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TAIFEAD ACHOMAIR 

An Mheitheal um Dhaonlathas Eorpach, faoi chathaoirleacht Manfred Weber, Parlaimint na hEorpa 

21 Eanáir 2022, 14:00-16:00 

 
 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh  
 

Tionóladh an cruinniú i bhformáid hibrideach agus rinneadh sruthú gréasáin air(taifeadadh ar fáil 
anseo). Chuir an Cathaoirleach fáilte roimh na comhaltaí agus mhínigh sé go dtosódh an cruinniú le cur 
i láthair ó ionadaithe na bPainéal Eorpach agus Náisiúnta Saoránach, agus díospóireacht ina dhiaidh 
sin. Ba é an aidhm a bhí leis leanúint leis an bplé faoin bunstruchtúr a sainaithníodh don Mheitheal. 
Chuir sé in iúl go raibh sé tábhachtach tús a chur leis an obair ar mholtaí nithiúla tar éis dianphlé a 
dhéanamh agus éisteacht lena chéile. Maidir leis sin, mheabhraigh sé gur cheart go mbeadh tograí 
bunaithe ar mholtaí na saoránach agus go dtiocfaidh siad ar chomhaontú i measc chomhpháirteanna 
Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, an Choimisiúin agus na bParlaimintí Náisiúnta. Chun an próiseas 
a éascú, b’fhearr iarracht a dhéanamh teacht ar chomhaontú laistigh den Mheitheal cheana féin. Thug 
an Cathaoirleach dá aire freisin gurbh ann do spéis mhór pholaitiúil i dtopaicí na Meithle agus thagair 
sé go háirithe don idirghabháil a rinne an tUachtarán Macron le déanaí i bParlaimint na hEorpa1. 
   

2. Plé 
 
Cuireadh tús leis an díospóireacht le cur i láthair ar mholtaí an Phainéil Saoránach Eorpach dar teideal 
‘Daonlathas/luachanna, cearta, smacht reachta agus slándáil na hEorpa’. Mhol siad cur chuige an 
Chathaoirligh i leith eagrú chruinnithe na Meithle agus thug siad dá n-aire nach bhféadfaí aghaidh 
iomlán a thabhairt ar roinnt moltaí a bhaineann leis an gcéad dá cholún i mí na Nollag. Leag siad béim 
go háirithe orthu siúd a bhaineann le daonlathas díreach, próiseas bunreachtúil don Aontas Eorpach 
agus luachanna daonlathacha a neartú laistigh den Aontas. Ina theannta sin, mhínigh na saoránaigh go 
mion na moltaí a rinne siad faoi rannpháirtíocht na saoránach, faoin oideachas agus faoin bhfaisnéis 
atá acu faoin Aontas Eorpach agus faoin óige. Chuir siad i dtreis go raibh sé tábhachtach go mbeadh 
saoránaigh in ann páirt níos mó a ghlacadh sa phróiseas cinnteoireachta trí ionstraimí éagsúla, lena n-
áirítear tionóil saoránach, agus íosleibhéal oideachais pholaitiúil i mBallstáit uile AE agus rochtain ar 
fhaisnéis iontaofa á n-áirithiú ag an am céanna.  
 
Rinne ionadaithe saoránach ón mBeilg, ón bhFrainc agus ón Ísiltír cur síos ar phríomhthorthaí a gcuid 
painéal faoi seach, agus thug siad dá n-aire go leor pointí a bhí aontreoch leis na moltaí ar leibhéal 
Eorpach. Leag siad béim go háirithe ar an mbearna faisnéise a mheasann saoránaigh i roinnt Ballstát, 
chomh maith leis na saincheisteanna gaolmhara maidir le bréagnuacht, inrochtaineacht ar chumarsáid 
institiúideach, agus ról ríthábhachtach an oideachais agus na meán. Phléigh cuid de na painéil freisin 
ábhair na dtoghchán Eorpach, ról na n-institiúidí, agus an gá atá le níos mó trédhearcachta agus 
éifeachtúlachta sa chinnteoireacht. 
 

 
1 Tháinig an tUachtarán Macron i gceannas mar chuid de chomhuachtaránacht na Comhdhála ar Thodhchaí na 
hEorpa le tús Uachtaránacht na Fraince ar Chomhairle AE an 1 Eanáir 2022. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/ga/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/ga/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
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2.1. Plé leantach maidir leis an daonlathas agus toghcháin, cinnteoireacht 
 
Sa díospóireacht ina dhiaidh sin, chuir roinnt cainteoirí argóintí chun cinn ar son nó i gcoinne bogadh i 
dtreo vótáil do pháirtithe ar leibhéal an Aontais Eorpaigh le hiarrthóirí ó iliomad Ballstát (liostaí 
trasnáisiúnta), rud a nascann ceapachán Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh le toradh na dtoghchán 
Eorpach, nó fiú machnamh faoin bhféidearthacht Uachtarán an Choimisiúin a thoghadh go díreach. 
Luaigh roinnt cainteoirí go bhféadfaí bogadh ó aontoilíocht go vótáil trí thromlach cáilithe sa 
Chomhairle, an ceart chun tionscnaimh reachtaigh a thabhairt isteach do Pharlaimint na hEorpa, nó 
tús a chur le próiseas Bunreachtúil don Aontas Eorpach. Chuir roinnt comhaltaí in iúl go raibh siad 
ullamh na conarthaí a oscailt, ach thug roinnt eile acu rabhadh i gcoinne na ndeacrachtaí a bhí ann é a 
dhéanamh ag an bpointe seo, agus chuir siad béim ar roinnt moltaí ó na saoránaigh maidir le feabhas 
a chur ar dhaonlathas na hEorpa, moltaí a d’fhéadfaí a chur chun feidhme faoin gcreat atá ann faoi 
láthair. D‘fhiafraigh roinnt cainteoirí conas a d’fhéadfaí ionchur sonrach ón Ardán Digiteach Ilteangach 
a chomhtháthú le hobair bhreise na Meithle. Luaigh comhalta amháin tábhacht an daonlathais san 
ionad oibre mar phríomhghné den gheilleagar sóisialta margaidh. 
 
  

2.2. Rannpháirtíocht na saoránach agus an óige. 
 
Cuireadh in iúl go raibh an-aontú maidir leis an ngá atá ann faisnéis níos fearr a chur ar fáil agus 
saoránaigh a áireamh tuilleadh i bpróiseas ceaptha beartas an Aontais. Chuir roinnt comhaltaí in iúl go 
dtacaíonn siad leis an smaoineamh tionóil saoránach a thionól ar bhonn rialta chun an díospóireacht 
ar leibhéal AE a shaibhriú. Meabhraíodh sa díospóireacht freisin an smaoineamh spásanna 
comhairliúcháin níos fearr a chruthú ar líne. Thug roinnt comhaltaí dá n-aire go raibh roinnt uirlisí 
rannpháirtíochta agus meicníochtaí comhairliúcháin ann cheana féin. Cuireadh in iúl gur cheart 
breathnú ar uirlisí den sórt sin mar uirlisí a chomhlánaíonn an daonlathas ionadaíoch, chomh maith le 
rannchuidiú na sochaí sibhialta eagraithe agus na gcomhpháirtithe sóisialta, a raibh ról acu go léir faoi 
seach. Chuir saoránaigh i dtreis go raibh sé tábhachtach go mbraithfidh siad go n-éistfí leo agus go 
ndéanfaí a gcuid moltaí uile a phlé agus a mheas go dáiríre, gan breith agus dá rogha a bheith ann.  
 
Measadh go raibh dlúthnasc idir oideachas níos fearr faoi shaoránacht Eorpach agus faisnéis faoin 
Aontas Eorpach agus iarrachtaí rannpháirtíocht na saoránach a spreagadh. Aithníodh go raibh na 
próisis dhaonlathacha ar leibhéal an Aontais casta, agus is ar an gcúis sin a bhí sé tábhachtach aird ar 
leith a thabhairt ar chumarsáid shoiléir shimplí. Ardaíodh fadhb na bréagaisnéise agus ról na meán 
maidir le faisnéis a chur ar fáil faoin Aontas. Tharraing roinnt comhaltaí aird ar an ról a d’fhéadfadh a 
bheith ag parlaimintí náisiúnta maidir le grinnscrúdú a dhéanamh ar a rialtais agus díospóireacht a 
spreagadh ar an leibhéal náisiúnta maidir le saincheisteanna AE.  
 
Maidir leis an aois íosta vótála, thug na comhaltaí tuairimí ilchineálacha. Cuireadh chun cinn smaointe 
maidir le hidirdhealú dearfach a dhéanamh ar dhaoine óga sna próisis dhaonlathacha agus measúnú a 
dhéanamh ar thionchar na reachtaíochta ar dhaoine óga.  
 
Thug Comh-Chathaoirleach Bhord Feidhmiúcháin na Comhdhála, Leas-Uachtarán an Choimisiúin Šuica, 
chun suntais an méid atá déanta cheana féin ag na hinstitiúidí i ndáil leis na saincheisteanna a dtugtar 
aghaidh orthu sna moltaí ó na saoránaigh agus mheabhraigh sí tiomantas na dtrí Uachtarán ar 



 

3 
 

institiúidí an Aontais do bheith ag éisteacht agus féachaint ar an méid a d‘fhéadfaí a dhéanamh chun 
aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní a cuireadh in iúl.  
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3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 
 
Chríochnaigh an Cathaoirleach an cruinniú trína chur in iúl go raibh sé sásta gur díríodh sa 
díospóireacht ar mholtaí na saoránach, go háirithe na moltaí sin maidir lena ról agus lena 
rannpháirtíocht, gnéithe a bhí ríthábhachtach do na saoránaigh. Mheas sé go bhféadfaí an dá cholún 
eile (cumhacht feidhmiúcháin, agus coimhdeacht agus nósanna imeachta), a bhí de chineál níos 
teicniúla, a chumhdach ag an gcéad chruinniú eile den Mheitheal. Maidir leis an mbealach chun cinn, 
d’athdhearbhaigh sé gur mian leis tús a chur leis an obair ar thograí nithiúla. D’fhéadfaí é sin a 
dhéanamh trí dhoiciméad scríofa/neamhpháipéar a dhréachtú mar bhonn, ina mbeadh saoránaigh 
páirteach go hiomchuí san obair sin. Bhí sé tábhachtach freisin go gcuirfí san áireamh na tionscnaimh 
a cuireadh chun feidhme cheana, na nithe a bhí á bpleanáil agus an obair atá fós le déanamh. Chuir sé 
in iúl go láidir gur gá do na comhaltaí uile dul i ngleic leis an bpróiseas le toil chomhréitigh chun a bheith 
in ann teacht i gcrích.  



 

5 
 

IARSCRÍBHINN I. Clár Oibre don chruinniú ar an 21 Eanáir 2022 
 

 

 

CLÁR OIBRE AN TRÍÚ CRUINNIÚ DEN MHEITHEAL  
MAIDIR LEIS AN DAONLATHAS EORPACH  

 
 

Dé hAoine, an 21 Eanáir 2022 - 14.00 go 16.00 
(hibrideach) 

 

 
1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach  

 

2. Cur i láthair ag na saoránaigh ar na moltaí ón bPainéal Saoránach Eorpach agus 

ón bPainéal Saoránach Náisiúnta maidir leis an Daonlathas Eorpach, agus plé ina 

dhiaidh sin  

 

3. Malartú tuairimí maidir leis an Daonlathas Eorpach 

3.1   Cumhacht feidhmiúcháin 

3.2   Coimhdeacht agus nósanna imeachta 

3.3   Rannpháirtíocht na saoránach agus an óige. 

 

4. Cur i láthair ón gCathaoirleach maidir leis na malartuithe leanúnacha ar an Ardán 

Digiteach Ilteangach 

 

5. Aon ghnó eile 

 

6. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 
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IARSCRÍBHINN II. Liosta de chomhaltaí na Meithle um Dhaonlathas Eorpach 
 

Cathaoirleach:  Manfred WEBER (Parlaimint na hEorpa)  

    

Teideal Céadainm Sloinne Comhpháirt 

B. Uas. Chiara ALICANDRO Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Michalakis ASIMAKIS Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Zoltán  BALCZÓ Parlaimintí Náisiúnta 

B. Uas. Olga BAUM Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Matouš BĚLOHLÁVEK Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Brando BENIFEI Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Mara BIZZOTTO Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Damian BOESELAGER Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Ioannis  BOURNOUS Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Nicolai BOYSEN Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

B. Uas. Martina BRAMBILLA Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Gari  CAPPELLI Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Vasco CORDEIRO Coiste na Réigiún 

B. Uas. Annemieke DE CLERCK Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Bruno  DIAS Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Gašper  DOVŽAN An Chomhairle 

B. Uas. Aleksandra   DULKIEWICZ Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

F. Uas. Pascal DURAND Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Anna ECHTERHOFF An tSochaí Shibhialta 

F. Uas. Sandro GOZI Parlaimint na hEorpa 

B. Uas.  Eva Kjer  HANSEN Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Pablo  HISPÁN Parlaimintí Náisiúnta 

B. Uas. Pat Kelly An Chomhairle 

B. Uas. Antonia KIEPER Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Wepke KINGMA An Chomhairle 

F. Uas. Tomáš KOZÁK An Chomhairle 

F. Uas. Zdzisław KRASNODÑBSKI Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Reinhold  LOPATKA Parlaimintí Náisiúnta 

B. Uas.  Esther LYNCH Páirtnéirí Sóisialta 

F. Uas. Evangelos MEIMARAKIS Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Aleksandar MILISOV Painéil Saoránach Eorpach 

B. Uas.  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlaimintí Náisiúnta 

B. Uas. Dorien NIJS Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

F. Uas. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Anti  POOLAMETS Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Arnoldas PRANCKEVIČIUS An Chomhairle 
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F. Uas. Paulo RANGEL Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Ariane  RODERT Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 

F. Uas. Hans  ROTHENBERG Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Hermano  SANCHES RUIVO Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

F. Uas. Axel  SCHÄFER Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Kaspar SCHULTZ Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

F. Uas. Pedro SILVA PEREIRA Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Sven SIMON Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Lucie  STUDNICNA Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 

B. Uas. Dubravka SUICA An Coimisiún Eorpach 

B. Uas. Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Painéil Saoránach Eorpach 

F. Uas. Apostolos TZITZIKOSTAS Coiste na Réigiún 

F. Uas. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Andris VĪTOLS An Chomhairle 

 


