
 

 

 
DRÉACHT-TAIFEAD ACHOMAIR 

 
An Mheitheal um an Aontas sa Domhan 

Faoi chathaoirleacht Asees Ahuja (SE), 25 Márta 2022, 09.00 go 11.30 agus 14.00 go 16.00 
 

Oscailt an chruinnithe 

Chuir an Cathaoirleach, Asees Ahuja, Stiúrthóir ó Oifig Phríomh-Aire na Sualainne, fáilte roimh an ngrúpa 
agus ghlac sí a suíochán oifigiúil mar Chathaoirleach na Meithle, in ionad an Aire Hans Dahlgren ón 
tSualainn. Chuir sí i bhfáth an bhéim atá sa phróiseas seo ar shaoránaigh agus go mbeadh sé mar ról aici 
agus í ina cathaoirleach, i bhfianaise na sainorduithe a thug rialtas na Sualainne di, plé an ghrúpa á éascú. 
Chuir sí na rannpháirtithe ar an eolas freisin go leanfadh an tAire Dahlgren d’imeachtaí na meithle agus na 
comhdhála a leanúint go dlúth agus go bhfuil sé fós ina chomhalta de Bhord Feidhmiúcháin na Comhdhála.  

Thug Asees Ahuja isteach na doiciméid ina leagtar amach an bonn don phlé agus thug sí aghaidh ar ábhair 
imní maidir leis an modheolaíocht agus na chéad chéimeanna eile. Agus iad tagtha ar chomhaontú maidir 
leis an mbealach chun cinn, d’áitigh an grúpa gur cheart go mbeadh na moltaí ó na saoránaigh mar chroílár 
d’aon aschur ón ngrúpa. Ghlacfadh an rúnaíocht agus comhpháirt na saoránach freagracht as aon 
athdhréachtú i bhfianaise ionchur na meithle, gníomh a raibh tús curtha leis ag an rúnaíocht agus ag 
comhpháirt na saoránach araon roimh an gcruinniú.  

Labhair Urlabhraí na Meithle, Mansef Campos, ansin agus chuir sé i láthair na cúig chnuasach a chruthaigh 
na saoránaigh agus na dréacht-tograí comhfhreagracha a dhréachtaigh an rúnaíocht:  

Cnuasach I: Spleáchas AE ar ghníomhaithe eachtracha a laghdú;  
Cnuasach II: Caighdeáin a shainiú laistigh den Aontas Eorpach agus lasmuigh de;  
Cnuasach III: Cinnteoireacht agus comhtháthú laistigh den Aontas;  
Cnuasach IV: Trédhearcacht AE agus a chaidreamh leis na saoránaigh agus leis na Ballstáit;  
Cnuasach V: an tAontas Eorpach mar Ghníomhaí Láidir ar fud an Domhain. 
 

Cnuasach I 

Maidir le spleáchas an Aontais ar ghníomhaithe eachtracha a laghdú, díríodh ar neamhspleáchas 
straitéiseach. Leag na saoránaigh béim ar an ngá le gnéithe eile chun a n-ionchur a thabhairt ar na tograí go 
léir. Rinne an t-urlabhraí idirghabháil chun eagarthóireacht agus breisithe leis an gcnuasach reatha (a 
rinneadh níos déanaí do na cnuasaigh seo a leanas) a chur i láthair don saoránach. Leag na saoránaigh 
béim ar an ngá atá ann féachaint ar an gcnuasach sin laistigh de chomhthéacs an Aistrithe Ghlais.  

Chuir comhaltaí Meithle ó chomhpháirteanna eile roinnt ábhar imní agus ceisteanna in iúl ar dtús faoi 
mhodhanna oibre an ghrúpa. Sa chéad chruinniú a bhí aici mar Chathaoirleach oifigiúil na Meithle, thug 
Asees Ahuja aghaidh ar phríomhábhair imní chomhaltaí na Meithle. Chuir sí i dtreis arís go mbeadh guth na 
saoránach tábhachtach sa phróiseas seo – ach ar ndóigh, bheadh deis ag gach comhpháirt a tuairim a chur 
in iúl. Thángthas chuig an bpointe sa phróiseas ina raibh an t-am tagtha chun é sin a dhéanamh, agus 
áitíodh go ndéanfadh na Comhpháirteanna a dtuairimí a chur in iúl maidir leis na tograí reatha ar bhealach 
chomh nithiúil agus ab fhéidir sa chruinniú agus moltaí i scríbhinn a chur faoi bhráid na Comhrúnaíochta 
chun iad a lánpháirtiú ansin agus iad a chur faoi bhráid an Urlabhraí. Agus na saoránaigh á gcoimeád i lár 
an phróisis dréachtaithe, d’fhaomhfaidís aon athruithe i gcomhar leis an rúnaíocht. D’fhéadfaí aon tuairimí 
difriúla a chur i láthair go trédhearcach. Bhí freagra dearfach ag a lán comhaltaí den Mheitheal maidir leis an 
malartú sin agus chuir siad in iúl go raibh siad den tuairim go bhfuil am fós fágtha chun cur leis na tograí 
agus iad a mhúnlú in éineacht leis na saoránaigh.  



 

 

Ag filleadh ar shaincheisteanna beartais an chnuasaigh seo, leag comhaltaí eile an ghrúpa béim ar an 
tábhacht a bhaineann le gníomhaíochtaí Taighde agus Forbartha agus ar an ngá atá le slabhraí soláthair a 
éagsúlú mar bhealach inbhuanaithe le go bhféadfaidh cuideachtaí an Aontais dul chun cinn a dhéanamh. 
Chuir comhaltaí eile béim ar an ngá atá ann deireadh a chur le spleáchas an Aontais ar bhreoslaí iontaise, 
go háirithe iad siúd ó lasmuigh den Aontas. Chuir roinnt comhaltaí in iúl go mbeidh sé riachtanach breathnú 
ar a bhfuil á phlé i Meithleacha eile a bhfuil forluí eatarthu chun a áirithiú go mbeidh cur chuige aontaithe 
ann. Chuir comhalta amháin in iúl go láidir gur cheart tionchar na bpraghsanna arda ar ghrúpaí 
leochaileacha a léiriú sa togra. Chuir comhaltaí eile deireadh leis an ngá le measúnú a dhéanamh ar na 
buntáistí a bhaineann le geilleagar domhanda oscailte, chuir na saoránaigh i bhfios go láidir nach é atá i 
gceist leis an gcnuasach seo an tAontas Eorpach a dhúnadh ón domhan ach a bheith straitéiseach chun 
bheith ina cheannaire ar an leibhéal domhanda. D’fhéadfadh neamhthuilleamaíocht agus éagsúlacht 
soláthairtí araon a bheith ina n-uirlisí, de réir mar is iomchuí do na hearnálacha lena mbaineann, mar aon le 
ceannacháin choiteanna gáis agus fuinnimh allmhairithe a d’fhéadfaí a dhéanamh. 

Cnuasach II  

Maidir le caighdeáin a shainiú laistigh agus lasmuigh de AE, díríodh ar iarrachtaí chun an comhshaol a 
chosaint, ar chearta an duine, agus cuireadh san áireamh an chaoi a ndéantar earraí sula ndéantar iad a 
fhoinsiú agus a cheannach. Leag na Feisirí béim ar phróiseas ar fud an Aontais a d’fhéadfadh na saoránaigh 
a chur ar an eolas faoi thionchair eiticiúla a bhaineann le trádáil agus faoin ngá atá ann go nglacfadh an 
tAontas ról mar cheannaire maidir le freagracht shóisialta chorparáideach. Bhí tuilleadh plé idir na 
saoránaigh agus comhaltaí eile d’fhonn a chinneadh an bhféadfaí dréacht-tograí áirithe a mhodhnú nó a 
athlonnú. Cuireadh i bhfáth gur cheart don Aontas a bheith ina cheannaire maidir le cearta an duine a chur 
chun cinn laistigh agus lasmuigh dá theorainneacha. Bhí sé tábhachtach freisin ról na trádála a aithint do 
thíortha i mbéal forbartha.  

Cnuasach III 

Díríodh sa phlé ar chinnteoireacht agus ar chomhtháthú laistigh den AE ar mhalartú ó aontoilíocht go Vótáil 
trí Thromlach Cáilithe agus ar cheart go mbeadh eisceachtaí ann inar cheart go mbeadh gá le haontoilíocht 
fós. Luadh an gá atá le gníomhaíocht níos tapúla in amanna géarchéime idirnáisiúnta agus cur chuige 
cothrom i leith an mhéadaithe. Thug comhaltaí an ghrúpa míniú breise ar VTC agus scrúdaigh siad í. Luaigh 
roinnt comhaltaí freisin na míbhuntáistí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le VTC, ós rud é go bhféadfadh sé an 
bonn a bhaint de ghuth na dtíortha beaga i mórchinntí nó aontacht an Aontais a lagú maidir le cinntí. Chun 
críche na Meithle seo, moladh go ndéanfaí VTC a shonrú go háirithe i dtaca le gnóthaí eachtracha agus 
slándáil, agus go bhféachfadh Meithleacha eile air maidir le réimsí eile. I ndáil leis an méadú, ardaíodh an gá 
le lánpháirtiú difreáilte a mheas. Chuir na saoránaigh i dtreis nach raibh siad ag iarraidh bac a chur ar 
chomhaltaí nua ar bith teacht isteach san Aontas, ach ba mhian leo go n-oibreodh an tAontas chun a 
aontacht agus cumas cinnteoireachta a neartú i measc na stát reatha d’fhonn a bheith ina eagraíocht níos 
cobhsaí agus níos láidre agus fáilte á cur roimh chomhaltaí nua. Gheall na saoránaigh go n-oibreoidís chun 
an togra seo a athbheochan d’fhonn é a dhéanamh chomh soiléir agus ab fhéidir.  

Cnuasach IV 

Leag na saoránaigh béim ar an ngá atá le díriú ar fhaisnéis, ar oideachas agus ar rannpháirtíocht na 
saoránach faoin Aontas Eorpach agus faoin ról atá aige sa domhan. Leag na saoránaigh béim freisin ar an 
ngá atá ann an teanga atá sa togra faoi láthair a mhodhnú a thuilleadh chun léiriú níos fearr a thabhairt ar 
mhian an Aontais Eorpaigh a bheith trédhearcach agus dul i dteagmháil le saoránaigh. Sa phlé cnuasaigh 
seo, pléadh cé acu a bhí nó nach raibh sé níos oiriúnaí é sin a phlé sa Mheitheal Oideachais. Chuir 
comhaltaí eile in iúl go láidir nach bhfuil an trédhearcacht ina cabhair ach amháin má tá na próisis 
chinnteoireachta níos simplí agus má tá siad níos éasca a thuiscint. Ní mór béim a bheith ar an méid sin 
amach anseo chomh maith le beartas atá oiriúnach do shaoránaigh i ndáiríre. 

Cnuasach V 

Cé go mbreathnaítear ar an Aontas Eorpach mar Ghníomhaí Láidir ar an gCríoch Dhomhanda, tugadh 
aghaidh ar go leor cineálacha slándála comhchoitinne – fórsaí armtha comhpháirteacha, arm Eorpach, 
oibleagáid Airteagal 42.7 de chúnamh agus cabhair frithpháirteach – agus cuireadh tábhacht leis an Aontas 
mar chomhpháirtí láidir ar son luachanna agus prionsabail láidre ar fud an domhain. Chuir saoránaigh in iúl 
nach féidir leis an gcnuasach seo déileáil leis an gcosaint amháin. Chuir comhaltaí eile in iúl go bhféadfadh 
go leor cineálacha cosanta a bheith ann. Chun an méid sin a bhaint amach, ní mór do chách rialacha 



 

 

coiteanna a ghlacadh. Ní mór luachanna agus dlíthe an Aontais a bheith ceangailteach agus 
infhorfheidhmithe. Chuir na saoránaigh i bhfios go láidir nár cheart do chosaint chomhchoiteann nó 
chomhroinnte d’aon chineál díriú ar an ionsaí, ach in ionad sin gur modh cosanta í agus bealach í chun 
acmhainní comhchoiteanna a neartú ionas go mbeidh an tAontas Eorpach ina chosantóir ar an tsíocháin ar 
domhan. Pléadh caidreamh an Aontais le ECAT, agus cé go bhfuil sé tábhachtach, d’áitigh roinnt comhaltaí 
go mbeadh féiniúlacht Eorpach níos láidre ann laistigh den chomhpháirtíocht thrasatlantach sin. D’ardaigh 
rannpháirtithe eile saincheist na n-iarrachtaí coiteanna chun an chibearshlándáil a chosaint agus glacadh 
‘Chompás Straitéiseach’ an Aontais, a glacadh le déanaí. 

Focal scoir 

Chríochnaigh Asees Ahuja an cruinniú agus thug sí le fios go ndéanfaidh an Chomhrúnaíocht 
eagarthóireacht ar na réamh-dhréacht-tograí chun na moltaí a rinne comhaltaí agus comhpháirteanna na 
Meithle a chur san áireamh. Fanfaidh na saoránaigh i gcroílár na dtograí sin, agus má bhíonn moltaí 
coitianta ó chomhpháirteanna eile nach bhfuil ag teacht le tosaíochtaí na Saoránach, cuirfear in iúl iad. Sa 
díospóireacht iomlánach seo agus sna díospóireachtaí iomlánacha a bheidh ann amach anseo, míneoidh an 
Cathaoirleach staid reatha na Meithle, agus is é an tUrlabhraí a bheidh ar thús cadhnaíochta maidir leis na 
tograí agus an smaointeoireacht atá taobh thiar díobh a chur i láthair. . 

 


