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Tuarascáil achomair ar an naoú cruinniú de Bhord Feidhmiúcháin  

na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa 

Dé Máirt, an 5 Aibreán 2022 

11.00-12.30, suíomh Pharlaimint na hEorpa (seomra R3.1, cruinniú hibrideach) 

Na rannpháirtithe: féach, le do thoil, liosta na rannpháirtithe san iarscríbhinn. 

Achoimre agus conclúidí: 
 

An 5 Aibreán 2022, thionóil Bord Feidhmiúcháin na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa an 
naoú cruinniú dá chuid i bhformáid hibrideach. Ina gcomhchathaoirligh ar an gcruinniú, bhí 
an Feisire de chuid Pharlaimint na hEorpa Guy VERHOFSTADT, Státrúnaí na Fraince um 
Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh, Clément BEAUNE agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin um 
Dhaonlathas agus um Dhéimeagrafaíocht, Dubravka ŠUICA. 
 

D’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin an clár oibre do Sheisiún Iomlánach na Comhdhála a 
bheidh ar siúl an 8-9 Aibreán.  
 

D’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin féilire athbhreithnithe na Comhdhála, lena n-áirítear 
Seisiún Iomlánach breise den Chomhdháil a bheidh ar siúl an 29-30 Aibreán. Ina theannta sin, 
dhearbhaigh an Bord Feidhmiúcháin go dtionólfaí ‘imeacht aiseolais’ do shaoránaigh i 
bhfómhar na bliana seo agus go mbeadh lámh ag Parlaimint na hEorpa, Comhairle 
an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach sa mhéid sin.  
 

Ar deireadh, thug na Comhchathaoirligh soiléiriú don Bhord Feidhmiúcháin maidir le próiseas 
na Comhdhála, anuas go dtí an 9 Bealtaine (maidir le moltaí na bPainéal Saoránach a athrú 
go Tograí Iomlánacha, go háirithe maidir le ról na nGrúpaí Oibre agus mar a dhéanfaí 
measúnú ar chomhthoil sa Seisiún Iomlánach) agus ón 9 Bealtaine i leith (maidir leis an obair 
leantach atá le déanamh ag institiúidí an Aontais i ndáil le toradh deiridh na Comhdhála, gach 
ceann acu laistigh dá réimse inniúlachtaí féin agus i gcomhréir leis na Conarthaí). 
 

1. Formhuiniú an chláir oibre atá beartaithe don Seisiún Iomlánach a bheidh ar siúl 
an 8-9 Aibreán 2022 

Dubravka Šuica (comhchathaoirleach) a rinne cathaoirleacht ar an bpointe seo den chlár 
oibre. Chuir sí i bhfios go láidir gur cheart ardleibhéal rannpháirtíochta an lucht 
cinnteoireachta a léiriú ag an Seisiún Iomlánach, seisiún a bhí le bheith fisiciúil go hiomlán, 
trína áirithiú go mbeadh slua níos mó i láthair sa seomra tionóil. Arna iarraidh sin do dhuine 
de Chathaoirligh na nGrúpaí Oibre, soiléiríodh go bhféadfaí níos mó cruinnithe de na 
Meithleacha a eagrú, ar bhonn an-eisceachtúil, dá gcinnfeadh an Cathaoirleach agus 
an tUrlabhraí amhlaidh.  
 

Fógraíodh go scaipfí seicheamh na ndíospóireachtaí a bheadh ar bun le linn an tSeisiúin 
Iomlánaigh díreach tar éis chruinniú an Bhoird Feidhmiúcháin. 
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Conclúid: 

D’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin an clár oibre do Sheisiún Iomlánach na Comhdhála 
a bheidh ar siúl an 8-9 Aibreán. 

 

2. Formhuiniú fhéilire athbhreithnithe na Comhdhála 

Guy Verhofstadt (comhchathaoirleach) a rinne cathaoirleacht ar an bpointe seo den chlár 
oibre; thug sé le fios go bhfuil Seisiún Iomlánach breise den Chomhdháil (an 29 agus 
an 30 Aibreán) san fhéilire anois. Tá sé i gceist go n-áireofaí sa Seisiún Iomlánach seo 
cruinnithe de na comhchodanna chun na dréacht-tograí a mheasúnú, agus cruinnithe 
iomlánacha chun an comhdhearcadh maidir leis na tograí a mheasúnú.  

Tharraing an Cathaoirleach anuas an t-imeacht polaitiúil deiridh, a bheidh ar siúl 
an 9 Bealtaine, nuair a thabharfaidh na Comhchathaoirligh tuarascáil chríochnaitheach na 
Comhdhála don triúr Uachtarán. Dúirt an tUasal Verhofstadt go raibh sé ag súil go dtiocfadh 
an triúr Uachtarán ar chomhdhearbhú. 

Mhínigh an Cathaoirleach nach bhfuil dáta beacht socraithe fós don imeacht aiseolais – ag a 
dtabharfaidh na trí institiúid aiseolas do na saoránaigh faoin obair leantach – ach go bhfuiltear 
ag súil go mbeidh sin ann i bhfómhar na bliana seo.  

Dúirt Dubravka Šuica (comhchathaoirleach) go raibh an t-imeacht aiseolais sin san fhéilire ó 
thús agus go raibh tábhacht thar na bearta ag baint lena chuspóir i.e. na saoránaigh a chur ar 
an eolas faoin obair leantach a ghabhann leis an gComhdháil agus le gealltanais na nInstitiúidí 
i ndáil leis an obair sin. Thairis sin, mhínigh sí go mbeadh Seisiún Iomlánach na Comhdhála 
an 29 agus an 30 Aibreán tábhachtach ó thaobh teacht ar chomhaontú maidir leis na tograí. 

Maidir leis an malartú tuairimí a bhí ag comhaltaí agus ag breathnóirí an Bhoird Feidhmiúcháin 
ina dhiaidh sin, tharla an méid seo a leanas:  

• Dúirt roinnt comhaltaí, agus iad corraithe go maith faoi, nár tionóladh aon chruinniú 
den Bhord Feidhmiúcháin ó mhí na Nollag 2021. 

• Pléadh clár féideartha agus sonraí eile don imeacht deiridh a bheidh ar siúl 
an 9 Bealtaine. 

• Luadh freisin a thábhachtaí atá sé a áirithiú go mbeadh Seisiúin Iomlánacha na 
Comhdhála tarraingteach do na Feisirí go léir a bheidh i láthair. Ar mhaithe leis an 
rannpháirtíocht sin a áirithiú, is ceart é a bheith soiléir go mbaineann breisluach lena 
mbeidh le rá ag na Feisirí. 

• Cuireadh i bhfios go láidir freisin nach mór cruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin a 
chur ar siúl idir Seisiún Iomlánach deireanach na Comhdhála agus an t-imeacht deiridh 
féin. 

• Dearbhaíodh a thábhachtaí atá sé go dtabharfadh na trí Institiúid aiseolas do na 
saoránaigh níos déanaí sa bhliain. 

• Arna iarraidh sin do chomhalta amháin den Bhord Feidhmiúcháin, comhaontaíodh an 
tagairt don imeacht aiseolais san fhéilire a shoiléiriú – mar aiseolas do shaoránaigh ó 
na trí Institiúid maidir le toradh na Comhdhála. 
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Ina theannta sin, dhearbhaigh an Cathaoirleach go mbeadh dhá chruinniú le cois ag 
an mBord Feidhmiúcháin i.e. ceann roimh Sheisiún Iomlánach deireanach na Comhdhála agus 
ceann eile roimh an imeacht deiridh an 9 Bealtaine.  

Léirigh Clément Beaune (comhchathaoirleach) go bhfuil sonraí an 9 Bealtaine á bplé faoi 
láthair ag Parlaimint na hEorpa, ag an gCoimisiún Eorpach agus ag an gComhairle agus go 
gcuirfear an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas faoi na sonraí sin tráth is faide anonn. Níl a 
mbeidh le rá ag na trí Uachtarán ag an imeacht seo socraithe go fóill. Chomhaontaigh sé 
filleadh ar an mBord Feidhmiúcháin i dtaobh an ábhair seo roimh an imeacht deiridh, agus 
dhearbhaigh sé go raibh sé i bhfách le himeacht aiseolais de chuid na nInstitiúidí a bheith ann 
amach san fhómhar. 

Conclúid:  
D’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin féilire athbhreithnithe na Comhdhála, lena 
n-áirítear seisiún iomlánach breise den Chomhdháil a bheidh ar siúl an 29-30 Aibreán. Ina 
theannta sin, dhearbhaigh an Bord Feidhmiúcháin go dtionólfaí ‘imeacht aiseolais’ do 
shaoránaigh i bhfómhar na bliana seo agus go mbeadh lámh ag Parlaimint na hEorpa, 
Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach sa mhéid sin.  
 

3. Ó Mholtaí na Saoránach go Tograí don Suí Iomlánach: staid na himeartha 

Clément Beaune (comhchathaoirleach) a rinne cathaoirleacht ar an bpointe seo den chlár 
oibre. I bhfianaise na bpríomhphrionsabal modheolaíochta a chomhaontaigh 
Comhchathaoirligh na Comhdhála maille leis an bplé gaolmhar a rinne an Chomhairle, 
mheabhraigh an tUasal Beaune do chách gurb iad moltaí na bPainéal Saoránach is bonn do 
na tograí deiridh ón Seisiún Iomlánach, agus gur cheart do na Meithleacha modheolaíocht 
aonfhoirmeach a chur i bhfeidhm le linn a gcuid oibre. Chuir sé i bhfios go láidir ansin go 
mbeadh sé de shaoirse ag gach cuid den suí iomlánach cinneadh a dhéanamh maidir leis an 
gcaoi a mbunaíonn siad a seasamh ar na tograí le linn Sheisiún Iomlánach an 29-30 Aibreán. 
Maidir leis an gComhairle, ní bheadh aon tosaíocht á tabhairt aici do na tograí ná ní chuirfeadh 
sí dearcadh in iúl maidir le substaint na dtograí ach dhíreodh sí ar phríomhthéamaí agus 
indéantacht na dtograí. Os a choinne sin, leag sé béim air go bhféadfadh saoránaigh tabhairt 
faoi thosaíochtú/rangú agus faoina chur in iúl cé acu a aontaíonn nó nach n-aontaíonn siad 
leis na tograí.  

Ina theannta sin, chuir an Cathaoirleach in iúl go gcaithfí idirdhealú soiléir a dhéanamh idir an 
tréimhse anuas go dtí an 9 Bealtaine agus an tréimhse dá éis. I gcomhréir leis na Conarthaí 
agus lena nósanna imeachta inmheánacha féin, ní fhéadfadh institiúidí an Aontais páirt 
éifeachtach a ghlacadh sna tograí ná obair leantach a dhéanamh orthu tráth ba thúisce ná 
an 9 Bealtaine. Ar deireadh, leag sé béim air nár mhór obair leantach a dhéanamh go 
leanúnach ar an gComhdháil d’fhonn na saoránaigh a chur ar an eolas faoinar éirigh dá gcuid 
moltaí.  
As an bplé a tharla ina dhiaidh sin, d’eascair an méid seo:  
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• Cuireadh amhras in iúl faoi ról na Meithleacha a mhéid a bhain le moltaí na 
saoránach a athrú ina ndréacht-tograí don Seisiún Iomlánach, agus imní ann go 
bhfágfadh sin laincis róshrianta ar na tograí; 

• Iarradh soiléiriú maidir le comhthoil a bhunú i leith na dtograí, go háirithe maidir 
leis an gcaoi a bhféadfadh comhpháirteanna a dtacaíocht a chur in iúl d’aon togra 
nithiúil nó cur i gcoinne aon togra nithiúil. D’iarr roinnt acu freisin go ndéanfaí níos 
mó ná na ceithre chomhpháirt a luaitear i Rialacha Nós Imeachta na Comhdhála a 
chur san áireamh sa chomhdhearcadh foirmiúil; 

• Bhí sé ina imní go gcaithfeadh an Bord Feidhmiúcháin cinneadh a dhéanamh 
maidir le substaint na dtograí sa mhéid gur mó poiblíocht agus trédhearcacht a 
bhaineann leis an Seisiún Iomlánach; 

• Cuireadh ceist faoi ionchais na saoránach maidir lena dtionchar mar chuid den 
Chomhdháil ar leagan amach institiúideach an Aontais ar an ábhar go ndúradh gur 
ag na hinstitiúidí Eorpach a bheadh an focal scoir. 

Mar fhreagra ar a raibh le rá ag comhaltaí an Bhoird Feidhmiúcháin, thug na 
comhchathaoirligh soiléiriú ansin ar an modheolaíocht agus ar an bpróiseas a comhaontaíodh.  

Mheabhraigh Dubravka Šuica (comhchathaoirleach) do chách gur freagairt a bhí sa 
mhodheolaíocht a mhol na comhchathaoirligh ar an iarraidh a rinne Comhaltaí agus 
Breathnóirí an Bhoird Feidhmiúcháin go dtabharfaí treoir shoiléir maidir le céim dheireanach 
na Comhdhála mar aon le creat caighdeánach don Seisiún Iomlánach agus dá Meithleacha. 
Mheabhraigh sí do chách nach raibh aon chaint ar na Meithleacha i dtús aimsire sa 
Dearbhú Comhpháirteach ach gur ina dhiaidh sin a bunaíodh iad chun obair an tSeisiúin 
Iomlánaigh a éascú toisc nach raibh sé sin chomh barainneach ina chomhdhéanamh agus a 
bhí beartaithe ar dtús. Mhínigh sí mar a d’fhorbair an Chomhrúnaíocht na hEangacha mar 
uirlis chaighdeánach do gach Meitheal, rud a chuir ar chumas na Meithleacha ar fad 
dréacht-tograí a chur chun cinn agus a chur ar fáil ar bhealach a d’áiritheodh go mbeadh an 
nasc le moltaí na saoránach fós láidir. Mheabhraigh sí do chách go raibh roinnt deacrachtaí 
ann i dtús aimsire mar nárbh ionann cur chuige gach Meithle ach go raibh níos mó den 
aonfhoirmeacht anois ann agus go deimhin go raibh an córas ag obair go maith. D’áitigh sí nár 
cheart an córas a athrú anois ach ligean do Chathaoirligh agus d’Urlabhraithe na Meithle a 
gcuid oibre a thabhairt chun críche.  

Chuir an comhchathaoirleach Šuica i bhfios go láidir gur féidir leis na Meithleacha – bíodh is 
gur ar mholtaí phainéil saoránach chomh maith le hionchur ón Ardán Digiteach Ilteangach a 
bhunóidís a gcuid oibre – eilimintí a chur leo sin a mhéid a mheasann Cathaoirligh agus 
Urlabhraithe na Meithleacha go bhfuiltear ar aon fhocal ina dtaobh.  

Ina theannta sin, dúirt Guy Verhofstadt (comhchathaoirleach) go gcuirfí gach togra faoi bhráid 
Sheisiún Iomlánach an 8-9 Aibreán d’fhonn a chinneadh an bhfuil aon agóid ann ina gcoinne. 
I gcás nach ndéanfadh aon cheann de na ceithre chomhpháirt agóid maidir le togra ar leith, 
ba leor sin le go bhféadfaí teacht ar chomhthoil ina leith. I gcás ina ndéanfaí, thabharfadh an 
Bord Feidhmiúcháin aghaidh ar na hagóidí sin, agus d’fhillfeadh sé ar an Seisiún Iomlánach 
deiridh (an 29-30 Aibreán) go lán-trédhearcach.  
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Thairis sin, chuir sé i bhfios go láidir nach próiseas ‘gearr agus greamaigh’ a bhí sa phróiseas 
claochlaithe ó mholadh go togra agus go leagtar amach in Airteagal 17 de na Rialacha Nós 
Imeachta gur as na ‘moltaí ó na Painéil Saoránach náisiúnta agus Eorpach, agus ar an ionchur 
a bhaileofar ón Ardán Digiteach Ilteangach, arna ghrúpáil de réir téamaí’ a eascróidh an togra. 

Chuir Clément Beaune (comhchathaoirleach) a chion féin leis an méid thuas gur chuir i dtreis 
go bhfuil ról substainteach ag na Meithleacha sa phróiseas i.e. tograí nithiúla agus oibríochtúla 
a dhéanamh de mholtaí na saoránach. Thug sé dá aire go gcuirfeadh gach cuid den Seisiún 
Iomlánach a seasamh maidir leis na tograí in iúl ar an mbealach ba mhó ab iomchuí leo féin. 
A mhéid a bhaineann leis an gComhairle, ní bheadh aon seasamh aici maidir le substaint na 
dtograí: ina ionad sin, ní chuirfeadh sí i gcoinne aon cheann de na tograí sa mhéid gur ar 
mholtaí na bPainéal Saoránach atá siad bunaithe. Ar an iomlán, mura ndéanann aon cheann 
de na ceithre chomhpháirt agóid i gcoinne togra, cuirfear an togra sin isteach sa tuarascáil 
deiridh. Mar fhocal scoir, mheabhraigh an comhchathaoirleach do chách nach comhlacht 
cinnteoireachta í an Chomhdháil. Ní chuirfear tús leis an gcinnteoireacht go dtí tar éis 
an 9 Bealtaine, agus gach institiúid de chuid an Aontais ag gníomhú laistigh dá réimse 
inniúlachtaí féin agus i gcomhréir leis na Conarthaí. 

 

Conclúid:  

Ar deireadh, thug na comhchathaoirligh soiléiriú don Bhord Feidhmiúcháin maidir le 
próiseas na Comhdhála, anuas go dtí an 9 Bealtaine (maidir le moltaí na bPainéal 
Saoránach a athrú go Tograí Iomlánacha, go háirithe maidir le ról na nGrúpaí Oibre agus 
mar a dhéanfaí measúnú ar chomhthoil sa Seisiún Iomlánach) agus ón 9 Bealtaine i leith 
(maidir leis an obair leantach atá le déanamh ag institiúidí an Aontais i ndáil le toradh 
deiridh na Comhdhála, gach ceann acu laistigh dá réimse inniúlachtaí féin agus i gcomhréir 
leis na Conarthaí).  

 

An chéad chruinniú eile:  

D’aontaigh an Bord Feidhmiúcháin teacht le chéile arís roimh Sheisiún Iomlánach na 
Comhdhála a bheidh ar siúl an 29-30 Aibreán, agus arís roimh imeacht an 9 Bealtaine. 

 

Pointe Teagmhála: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek agus Matteo Riceputi, comhaltaí 
na hArdrúnaíochta Comhchoitinne. 
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AN CHOMHDHÁIL AR THODHCHAÍ NA hEORPA - CRUINNIÚ AN BHOIRD 
FEIDHMIÚCHÁIN 

an 5 Aibreán 2022, 11.00-12.30, suíomh Pharlaimint na hEorpa (seomra R3.1, 
cruinniú hibrideach) 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 
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OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  
OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson, Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General, ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 
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MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

OBSERVER Judit VARGA (HU) 
Minister of Justice 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary for EU Affairs 

OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 
Director general for EU affairs 

OBSERVER 
COSAC 

David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK,  
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN,  
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 


