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TAIFEAD ACHOMAIR 

An Mheitheal um ‘Shláinte’, faoi chathaoirleacht Maroš Šefčovič, Leas-Uachtarán, an Coimisiún 

Eorpach 

Déardaoin an 7 Aibreán 2022, 18:00 - 20.00 

 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach 

 

Tionóladh an séú cruinniú den Mheitheal i bhformáid hibrideach agus rinneadh sruthú gréasáin 
air ar an Ardán Digiteach Ilteangach Comhdhála. Thug an Cathaoirleach le fios go raibh na dréacht-tograí 
athbhreithnithe ag féachaint le tuairimí a cuireadh in iúl ag cruinniú deireanach na Meithle a chur san 
áireamh. Bhí sé mar aidhm ag an gcruinniú plé a dhéanamh ar na saincheisteanna a bhí fós gan réiteach.   

 
2. Plé 

 

TOGRA 1 – Bia sláintiúil agus stíl mhaireachtála shláintiúil 

− Beart 2: 

➢ D’fhonn aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní atá curtha in iúl ag daoine áirithe maidir leis 

an nutri-score, aontaíodh go gcuirfí in iúl gur cheart córas uile-Eorpach scórála do bhia 

próiseáilte a bhunú ar shaineolas neamhspleách eolaíoch.  

➢ Bhraith cuid de na daoine nach raibh cánachas ar bhia próiseáilte neamhshláintiúil ina 

réiteach ceart ar an bhfadhb, cé gur áitigh daoine eile go gcoinneofaí é ós rud é gur iarratas 

ón bPainéal Saoránach Eorpach a bhí ann. 

TOGRA 2 – Treisiú leis an gcóras cúraim sláinte 

− Beart 3 

➢ D’iarr roinnt comhaltaí a lua gur gá Airteagal 4 agus Airteagal 168 CFAE a leasú d’fhonn 

neamhspleáchas straitéiseach a bhaint amach in earnáil na sláinte. 

 

− Beart 5:  

➢ Bhí roinnt comhaltaí den tuairim nár léiríodh go hiomlán Moladh 51 ón bPainéal Saoránach 

Eorpach agus nár cheart go mbainfeadh an earnáil phríobháideach tairbhe as cistiú poiblí. 

Thug comhaltaí eile rabhadh i gcoinne na n-earnálacha sláinte poiblí agus príobháideacha, ag 

rá go raibh an dá earnáil riachtanach agus comhlántach chun rochtain ar chúram sláinte ar 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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ardchaighdeán agus inacmhainne a áirithiú do gach othar i ngach críoch. Aimsíodh foclaíocht 

chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní a cuireadh in iúl ar an dá thaobh.   

TOGRA 3 – Tuiscint níos leithne ar an tSláinte 

− Beart 1:  

➢ Chuir roinnt comhaltaí béim ar a thábhachtaí atá sé aghaidh a thabhairt ar an 

meabhairshláinte agus ar an andúil, ach dúirt roinnt eile acu go bhfuil an dá shaincheist éagsúil 

agus gur cheart déileáil leo ar leithligh.  

 

− Beart 2:  

➢ Luaigh comhalta an tábhacht a bhaineann le gnéasoideachas do dhaoine óga agus mhol an 

comhalta sin go gcuirfí coiscíní saor in aisce ar fáil i ngach spás poiblí.   

 

TOGRA 4 – Rochtain chothrom ar shláinte do chách  

− D’iarr comhalta go luafaí i gcuspóir an togra gur cheart go mbeadh rochtain chothrom agus uilíoch ar 

chúram sláinte ag gach Eorpach. 

 

− Beart 1:  

➢  Mhol roinnt comhaltaí tagairt a chur isteach do thábhacht ghaireacht an chúraim.  

 

− Bearta 2 agus 3:  

➢ Mheas roinnt comhaltaí nár cheart d’inniúlachtaí AE dul in ionad inniúlachtaí náisiúnta agus 

d’áitigh siad go n-urramófaí prionsabal na coimhdeachta. D’iarr roinnt eile acu foclaíocht níos 

láidre chun an tsláinte a áireamh mar inniúlacht roinnte agus chun Airteagal 4 CFAE a leasú 

d’fhonn Moladh 49 ón bPainéal Saoránach Eorpach a léiriú agus chun aghaidh a thabhairt ar 

na dúshláin i réimse na sláinte. Dúirt roinnt eile acu gur cheart na Moltaí nach bhfuil athruithe 

ar an gConradh de dhíth ina leith a chur chun feidhme go pras.  Dúirt an Cathaoirleach gur 

sprioc uaillmhianach é an t-athrú ar an gConradh agus nár cheart go mbainfeadh sé ár n-aird 

ón méid is féidir a dhéanamh láithreach agus go ndéanfadh sé machnamh ar an mbealach 

chun an plé ar an ábhar a chur san áireamh.  

 

− Beart 4:  

➢ Maidir le comhar trasteorann: D’iarr comhalta go ndéanfaí dónna tromchúiseacha a chur leis 

an liosta de chóireálacha an-speisialaithe agus bhí an comhalta den tuairim gur cheart líonra 

Eorpach um thrasphlandú agus deonú orgán a chur ar bun. 

➢ Dúirt comhalta nach raibh treoir na sláinte trasteorainn ag feidhmiú go praiticiúil agus gur 

cheart í a leasú.  

Comhaontaíodh tagairt ghinearálta a dhéanamh don chogadh san Úcráin lena léirítear gur gá córais sláinte 

níos athléimní fós a bheith ann agus an tAontas Sláinte Eorpach a fhorbairt tuilleadh.  

Rinne an Coimisinéir Kyriakides idirghabháil go cianda agus chuir sí in iúl go raibh na hábhair a pléadh go 
mór i gcomhréir le tionscnaimh reatha an Choimisiúin, go háirithe na straitéisí cógaisíochta agus ón 
bhfeirm go dtí an forc. Dúirt sí go bhfuil reachtaíocht ann cheana maidir le húsáid antaibheathach, 
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substaintí hormónacha agus suaiteoirí inchríneacha ach chuir sí i bhfios go láidir go bhfuil rannpháirtíocht 
an tionscail ríthábhachtach. I ndáil leis an méid sin, rinne sí tagairt do Chód Iompair AE maidir le Cleachtais 
fhreagracha Gnólachta Bia agus Mhargaíochta lena mbaineann geallsealbhóirí tionscail. Mhol sí ‘roghanna 
sábháilte’ a chur isteach faoi thogra 1, beart 2. Dúirt sí freisin go nglacfadh an Coimisiún togra maidir le 
lipéadú comhchuibhithe éigeantach ar aghaidh an phacáiste ag deireadh 2022 ach nach raibh aon 
chinneadh críochnaitheach ann maidir leis an gcóras atá le moladh. Maidir le hinniúlachtaí, dúirt sí go 
bhféadfadh sí teacht ar chomhaontú le go leor den mhéid a pléadh, agus béim á leagan aici ag an am 
céanna ar an ngá atá ann fanacht pragmatach agus díriú ar thorthaí, agus luaigh sí straitéis vacsaínithe an 
Aontais mar shampla. Mheas sí gur féidir go leor a dhéanamh laistigh de theorainneacha na gConarthaí 
reatha. Déanfaidh an Coimisiún gach togra a mheas go cúramach agus gníomhaíochtaí beartais a 
dhéanamh díobh. 
 
3. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 
 
Ghabh an Cathaoirleach buíochas leis na comhaltaí uile as a rannpháirtíocht agus as a gcomhar 
cuiditheach. Thuairisceodh sé, in éineacht le hurlabhraí na Meithle, do sheisiún iomlánach na Comhdhála 
a bheadh ar siúl ar an 8 Aibreán. Ba é a chonclúid, bunaithe ar na díospóireachtaí a rinneadh sna 
Meithleacha agus sa seisiún iomlánach, go bhfuil sé ar intinn aige athrú a dhéanamh, in éineacht le 
hUrlabhraí na Meithle agus leis an gcomhrúnaíocht, ar na dréacht-tograí athbhreithnithe, agus iad a 
scaipeadh do chomhaltaí na Meithle. 
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IARSCRÍBHINN: Liosta Chomhaltaí na Meithle um Shláinte  

 

 

  

    

Cathaoirleach:  Maroš ŠEFČOVIČ  (An Coimisiún Eorpach)  

    

Teideal: Céadainm Sloinne Comhlacht 

        

F. Uas. Pascal ARIMONT Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Alina BÂRGĂOANU 
Painéil saoránach 

náisiúnta/imeachtaí 

B. Uas.  Katerina BAT'HOVÁ an Chomhairle 

B. Uas. Linette Eleni BLANKENSTEINER  Painéil saoránach Eorpacha 

F. Uas. Leandro BORG an Chomhairle 

B. Uas. Claudette  BUTTIGIEG Parlaimintí náisiúnta 

B. Uas. Anda  ČAKŠA Parlaimintí náisiúnta 

B. Uas. Susanna CECCARDI Parlaimint na hEorpa 

F. Uas.  Roberto CIAMBETTI Coiste Eorpach na Réigiún 

F. Uas. Alain  COHEUR  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 

na hEorpa 

B. Uas. Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Isabel  DÍAZ AYUSO  Coiste Eorpach na Réigiún 

B. Uas. Ines GASMI  Painéil saoránach Eorpacha 

B. Uas. Camille GIRARD  Painéil saoránach Eorpacha 

B. Uas. Daniela  GÎTMAN an Chomhairle 

F. Uas. Ilenia Carmela GRECO  Painéil saoránach Eorpacha 

F. Uas. Sebastián GUILLEN  Painéil saoránach Eorpacha 

B. Uas. Kinga JOÓ 
Painéil saoránach 

náisiúnta/imeachtaí 

B. Uas. Assya  KAVRAKOVA An tSochaí Shibhialta 

B. Uas. Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Painéil saoránach Eorpacha 

B. Uas. Radka MAXOVÁ Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Rūta  MILIŪTĖ Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Alin Cristian MITUȚA Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Dolors MONTSERRAT Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Nicolas MORAVEK  Painéil saoránach Eorpacha 

F. Uas. Renaud   MUSELIER Ionadaí Áitiúil/Réigiúnach 

B. Uas. Ewa NOWACKA an Chomhairle 

B. Uas. Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Dimitrios PAPADIMOULIS Parlaimint na hEorpa 



 

5 
 

B. Uas. Troels de Leon PETERSEN  Painéil saoránach Eorpacha 

F. Uas. Mark PLEŠKO 
Painéil saoránach 

náisiúnta/imeachtaí 

F. Uas. Jean-François  RAPIN Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Ivo RASO  Painéil saoránach Eorpacha 

B. Uas. Michèle RIVASI Parlaimint na hEorpa 

B. Uas.  Valeria RONZITTI Comhpháirtithe Sóisialta 

B. Uas. Christa  SCHWENG  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 

na hEorpa 

F. Uas. Maroš ŠEFČOVIČ An Coimisiún Eorpach 

B. Uas.  Elisaveta SIMEONOVA an Chomhairle 

F. Uas. Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Niamh  SMYTH Parlaimintí náisiúnta 

B. Uas. Paola  TAVERNA Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Louis TELEMACHOU an Chomhairle 

F. Uas.  Jesús TERUEL TERUEL  Painéil saoránach Eorpacha 

F. Uas. Zoltán  TESSELY Parlaimintí náisiúnta 

B. Uas. Patrizia TOIA Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Kathleen VAN BREMPT Parlaimint na hEorpa 

B. Uas.  Anna  VIKSTRÖM Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Claude  WISELER Parlaimintí náisiúnta 

 


