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TAIFEAD ACHOMAIR DEN SEACHTÚ CRUINNIÚ DEN MHEITHEAL UM IMIRCE  
 

Déardaoin, an 7 Aibreán 2022, 18:00-20:00 

 

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, Alessandro Alfieri, tús leis an gcruinniú, agus ghabh sé buíochas le Comhaltaí 
na Meithle as an bplé tairbheach a bhí ann ag an gcruinniú roimhe sin an 25 Márta 2022. Mhínigh sé 
go ndearnadh athbhreithniú ar na dréacht-tograí i ndlúthchomhar leis an Urlabhraí, tar éis an séú 
cruinniú den Mheitheal, chun na ráitis is comhthoiliúla a chur san áireamh.  

D’fhógair an Cathaoirleach gur measadh go raibh taifead achomair an chruinnithe roimhe sin a 
tionóladh an 25 Márta formheasta agus go n-aistreofar go gach teanga é agus go ndéanfar é a uaslódáil 
ar an ardán.  

2. Idirghabháil an Urlabhraí 

Chuir an tUrlabhraí fáilte roimh an bplé tairbheach a bhí ag an Meitheal roimhe seo, agus leag sé béim 
ar na príomhathruithe a moladh . Ansin thug sé cead cainte do shaoránach eile, ag a raibh roinnt moltaí 
maidir leis na dréacht-tograí athbhreithnithe: 

- I mbeart 3 den chéad togra, agus tagairt á déanamh do “imirce daoine oilte”, moladh tagairt 
a chur isteach do bheart 1 den dara togra, ós rud é go bhfuil nasc le beart 1.  

- I mbeart 5 den chéad togra, a bhaineann le faisnéis agus oideachas a chur ar fáil faoi ábhair a 
bhaineann leis an imirce, moladh tagairt do “cuimsiú” a chur isteach freisin. 

- Moladh teideal chuspóir an tríú togra a athrú, chun na bearta a léiriú ar bhealach níos fearr.  

Ghabh an Cathaoirleach buíochas leis an Urlabhraí as an idirghabháil a rinne sé, d’iarr sé ar na 
Comhaltaí machnamh a dhéanamh ar na moltaí sin.  

3. Na dréacht-tograí athbhreithnithe a chur i láthair agus a phlé, d’fhonn dréacht-tograí 
athbhreithnithe a thíolacadh don Seisiún Iomlánach an 8-9 Aibreán 2022 

Chuir an Cathaoirleach na dréacht-tograí athbhreithnithe i láthair, ag tabhairt mionsonraí ar na 
coigeartuithe go léir a tugadh isteach, ceann ar cheann.  

Sa phlé a lean é, rinneadh na moltaí seo a leanas: 

- Chuir comhaltaí na Meithle fáilte, ar an mórgóir, roimh na dréacht-tograí athbhreithnithe. 

- Bhí tacaíocht ghinearálta ann do na moltaí a thíolaic saoránach, mar a léirítear thuas. 

- D’iarr roinnt comhaltaí den Mheitheal tagairt shoiléir a chur isteach do ról na n-údarás áitiúil 
agus réigiúnach, agus ról eagraíochtaí na sochaí sibhialta, sa phróiseas lánpháirtithe.  
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- Mhol comhalta amháin, agus tacaíocht aige ó roinnt comhaltaí eile, go ndéanfaí tagairt do 
gháinneáil ar mhná agus ar leanaí sna bearta, agus tagairt á déanamh don chomhthéacs 
suntasach atá ann faoi láthair.   

Togra 1: 

- Rinneadh moladh chun an tagairt do “gníomhaireacht chomhtháite a chruthú” a scriosadh i 
mbeart 2 den chéad togra agus tosú le “cumhachtaí EURES a leathnú...” ar an bhforas go 
bhféadfadh comhlachtaí iomaíocha teacht as, ós rud é gur ann do EURES cheana féin agus gur 
chinn meastóireacht a rinneadh le déanaí gur bhain EURES le hábhar. Ina ionad sin, moladh 
“eintiteas Eorpach a chruthú” mar fhéidearthacht chun a chur in iúl gur cheart dúinn a bheith 
ag tógáil ar a bhfuil ann cheana féin.  Maidir leis an mbeart céanna, rinneadh ráiteas eile ar na 
focail “cothrom” agus “cóir” (“rochtain chomhionann agus cóir chomhionann maidir le 
margadh saothair AE”) a chur isteach.  

- Bhí plé ar an focal “comhchuibhiú” i mbeart 4 den chéad togra ós rud é nach bhfuil sé 
d’inniúlacht ag AE coinníollacha comhchuibhithe oibre a fhorchur, agus d’iarr roinnt comhaltaí 
go n-úsáidfí foclaíocht eile, mar shampla “íoschaighdeán maidir le dálaí oibre a 
chomhchuibhiú” nó “cóineasú aníos a chur chun cinn”. Chuir an tUrlabhraí i bhfáth gurb é a 
bhí i gceist anseo ná teorainn a chur le himirce inmheánach agus imirce daoine oilte in AE. 

- Mhol comhalta amháin freisin beart nua a chur isteach maidir le Córas Faisnéise Schengen 
agus bunachair sonraí náisiúnta a úsáid chun dul i ngleic le dúshaothrú na n-imirceach sa 
scáthgheilleagar.  

Togra 2: 

- Moladh “trí bhíthin comhaontuithe comhpháirtíochta” a chur isteach i mbeart 1 den dara 
togra.  

- D’iarr Comhalta amháin go ndéanfaí méadú ar neamhspleáchas Frontex a chur isteach i 
mbeart 2 den dara togra. Maidir leis an mbeart céanna, d’iarr Comhalta eile go gcuirfí “rialú” 
isteach chun “cosaint na dteorainneacha seachtracha go léir” atá ann cheana a chomhlánú. 
Ina theannta sin, moladh focail eile a chur ar an dara cuid den bheart chun soiléiriú a 
dhéanamh ar “ionsaithe hibrideacha ó thríú tíortha lena n-úsáidtear imircigh mar uirlisí” agus 
“sárú ar chearta an duine”.  

Togra 3: 

- Maidir le beart 1 den tríú togra, moladh “bearta uile-Aontais a fhorbairt” a chur in ionad 
“bearta reachtacha AE a fhorchur”, chun léiriú níos fearr a thabhairt ar phróiseas na mbeart 
reachtach nua.  

- I mbeart 2 den tríú togra, mhol comhalta amháin tagairt a dhéanamh do chúnamh do thríú 
tíortha bunaithe ar thaighde acadúil.  

Togra 4: 

- Maidir le beart 2 den cheathrú togra, d’iarr comhalta amháin machnamh a dhéanamh ar 
“foirmeacha eile dlúthpháirtíochta” a chur isteach chun go mbeadh cothromaíocht níos mó 
sna tograí. Maidir leis an bpointe sin, dúirt an Cathaoirleach go bhféadfadh sé sin 
comhréiteach cothrom a chruthú.  
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- Rinne comhalta amháin trácht ar bheart 3 de thogra 4, ar mheas sé go gcuireann na 
híoschaighdeáin maidir le glacadh le hiarrthóirí tearmainn a luaitear i dTreoir 2013/33/AE 
caighdeáin leordhóthanacha ar fáil cheana féin.  

- I mbeart 5 den cheathrú togra, mhol roinnt comhaltaí gan tagairt a dhéanamh do shainordú 
Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann a neartú, ag míniú gur atreisíodh an 
sainordú le déanaí.  

- I dtogra 4, mhol comhalta amháin freisin beart nua a chur isteach maidir le Ballstáit AE nach 
bhfuil páirteach i limistéar Schengen fós a chomhtháthú i limistéar Schengen.  

Togra 5: 

- I mbeart 1 den chúigiú togra, moladh béim a leagan ar ról na n-údarás áitiúil agus réigiúnach, 
agus ar ról eagraíochtaí na sochaí sibhialta.  

- Maidir le beart 2 den chúigiú togra, moladh “nuair is féidir, chun críoch féintuilleamaí” a chur 
isteach. Maidir leis an mbeart céanna, d’iarr comhalta amháin go scriosfaí “cáilíochtaí 
ábhartha” agus go gcuirfí isteach “bunaithe ar chóir chomhionann agus ar choinníollacha 
cuibhiúla oibre”.  

- D’iarr comhalta amháin freisin beart nua maidir le díchoiriúlú an chúnaimh dhaonnúil a 
chuireann eagraíochtaí neamhrialtasacha ar fáil. 

4. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 

Ghabh an Cathaoirleach buíochas le Comhaltaí na Meithle, thar ceann Dimitris Kairidis freisin, as a 
dtiomantas sa phróiseas agus as a dtuairimí.   
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Iarscríbhinn: Liosta de na comhaltaí atá cláraithe don chruinniú  

Teideal Céadainm Sloinne Comhpháirt 
F. Uas. Andy ELLUL an Chomhairle 
F. Uas. Arnoldas ABRAMAVIČIUS 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 Comhpháirtithe Sóisialta 
B. Uas. Iness CHAKIR Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 
B. Uas. Laura Maria CINQUINI  Painéil saoránach Eorpach 
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 
B. Uas. Maya DOBREVA an Chomhairle 

B. Uas. Sigge ERIKSSON 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 
F. Uas. Tamás SZILÁGYI an Chomhairle 
F. Uas. Philippe OLIVIER Parlaimint na hEorpa 



 

5 
 

F. Uas. Laurentiu  PLOSCEANU  Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa 

B. Uas. Yoomi RENSTROM Coiste na Réigiún 
F. Uas. Milosh  RISTOVSKI An tSochaí Shibhialta 
B. Uas. Desislava SIMEONOVA  Painéil saoránach Eorpach 
F. Uas. Andrzej SKIBA Painéil saoránach náisiúnta/imeachtaí 
B. Uas. Sara SKYTTEDAL Parlaimint na hEorpa 
F. Uas. Jordi SOLÉ FERRANDO 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 VOLAREVIC  Painéil saoránach Eorpach 
F. Uas. Krasimir ZLATINOV  Painéil saoránach Eorpach 

 


