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TAIFEAD ACHOMAIR 

An Mheitheal um Shláinte, faoi chathaoirleacht an Uasail Maroš Šefčovič, Leas-Uachtarán, an 

Coimisiún Eorpach 

Dé hAoine, an 11 Márta 2022, 9.00 go 11.00 

 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 

 

Tionóladh an tríú cruinniú den Mheitheal i bhformáid hibrideach agus rinneadh sruthú gréasáin air ar an 
Ardán Digiteach Ilteangach Comhdhála. 

Bhí an díospóireacht bunaithe ar na ceithre bhraisle théamacha. I gcás gach braisle, rinne an 
Cathaoirleach, an tUas. Maroš Šefčovič achoimre ar na moltaí agus rinne sé achoimre ar phléití roimhe sin 
sa Mheitheal, ar an díospóireacht sa seisiún iomlánach ar an 22 Eanáir 2022 agus ar na rannchuidithe 
gaolmhara ar an Ardán Digiteach. D’iarr sé ansin ar na Comhaltaí freagra a thabhairt agus a dtuairimí a 
roinnt. 

Chuir roinnt Comhaltaí i bhfios go láidir go raibh roinnt moltaí ann (go háirithe: maidir le moltaí 1, 4, 5, 6, 
15 agus 16 agus b’fhéidir 8, 10, 13) arna leithdháileadh ar an Meitheal um an “Athrú Aeráide agus an 
Comhshaol”, tá gné thábhachtach shláinte acu ba cheart a chur san áireamh freisin. 

 

2. Plé 

 

Braisle 1: ‘Bia folláin agus stíleanna maireachtála sláintiúla’ 

 

Chuir Feisire i bhfios go láidir gur cheart go mbeadh an ceart chun bia a bheith ina cheart caighdeánach 
ag an duine. Dúirt Comhalta eile gur cheart feachtais faisnéise maidir le cosc agus stíleanna maireachtála 
sláintiúla a fhorbairt tuilleadh. Chuir cuid acu in iúl go raibh amhras orthu faoi Mholadh 191, inar leagadh 
béim ar an ngá atá ann measúnú a dhéanamh ar thionchar an chineáil sin birt agus aird a thabhairt ar na 
himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith aige ar ghníomhaíochtaí i roinnt Ballstát. D’fhreagair an Cathaoirleach 
gurb é an measúnú tionchair an gnáthchleachtas atá ag an gCoimisiún sular ghlac sé tograí reachtacha. 

 

 

 
1 Tá moltaí ar fáil anseo  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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Braisle 2: ‘An córas cúraim sláinte a atreisiú’ 

 

Leag Comhalta béim ar a thábhachtaí atá íoschaighdeáin cháilíochta i réimse na sláinte. Chuir Comhalta 
eile béim ar an ngá atá ann na ceachtanna a tharraingt ó phaindéim Covid-19 agus ról tábhachtach na n-
údarás réigiúnach agus áitiúil do chaighdeán maireachtála na saoránach. 

Ag tagairt do mholtaí 39 agus 40, dúirt Comhalta go raibh caighdeáin íosta d’oibrithe sláinte 
ríthábhachtach. 

Agus é ag tagairt do Mholadh 40, mhol Comhalta togra chun liosta de chógais bhunriachtanacha a 
bhunú ar leibhéal an Aontais agus chun foráil a dhéanamh dá soláthar comhpháirteach agus/nó dá stoc-
charnadh. Ba cheart béim níos mó ar ghalair neamhchoitianta a chur san áireamh. Ba cheart cóireálacha 
trasteorann a chur ar fáil ar bhealach níos éasca do shaoránaigh chun tairbhe a bhaint as leigheas 
úrscothach. 

D’fhéadfadh roinnt Feisirí aontú le moladh 41 ach dúirt siad gur cheart sonraí cúraim sláinte a chosaint 
agus nach féidir iad a úsáid d’anailís mhargaidh, agus, dá bhrí sin, gur gá oibriú le tacair sonraí iomchuí. 
Dúirt comhalta gur smaoineamh maith é “Pas Sláinte” – mar a leagtar amach i moladh 41 – chun 
inniúlachtaí AE a threisiú cé nár cheart dó saoirse na ndaoine a theorannú. Chuir comhalta eile i bhfáth, 
áfach, gur cheart inniúlachtaí na mBallstát a urramú i ndáil leis sin. 

D’fhéadfadh roinnt comhaltaí tacú le moltaí 42 agus 43 maidir le taighde sláinte agus mholfadh 
comhalta amháin an buiséad a mhéadú ar leibhéal AE. 

 

Braisle 3: ‘Tuiscint níos leithne ar an tSláinte’ 

 

Mhol Comhalta nár cheart Moladh 44 a theorannú don mheabhairshláinte, e.g. trí uainíocht bhliantúil ar 
ábhair éagsúla. 
 
Leag roinnt comhaltaí béim ar an ngá atá le gníomhú maidir le meabhairshláinte. Dúirt comhalta gur 
cheart sláinte mheabhrach agus fhisiciúil a bheith mar chuid de chur chuige iomlánaíoch. Luaigh 
comhalta eile gur cheart tús a chur le tacaíocht don mheabhairshláinte ón luath-óige, e.g. trí luath-
dhiagnóisic. 
 
Maidir le moladh 45, d’iarr comhalta ar an tréimhse bochtaineachta agus táirgí do naíonáin a ghlacadh 
ar bord. 
 
Dúirt Comhalta eile go mbeadh gá le tacaíocht bhuiséadach chun moladh 46 a chur chun feidhme. 
Cé go dtacaíonn sí le moladh 46, leag Comhalta eile béim ar an ngá atá ann aghaidh a thabhairt ar aosú 
sláintiúil, ar chúram sláinte do dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas. Tarraingíodh anuas 
freisin an gá le saincheisteanna a bhaineann go sonrach le hinscne a shainaithint. 
 
Mheas comhalta gur saincheist thábhachtach í an tsláinte ghnéis a bhfuil aird tuillte aici, agus dúirt 
comhalta eile go mbaineann sláinte atáirgthe agus sláinte ghnéis le hinniúlachtaí na mBallstát. 
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Dúirt Comhalta go raibh baint ag Moladh2 ó phainéal eile le heotanáis, ar saincheist íogair í a bhfuil 
dlíthe, cineálacha cur chuige agus íogaireachtaí difriúla ag na Ballstáit ina leith. 
 
Leag roinnt Feisirí béim ar an ngné dhomhanda a bhaineann leis an tsláinte agus ar an tábhacht a 
bhaineann le ‘Cur Chuige Aon Sláinte Amháin’. 
 

Braisle 4: Rochtain chomhionann ar an tsláinte do chách 

 

Agus tagairt á déanamh do mholadh 48, chuir comhalta in iúl gur údar imní dó nach bhfuil cuid 
thábhachtach den daonra in ann cúram fiaclóireachta a fháil agus gur tharraing sé anuas fadhbanna 
maidir le cúram fiaclóireachta a bheith ar fáil. 

Mhol roinnt Feisirí gur cheart níos mó a dhéanamh maidir le hailse, galair neamhchoitianta, chun rochtain 

ar shláinte ar phraghsanna cothroma a áirithiú agus chun cóireálacha trasteorann a dhéanamh níos 

inrochtana. Cuireadh béim freisin ar an tacaíocht a thugtar do dhaoine faoi mhíchumas, go háirithe trí 

theicneolaíochtaí. 

 
Maidir le moladh 49, mheas Comhalta gur cheart inniúlachtaí an Aontais a roinnt leis an leibhéal náisiúnta 

agus réigiúnach ach gur cheart inniúlachtaí an Aontais a neartú. D’áitigh Ballstát eile go mbeadh 

inniúlachtaí na mBallstát sa réimse beartais sin. Mhol comhalta eile go mbeadh comhaontú sláinte agus 

folláine ann a bhfuil sé mar aidhm leis an neamhionannais a chomhrac agus ráthaíocht sláinte Eorpach a 

chur ar bun. 

 
Leag roinnt Comhaltaí béim ar an ngá atá le neamhspleáchas straitéiseach sa réimse sin. Níor cheart go 
mbainfeadh sé le cóireáil bhunúsach amháin, ach ba cheart go mbainfeadh sé freisin le cóireálacha, le 
nuálaíocht agus le taighde amach anseo. 

 

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 

 

Agus an cruinniú á thabhairt chun críche aige, chuir an Cathaoirleach in iúl go bhfuil sé ar intinn aige 

dréacht-tograí a ullmhú, in éineacht le hUrlabhraí na Meithle agus leis an rúnaíocht choiteann, a bheidh 

bunaithe ar an ionchur go léir a fuarthas go dtí seo laistigh de rialacha na Comhdhála. Roinnfear na 

tograí sin le Comhaltaí na Meithle roimh an gcéad chruinniú eile a bheidh ag an Meitheal an 25 Márta. 

 

________________________________ 

 

 

 

  

 
2 Moladh 24 ó Phainéal 1: ‘Molaim don Aontas tacú le cúram maolaitheach agus cabhrú leis an mbás [eotanáis] de 
réir sraith rialacha agus rialachán nithiúil’. 
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IARSCRÍBHINN: Liosta Chomhaltaí na Meithle um Shláinte  

Cruinniú Iomlánach de Mheitheal um Shláinte na Comhdhála ar 
Thodhchaí na hEorpa (49) 

 

    

Cathaoirleach:  Maroš ŠEFČOVIČ  (An Coimisiún Eorpach)  

    

Teideal Céadainm Sloinne Comhpháirt 

        

Uasal Pascal ARIMONT Parlaimint na hEorpa 

Bean Uasal Alina BÂRGĂOANU 
Painéil/imeachtaí saoránach 

náisiúnta 

Bean Uasal  Katerina BAT'HOVÁ an Chomhairle 

Bean Uasal Linette Eleni BLANKENSTEINER  Painéil saoránach Eorpach 

Bean Uasal Claudette  BUTTIGIEG Parlaimintí Náisiúnta 

Bean Uasal Anda  ČAKŠA Parlaimintí Náisiúnta 

Bean Uasal Susanna CECCARDI Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Roberto CIAMBETTI Coiste na Réigiún 

Uasal Alain  COHEUR  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 

na hEorpa 

Bean Uasal Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlaimint na hEorpa 

Bean Uasal Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlaimint na hEorpa 

Bean Uasal Isabel  DÍAZ AYUSO  Coiste na Réigiún 

Bean Uasal Ewa NOWACKA an Chomhairle 

Bean Uasal Ines GASMI  Painéil saoránach Eorpach 

Bean Uasal Camille GIRARD  Painéil saoránach Eorpach 

Bean Uasal Daniela  GÎTMAN an Chomhairle 

Uasal Ilenia Carmela GRECO  Painéil saoránach Eorpach 

Uasal Sebastián GUILLEN  Painéil saoránach Eorpach 

Bean Uasal Kinga JOÓ 
Painéil/imeachtaí saoránach 

náisiúnta 

Uasal Louis TELEMACHOU an Chomhairle 

Bean Uasal Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Painéil saoránach Eorpach 

Bean Uasal Radka MAXOVÁ Parlaimint na hEorpa 

Bean Uasal Rūta  MILIŪTĖ Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Alin Cristian MITUȚA Parlaimint na hEorpa 

Bean Uasal Dolors MONTSERRAT Parlaimint na hEorpa 

Uasal Nicolas MORAVEK  Painéil saoránach Eorpach 

Uasal Renaud   MUSELIER Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Bean Uasal Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Dimitrios PAPADIMOULIS Parlaimint na hEorpa 

Bean Uasal Troels de Leon PETERSEN  Painéil saoránach Eorpach 

Uasal Mark PLEŠKO 
Painéil/imeachtaí saoránach 

náisiúnta 

Uasal Jean-François  RAPIN Parlaimintí Náisiúnta 
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Uasal Ivo RASO  Painéil saoránach Eorpach 

Bean Uasal Michèle RIVASI Parlaimint na hEorpa 

Bean Uasal  Valeria RONZITTI Páirtnéirí Sóisialta 

Bean Uasal Christa  SCHWENG  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 

na hEorpa 

Uasal Maroš ŠEFČOVIČ an Coimisiún Eorpach 

Bean Uasal  Elisaveta SIMEONOVA an Chomhairle 

Uasal Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlaimint na hEorpa 

Bean Uasal Niamh  SMYTH Parlaimintí Náisiúnta 

Bean Uasal Paola  TAVERNA Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Jesús TERUEL TERUEL  Painéil saoránach Eorpach 

Uasal Zoltán  TESSELY Parlaimintí Náisiúnta 

Bean Uasal Patrizia TOIA Parlaimint na hEorpa 

Bean Uasal Kathleen VAN BREMPT Parlaimint na hEorpa 

Bean Uasal Assya  KAVRAKOVA An tSochaí Shibhialta 

Bean Uasal  Anna  VIKSTRÖM Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Claude  WISELER Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Stefan ZRINZO AZZOPARDI an Chomhairle 

 


