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TAIFEAD ACHOMAIR 

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

11 Márta 2022, 14.00-16.00 

 
 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh  
 

Tionóladh an cruinniú i bhformáid chianda agus rinneadh sruthú gréasáin air (taifeadadh ar fáil anseo). 
Chuir an Cathaoirleach i bhfáth gur cruthaíodh staid nua mar gheall ar ionsaitheacht mhíleata na Rúise 
i gcoinne na hÚcráine, agus muintir na hÚcráine ag troid ar son slí bheatha Eorpach, lena n-áirítear an 
ceart chun a n-uachtarán féin a thoghadh. Is é a thuairim gur ócáid chinniúnach don Eoraip í an méid 
a thit amach i gCív, agus go raibh sé níos tábhachtaí fós athmhachnamh a dhéanamh ar an Eoraip agus 
ar an gComhdháil torthaí a bhaint amach. Maidir leis an dréachtpháipéar leathoifigiúil a scaipeadh 
roimh an gcruinniú, chuir sé in iúl go láidir go raibh sé go hiomlán le plé ó thaobh an tstruchtúir, na 
formáide agus an ábhair de. Ba é príomhaidhm chruinniú na Meithle díriú ar na moltaí nithiúla a 
rinneadh. Dúirt sé gur phléigh sé an páipéar le hionadaithe saoránach an mhaidin chéanna, a d’iarr 
athruithe ar an bhformáid cheana féin, agus ar an dréachtú freisin, chun na smaointe atá taobh thiar 
dá moltaí a léiriú ar bhealach níos fearr. D’fhógair sé go ndéanfadh an Bean Le Grip, Uasal, comhordú 
idir seasamh na bparlaimintí náisiúnta sa Mheitheal, go ndéanfadh an Leas-Uachtarán Šuica an rud 
céanna don Choimisiún agus mheabhraigh sí don Chomhairle duine a shainaithint  freisin chun a 
seasamh a chomhordú. Mhol an Cathaoirleach ansin ceisteanna nós imeachta a phlé ar dtús agus ina 
dhiaidh sin ábhar an pháipéir leathoifigiúil, pointe ar phointe.  
  

2. Plé 
 

Chuaigh comhaltaí na Meithle i mbun plé ansin ar shaincheisteanna nós imeachta.  Chuir roinnt 
rannpháirtithe béim ar a thábhachtaí atá sé cur chuige cothrománach a leanúint sna Meithleacha agus 
dréacht-tograí á n-ullmhú acu. Thug ionadaithe na saoránach dá n-aire gur mhaith leo leagan ina 
bhféadfaí údar gach togra a shainaithint ar bhealach níos soiléire. Mheas beirt chomhaltaí gur ghá, go 
háirithe, go mbeadh an mhodheolaíocht oibiachtúil agus trédhearcach, agus go leanfaí go 
cothrománach í, agus go gcuirfí ionchur na saoránach ag a croílár, agus d’iarr siad ar an gCathaoirleach 
an páipéar leathoifigiúil a bhí molta a bhreithniú an athuair. Ba dhíol sásaimh i gcoitinne do chomhaltaí 
eile an dréachtpháipéar leathoifigiúil, á rá go raibh sé tábhachtach tús a chur leis an bpróiseas 
dréachtaithe. Chuir go leor comhaltaí in iúl go láidir gur cheart go mbeadh na Comhalta uile in ann a 
gcuid smaointe agus a gcuid oibre maidir le tograí a chur in iúl ar bhonn cothrom laistigh den mheitheal. 
Ardaíodh ceist faoi conas a dhéanfaí ionchur ón Ardán a chomhtháthú ionas go n-áireofaí smaointe na 
saoránach mar is ceart. Mheas comhalta amháin go mbeadh sé deacair roinnt de na moltaí a 
chomhaontú trí chomhthoil, nó a dhaingniú ar an leibhéal náisiúnta ar fud AE. Chuir go leor Comhaltaí 
in iúl gur cúis imní dóibh nach raibh próiseas iomlán na Comhdhála soiléir go leor. 
 
D’iarr roinnt comhaltaí soiléiriú freisin maidir le ceapadh agus ról an chomhordaitheora do na 
parlaimintí náisiúnta, agus maidir leis an gcaoi a mbunódh an Mheitheal a seasamh. Mhínigh an 
Cathaoirleach gur chuir COSAC an togra ar aghaidh ar thaobh na bparlaimintí náisiúnta. Mheabhraigh 
sé gur faoi gach comhpháirt a bheadh sé urlabhraí a ainmniú chun seasamh na comhpháirte a 
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chomhordú laistigh den mheitheal. Mheabhraigh sé freisin gurbh í an riail bhunúsach i gcónaí ná go 
mbeadh comhréiteach idir na ceithre chomhpháirt agus nach ndéanfaí aon vótáil sa Mheitheal, i 
gcomhréir le Rialacha Nós Imeachta na Comhdhála. Dhearbhaigh sé gur luadh gach ceann dá moltaí sa 
dréacht, ach go mbeimis sásta feabhas a chur ar an bhfoclaíocht agus í a dhéanamh níos soiléire fós. 
Mheas roinnt de na comhaltaí gur cheart go léireodh toradh na Meithle difríochtaí tuairime ó 
chomhaltaí eile. 
 
Pléadh ansin an chéad chaibidil den dréachtpháipéar leathoifigiúil atá ag déileáil le rannpháirtíocht na 
saoránach agus rannpháirtíocht na hóige i ndaonlathas na hEorpa agus sa smacht reachta a mhéadú.  
 
Rinne na Feisirí na príomhbharúlacha seo a leanas maidir leis na pointí a cuimsíodh: 
 

• Luaigh roinnt comhaltaí go raibh amhras orthu faoi reifrinn ar fud AE, i bhfianaise na 
saincheiste íogaire seo, agus d’fhiosraigh siad na hábhair a bheadh faoi réir reifrinn den sórt 
sin. Shoiléirigh saoránaigh go n-úsáidfí reifrinn den sórt sin i gcásanna eisceachtúla le haghaidh 
topaicí a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo. 

• Maidir le tionóil na saoránach, rinne na comhaltaí moltaí éagsúla maidir le cé chomh minic a 
d’fhéadfaidís a bheith ann (e.g. go bliantúil agus/nó sa mheántéarma idir toghcháin 
Pharlaimint na hEorpa; arna struchtúrú i gcomhréir le clár oibre polaitiúil agus institiúideach 
an Aontais).  D’fhiafraigh comhalta amháin cad a bhí i gceist le 'sainordú teoranta' do na tionóil 
sin agus mhol comhalta eile go luafaí painéil 'téamúla', chomh maith le deimhin a dhéanamh 
de go mbeadh rannpháirtithe ó gach cúlra sóisialta rannpháirteach. Dúirt na saoránaigh go 
raibh tréimhse idir 12-18 mhí molta acu agus gurbh é an phríomhaidhm a bhí leis ná uainíocht 
a áirithiú idir saoránaigh sna tionóil sin. Bhí sé tábhachtach freisin dá ndéanfadh institiúidí an 
Aontais obair leantach ar mholtaí na saoránach, go dtabharfaidís údar cuí ina leith sin. 

• Maidir leis an moladh chun ardán digiteach ilfheidhmeach a chruthú, chuir na saoránaigh in iúl 
gur smaoineamh tábhachtach a bhí mar bhun leis an moladh go gcruthófaí bonneagar le 
haghaidh vótáil ar líne, rud ba ghá a léiriú. 

• D’iarr saoránaigh freisin léiriú níos fearr a thabhairt ar an údar cuí atá lena moltaí maidir le 
húsáid na hintleachta saorga agus na dteicneolaíochtaí aistriúcháin, agus maidir le 
hidirghníomhaíochtaí ar líne agus as líne idir institiúidí agus saoránaigh an Aontais, lena n-
áirítear an smaoineamh atá ann daoine a bhfuil gach leibhéal oideachais acu a chur san 
áireamh sna hidirghníomhaíochtaí.  

• Maidir le cláir faoi AE ar scoil, mhínigh na saoránaigh go raibh sé mar aidhm acu na próisis 
dhaonlathacha a mhúineadh do leanaí sula ndéantar vótálaithe óga díobh. Chuir siad i bhfáth 
freisin nár cheart díriú ar uaireanta breise, ach ar an ábhar, i.e. foghlaim faoi shaoránacht 
ghníomhach, faoi eitic agus faoi luachanna daonlathacha. Le linn na díospóireachta, cuireadh 
leis an tacaíocht don smaoineamh, cé gur thug roinnt cainteoirí rabhadh faoin mbaol go 
ndéanfaí caighdeánú ar churaclaim scoile. Luadh forbairt curaclaim choitinn a d’fheadfadh 
Ballstáit a ghlacadh go deonach mar fhéidearthacht amháin. Tarraingíodh anuas freisin a 
thábhachtaí atá an fhoghlaim neamhfhoirmiúil agus clár Erasmus+. 

• Maidir le fíorú na reachtaíochta i ndáil leis an óige, d’iarr roinnt comhaltaí tuilleadh 
soiléireachta. Luadh sa díospóireacht measúnú tionchair ar reachtaíocht nua agus sásra 
comhairliúcháin le daoine óga. 

• Maidir leis an smacht reachta, chuir an Cathaoirleach in iúl go raibh ceannaireacht ag an 
Meitheal maidir le Luachanna agus cearta, an smacht reachta agus an tslándáil. Ar an iomlán, 
thacaigh na cainteoirí leis an smaoineamh cur i bhfeidhm an tsásra coinníollachta a leathnú 
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chuig gach sárú ar an smacht reachta. Ina theannta sin, luadh smaointe maidir le raon feidhme 
na dtuarascálacha maidir leis an smacht reachta a leathnú chuig saoirse comhlachais agus 
cosaint an spáis shibhialta, agus athbhreithniú a dhéanamh ar nós imeachta Airteagal 7. 
Tharraing comhalta amháin aird ar chéannacht bhunreachtúil na mBallstát. 

 
Ar bhonn níos ginearálta, mhol roinnt comhaltaí ord na dtopaicí a chlúdaítear sa pháipéar 
neamhoifigiúil a atheagrú, nó tuilleadh a dhéanamh ar na róil a bhíonn ag an daonlathas ionadaíoch 
agus ag an daonlathas rannpháirteach faoi seach in AE. D’iarr roinnt eile acu go gcumhdófaí leis an 
téacs ról tábhachtach na sochaí sibhialta eagraithe agus na gcomhpháirtithe sóisialta, a d’fhéadfaí a 
fhorbairt. Mhol comhalta amháin go ndéanfaí tagairt do shásraí atá ann cheana le haghaidh 
comhairliúchán le saoránaigh, amhail na Tionscnaimh Eorpacha ó na Saoránaigh agus éisteachtaí 
poiblí, a d’fhéadfaí a fheabhsú freisin. 
 
Thairis sin, luaigh roinnt comhaltaí a dtacaíocht nó a gcur i gcoinne maidir le smaointe a luaitear sna 
codanna eile den pháipéar leathoifigiúil. Tarraingíodh anuas freisin saincheisteanna tábhachtacha na 
fuathchainte agus dul i ngleic leis an mbréagaisnéis i gcomhthéacs an chogaidh san Úcráin. 
 
Ina ról mar Chomhchathaoirleach, leag Leas-Uachtarán an Choimisiúin Šuica béim ar an tábhacht a 
bhaineann leis an gComhdháil i bhfianaise an chogaidh a thosaigh rialtas na Rúise agus an tábhacht a 
bhaineann le plé a dhéanamh ar na moltaí go léir ó shaoránaigh sa Mheitheal. Mheabhraigh sí freisin 
a thábhachtaí atá sé rialacha nós imeachta na Comhdhála a urramú. Ina theannta sin, thug sí chun 
suntais gur gá, ina tuairim féin, go mbeadh saoránaigh in ann glacadh go hiomlán le tograí an tSeisiúin 
Iomlánaigh agus iad a bhailíochtú.  
 

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 
 
Ina ráiteas deiridh, chuir an Cathaoirleach in iúl go raibh sé mar aidhm aige an cruinniú a dhíriú ar 
ionchur na saoránach, i bhfianaise ról lárnach rannpháirtíocht na saoránach ag an gComhdháil. Mhínigh 
sé go dtabharfaí aghaidh ar na gnéithe eile atá sa pháipéar leathoifigiúil sna cruinnithe a bheidh ag an 
Meitheal amach anseo. D’iarr sé ar na comhaltaí breathnú níos mionsonraithe ar an bpáipéar 
leathoifigiúil agus aighneachtaí i scríbhinn a sheoladh. Dhéanfaí na tuairimí sin a phlé ansin sa chéad 
mheitheal eile. Thug sé dá aire freisin go rachadh an Mheitheal níos mine isteach ina chuid oibre ar 
théacs coiteann ag a céad chruinniú eile. Ní dhearna na comhaltaí aon agóid maidir leis an nós imeachta 
sin agus, dá bhrí sin, thángthas ar chomhaontú ina leith. D’iarr sé freisin ar an gComhrúnaíocht fillteán 
comhroinnte ar líne a chruthú chun go mbeadh rochtain ag gach comhalta den mheitheal ar a mhéid 
a chuireann gach duine leis an bpáipéar leathoifigiúil. 
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IARSCRÍBHINN I. Clár Oibre don chruinniú an 11 Márta 2022 
 

 

 
CLÁR OIBRE AN CHÚIGIÚ CRUINNIÚ DEN MHEITHEAL UM DHAONLATHAS 

EORPACH  
 
 

Dé hAoine, 17 Deireadh Fómhair 2021 – 9.00-11.00 
(seomra WEISS S.2.1 agus go cianda) 

 
 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach  

 
2. Cur i láthair ar an gcéad-dréachtpháipéar leathoifigiúil ón Meitheal um Dhaonlathas 

Eorpach 
 
 

3. Freagairt ó ionadaithe na bpainéal saoránach Eorpach agus náisiúnta ón Meitheal ar 
an gcéad dhréachtpháipéar leathoifigiúil 
 
 

4. Plé oscailte i measc chomhaltaí na Meithle 
 
 

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 Borislav ANTONOV Parlaimintí Náisiúnta 
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 Janez CIGLER KRALJ An Chomhairle 
F. Uas Vasco CORDEIRO Coiste na Réigiún 
B. Uas. Annemieke DE CLERCK Painéil saoránach Eorpach 
F. Uas Bruno  DIAS Parlaimintí Náisiúnta 
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 KRASNODĘBSKI 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  MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas Arnaud NGATCHA Ionadaí áitiúil/réigiúnach 
B. Uas. Dorien NIJS Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 
F. Uas Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Painéil saoránach Eorpach 
F. Uas Anti  POOLAMETS Parlaimintí Náisiúnta 

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

 


