
 

 

 
TAIFEAD ACHOMHAIR DEN MHEITHEAL UM OIDEACHAS, CULTÚR, AN ÓIGE AGUS SPÓRT 

Faoi chathaoirleacht Silja Markkula, Uachtarán Fhóram Eorpach na nÓg 

Déardaoin 7 Aibreán 2022, 18h00-20h00 

 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach  
 
Tionóladh an cruinniú i bhformáid hibrideach agus rinneadh sruthú gréasáin air (taifeadadh ar fáil 
anseo). Tar éis fáilte a chur roimh rannpháirtithe, mhínigh an Cathaoirleach go ndíreoidh an cruinniú ar 
dhréacht-tograí athbhreithnithe a ullmhaíodh bunaithe ar phlé sa Mheitheal. Dúirt sí freisin go bhfuil 
moltaí ó Phainéal Náisiúnta Saoránach na hIodáile curtha san áireamh sa doiciméad, go háirithe i 
mbraislí 1 agus 3. 
 
2. Idirghabháil an Urlabhraí 
 
Chuir Urlabhraí na Meithle a tacaíocht fhoriomlán do na dréacht-tograí in iúl agus mhínigh sí na hathruithe 
a rinneadh a mbeadh tábhacht ar leith ag baint leo do rannpháirtithe Phainéal Eorpach na Saoránach. Thug 
sí le fios nár cheart go mbeadh mar thoradh ar athruithe go mbogfaí i bhfad ó mholtaí an Phainéil 
Saoránach, mar shampla maidir leis an toirmeasc ar intéirneachtaí neamhíoctha nó leis an aois íosta vótála.  
 
3. Na dréacht-tograí a chur i láthair agus a phlé d’fhonn iad a chur faoi bhráid an tSuí Iomlánaigh ar an 8 
Aibreán 
 
Dhearbhaigh an Cathaoirleach, tar éis an iliomad iarrataí a fháil ag an gcruinniú roimhe seo, gur cheart don 
spórt a bheith ina bhraisle as féin. Mhol sí an bhraisle a bhogadh trí bhraisle trí mhíniú a thabhairt ar dtús ar 
na hathruithe agus ansin thug sí cead labhartha do rannpháirtithe le tuilleadh tuairimí a fháil. Le linn na 
díospóireachta, rinne an tUasal Signe Ratso idirghabháil in ainm an Choimisiúin Eorpaigh, go háirithe chun 
aird a tharraingt ar thionscnaimh a seoladh cheana. Chuir na rannpháirtithe a dtacaíocht in iúl do na 
dréacht-tograí den chuid is mó agus rinne siad barúlacha breise mar a leanas: 
 
Maidir leis an mbraisle i ndáil leis an oideachas:  

- Sa chuspóir, d’fhéadfaí tagairt don tábhacht a bhaineann le foghlaim ar feadh an tsaoil i limistéir 
thuaithe a chur isteach. 

- Maidir le cláir oideachais a chomhordú, ba cheart creat d’inniúlachtaí comhroinnte (go háirithe 
maidir le hoideachas saoránachta) lena gcuirfí san áireamh gach leibhéal rialtais atá páirteach i 
mbeartas oideachais (maidir le comhordú i gcoinne comhchuibhiú, ba cheart an leagan Iodáilise a 
cheartú). 

- Faoin mbeart maidir le hoideachas a sheasfaidh an aimsir agus maidir le foghlaim ar feadh an tsaoil, 
áiríodh an méid seo a leanas sna smaointe a ardaíodh: Saoroiliúint san ionad oibre a shonrú, STEM 



 

 

a athrú go STEAM chun na daonnachtaí a chur san áireamh agus fiontraíocht agus litearthacht 
eacnamaíoch a chur le chéile i bhfophointe. Mhol rannpháirtí go luafaí ‘inbhuanaitheacht 
chomhshaoil’ agus go sonrófaí gur cheart, maidir le litearthacht sna meáin,‘cláir leanúnacha a 
fheabhsú chun a bheith i gcomhréir le hobair reatha an Choimisiúin. 

- Maidir le hoiliúint múinteoirí, mhol roinnt rannpháirtithe gné Eorpach a chur leis trí thacú lena 
soghluaisteacht dea-chleachtais a roinnt, chomh maith le post meantóirí do mhic léinn a thabhairt 
dóibh. 

- Moladh‘nascacht éifeachtúil leathanbhanda’ a chur isteach seachas ‘leathanbhanda éifeachtúil 
agus nascacht mhaith’. 

 
Maidir leis an mbraisle i dtaobh saincheisteanna Eorpacha i ndáil leis an óige: 

- Sa chuspóir sin, ba cheart ról na n-eagraíochtaí óige le hinstitiúidí AE agus le rialtais náisiúnta a 
threisiú. 

- Thacaigh comhaltaí na Meithle le ‘tástáil don óige’ a thabhairt isteach mar chuid den mheasúnú 
tionchair sular tíolacadh tograí reachtacha. 

- Maidir le rannpháirtíocht na hóige i bpolaitíocht, thug roinnt rannpháirtithe dá n-aire amhras 
maidir leis an aois vótála íosta a laghdú, cé gur labhair comhaltaí eile i bhfabhar, ag díriú ar 
dhliteanas coiriúil agus cánachas daoine óga, agus ag fáiltiú roimh an mbealach tadhall ina gcuirtear 
foclaíocht an togra i bhfocail. 

- Faoi ábhar na gcuairteanna breathnóireachta, moladh an tagairt d’fhóirdheontais a bhaint, ós rud é 
go raibh sé doiléir dar leis na rannpháirtithe, agus an fhéidearthacht a bheith ina fhiontraí a chur 
isteach mar rogha ghairmthreorach. 

- Maidir leis an Ráthaíocht Eorpach don Aos Óg, ba cheart é a chur ar aghaidh chuig gach leibhéal 
rialtais Eorpach a bhfuil baint aige lena chur chun feidhme. 

- Maidir leis an gcosc ar intéirneachtaí neamhíoctha agus ar chomhlíonadh na n-intéirneachtaí agus 
na bpost go caighdeáin cháilíochta, dúirt roinnt cainteoirí go raibh an fhoclaíocht ‘margadh oscailte 
an tsaothair’ doiléir agus mhol rannpháirtí é a scríobh ar bhealach eile ‘lasmuigh den oideachas 
foirmiúil’. 

- Maidir le caighdeáin mhaireachtála réasúnacha, tugadh le fios i roinnt tuairimí nárbh iomchuí 
comparáid a dhéanamh le haoisghrúpaí níos sine agus go bhféadfaí mearbhall éigin a chruthú dá 
dheasca. 

- Ar deireadh, faoin mbeart maidir le himirce daoine oilte, áiríodh na nithe seo a leanas ar na 
smaointe: á iarraidh go n-úsáidfí beartais nuálacha shaincheaptha agus cistiú ón Aontas, chomh 
maith le tagairt a dhéanamh do réimsí tearc-dhaonra atá faoi réir na saincheiste go háirithe. 

 
Maidir leis an mbraisle maidir le cultúr agus malartuithe, thíolaic an Cathaoirleach na tograí agus na 
smaointe athbhreithnithe a d’ardaigh na rannpháirtithe, lena n-áirítear an méid seo a leanas: 

- Faoi ábhar na malartuithe, d’fhéadfaí tagairt a dhéanamh do chlár malartaithe saoránach 
sinsearach, mar gur féidir le saoránaigh shinsearacha ról ríthábhachtach a bheith acu maidir leis an 
oidhreacht a chomhroinnt, chomh maith le hoscailt Erasmus d’ionadaithe áitiúla agus réigiúnacha. 

- Ar an iomlán, measadh go raibh an abairt ar chur chun cinn an Bhéarla cothrom go sásúil; Ba cheart 
go sonrófaí ‘tíortha comharsanachta AE’ sa tagairt do ‘thíortha comharsanachta’. 

- Maidir leis an mbeart i ndáil le hilteangachas, iarradh air tagairt a dhéanamh don Chreat-
Choinbhinsiún um Chosaint na Mionlach Náisiúnta agus don Chairt Eorpach do Theangacha 
Réigiúnacha nó Mionlaigh araon, chomh maith le friotal níos láidre a úsáid ná ‘tabhairt do d’aire’. 
Cuireadh chun cinn freisin smaoineamh institiúid speisialta de chuid AE atá dírithe ar 
mhionteangacha a chosaint agus a chur chun cinn. 



 

 

- Maidir le hoidhreacht chultúrtha na hEorpa, bhí moltaí ann go ndéanfaí tagairt do chultúr na 
hEorpa agus go ndéanfaí tagairt do chlár na gcomhchathracha. 

- Leag roinnt cainteoirí béim ar a thábhachtaí atá sé stádas Eorpach ealaíontóirí a ghlacadh. 
 
Maidir le cúrsaí spóirt, chuir an Cathaoirleach an braisle nua i láthair. Mheas roinnt cainteoirí go bhféadfaí é 
a leathnú agus mhol siad na smaointe seo a leanas:  

- Faoin gcuspóir, d’fhéadfaí a chur in iúl an athuair ‘go bhfuil an spórt ag crosbhóthar ar go leor 
saincheisteanna’ chun ‘an ríthábhacht a bhaineann le spórt do shochaithe na hEorpa’ a lua. 

- Moladh gan tagairt a dhéanamh do “spórt scothaicme” ach do “spórt gairmiúil agus tráchtála”, 
seachas spóirt tíre agus spórt an phobail, ar cheart iad go léir a áireamh sna cláir shoghluaisteachta.  

- Ar deireadh, ba cheart go mbainfeadh an beart maidir leis an ngá atá le féiniúlacht Eorpach a 
thaispeáint níos fearr le taispeáint shiombailí AE go ginearálta, ní hamháin taispeáint na brataí. 

 
 
 
4. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 
 
Chuir an Cathaoirleach deireadh leis an gcruinniú agus ghabh sí buíochas leis na rannpháirtithe as a gcuid 
oibre agus dhearbhaigh sí go bhféadfadh an cruinniú sin a bheith ar an gceann deireanach den Mheitheal. 
Shonraigh sí freisin nach mbeidh leagan nua de thograí ann don suí iomlánach an lá dár gcionn mar nach 
bhféadfaí iad a aistriú in am. Mar sin féin, déanfar an méid a dúradh le linn an chruinnithe a ionchorprú ina 
barúlacha mar Chathaoirleach agus cuirfear san áireamh é le haghaidh na gcéad chéimeanna eile. 


