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TAIFEAD ACHOMAIR 

 

An Mheitheal um Luachanna agus Cearta, an smacht reachta, slándáil 
 

Faoi chathaoirleacht Věra Jourová, Leas-Uachtarán, an Coimisiún Eorpach 
 

Dé hAoine, 11 Márta 2022, 09:00-11:00, Strasbourg – formáid hibrideach 

 

 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 

 

Thosaigh an Cathaoirleach Věra JOUROVÁ tríd an staid thragóideach idirnáisiúnta a mheabhrú, agus chuir sí 
béim ar iarrachtaí AE ionsaí na Rúise a lagú agus fáilte a chur roimh dhídeanaithe ón Úcráin mar léiriú ar 

aontacht agus teacht aniar na hEorpa.  

 

Thug an Cathaoirleach soiléirithe ansin maidir leis an nós imeachta agus maidir leis na chéad chéimeanna 

eile, ag cur in iúl go mbeadh an cruinniú sin ina bhabhta deiridh de phléití agus de bhailiú ionchuir maidir le 

moltaí na saoránach. Bheadh na pléití bunaithe ar chúig bhraisle moltaí a bhaineann le Luachanna agus 

cearta, leis an smacht reachta agus leis an tslándáil, eadhon: (i) Cearta ainmhithe agus talmhaíocht, (ii) 

Frith-idirdhealú, comhionannas agus caighdeán saoil, (iii) na meáin, bréagnuacht, bréagaisnéis, seiceáil 

fíoras, cibearshlándáil, (iv) Cosaint sonraí, agus (v) Smacht Reachta, luachanna daonlathacha agus 

féiniúlacht Eorpach.  

 

Ar deireadh, shonraigh an Cathaoirleach JOUROVÁ go gcuirfeadh plé an chruinnithe – in éineacht leis an 

ionchur ar fad a fuarthas go dtí seo, i gcomhréir le rialacha na Comhdhála – leis na dréacht-tograí a 

ullmhóidh sí féin agus an bheirt Urlabhraithe de chuid an ghrúpa, le cúnamh ón Ardrúnaíocht, roimh an 

gcéad chruinniú eile an 25 Márta. Pléifear na dréacht-tograí sin ag na chéad chruinnithe eile ina dhiaidh sin 

mar chuid de na seisiúin iomlánacha ag an gComhdháil ag féachaint don 9 Bealtaine mar dháta seachadta 

na tuarascála deiridh.  

 

2. Plé 

 

Chuir an Cathaoirleach tús ansin leis an bplé, arna struchtúrú de réir braisle, agus thug sí deis cainte do 

shaoránaigh gach uair chun tús a chur leis an díospóireacht.  

 

 2.1 Cearta ainmhithe, Talmhaíocht 
 

D’iarr saoránaigh go ndéanfaí bearta nithiúla tapa chun cearta agus dínit a thabhairt do shaol ainmhithe.  
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Mhol siad freisin gur cheart an fheirmeoireacht agus an talmhaíocht inbhuanaithe in AE a fhorbairt 

tuilleadh chun an comhshaol a chosaint mar is ceart, go háirithe trí dhreasachtaí atá le tabhairt do 

chuideachtaí a urramaíonn caighdeáin chomhshaoil agus dídhreasachtaí dóibh siúd nach n-urramaíonn iad.   

 

Luadh caidreamh trádála le tríú tíortha freisin; Dar leis na saoránaigh, ba cheart go mbeadh na bearta sin 

comhsheasmhach leis na bearta agus leis na caighdeáin is infheidhme laistigh de AE. Dá bhrí sin, ba cheart 

tosaíocht a thabhairt d’allmhairí táirgí ó thríú tíortha atá ailínithe lenár mbeartais chomhshaoil.  

 

 2.2 Frith-idirdhealú, Comhionannas agus Cáilíocht na Beatha 

 

Thug an Cathaoirleach faoi deara go bhfuil forluí ann faoin mbraisle sin leis an Meitheal um Ghnóthaí 

Sóisialta agus go gcaithfí iad sin a mhionchoigeartú tráth níos déanaí.  

 

Maidir le substaint, moladh do AE beartas frith-idirdhealaitheach a fhorbairt i margadh an tsaothair, go 

háirithe do dhaoine óga agus do dhaoine scothaosta, agus gur cheart fóirdheontais agus sosanna cánach a 

bhronnadh ar chuideachtaí a chomhlíonann an beartas sin. Cuireadh in iúl freisin gur cheart go mbeadh 

ceardchumainn bainteach lena áirithiú go n-urramóidh cuideachtaí na rialacha sin san ionad oibre, agus gur 

cheart cáilíochtaí agus oiliúint a chur ar fáil maidir leis an ábhar sin.  

 

D’iarr roinnt rannpháirtithe freisin go dtabharfaí isteach reachtaíocht AE lena gcuirfí fóirdheontais ar fáil do 

dhaoine óga le go mbeadh siad neamhspleách agus fuascailte, chomh maith le ráthaíocht do thréimhse 

fostaíochta. D’iarr siad freisin go dtabharfaí sochair do chuideachtaí a ráthaíonn cothromaíocht mhaith 

oibre is saoil.  

 

Chuir roinnt rannpháirtithe in iúl gur mian leo cur le coincheap an smachta reachta maidir le hábhair a 

bhaineann le cearta sóisialta a thabhairt isteach, chun a áirithiú go mbeidh tosaíocht ag cearta sóisialta ar 

chearta eacnamaíocha. Ba cheart an tsaincheist maidir le cosaint saoránach leochaileach a bheith i gcroílár 

an smachta reachta agus luachanna na hEorpa.  

 

Tugadh isteach an easpa cur chun feidhme maidir le rialacha reatha a bhaineann le frith-idirdhealú freisin, 

agus chuir roinnt rannpháirtithe i bhfios go láidir go bhfuil rialacha den sórt sin leagtha amach cheana féin 

sa Chonradh agus go háirithe sa Chairt um Chearta Bunúsacha. D’iarr roinnt daoine go gcuirfí cosc ar 

roghanna an diúltaithe a d’iarr Ballstát aonair maidir le forálacha na Cairte.  

 

Ar deireadh, d’ardaigh cúpla cainteoir an gá atá le Coinbhinsiún Iostanbúl a chur chun feidhme ina iomláine.  

 

 2.3 Na Meáin, Bréagnuacht, Bréagfhaisnéis, Seiceáil fíoras, Cibearshlándáil 

 

Chuir an Cathaoirleach JOUROVÁ in iúl roinnt forluí sa bhraisle seo leis an Meitheal um Chlaochlú Digiteach.  

 

De réir a lán rannpháirtithe, teastaíonn meáin neamhspleácha, oibiachtúla, chothroma ó shaoránaigh chun 

an bhréagaisnéis a chomhrac, go háirithe i gcomhthéacs an chogaidh san Úcráin, ar cogadh faisnéise é 

freisin. Chun an méid sin a bhaint amach, mhol roinnt rannpháirtithe caighdeáin íosta uile-Aontais maidir le 

neamhspleáchas na meán a chur chun cinn, chomh maith le hiolrachas na meán a chur chun cinn agus 

monaplachtaí a chosc in earnáil na meán.  
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D’iarr a lán cainteoirí freisin go mbeadh córas seiceála fíoras agus fíoraithe faisnéise ann, córas ba cheart a 

chur ar ardán ar líne a mbeadh rochtain ag cách air. D’fhéadfadh Institiúid de chuid an Aontais nó 

cuideachta phríobháideach arna coimisiúnú ina leith ardán den sórt sin a reáchtáil. Ina theannta sin, 

aithníodh ról eagraíochtaí na sochaí sibhialta maidir le cúbláil faisnéise a bhréagnú agus ba cheart é a 

neartú.  Ní mór dul i ngleic go práinneach leis an tsaincheist maidir le hairgead a shaothrú as mífhaisnéis. 

Gné eile a ardaíodh go forleathan ná an gá atá le hoideachas a fhorbairt maidir leis na meáin, oideachas 

cathartha agus stair an Aontais i scoileanna.  

 

Ar ghné eile, bhain an díospóireacht le cúrsaí cibearshlándála freisin, inar cheart iarrachtaí a dhéanamh dá 

réir sin chun cumais cosanta an Aontais agus na mBallstát a neartú, lena n-áirítear trí chur chun feidhme 

níos fearr agus bearta nua sa réimse sin.  

 

 2.4 Cosaint sonraí 

 

Cé gur aithin na rannpháirtithe go bhfuil reachtaíocht shubstaintiúil AE ar an ábhar sin ann cheana, thug 

siad dá n-aire gur cheart dul chun cinn a dhéanamh fós go háirithe maidir le mionaoisigh a chosaint ar líne. 

Tarraingíodh anuas freisin bearta breise, amhail pionóis níos déine i gcoinne mí-úsáideoirí.  

 

I dtéarmaí ginearálta, luaigh a lán rannpháirtithe gur gá RGCS a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach ar fud 

na mBallstát, agus cuireadh an nasc atá ann idir sonraí pearsanta agus cuspóirí bréagaisnéise in iúl.  

 

 

 2.5 An Smacht Reachta, luachanna daonlathacha agus féiniúlacht Eorpach 

 

Mhol roinnt rannpháirtithe gur cheart faireachán a dhéanamh, laistigh den sásra coinníollachta, ar réimsí 

breise i ndáil le haon chineál sáruithe ar an smacht reachta – amhail sárú ar shaoirse cainte, urraim do 

chearta LGBTI, nó rochtain ar chúram sláinte.  

 

Agus tagairt á déanamh acu do chomhdháil bhliantúil a d’fhéadfadh a bheith ann i ndáil le tuarascáil an 

Choimisiúin maidir leis an smacht reachta, leag roinnt rannpháirtithe béim ar a thábhachtaí atá sé go 

mbeadh saoránaigh AE agus an tsochaí shibhialta rannpháirteach, chomh maith leis na leibhéil éagsúla 

rialachais, lena n-áirítear leibhéil réigiúnacha agus áitiúla, chomh maith le Parlaimintí Náisiúnta, sa 

phróiseas. Mar shampla, d’fhéadfadh an Coimisiún Eorpach a thuarascáil bhliantúil a chur faoi bhráid na 

Parlaiminte Náisiúnta i ngach Ballstát.  

 

Tharraing roinnt rannpháirtithe anuas saincheist phrionsabal na haontoilíochta, rud a mbíonn tionchar aige 

dá réir ar an bpróiseas cinnteoireachta sa réimse sin.  

 

Ar deireadh, d’áitigh roinnt rannpháirtithe gur gá an tsaoránacht Eorpach a fhorlíonadh le gnéithe 

substaintiúla breise a thagann, mar shampla, ó dhlí tánaisteach an Aontais.  

 

 

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 

 

Chuir an Cathaoirleach Věra JOUROVÁ deireadh leis an gcruinniú trí bhuíochas a ghabháil leis na 
rannpháirtithe uile as a n-ionchur luachmhar. Chuir sí béim ar an bhfíoras go gcuirfear tuairimí na 
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gcomhaltaí san áireamh go cuí agus go raibh sí ag tnúth leis an gcruinniú ar an 25 Márta, ar cruinniú é ina 

bhfaighidh na comhaltaí na chéad dréacht-tograí lena bplé roimh ré.  

 


