
 

 

 
 

TAIFEAD ACHOMAIR 
Meitheal um Chruinniú Iomlánach na Comhdhála ar Thodhchaí na 
hEorpa maidir leis an Aontas Eorpach sa Domhan, Strasbourg, Dé 

hAoine an 11 Márta 2022, 9:00 go 11:00 
 

Cathaoirleach: An tAire Hans Dahlgren, Urlabhraí: Mansef Campos 
(Ateangaireacht in EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI, HR)  

 
1. Oscailt an chruinnithe 
 
Agus moill ar theacht an Aire Dahlgren mar gheall ar thraein a bhris síos, osclaíodh an ceathrú cruinniú seo 
den Mheitheal agus ba í Asees Ahuja, stiúrthóir ar rúnaíocht chomhordaithe AE ag Oifig an Phríomh-Aire, a 
bhí sa chathaoir ar dtús. Chuir sí in iúl go láidir, a mhéid a bhfuil ábhair na meithle sin i mbéal an phobail 
anois tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin.  

 
2. Plé ar mholtaí ó Phainéal Saoránach Eorpach 4 
 
Rinne an tAire Dahlgren, agus a phlé leis na hionadaithe saoránach a bhí ar an Meitheal á chur san áireamh 
aige, clár oibre téamach a sheoladh a bhí bunaithe ar thrí théama lena léirítear braislí na moltaí in ECP4: 
 

1. Féintuilleamaí agus Cobhsaíocht 
2. AE mar Chomhpháirtí Idirnáisiúnta 
3. AE Láidir i nDomhan Síochánta 

 
I gcás gach plé, ar dtús, d’iarrfadh an cathaoirleach ar na saoránaigh na moltaí comhfhreagracha a chur i 
láthair agus míniú a thabhairt ar an réasúnú agus ar na cúiseanna a bhí leo. Ina dhiaidh sin, d’fhéadfadh 
daoine eile sa ghrúpa freagra a thabhairt agus chuirfí tús leis an bplé. Rinne na saoránaigh córas braislithe 
fabhrach a bhí éagsúil a fhorbairt agus rinneadar é a chomhroinnt leis an gcuid eile den mheitheal ag tús an 
chruinnithe seo.  

 
Stream 1:  Féintuilleamaí agus Cobhsaíocht 
  
Tharraing an cathaoirleach aird ar na sé mholadh faoin ábhar seo. Tá ar áireamh sna moltaí sin, ó bheartais 
a fhorbairt chun inacmhainneacht, inbhuanaitheacht agus infhaighteacht táirgí Eorpacha eiticiúla a áirithiú go 
laghdú a dhéanamh ar spleáchas fuinnimh. 

Chuir ambasadóirí na saoránach moltaí i láthair ar an ábhar seo, agus aird ar leith á tabhairt ar an ngá atá le 
neamhspleáchas fuinnimh (mar atá tugtha chun suntais ag tarlúintí le déanaí), ar fhorbairt i bhfad níos mó ar 
fhoinsí in-athnuaite fuinnimh, agus ar an ngá atá le teorainneacha seachtracha an Aontais a neartú.  Chuir 
ionadaí ó phainéal shaoránaigh na Gearmáine a moltaí i láthair, agus díríodh ar an ngá atá le vótáil trí 
thromlach cáilithe (QMV) a chur in ionad an cheanglais aontoilíochta maidir le cinneadh a dhéanamh i 
réimse CBES. Leag painéal na Gearmáine béim freisin ar an ngá atá le soláthairtí straitéiseacha fuinnimh 
agus bia le slabhra soláthair atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol a bheith ann. 

Mar fhreagra ar na moltaí sin, rinne comhaltaí eile den Mheitheal smaointe a chomhroinnt, smaointe ar 
cheart a choinneáil i gcuimhne agus dul chun cinn á dhéanamh. Áirítear orthu sin béim a leagan ar an ngá 
atá le héagsúlú a dhéanamh ar sholáthairtí fuinnimh agus bia seachas a bheith neamhthuilleamaíoch go 
docht. D’fhiafraigh roinnt comhaltaí freisin an leor na moltaí sin i bhfianaise go ndearnadh iad roimh ionradh 



 

 

na Rúise ar an Úcráin. Chosain na saoránaigh ábharthacht na moltaí sin. Luaigh an cathaoirleach go 
bhféadfaí moltaí a chur i gcoibhneas an chomhthéacs nua nuair a bheifear ag leanúint ar aghaidh. 

Tharraing comhaltaí eile aird ar pháipéar a dhréachtaigh comhaltaí na meithle ar FPEnna iad. Tugadh 
aghaidh freisin ar thábhacht an Smachta Reachta agus ar AE a dhéanamh chomh gar agus is féidir do na 
saoránaigh. 

Stream 2:  AE mar Chomhpháirtí Idirnáisiúnta 
 
Tharraing an cathaoirleach aird ar na naoi moladh faoin ábhar leathan seo. Bhí ar áireamh sna moltaí sin, ó 
staid an Aontais mar chomhpháirtí trádála a ghiaráil go feabhas a chur ar chaighdeáin eiticiúla, shóisialta 
agus chomhshaoil ar fud an domhain. Moltar iontu freisin táirgeadh fuinnimh in-athnuaite níos uathrialaithí 
san Eoraip, mar aon le rannpháirtíocht níos láidre ó na saoránaigh. 

Chuir ambasadóirí na saoránach moltaí i láthair ar an ábhar seo. Tharraing siad aird ar leith ar na nithe seo 
a leanas: an gá atá le smachtbhannaí a fhorchur ar stáit a mhainníonn na caighdeáin a urramú, an gá atá le 
córas éicea-scórála, a inmhianaithe atá sé toirmeasc a chur ar onnmhairiú dramhaíola, an gá atá le dul i 
mbun comhpháirtíochta le tíortha i mbéal forbartha chun cabhrú leo aistriú chuig beartais atá níos 
neamhdhíobhálaí don chomhshaol agus don tsochaí agus an gá atá le trédhearcacht agus le cuntasacht i 
gcinnteoireacht AE.  

Thairis sin, comhroinneadh moltaí ó phainéal náisiúnta saoránach na hÍsiltíre. Chuir siad in iúl go láidir gur 
cheart do AE leas a bhaint as na láidreachtaí atá aige, ar cheann acu sin bhí a mhéid agus a chumas chun 
tionchar níos láidre a imirt ná mar atá amhlaidh i gcás tíortha aonair amháin. Bhí guth láidir an Aontais ag 
teastáil chun cothromaíocht a bhaint amach idir an Rúis agus an tSín, ach ní mór don Aontas Eorpach a 
bheith in ann cinntí ar bhonn níos mire a dhéanamh. Tá gá le comhar a bheith ann idir airm na hEorpa, fiú 
más fearr linn réitigh neamhfhoréigneacha. Comhroinneadh moltaí ó phainéal náisiúnta na Liotuáine freisin. 
Dhírigh siad ar an méid seo a leanas: naisc le tíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir a neartú, smachtbhannaí 
níos láidre a fhorchur ar an Rúis, dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit a bheith ann, aird níos mó a thabhairt ar an 
tSín agus ar an Afraic agus Aire Eorpach Gnóthaí Eachtracha a chruthú. Chuir moltaí phainéil na Gearmáine 
béim ar an ngá atá le gné sheachtrach a bheith ag an gComhaontú Glas don Eoraip – ní chiallaíonn 
géarchéim na hÚcráine nach bhfuil an ghéarchéim aeráide fós ar marthain. 

Leag ionadaithe eile béim ar an ngá atá ann leanúint den tSochaí Shibhialta agus de Chomhpháirtithe 
Sóisialta a áireamh san obair chun an daonlathas a chur chun cinn go hinmheánach agus go seachtrach. 
Cuireadh béim ar an gComhaontú Glas mar bhealach chun tionchar na Rúise a lagú tuilleadh. 

 
Stream 3:  AE Láidir i nDomhan Síochánta  
 
Tharraing an cathaoirleach aird ar na seacht moladh ina ndéileáiltear le saincheisteanna éagsúla – amhail 
níos mó cinntí a dhéanamh trí thromlach cáilithe in ionad aontoilíochta, fórsaí armtha comhpháirteacha a 
chur ar bun, smachtbhannaí AE, agus freisin moltaí a bhaineann le conas saoránaigh a chur ar an eolas ar 
bhealach níos fearr agus leanúint den idirphlé. 

Chuir ambasadóirí na saoránach moltaí i láthair ar an ábhar seo, agus aird ar leith á tabhairt ar mholadh 21 
(lena n-áirítear aontoilíocht ach amháin i gcás méadú agus bunphrionsabail an Aontais) agus ar mholadh 26 
(gan méadú ach amháin tar éis an tAontas a chomhdhlúthú), uirlis smachtbhannaí níos éifeachtaí, agus 
fórsaí armtha comhpháirteacha chun críocha cosanta agus chun críocha cosanta amháin.   
 
Ba mhian le comhaltaí eile béim a leagan ar an ról síochánaíochta atá ag idirghabhálacha míleata an 
Aontais seachas ar an smaoineamh go dtiocfadh AE chun bheith ina chomhghuaillíocht mhíleata.   
 
Mheas rannpháirtí amháin gur gá an téarma “fórsaí armtha” a shainiú go beacht agus gur cheart go mbeadh 
tosaíocht ag ECAT in ábhair mhíleata agus go mbeadh an focal deiridh ag na parlaimintí Náisiúnta maidir le 
fórsaí armtha a imlonnú. Rinneadh tuilleadh plé ar choincheapa an Chiste Eorpaigh Cosanta agus na 
gComhfhórsaí Armtha Eorpacha. Le hionradh na Rúise ar an Úcráin ar intinn ag cách, ba phríomhábhair plé 
a bhí i gcosaint agus i slándáil agus conas aghaidh a thabhairt ar na nithe sin mar Aontas Eorpach 
aontaithe. 
 
D’iarr saoránaigh go mbeadh níos mó trédhearcachta agus oideachais ann dóibh siúd ar fud an Aontais 
Eorpaigh chun tuiscint níos fearr a fháil ar a chuid inniúlachtaí agus nósanna imeachta. Chuir siad i bhfáth 



 

 

gur sampla é an réimse sin den iliomad forluí atá ag an Meitheal maidir leis an Aontas Eorpach sa Domhan 
le Meithleacha eile. Ní mór é sin a chur san áireamh agus tograí á gceapadh amach anseo. 
 
 Ráitis deiridh  
 
Ghabh an Cathaoirleach Dahlgren buíochas le gach duine as an bplé torthúil agus súil aige go raibh an t-
aiseolas úsáideach do shaoránaigh. Luaigh sé go raibh sé in Versailles an lá roimhe sin do chruinniú 
urghnách na Comhairle Eorpaí inar chomhaontaigh na ceannairí stáit agus rialtais ar thacaíocht pholaitiúil, 
dhaonnúil agus mhíleata i gcomhair na hÚcráine. Luaigh sé go bhfuil ról an Aontais i ngnóthaí idirnáisiúnta 
ar intinn ag cách anois, agus go bhfuil an tAontas Eorpach féin ag gníomhú in aonta le chéile agus le 
diongbháilteacht. 

Roimh an gcéad seisiún iomlánach eile, beidh an bord feidhmiúcháin ag plé na gcéad chéimeanna eile 
maidir leis an mbealach chun na moltaí a thabhairt ar aghaidh. Idir an dá linn, is féidir leanúint leis an bplé 
freisin ar shuíomh WhatsApp an ghrúpa. 


