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TAIFEAD ACHOMAIR DEN SEÚ CRUINNIÚ DEN MHEITHEAL UM IMIRCE  
 

Dé hAoine, an 25 Márta 2022, 9:00 –11:30 agus 14:00 – 16:00 

 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach  

Cathaoirligh chomhleantacha: Alessandro Alfieri, comhalta de Sheanad na hIodáile, an Iodáil; Dimitris 

Kairidis, comhalta den Pharlaimint Heilléanach, an Ghréig 

Chuir an Cathaoirleach, an tUas. Alfieri, tús leis an bpointe. Mhínigh sé gur dréachtaíodh dréacht-

tograí i ngach ceann de na trí bhraisle ((i) imirce dhleathach, (ii) imirce neamhrialta, (iii) tearmann, 

lánpháirtiú), agus go ndearnadh gach dréacht-togra a struchtúrú le cuspóir ginearálta agus sraith 

beart, agus gach beart ag tagairt go díreach do mholtaí na saoránach. Mhínigh sé gur ullmhaíodh na 

dréacht-tograí leis an dá Chathaoirleach chomhleantacha, an t-urlabhraí agus an leas-urlabhraí, le 

tacaíocht ón Rúnaíocht Choiteann.  

Chuir an Cathaoirleach in iúl go rabhthas ag iarraidh, leis na dréacht-tograí, meas a léiriú ar an mbrí 

agus ar an meon atá sna moltaí ón bPainéal Eorpach agus ón bPainéal Náisiúnta Saoránach agus 

mheabhraigh sé gurbh é an aidhm a bhí leis an comhdhearcadh is mó ab fhéidir a bhaint amach maidir 

leis na dréacht-tograí.   

Chuir an Cathaoirleach comhaltaí na Meithle ar an eolas freisin faoi phainéal náisiúnta saoránach na 

hIodáile, a chríochnaigh a chuid oibre le déanaí, agus chuir sé na trí mholadh a bhaineann le 

saincheisteanna imirce i láthair.  

D’fhógair an Cathaoirleach gur measadh taifead achomair an chruinnithe roimhe sin, a tionóladh an 

11 Márta 2022, a bheith formheasta agus go n-aistreofar go gach teanga é agus go ndéanfar é a 

uaslódáil ar an ardán. 

2. Idirghabháil an Urlabhraí 

D’fháiltigh an tUrlabhraí roimh an bplé dearfach a bhí ann leis na Cathaoirligh chomhleanúnacha chun 

obair a dhéanamh ar na dréacht-tograí, agus bhí súil aige go mbeadh plé tairbheach ann sa Mheitheal.  

3. Cur i láthair ó Iar-Chathaoirleach na rannchuidithe ar an ardán digiteach ilteangach 

Chuir an t-iar-Chathaoirleach, an tUasal Kairidis, fáilte roimh an dul chun cinn a rinneadh sa Mheitheal, 

agus d’aithin sé an spreagadh nua a d’eascair as an méid a thit amach san Úcráin agus as géarchéim 

na ndídeanaithe. Ina theannta sin, labhair sé go dearfach ar léiriú na dlúthpháirtíochta i ndáil leis sin.  

Rinne an tUasal Kairidis achoimre ar an méid a léiríodh sa tuarascáil ardáin is déanaí, de réir bhraislí 

na Meithle: 

- Maidir leis an imirce dhleathach, díríonn rannchuidithe go príomha ar an ngá atá le beartas 

imirce rathúil mar aon le lánpháirtiú níos fearr, mar shampla trí chláir ollscoile, chomh maith 

le tuilleadh faisnéise agus oideachais. Ina theannta sin, luadh freisin gur gá an scéal a athrú 

chun béim a leagan ar na buntáistí dearfacha a bhaineann leis an imirce. 
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- Maidir leis an imirce neamhrialta, iarrann na rannchuidithe go ndéanfar teorainneacha talún 

agus mara na hEorpa a chosaint níos fearr, le breis tacaíochta do Bhallstáit atá ar 

theorainneacha AE. Déantar machnamh sna rannchuidithe freisin ar conas dul i ngleic le 

hionsaithe amhail ionsaithe hibrideacha na Bealarúise. Ina theannta sin, luaitear freisin gur gá 

aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna na himirce agus cabhrú le tíortha tionscnaimh trí 

chabhair um fhorbairt níos fairsinge agus níos fearr a chur ar fáil a mbeidh gníomhaíochtaí 

trédhearcacha agus nithiúla mar thoradh orthu. Déantar tagairt sna tuairimí a cuireadh ar an 

ardán don imirce aeráide freisin.  

- Maidir le tearmann agus imeascadh, iarrtar sna rannchuidithe go mbeadh comhbheartas 

imirce ann a bheadh bunaithe ar dhlúthpháirtíocht agus cearta an duine, ar urraim do chearta 

an duine agus ar an dlí, agus ar bheartas éifeachtúil maidir le filleadh do dhaoine nach 

bhfaigheann stádas tearmainn.  

4. Tíolacadh na ndréacht-tograí, agus plé orthu, de réir an bhraislithe atá i gceangal leis seo, d’fhonn 

dréacht-tograí a thíolacadh do Sheisiún Iomlánach an 26 Márta 2022 

D’fháiltigh comhaltaí na Meithleacha roimh na dréacht-tograí, agus chinn siad go raibh siad dílis do na 

moltaí ó shaoránaigh na hEorpa. Tríd is tríd, thacaigh siad leis an gcuid is mó díobh agus chuir siad a 

dtuairimí agus a mbarúlacha in iúl beart ar bheart:  

  

Braisle I, an imirce dhleathach – Dréacht-togra 1 

Beart 1: níor cuireadh aon tuairimí in iúl.  

Beart 2: iarradh an dréachtú a dhéanamh níos nithiúla, trí thagairt a dhéanamh do na 

Comhpháirtíochtaí Tallainne.    

Beart 3: rinneadh moltaí chun an dréachtú a fheabhsú, mar shampla trí thagairt a dhéanamh do 

‘cháilíochtaí ábhartha’ agus trí ‘fheidhmiú’ an ‘chárta ghoirm’ a fheabhsú.  Pléadh freisin an gá le dul i 

ngleic le himirce daoine oilte ó thríú tíortha.  

Beart 4: leagadh béim ar an nasc le beart 2. Pléadh an focal ‘scagadh’ a athrú go ‘comhoiriúnú soláthair 

agus éileamh ar scileanna’, chun léiriú níos fearr a dhéanamh ar a bhfuil i gceist leis. Luadh freisin an 

gá atá le béim níos fearr a chur ar an gné ‘ar líne’ de. 

Beart 5: bhí plé ann faoi ról na gceardchumann, agus moladh ann ‘ar an leibhéal náisiúnta’ a chur leis 

an bhfoclaíocht atá ann cheana maidir le ‘ar an leibhéal trasnáisiúnta’, chun tagairt a dhéanamh do 

chearta oibrithe  agus tagairt nua don téarma ‘comhchuibhiú’ a aimsiú.   

Beart 6: rinneadh trácht ar an bhfoclaíocht a dhéanamh níos dearfaí.  

Beart 7: chun brí na moltaí ó na saoránaigh a léiriú ar bhealach níos fearr, moladh go gcoinneofaí an 

togra seo sa tríú braisle.  

Braisle II, an imirce neamhrialta – Dréacht-togra 1 
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Beart 1: moladh an beart seo a bhogadh síos, agus é a chumasc le beart 3. Rinneadh roinnt moltaí 

maidir le dréachtú freisin, e.g. ‘chun cosaint gach teorann seachtraí a áirithiú’ a chur isteach chun 

foclaíocht an mholta ó na saoránaigh a léiriú. Leagadh béim freisin ar thagairt a dhéanamh do 

chuntasacht Frontex.  

Beart 2: moladh go gcuirfí an focal ‘sóisialta’ leis an ‘forbairt eacnamaíoch’ atá ann cheana. Phléigh 

roinnt comhaltaí freisin an raibh sé ábhartha tagairt do ‘bheartais trádála chóra agus chothroma’ a 

chur isteach. Chuir an Cathaoirleach in iúl go bhfuil an plé sin faoi shainchúram meitheal eile (an 

tAontas sa domhan), agus gur cheart don mheitheal seo díriú ar an imirce i gcónaí. 

Braisle II, an imirce neamhrialta – Dréacht-togra 2 

Beart 1: mhol roinnt comhaltaí tagairt do ‘grúpaí leochaileacha’ a chur isteach. 

Beart 2: Rinneadh moladh chun a shonrú gur cheart go dtagródh ‘lánpháirtiú’ d’imircigh rialta agus do 

dhídeanaithe rialta agus ‘filleadh/aisdúichiú’ d’imircigh neamhrialta. Luadh freisin ról na n-údarás 

ábhartha áitiúil agus réigiúnach, chomh maith leis an tsochaí shibhialta.  

Braisle III, an tearmann, an lánpháirtiú – Dréacht-togra 1 

Rinne roinnt comhaltaí trácht ar an bhfoclaíocht a úsáidtear i dteideal an chuspóra ghinearálta, ag 

tagairt d’fhochiall diúltach an téarma ‘comhroinnt dualgas’ i mBéarla.  

Beart 1: moladh tagairt a chur isteach d’urramú an dlí inmheánaigh, chomh maith leis an ngá atá ann 

dlús a chur leis an bpróiseas glactha d’iarrthóirí tearmainn. Lena n-áirítear tagairt do fheabhas a chur 

ar thrédhearcacht agus ar chuntasacht; bhí plé ann freisin faoi ról Frontex agus nósanna imeachta 

scagtha ag an teorainn sheachtrach. 

Beart 2: Cuireadh roinnt amhrais in iúl maidir leis an mbeart sin, i bhfianaise an dul chun cinn atá 

déanta maidir le cur chun feidhme Threoir 2013/33. Rinne Leas-Uachtarán an Choimisiúin Schinas 

idirghabháil chun an cás a shoiléiriú, dúirt sé nach bhfuil na dálaí eacnamaíocha agus sóisialta 

comhchuibhithe sna Ballstáit éagsúla, dá bhrí sin ní bheadh rialachán indéanta agus, uaidh sin, mhol 

sé an fhoclaíocht seo a leanas: feabhas a chur ar na caighdeáin íosta maidir le glacadh le hiarrthóirí 

tearmainn a leagtar síos i dTreoir 2013/33 trí bhearta reachtacha níos láidre chun feabhas a chur ar 

shaoráidí glactha agus ar chóiríocht. 

Beart 3: moladh go gcuirfí ‘ionadú a dhéanamh ar’ in ionad ‘athchuairt a thabhairt ar’ agus go n-

athrófaí an frása ‘comhroinnt dualgas’ go ‘dlúthpháirtíocht agus cion cothrom na freagrachta’. Luaigh 

comhalta amháin gur cheart go mbeadh an dlúthpháirtíocht deonach, ós rud é gur léiríodh le taithí 

2015 nach mbíonn feidhm ach leis an dlúthpháirtíocht dheonach agus gur féidir leis an 

dlúthpháirtíocht foirmeacha éagsúla a ghlacadh freisin, ní hamháin i gcás athdháileadh na n-imirceach; 

leag Ballstáit eile béim ar an ngá atá leis an dlúthpháirtíocht agus athdháileadh iarrthóirí tearmainn i 

measc na mBallstát.  

Beart 4: chomh maith leis an bhfrása ‘mionaoisigh neamhthionlactha’, moladh tagairt a chur isteach 

do ‘gach mionaoiseach’.  
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Beart 5: moladh tagairt a chur isteach do mhéadú acmhainní airgeadais agus daonna, agus do chumais 

bhainistíochta.  

Braisle III, an tearmann, an lánpháirtiú – Dréacht-togra 2 

Mar gheall ar shrianta ama, pléadh bearta 1 agus 2 le chéile. 

Beart 1: luadh an gá atá le tagairt a chur isteach do ‘gníomhaíochtaí’, chomh maith leis an dréachtú 

‘cúrsaí lánpháirtithe’ atá ann faoi láthair.  

Beart 2: measadh go raibh gá leis an raon feidhme geografach ‘ar fud an Aontais’ a chur leis.  

Chomh maith leis an idirghabháil thuasluaite maidir le saincheist shonrach na gcoinníollacha glactha, 

leag an Leas-Uachtarán Schinas béim freisin ar an tábhacht a bhaineann leis an Treoir um Chosaint 

Shealadach a cuireadh i ngníomh trí chinneadh stairiúil d’aon toil ó na Ballstáit sa Chomhairle Ceartais 

agus Gnóthaí Baile an 3 Márta lena dtugtar ‘rochtain uathoibríoch, láithreach agus 

neamhchoinníollach ar an oideachas, ar an tsláinte, ar an margadh fostaíochta agus ar cheadanna 

cónaithe’. Sa dara céim atá ann faoi láthair, dírítear ar mhaoiniú (EUR 3.5 billiún) a chruthú agus a 

shlógadh in éineacht leis na Ballstáit, ar coinníollacha inbhraite iad chun an Treoir a chur chun feidhme. 

Ina theannta sin, leag an Leas-Uachtarán béim ar rannchuidiú tábhachtach na n-imirceach maidir leis 

an córas sóisialta Eorpach a athbheochan, borradh a chur faoi mhargaí saothair na hEorpa agus faoin 

ngeilleagar agus chun scileanna a aimsiú in earnálacha atá ar aon dul le riachtanais na mBallstát. 

D’fhéadfadh sé gur deis don Eoraip a bheadh sna conairí dleathacha don imirce. Dheimhnigh an Leas-

Uachtarán go bhfuil an Coimisiún réidh chun obair dhearfach a dhéanamh ar mholtaí na Comhdhála 

sa réimse seo. Chuir an Leas-Uachtarán in iúl go láidir gurb iad na tograí reachtacha faoin gComhshocrú 

an bealach chun ár sprioc a bhaint amach, sprioc ‘ina bhfuilimid inár n-ailtirí ar thodhchaí comhchórais 

Eorpaigh tearmainn agus imirce, seachas inár gcomhraiceoirí dóiteáin le linn géarchéimeanna imirce’.  

5. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 

Ghabh an Cathaoirleach buíochas le Comhaltaí na Meithle as a rannchuidithe, agus d’fhógair sé go 

ndéanfaí athbhreithniú ar na tograí chun na tuairimí is comhthoiliúla a chur san áireamh, i bhfianaise 

plé ag an gcéad chruinniú eile de chuid na Meithleacha.   
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Iarscríbhinn: liosta de na comhaltaí atá cláraithe don chruinniú  

F. Uas. Fabian PSAILA 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 Eorpacha 

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 saoránach náisiúnta/imeachtaí 

B. Uas. Laura Maria CINQUINI  Painéil saoránach Eorpacha 

F. Uas. Angel DZHAMBAZKI Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Karoline EDTSTADLER an Chomhairle 

B. Uas. Julia EICHBERGER  Painéil saoránach Eorpacha 

F. Uas. Joseph  ELLIS Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Harris  GEORGIADES Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Vasil GEORGIEV an Chomhairle 

F. Uas. Sigge Eriksson Painéil saoránach náisiúnta/imeachtaí 

B. Uas. Sunčana GLAVAK Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Ľudovít  GOGA Parlaimintí náisiúnta 

B. Uas. Hafida GUELLATI Painéil saoránach Eorpacha 

B. Uas. Gabriela HEGENBERG  Painéil saoránach Eorpacha 

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. Oszkár  ÖKRÖS  an Chomhairle 

F. Uas. Philippe OLIVIER Parlaimint na hEorpa 

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

B. Uas. Yoomi RENSTROM Coiste na Réigiún 

F. Uas. Milosh  RISTOVSKI An tSochaí Shibhialta 
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B. Uas. Desislava SIMEONOVA  Painéil saoránach Eorpacha 

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 Eorpacha 

B. Uas. Kata TUTTO Coiste na Réigiún 

F. Uas. Nils USAKOVS Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Hubregt VERHOEVEN  Painéil saoránach Eorpacha 

F. Uas. Dragan VOLAREVIC  Painéil saoránach Eorpacha 

F. Uas. Krasimir ZLATINOV  Painéil saoránach Eorpacha 

 


