
 

 

 
DRÉACHT-TAIFEAD ACHOMAIR 

 

An Mheitheal um an Aontas Eorpach sa Domhan 
Faoi chathaoirleacht Asees Ahuja (SE), an 7 Aibreán 2022, 18.00 go 20.30 

 

Oscailt an chruinnithe 

Leag an Cathaoirleach béim ar sprioc an chruinnithe na tograí a thabhairt chun críche. Sa doiciméad 

athbhreithnithe a cuireadh ar fáil do chomhaltaí na Meithle, cuireadh na pointí a luadh sa chruinniú a bhí ag 

an Meitheal roimhe san áireamh chomh maith le haiseolas i scríbhinn a chuir comhaltaí isteach. 

Chomhoibrigh an Chomhrúnaíocht le comhbhaill na saoránach agus na modhnuithe sin á ndréachtú aici. 

Breithníodh na moltaí uile, ní raibh ach cuid acu nár ghlac comhbhaill na saoránach leo. Thug an 

Cathaoirleach chun suntais freisin go raibh cruinniú neamhfhoirmiúil saoránach aici a tionóladh ar líne Dé 

Máirt. Agus iad ag léamh na dtograí athbhreithnithe a ullmhaíodh don chruinniú sin, chreid an Cathaoirleach 

agus an t-urlabhraí  go raibh na tuairimí cuimsitheach agus nár bhain cuid mhaith den mhéid a bhí ag na 

saoránaigh i gcroílár a dtograí – na moltaí. Chinn na saoránaigh freisin go gcoinneofaí aon ábhar a 

d’fhéadfadh forluí le Meithleacha eile sa Mheitheal seo toisc go raibh gnéithe sonracha den chaidreamh 

seachtrach ar tugadh aghaidh orthu sna tograí. 

 

Mar a tharla i gcruinnithe roimhe seo, tugadh aghaidh ar na tograí in ord cnuasaigh, an tráth seo moladh i 

ndiaidh moladh chun aghaidh a thabhairt ar easaontú nó ar mhian feabhas a chur ar gach cuid den 

Mheitheal. 

 

Sular tugadh aghaidh ar na tograí go léir ina n-aonar, bhí díospóireacht ann maidir le hábharthacht cuid de 

na tograí sin sa Mheitheal seo, ar chuir an chuid sin den Mheitheal um an bParlaimint Náisiúnta béim ar leith 

orthu. Chuir an tUrlabhraí i dtreis arís go bhfuiltear ag féachaint ar na hábhair sin go léir ó thaobh an Aontais 

Eorpaigh de agus é ag gníomhú i gcomhthéacs idirnáisiúnta. Tá comhpháirteanna eile a aithnítear gur dócha 

go bhfuil forluí ann le Meithleacha eile, ach is fearr forluí a bheith ann ná tograí ábhartha a fhágáil ar lár. 

Tháinig an Mheitheal ar chomhaontú maidir le cur chuige cuimsitheach.  

Díospóireacht Togra 

I dtogra 1 bhí díospóireacht bhríomhar ann ina raibh smaointe éagsúla idir infheistíochtaí atá á ndéanamh ar 

leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta in earnálacha straitéiseacha agus leas a bhaint as na cláir 

atá ann cheana amhail InvestEU. Pléadh ábhair imní maidir le haghaidh a thabhairt ar na méaduithe a 

d’fhéadfadh a bheith ar an mbochtaineacht sa ghearrthéarma i gcás na gcineálacha sin gníomhaíochtaí 

straitéiseacha. D’aithin na saoránaigh nach mór aghaidh a thabhairt ar an mbochtaineacht agus ar 

shaincheisteanna gearrthéarmacha eile chun aistriú cothrom cóir a bhaint amach, ach ba mhór na buntáistí 

fadtéarmacha a bheith acu. Pléadh ceist an neamhspleáchais vs. caomhnaitheachta freisin. Chosain na 

saoránaigh an neamhspleáchas i réimsí straitéiseacha, agus ag an am céanna d’aithin siad na buntáistí a 

bhaineann le margadh iomaíoch oscailte. 

Rinneadh mórphlé ar Thograí 2 agus 3 araon mar roghanna a bhfuil forluí eatarthu agus is cosúil go bhfuil 

siad ag teacht leis na moltaí a rinneadh i Meithleacha eile. Chuir na saoránaigh in iúl go láidir nach mór don 

Aontas a bheith in ann acmhainní a fháil ó fhoinsí atá inchosanta go heiticiúil. I dtogra 3 maidir le táirgeadh 

agus soláthar fuinnimh, d’áitigh na saoránaigh go raibh sé i gceist leis na moltaí leanúint de bheith leathan i 

gcónaí chun go bhféadfaí cásanna a chur i bhfeidhm amach anseo, seachas tíortha/réigiúin ar leith a lua. 

Bhí díospóireacht fhada ag an gcruinniú i dtogra 4. Ba mhian leis na saoránaigh a chinntiú go ndíreofaí go 

fóill ar an bhfíric gur mian leo go mbeadh an tAontas Eorpach gasta agus éifeachtúil agus cinntí á ndéanamh 

acu. Bhí go leor plé ar VTC: Conas a d’fhéadfaí é a úsáid laistigh de na conarthaí reatha chomh maith le plé 



 

 

a dhéanamh ar athrú ar na conarthaí chun go mbeadh sé infheidhme go ginearálta. Díríodh i bplé an 

mhéadaithe ar an tábhacht straitéiseach a bhaineann le méadú a chur san áireamh. Tuigeann na saoránaigh 

an méid sin agus teastaíonn uathu a bheith ag obair chun AE a bheith láidir, cobhsaí agus ullamh don 

mhéadú, fiú amháin agus é ag déanamh cinntí.  

Níl modhnuithe suntasacha curtha i láthair i dtogra 5. 

Rinneadh dianphlé freisin ar Thogra 6 ina raibh go leor comhaltaí den Mheitheal ag tacú a thuilleadh leis na 

smaointe nach mór don Aontas a bheith ina ghníomhaí láidir agus measúnú a dhéanamh ar a chaidreamh le 

ECAT agus straitéisí cosanta nua á mbreithniú ag an am céanna – agus ag an am céanna a fhéiniúlacht a 

choinneáil mar thionscnóir na síochána agus an rathúnais i gcroílár aon roghanna cosanta a dhéanfar. Leis 

na hidirghabhálacha, pléadh na seasaimh éagsúla maidir le ballraíocht ECAT i dtíortha éagsúla. Cuireadh an 

plé maidir le cosaint i ndáil le neamhspleáchas straitéiseach freisin. D’iarr saoránaigh meáin shaora 

chothroma ina bhféadfaí bréagaisnéis a shainaithint agus a chomhrac. Bhí réimse tuairimí ann maidir le 

méid agus le haon chineál nua fórsaí armtha AE, ach bhí comhaontú ginearálta ann gur cheart iad a úsáid 

chun críocha cosanta.  

Thángthas ar chomhaontú ginearálta i dtogra 7. D’iarr saoránaigh gur cheart réimis hibrideacha a lua in 

éineacht le réimis uathlathacha freisin. Áitíodh teanga níos dearfaí nuair a bhí  ullmhúchán an AE don 

mhéadú á phlé. Leagadh béim sa phlé sin freisin ar an ngá atá ann smaoineamh níos leithne ná na Balcáin 

Thiar ó thaobh an mhéadaithe de, agus comhaontaíodh an téarma 'tíortha is iarrthóirí agus tíortha a 

d’fhéadfadh a bheith ina n-iarrthóirí' a úsáid, seachas liosta de na tíortha sin a dhéanamh. 

Focal scoir 

Bhí an cruinniú ar siúl níos faide ná an tréimhse shannta, mar sin ní raibh ateangaireacht ar fáil don 15 

nóiméad deireanach den phlé. Chuir Asees Ahuja in iúl go gcuirfeadh an Chomhrúnaíocht an díospóireacht 

sin san áireamh agus go n-oibreodh sí leis na saoránaigh chun aon mhodhnuithe breise a dhéanamh ar na 

tograí – is é an sprioc atá ann tograí nuashonraithe a roinnt leis an Meitheal sula gcuirfí ar fáil iad don 

díospóireacht iomlánach a bheidh ar siúl tráthnóna Dé Sathairn. Bheadh tuairimí éagsúla luaite go soiléir in 

aschuir na meithle, mar a bheadh foinsí na dtograí. 


