ACHOMAIR AR AN GCEATHRÚ MEITHEAL UM IMIRCE 

Dé Máirt an 1 Márta 17:30 – 19:30 (ar líne) 

 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach 

Cathoirligh i ndiaidh a chéile: Alessandro Alfieri, comhalta de Sheanad na hIodáile, an Iodáil; Dimitris 
Kairidis, comhalta den Pharlaimint Heilléanach, an Ghréig 

Chuir an Cathaoirleach, an tUasal Alfieri, tús leis an gcruinniú agus léirigh sé a dhlúthpháirtíocht iomlán 
le muintir na hÚcráine. Dúirt sé gurbh ionann an cogadh agus an t-ionsaí i gcoinne na hÚcráine agus 
cor cinniúnach don Eoraip, lena n-áirítear ó thaobh cúrsaí imirce de. 

D’fhógair an Cathaoirleach gur measadh an taifead achomhair ar an gcruinniú roimhe sin a tionóladh 
an 21 Eanáir a bheith formheasta agus go n-aistreofar é i ngach teanga agus go ndéanfar é a uaslódáil 
ar an ardán. 

2. Cur i láthair ag na saoránaigh ar na moltaí ón bPainéal Saoránach Eorpach agus ón bPainéal 
Saoránach Náisiúnta maidir leis an imirce 

Níor mhian le saoránaigh ón bPainéal Saoránach Eorpach na moltaí ar fad a chur i láthair ceann ar 
cheann, ach b’fhearr léi na 19 moladh maidir leis an imirce a ghlac an Pharlaimint a leagan amach.  

Labhair beirt saoránach ón bPainéal Saoránach Eorpach, agus thug siad tuairisc ar mholtaí maidir le 
beartas tearmainn agus lánpháirtiú, agus maidir le himirce dhlíthiúil. Ní fhéadfadh duine de na 
saoránaigh labhairt amach i ngeall ar fhadhbanna teicniúla. 

I measc nithe eile, dúirt siad an méid seo a leanas:   

§ go bhfuil go leor moltaí forluiteacha ann;  

§ gur bhain an chuid is mó de na moltaí maidir leis an mbeartas imirce;  

§ dúirt siad go bhfuil siad ar an eolas faoin staid san Úcráin, agus go léiríonn sé nach 
bhfeidhmíonn an córas imirce san Eoraip mar is ceart;  

§ luaigh siad go bhfuil gá le córas aonfhoirmeach ar an leibhéal Eorpach lena n-urramaítear 
cearta an duine;  

§ go bhfuil gá le cur chuige comhchoiteann, ní hamháin i dtaca le rialacha aonfhoirmeacha, ach 
freisin i dtaca le tacaíocht do na Ballstáit, go háirithe na Ballstáit teorann;  

§ go bhfuil an dlúthpháirtíocht ríthábhachtach, go háirithe maidir le hiarrthóirí tearmainn a 
bhainistiú;  

§ go bhfuil gá le nósanna imeachta comhchoiteanna atá bunaithe ar chleachtais choiteanna;  
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§ d’iarr na saoránaigh freisin go mbeidh struchtúir glactha níos fearr ann; 

§ thacaigh siad leis an Treoir maidir le híoschaighdeáin d’iarrthóirí tearmainn a ionadú le 
Rialachán éigeantach;  

§ d’iarr siad go ndéanfaí faireachán ar chur chun feidhme ar an leibhéal Eorpach freisin;  

§ luaigh siad gur cheart do AE cúnamh a chur ar fáil do na Ballstáit atá ag próiseáil iarrthóirí 
tearmainn;  

§ d’iarr siad go ndéanfaí measúnú ar bhealach níos tapa ar iarratais ar thearmann lena n-áirítear 
iarrthóirí tearmainn a athdháileadh in AE agus luaigh siad, i gcás ina ndiúltófaí tearmann, gur 
cheart na himircigh a aisdúichiú; 

§ ar deireadh, luaigh na saoránaigh gur cheart lánpháirtiú agus filleadh imirceach a atreorú chuig 
na Ballstáit Eorpacha teorann is mó atá neamhchosanta ar shreafaí imirce. 

Tar éis an chur i láthair sin, rinne ionadaithe ó Phainéal Saoránach Náisiúnta na hÍsiltíre (NL) agus ó 
Phainéal Saoránach Náisiúnta na Liotuáine (LT) moltaí maidir le téama na himirce a chur i láthair, 
eadhon na moltaí seo a leanas: 

§ sa díospóireacht, níor cheart dearmad a dhéanamh ar na mionargóintí, agus ba cheart aird níos 
mó a thabhairt ar na cúiseanna go dteitheann daoine ó thíortha neamhshábháilte (painéal 
saoránach NL); 

§ ba cheart dáileadh dídeanaithe a bheith cothrom, de réir critéir shoiléire (painéal saoránach 
NL); 

§ ba cheart do AE tacú le tíortha tionscnaimh trí shaineolas agus taithí chun maolú a dhéanamh 
ar na cúiseanna atá le himirce amhail an t-athrú aeráide nó coinbhleachtaí (painéal saoránach 
NL); 

§ coimisiún a chur ar bun ar leibhéal AE, atá tiomanta do dhúshláin na himirce, chun freagairtí 
níos tapa ar ghéarchéimeanna imirce a ráthú agus chun treoirlínte comhchoiteanna a 
tharraingt suas chun imirce a bhainistiú (painéal saoránach LT) 

§ filleadh ar an gceist maidir le córas cuótaí a bhunú ar leibhéal AE (painéal saoránach LT) 

§ athbhreithniú a dhéanamh ar bheartas imirce oscailte AE (painéal saoránach LT) 

§ labhairt ar bhealach níos gníomhaí faoi shaincheisteanna a bhaineann leis an mbeartas imirce 
agus tús a chur le plé maidir le dúshláin na himirce (painéal saoránach LT) 

§ ba cheart do AE beartas gníomhach agus dian a shaothrú i leith stáit a úsáideann sreafaí imirce 
mar uirlis le haghaidh ionsaithe hibrideacha (painéal saoránach LT). 

Mar thoradh ar shaincheisteanna teicniúla, ní raibh duine de na saoránaigh a bhí ag déanamh 
ionadaíocht ar Phainéal Náisiúnta Saoránach na Fraince in ann labhairt. 

Mar thoradh ar na saincheisteanna teicniúla, lenar cuireadh bac ar bheirt saoránach a gcuid moltaí a 
chur i láthair, chinn an Cathaoirleach go gcuirfí tús leis an gcéad chruinniú eile den Mheitheal, a 
thionólfar in Strasbourg, trí obair leantach a dhéanamh ar chur i láthair mholtaí na saoránach.  
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3. Malartú tuairimí maidir le moltaí na saoránach  

Eagraíodh an plé sa mheitheal ar bhonn na moltaí nó na gceisteanna sin a bhaineann le himirce (19). 

D’iarr an Cathaoirleach ar Leas-Uachtarán Schinas, a bhí ag glacadh páirt go heisceachtúil sa Mheitheal 
seo, a chuid tuairimí maidir leis an gComhdháil agus maidir le moltaí na saoránach a chur in iúl. Chuir 
an Leas-Uachtarán Schinas béim ar an méid seo a leanas:  

- Tá sé tábhachtach go leanfaí de phlé a dhéanamh maidir le todhchaí na hEorpa fiú ag tráth 
éiginnte a bhfuil imeachtaí gan fasach ag tarlú, imeachtaí nár cheapamar go bhféadfadh siad tarlú 
sa lá atá inniu ann. 

- Ba cheart níos mó saoránach a bheith páirteach i bpróiseas na Comhdhála (cur chuige ó bhun 
aníos): níor cheart don Choimisiún (“an Bhruiséil”) a bheith chun tosaigh (cur chuige ó bharr 
anuas).   

- Ba dhíol sásaimh dó saibhreas na rannchuidithe agus na moltaí, agus thug sé chun suntais go bhfuil 
siad ailínithe go hiomlán le hobair an Choimisiúin agus go ndéanann siad creat iomlánaíoch, 
comhtháite agus cuimsitheach AE maidir le beartais imirce agus tearmainn a chur chun cinn. Ba 
chúis aiféala don Leas-Uachtarán nach bhfuil comhbheartas imirce ag an Aontas go fóill, in 
ainneoin a láidreachta eacnamaíche agus a thábhachta ar domhan. 

- Chuir sé i bhfios go láidir, ag tráth seo an ionstraimithe, go bhfágann géarchéim na hÚcraine agus 
neamhshláine ar domhan atá ag méadú de shíor nach mór dúinn dul chun cinn tapa a dhéanamh 
agus a bheith ar aon intinn faoin gComhaontú. Rinne sé príomhcholúin an Chomhaontaithe a chur 
i láthair mar “theach a bhfuil trí urlár ann”:  

o urlár na talún – an caidreamh leis na tíortha tionscnaimh agus na tíortha idirthurais – ní 
mór comhaontuithe comhpháirtíochta a fhorbairt le comharsana chun saol níos fearr a 
chur ar fáil dóibh ina dtíortha tionscnaimh seachas smuigleáil a dhéanamh;  

o an chéad urlár – comhchóras láidir AE chun teorainneacha seachtracha a bhainistiú – dúirt 
sé nach raibh sé morálta, cothrom, ná inghlactha ó thaobh na polaitíochta de an 
fhreagracht seo a tharmligean go heisiach chuig Ballstáit na céadiontrála; is 
comhfhreagracht AE é sin ar gá do thíortha uile AE é a ghlacadh trí nósanna imeachta 
aonfhoirmeacha um thearmann;  

o an t-urlár uachtarach: dlúthpháirtíocht agus comhroinnt dualgas – bheadh ar na 27 
mBallstát uile freagracht a ghlacadh, ar bhonn critéir athdháilte, as tabhairt faoin 
dlúthpháirtíocht iad féin, ionas go mbeidh gach ceann díobh in ann rannchuidiú leis an 
bhfreagracht maidir leis an imirce a bhainistiú 

 
Ba dhíol sásaimh i gcoitinne do chomhaltaí na Meithle na moltaí a ghlac an Painéal Saoránach Eorpach 
agus an Painéal Saoránach Náisiúnta. Le linn an mhalartaithe, rinneadh na pointí seo a leanas: 

- luadh gur gá athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir maidir le dálaí glactha (2013/33/EU);  

- is gá cúram níos fearr (e.g. dálaí glactha, oideachas, lánpháirtiú) a thabhairt do mhionaoisigh 
neamhthiolactha agus do ghrúpaí leochaileacha; 

- is gá athchóiriú a dhéanamh ar rialacha Bhaile Átha Cliath/ deireadh a chur leo; 
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- is gá díriú ar ghníomhaíocht sheachtrach chun dul i ngleic le bunchúiseanna na himirce i dtríú 
tíortha (lena n-áirítear an t-athrú aeráide agus coinbhleacht, filleadh agus athligean isteach ar 
thíortha sábháilte agus cosc a chur ar shreafaí ó thíortha neamhshabháilte (in éineacht le 
teorainneacha seachtracha a chosaint ar bhealach níos fearr;  

- lánpháirtiú níos fearr (an breisluach a thugann dídeanaithe do AE);  

- an t-idirdhealú idir dídeanaithe agus imircigh;  

- critéir shoiléire maidir le dídeanaithe a dháileadh go cothrom i measc thíortha AE;  

- an tábhacht a bhaineann le treoirlínte comhchoiteanna maidir le bainistiú na himirce a chur 
chun feidhme agus córas cuótaí d’imircigh a chur chun feidhme lena ndéantar an 
Comhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES) a nascadh leis an dlúthpháirtíocht; an tábhacht 
a bhaineann le beartas níos éifeachtúla i gcoinne ionstraimiú na n-imirceach chun críoch 
polaitiúil agus le comhghníomhaíocht i gcoinne ionsaithe hibrideacha ach freisin cáineadh géar 
i gcoinne sheasamh an Choimisiúin a dhiúltaíonn do mhaoiniú a thabhairt do bhacainní fisiciúla 
a mheastar a bheith riachtanach;  

- ról tábhachtach na n-údarás áitiúil agus réigiúnach maidir le himircigh a lánpháirtiú agus maidir 
le hathrú meoin i dtreo teanga dhearfach agus teachtaireachtaí dearfacha a bhaineann leis an 
imirce;  

- tugadh aird ar leith in idirghabháil amháin ar mholtaí 7, 10, 27, 31 maidir le rochtain ar 
fhostaíocht, cearta comhionanna saothair, agus stádas a thabhairt chun rialtachta go mear;  

- iarradh go mbeidh ról tábhachtach agus méadaithe ag Frontex; 

- ba dhíol sásaimh do chomhalta moladh 40 maidir le tábhacht na dlúthpháirtíochta, ar comhalta 
é a chuir i bhfáth gurb ionann an Comhaontú agus leagan iomlán nua den chóras imirce agus 
chuir sé in iúl go raibh dóchas air go gcuirfí tús leis an gcaibidlíocht maidir leis na tograí 
reachtacha gan mhoill; 

- cuireadh béim ar an ngá atá le córas aonfhoirmeach agus trédhearcach um bhainistiú imirce 
atá bunaithe ar dhlúthpháirtíocht agus a thugann lán-urraim do chearta an duine; 

- an gá atá le haghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna na himirce; 

- an gá atá le bealaí sábháilte agus dlíthiúla a thairiscint ag a bhfuil sásra uathoibritheach um 
athshocrú agus cáineadh an fíoras go bhfuil ró-ualach ar stáit túslíne; 

- ba cheart do na moltaí deiridh a bheith cuimsitheach agus ba cheart na tuairimí agus na moltaí 
uile ó na foinsí éagsúla, lena n-áirítear an t-Árdán, a áireamh iontu; 

- an tábhacht a bhaineann le gnéithe seachtracha na himirce agus, go háirithe, leis na 
comhpháirtíochtaí le tríú tíortha, ar comhpháirtíochtaí iad atá chun tairbhe an dá thaobh; 

- cuireadh béim ar chosaint na dteorainneacha seachtracha agus ar an tslándáil – bagairt an 
ionstraimaithe/an chogaidh hibridigh; 

- cuireadh i bhfáth a thábhachtaí atá sé córas a sheachaint lena gcruthaítear tosca tarraingthe 
d’imircigh; 
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- maidir na saincheist na cosanta sealadaí, sonraítear le “ceadanna cónaithe de bhun an dlí 
náisiúnta” gur cheart do náisiúnaigh na hÚcráine filleadh ar a dtír a luaithe a bheidh deireadh 
leis an ngéarchéim.  

D’iarr an Cathaoirleach ar an Leas-Uachtarán freagairt a thabhairt ar an díospóireacht. Shoiléirigh an 
Leas-Uachtarán an méid seo a leanas:  

- is minic a bhíonn tosaíochtaí ilroinnte; níl cuir chuige/réitigh páirteacha bailí, ní mór gach gné 
a fhorbairt go cothrom agus a bheith athléimneach chun cabhrú le AE déileáil go héifeachtach 
agus ar bhealach inbhuanaithe le sreafaí imirce; tá sé thar a bheith tábhachtach an 
chothromaíocht cheart a bhaint amach idir freagracht agus dlúthpháirtíocht, trí theacht ar 
réitigh lena mbeifear in ann aghaidh a thabhairt ar riachtanais gach Ballstáit gan beann ar an 
suíomh geografach.  

- imirce dhlíthiúil – tá oibrithe oilte ag teastáil ón Eoraip in go leor réimsí amhail cúram sláinte, 
eacnamaíocht dhigiteach agus ghlas, cibearshlándail; tá sé tábhachtach an córas imirce dlíthiúil 
a eagrú chun riachtanais a oiriúnú don saineolas atá ar fáil agus d’acmhainní i dtíortha 
comharsanacha (le AE) chun compháirtíochtaí um scileanna agus tallanna a tháirgeadh. 

- D’fhógair an Leas-Uachtarán go nglacfadh an Coimisiún Eorpach tograí go han-luath chun an 
Treoir maidir le cosaint shealadach a ghníomhachtú, trí chosaint shealadach a chur ar fáil do 
dhaoine atá ag teacht ón Úcráin chun rochtain uathoibritheach ar shláinte, ar oideachas agus 
ar chóras tithíochta a thairiscint dóibh, trí cheadanna cónaithe a dheonú. Is bealach é an beart 
sin freisin chun cabhrú leis na Ballstáit ar an gcéad líne glactha agus is cuid de fhreagairt AE ar 
an gcogadh san Úcráin é. 

4. Ráitis deiridh ón iar-Chathaoirleach 

Thréaslaigh an t-iar-Chathaoirleach leis na saoránaigh as a ndúthracht agus a n-obair chrua. Chuir sé 
in iúl freisin go raibh sé dóchasach faoi thorthaí na Comhdhála. 

5. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 

Chuir an Cathaoirleach in iúl do na Comhaltaí go mbeadh an chéad chruinniú eile den Mheitheal ar siúl 
an 11 Márta 2022 in Strasbourg, agus thug sé chun suntais go n-iarrfar ar shaoránaigh a gcuid moltaí a 
phlé.   
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Iarscríbhinn: liosta na gcomhaltaí 

F. Uas. Carmelo ABELA An Chomhairle 
F. Uas. Arnoldas ABRAMAVICIUS An Chomhairle 
F. Uas Alessandro ALFIERI Parlaimintí Náisiúnta 
B. Uas Abir AL-SAHLANI Parlaimint na hEorpa 
F. Uas Konstantinos ANDREADAKIS Painéil saoránach Eorpach 
F. Uas Marc ANGEL Parlaimint na hEorpa 
F. Uas Malik AZMANI Parlaimint na hEorpa 
F. Uas Pernando BARRENA ARZA Parlaimint na hEorpa 
F. Uas Gunnar BECK Parlaimint na hEorpa 
F. Uas Magnus   BERNTSSON Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

B. Uas Marjolijn  BULK Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa 

F. Uas Jaroslav  BŽOCH Parlaimintí Náisiúnta 
F. Uas Luís  CAPOULAS SANTOS Parlaimintí Náisiúnta 
B. Uas. Liina CARR Páirtnéirí Sóisialta 
B. Uas Iness CHAKIR Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 
B. Uas. Laura Maria CINQUINI Painéil saoránach Eorpach 
B. Uas Gabriella CÍVICO An tSochaí Shibhialta 
F. Uas Angel DZHAMBAZKI Parlaimint na hEorpa 
B. Uas Karoline EDTSTADLER An Chomhairle 
B. Uas Julia EICHBERGER Painéil saoránach Eorpach 
F. Uas Joseph  ELLIS Parlaimintí Náisiúnta 
F. Uas Harris  GEORGIADES Parlaimintí Náisiúnta 
F. Uas Vasil GEORGIEV An Chomhairle 
B. Uas Elsie GISSLEGÅRD Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 
B. Uas Sunčana GLAVAK Parlaimint na hEorpa 
F. Uas Ľudovít  GOGA Parlaimintí Náisiúnta 
B. Uas Hafida GUELLATI Painéil saoránach Eorpach 
B. Uas Gabriela HEGENBERG Painéil saoránach Eorpach 
B. Uas Ylva JOHANSSON an Coimisiún Eorpach 
F. Uas Dimitris  KAIRIDIS Parlaimintí Náisiúnta 
F. Uas Jeroen LENAERS Parlaimint na hEorpa 
F. Uas Cees   LOGGEN Ionadaí áitiúil/réigiúnach 
B. Uas Oudekki  LOONE Parlaimintí Náisiúnta 
F. Uas Arminas  LYDEKA Parlaimintí Náisiúnta 
B. Uas Aurora MEJÍA ERRASQUÍN An Chomhairle 
B. Uas  Augusta  MONTARULI Parlaimintí Náisiúnta 
B. Uas Nathalie  OBERWEIS Parlaimintí Náisiúnta 
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F. Uas Oszkár  ÖKRÖS An Chomhairle 
F. Uas Philippe OLIVIER Parlaimint na hEorpa 

F. Uas Laurentiu  PLOSCEANU 
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa 

B. Uas Yoomi RENSTRÖM Coiste na Réigiún 
B. Uas Desislava SIMEONOVA Painéil saoránach Eorpach 
F. Uas Andrzej SKIBA Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 
B. Uas Sara SKYTTEDAL Parlaimint na hEorpa 
F. Uas Jordi SOLÉ Parlaimint na hEorpa 
B. Uas Petra  STEGER Parlaimintí Náisiúnta 
F. Uas Tuomas Heikki SUIHKONEN Painéil saoránach Eorpach 
B. Uas Kata TUTTO Coiste na Réigiún 
F. Uas Nils USAKOVS Parlaimint na hEorpa 
F. Uas Hubregt VERHOEVEN Painéil saoránach Eorpach 
F. Uas Dragan VOLAREVIĆ Painéil saoránach Eorpach 
F. Uas Krasimir ZLATINOV Painéil saoránach Eorpach 

 


