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TAIFEAD ACHOMAIR 

 
Meitheal um Gheilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist 

 
Faoi chathaoirleacht Iratxe García Pérez, Parlaimint na hEorpa  

 
7 Aibreán 2022 18.00-20:00 

 
1) Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach 

Tionóladh an cruinniú i bhformáid hibrideach agus rinneadh sruthú gréasáin air. Thug an cathaoirleach 
isteach na dréacht-tograí athbhreithnithe a scaipeadh an lá roimh an gcruinniú. Shonraigh sí go 
ndearnadh an doiciméad a choigeartú i gcomparáid leis an leagan a scaipeadh níos luaithe an 
tseachtain sin tar éis comhairliúcháin dhéthaobhacha agus go raibh súil aici, mar thoradh ar na 
hathruithe deireanacha sin, go mbeadh glacadh ag na páirtithe uile leis an gcomhréiteach. Thug sí dá 
haire go raibh go leor obair chrua déanta chuige sin, chun na moltaí ó na saoránaigh agus an clár oibre 
láidir sóisialta a bhí ann a choimeád ar lámh amháin, agus ag an am céanna go raibh gnéithe ann a 
d’iarr Comhaltaí eile den Mheitheal chun comhréiteach cothrom a bhaint amach.  

 
2) Idirghabháil an Urlabhraí agus an Leas-Urlabhraí 

Thug an t-urlabhraí dá aire an obair chrua a rinne an Cathaoirleach agus a foireann agus thug sé le fios 
gurb é an rud is tábhachtaí do na saoránaigh ná gur fhan an clár oibre sóisialta láidir a tháinig as a 
moltaí sna tograí, rud a bhí fós amhlaidh. Maidir leis na hathruithe is déanaí, chuir sí in iúl go láidir 
nach mbeadh an Comhlacht Comhairleach Iomaíochais atá beartaithe ionadaíoch ar na saoránaigh go 
léir, mar nach gnách go ndéanann comhpháirtithe sóisialta ionadaíocht orthu siúd atá as obair. Chuir 
an leas-urlabhraí in iúl go bhféadfaí féachaint ar an dá abairt ag deireadh an réamhrá a cuireadh leis 
an dréacht is déanaí mar dhúshlán don chomhaontú ginearálta a bhí ann idir na moltaí ón bPainéal 
Saoránach Eorpach agus ó na Painéil Saoránach Náisiúnta éagsúla ó na Saoránaigh. D’fháiltigh sé 
freisin roimh roinnt moltaí doiléire ó Phainéal na hIodáile nach raibh sa leagan is déanaí den téacs a 
thuilleadh 
 

3) Idirphlé ar na dréacht-tograí athbhreithnithe, de réir na hiarscríbhinne, d’fhonn dréacht-
tograí athbhreithnithe a thíolacadh do Sheisiún Iomlánach an 8-9 Aibreán 2022  

Chuir formhór mór na bhFeisirí fáilte roimh an gcomhréiteach a thíolaic an Cathaoirleach agus ghabh 
siad buíochas leis na saoránaigh agus leis an gCathaoirleach as an obair dhian a rinne siad. Ag an am 
céanna thug formhór na gcainteoirí dá n-aire gur comhréiteach a bhí sa téacs agus go raibh eilimintí 
ann a thaitin leo agus gnéithe nár thaitin leo. Ina theannta sin, mhol roinnt Feisirí athruithe a 
dhéanamh ar an téacs. D’áitigh an Cathaoirleach nár cheart go n-athródh aon athruithe cothromaíocht 
an téacs, ós rud é gur comhréiteach caolchúiseach a bhí ann agus gur ghá teacht ar chomhthoil maidir 
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leis na hathruithe sin le linn an chruinnithe féin. Comhaontaíodh na hathruithe seo a leanas le linn an 
chruinnithe: 

- Coigeartú a dhéanamh ar Thogra 2 Beart XX (Seiceáil Iomaíochais) chun comhionannas inscne 
agus Comhaontú Pháras a chur san áireamh, chomh maith le rialachas an Chomhlachta 
Éagsúlachta Iomaíochais atá beartaithe a leathnú chun an tsochaí shibhialta eagraithe a chur 
san áireamh freisin.  

- Cuspóir Thogra 1 a choigeartú chun labhairt faoi ‘mhachnamh’ seachas ‘gan neamhaird a 
dhéanamh’ na haistrithe glasa agus digiteacha; 

- ‘táirgeadh agus tomhaltas áitiúil’ a chur isteach i dTogra 1 Beart I; 
- An focal ‘athchoigeartú’ a athrú go “athbhreithniú” i dTogra 1 Beart III; 
- Agus tagairt á déanamh do na ceithre shaoirse atá i dTogra 2 Beart XIX (‘daoine’ agus 

‘caipiteal’); 
- beart chun go labhrófaí faoi ‘shaorghluaiseacht oideachais’ a chur san áireamh (i dtogra V); 

agus 
- Tagairtí a chur isteach don Ardán Digiteach Ilteangach do Thogra V Bearta VIII agus IX.  

 
Ina theannta sin mhol roinnt Feisirí feabhas a chur ar thrédhearcacht sa doiciméad deiridh maidir 
le tagairt a dhéanamh do bhearta a tháinig as plé na Meithle.  

 
4) Ráitis deiridh ón gCathaoirleach  

 
Ghabh an cathaoirleach buíochas le gach duine as a ndearcadh cuiditheach agus go háirithe as an obair 
dhian a rinne siad sa suíomh deacair seo. D’fhógair sí na coigeartuithe a bhí le déanamh sa doiciméad 
deiridh agus d’iarr sí ar na cainteoirí go léir tacú leis an doiciméad, leis na hathruithe a rinneadh tar 
éis na Meithle, i Seisiún Iomlánach Dé Sathairn an 9 Aibreán.  
Ghabh an tUrlabhraí buíochas le gach duine as a rannpháirtíocht dhearfach agus d’fháiltigh sé roimh 
an gcoigeartú i rialachas an Chomhlachta Chomhairligh Eorpaigh Iomaíochais. 
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IARSCRÍBHINN. Liosta de chomhaltaí na Meithle um Gheilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus 
poist 
 

Cathaoirleach:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlaimint na hEorpa) 
Urlabhraí: 
Leas-Urlabhraí 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

 
Teideal: Céadainm Sloinne Comhchuid 

An 
tUasal Vincenzo   AMENDOLA An Chomhairle 

Bean 
Uasal Clotilde   ARMAND Ionadaí Áitiúil/Réigiúnach 

Bean 
Uasal Manon AUBRY Parlaimint na hEorpa 

Bean 
Uasal Regina BASTOS Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Bean 
Uasal Nicola BEER Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal Markus BEYRER Comhpháirtithe Sóisialta  

Bean 
Uasal Gabriele BISCHOFF Parlaimint na hEorpa 

Bean 
Uasal Maret Michaela BRUNNERT Painéil saoránach Eorpach 

An 
tUasal Christian  BUCHMANN Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Jan CHLUP Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Bean 
Uasal  Rosianne  CUTAJAR Parlaimintí náisiúnta 

Bean 
Uasal Helena DALLI An Coimisiún Eorpach 

Bean 
Uasal Elisa  GAMBARDELLA An tsochaí shibhialta 

Bean 
Uasal Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal Wopke HOEKSTRA An Chomhairle 

An 
tUasal Roman HAIDER Parlaimint na hEorpa 

Bean 
Uasal Eveliina  HEINÄLUOMA Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Michiel HOOGEVEEN Parlaimint na hEorpa 
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Bean 
Uasal Meira  HOT Parlaimintí náisiúnta 

Bean 
Uasal 

Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Painéil saoránach Eorpach 

Bean 
Uasal Marina KALJURAND Parlaimint na hEorpa  

An 
tUasal Siim  KALLAS Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Joémy LINDAU Painéil saoránach Eorpach 

An 
tUasal Stefano  MALLIA Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 

hEorpa 
Bean 
Uasal Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlaimintí náisiúnta 

Bean 
Uasal Mairead MCGUINNESS An Coimisiún Eorpach 

Bean 
Uasal  Andreja METELKO-ZGOMBIC An Chomhairle 

Bean 
Uasal Roberta METSOLA Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal Radu-Mihai  MIHAIL Parlaimintí náisiúnta 

Bean 
Uasal Lucía  MUÑOZ Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Siegfried MUREȘAN Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal Niklas Hendrik NIENASS Parlaimint na hEorpa 

Bean 
Uasal Leverne NIJMAN Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Bean 
Uasal Marina  NIKOLAOU Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Władysław  ORTYL Coiste na Réigiún 

An 
tUasal Kacper PAROL Painéil saoránach Eorpach 

Bean 
Uasal Sirpa PIETIKÄINEN Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal Neale  RICHMOND Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Vibe RØMER WESTH An Chomhairle 

An 
tUasal Oliver  RÖPKE 

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa 

An 
tUasal Christophe ROUILLON Coiste na Réigiún 
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An 
tUasal Vladimír ŠORF Painéil saoránach Eorpach 

An 
tUasal Eoin STAFFORD Painéil saoránach Eorpach 

An 
tUasal Andres SUTT An Chomhairle 

Bean 
Uasal  Katja TRILLER VRTOVEC An Chomhairle 

Bean 
Uasal Els  VAN HOOF Parlaimintí náisiúnta 

Bean 
Uasal Monika VANA Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal  Luca VISENTINI Comhpháirtithe Sóisialta 

Bean 
Uasal Ružica  VUKOVAC Parlaimintí náisiúnta 

 


