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TAIFEAD ACHOMAIR DEN CHÚIGIÚ CRUINNIÚ DEN MHEITHEAL UM IMIRCE 
 

Dé hAoine an 11 Márta 2022, 9:00-11:00 

 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach  

Cathaoirligh i ndiaidh a chéile: Alessandro Alfieri, comhalta de Sheanad na hIodáile, an Iodáil; Dimitris 

Kairidis, comhalta den Pharlaimint Heilléanach, an Ghréig 

Chuir an Cathaoirleach, an tUasal Alfieri, tús leis an gcruinniú trí dhlúthpháirtíocht iomlán a chur in iúl 

le muintir na hÚcráine agus tríd an gcogadh i gcoinne na hÚcráine a cháineadh go géar. Ba dhíol 

sásaimh dó gur thug an tAontas freagra agus gur labhair sé d’aon ghuth, agus tagairt á déanamh aige, 

inter alia, do na smachtbhannaí láidre a ghlac an tAontas Eorpach. 

D’fháiltigh sé go háirithe roimh chomhaontú na mBallstát maidir le gníomhachtú na Treorach um 

Chosaint Shealadach (TPD), a chuireann caighdeáin íosta cosanta ar fáil agus a ráthaíonn comhroinnt 

ualaigh. Thug sé faoi deara go raibh cuid de na moltaí a ghlac na saoránaigh ag teacht leis an gCinneadh 

ón gComhairle maidir le cosaint shealadach. Ceann de na príomhchuspóirí a bhaineann le TPD a chur 

i ngníomh is ea an brú ar an gcóras tearmainn a laghdú agus cur ar chumas na ndaoine leas a bhaint 

as cearta comhchuibhithe ar fud AE: áit chónaithe, rochtain ar shaothar, tithíocht, cúnamh leighis, 

oideachas do leanaí. Déanfaidh an Coimisiún comhordú ar mhalartú faisnéise idir na Ballstáit maidir 

lena n-acmhainneacht ghlactha agus na riachtanais aitheanta le haghaidh tacaíochta. Is féidir le 

Gníomhaireachtaí AE tuilleadh tacaíochta a chur ar fáil arna iarraidh sin do na Ballstáit. Pléadh cuid de 

na saincheisteanna sin sna moltaí ó na saoránaigh. 

D’fhógair an Cathaoirleach gur measadh go raibh taifead achomair an chruinnithe roimhe sin a 

tionóladh an 1 Márta formheasta agus go n-aistreofar go gach teanga é agus go ndéanfar é a uaslódáil 

ar an ardán. 

2. Bearta leantacha ar an gcur i láthair ó na saoránaigh ar na moltaí ó Phainéal Saoránach Eorpach 

4 agus ó Phainéil Náisiúnta Saoránach maidir leis an imirce 

2.1 An imirce dhleathach (féach tábla san iarscríbhinn) 

2.2 An Imirce neamhrialta (féach tábla san iarscríbhinn) 

2.3 Tearmann, lánpháirtiú (féach tábla san iarscríbhinn) 

Chuir triúr saoránach ó na Painéil Saoránach Eorpach a gcuid moltaí i láthair. Bhí fonn orthu a 

fheiceáil cad a tharlódh do na moltaí ó na saoránaigh tar éis an 9 Bealtaine. Leag siad béim go 

háirithe ar an méid seo a leanas: 

- Gurb é croílár na hiarrata sin coincheap coiteann Eorpach na himirce a bheith ann lena n-

urramófar Cearta an Duine agus go mbeidh sé éifeachtúil; Ní mór do bheartas imirce a bheith 

trédhearcach agus bunaithe ar an dlúthpháirtíocht; 
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- Mhol na saoránaigh go ndéanfaí athchóiriú ar rialacha tearmainn agus imirce AE agus go 

ngabhfaidís ionad chóras Bhaile Átha Cliath; 

- An gá atá le nósanna imeachta comhchoiteanna chun a áirithiú go mbeidh institiúidí náisiúnta 

agus institiúidí an Aontais ar aon dul lena chéile; 

- An gá atá le faireachán a dhéanamh, le haghaidh oifig maidir le tearmann a thacaíonn léi agus 

lena n-áirithítear gur féidir nósanna imeachta a phróiseáil go tapa, agus, más gá, daoine a chur 

ar ais go sábháilte chuig tríú tíortha; 

- Ní mór do na hinstitiúidí gníomhaíocht chinntitheach a dhéanamh go tapa, agus tá sé sin níos 

tábhachtaí ná riamh i bhfianaise na staide san Úcráin; 

- Nósanna imeachta coiteanna agus níos tapúla maidir le hiarratais ar thearmann a phróiseáil/a 

mheasúnú; 

- Cumhachtaí Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann a leathnú chun 

athdháileadh imirceach a éascú, go háirithe iarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe, laistigh den 

Aontas; 

- Ionaid tearmainn a bhunú go tapa do mhionaoisigh neamhthionlactha; 

- An gá go n-oibreodh AE ar bhunchúiseanna na himirce, trí infheistíocht a dhéanamh sna tíortha 

tionscnaimh; 

- Bealaí lánpháirtíochta níos fearr do dhídeanaithe agus d’iarrthóirí tearmainn; 

- Imirce rialta na n-oibrithe oilte a spreagadh do na riachtanais saothair agus bearta a dhéanamh 

chun an imirce neamhrialta a chomhrac mar fhoinse bochtaithe na mBallstát; 

- Córas aontaithe a chur chun cinn chun cáilíochtaí gairmiúla agus acadúla a aithint;  agus 

gníomhaireacht AE a chur ar bun a bhunófar chun na críche sin lena n-áirítear comhtháthú, 

gairmoiliúint, a bhféadfadh EURES a bheith mar bhonn dó; 

- A thábhachtaí atá sé dálaí saothair a chomhchuibhiú ar fud AE, lena n-áirítear trí ról na 

gceardchumann a neartú ar an leibhéal trasnáisiúnta chun éagothromaíocht na ndálaí saothair 

i measc na mBallstát a laghdú agus, ar an gcaoi sin, an imirce eacnamaíoch inmheánach a 

laghdú; 

- Scagadh a dhéanamh ar shaoránaigh sna tíortha imeachta, i dtíortha imeachta na ndaoine sin 

atá oiriúnach do phoist san Aontas, bunaithe ar chritéir phoiblí, a d’fhéadfadh Gníomhaireacht 

Eorpach a chur chun feidhme; 

- Saoránaigh a chur ar an eolas agus a chur ar an eolas faoin imirce trí chláir oideachais do leanaí, 

trí fheachtais na meán agus trí dhreasachtaí le haghaidh gníomhaíochtaí ENRanna. 

Chuir ionadaí Phainéal Saoránach na Fraince moltaí i láthair freisin a bhaineann leis an imirce, ag cur i 

bhfios go láidir go bhfuil a moltaí ag forluí leis na moltaí ó na Painéil Saoránach Eorpach agus go bhfuil 

a lán cosúlachtaí eatarthu. Leag sé béim ar leith ar an méid seo a leanas: 
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- Oifig shonrach a chruthú maidir le beartas imirce, chun a áirithiú go n-urramófar cearta 

bunúsacha na n-imirceach, go ndéanfar lánpháirtiú trí oideachas agus go n-urramófar 

luachanna na hEorpa; 

- Oifig a bhunú lena gcinnteofaí an comhar agus an chabhair um fhorbairt chun sreafaí a 

bhainistiú ón tús agus trí bheartais forbartha AE a bhainistiú ionas gur fearr le himircigh fanacht 

ina mbaile, agus ar an gcaoi sin chuirfí srian ar shreabha imirce; 

- A riachtanaí atá sé go mbeadh na Ballstáit go léir rannpháirteach go cothrom, go neamhspleách 

ar cé acu tíortha teorann iad nó nach ea; 

- Cairt Eorpach d’Eoraip aontaithe dhaonnachtúil a chruthú, arna formheas ag na Stáit uile agus 

arna bailíochtú ag na saoránaigh. 

 

3. Plé 

Rinne an Cathaoirleach an plé a struchtúrú i gcomhréir leis na trí ábhar uileghabhálacha. 

3.1 An imirce dhleathach 

Ba dhíol sásaimh i gcoitinne do chomhaltaí na Meithle moltaí na saoránach maidir leis an imirce 

dhleathach. Rinneadh an nótaí tráchta seo a leanas: 

- Chomh maith le conairí dleathacha sábháilte a chruthú, tá sé tábhachtach fáiltiú díniteach a 

thairiscint; 

- Chuir roinnt comhaltaí den Mheitheal fáilte roimh Mholadh 7; D’fhreagair comhalta moladh 7 

freisin trína rá nach gá gurb é an fórsa saothair ardcháilithe amháin a bheadh incháilithe; 

- Chuir roinnt comhaltaí moladh 9 chun cinn freisin mar mholadh tábhachtach; 

- Chuir comhalta in iúl go láidir freisin go raibh athrú tagtha ar an gcóras imirce saothair mar 

gheall ar an gcogadh san Úcráin agus ar líon na ndídeanaithe, ós rud é go bhfuil rochtain ar 

mhargadh an tsaothair á tabhairt do na dídeanaithe atá ag teacht ón Úcráin; 

- Leag roinnt Feisirí béim freisin ar a thábhachtaí atá sé cur leis an lucht saothair mar mhodh 

chun lánpháirtiú tapa i sochaí AE a bhaint amach; 

- Luadh freisin gur ghá dul i ngleic le himirce inmheánach AE trí chaighdeáin a mhéadú sna 

tíortha nach bhfuil chomh tarraingteach céanna agus chun dul i ngleic leis daoine oilte a bheith 

ag dul ar imirce in AE; 

- D’fhreagair comhalta moladh 30, freisin agus iad ag tacú leis an gcuspóir foriomlán a fiafraíodh 

i dtaobh an raibh an imirce shealadach shaothair breithnithe ag na saoránaigh. 

3.2 An Imirce neamhrialta 

Le linn an phlé sin, rinne a lán Ballstát naisc idir na moltaí maidir le himirce neamhrialta agus tearmann 

agus lánpháirtiú. 
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- Chuir roinnt mhaith comhaltaí fáilte roimh mholadh 10 agus roimh an bhfócas ar chearta an 

duine. Luaigh comhalta amháin gur cheart tagairt a dhéanamh i moladh 10 do “ardchaighdeán 

íosta” na n-áiseanna fáiltithe, seachas do “cothrom”; 

- D’áitigh roinnt comhaltaí freisin go ndéanfaí an téarma “neamhdhleathach” a chur ar bhealach 

eile ina imirce “neamhrialta”; 

- D’iarr roinnt comhaltaí go ndéanfaí idirdhealú idir imirce dhleathach agus imirce neamhrialta 

agus go gcuirfí dlúthpháirtíocht oscailte ar fáil d’fhíoriarrthóirí tearmainn atá ag teacht ón 

Úcráin, agus go gcuirfí deireadh leis an imirce neamhrialta; 

- Chuir roinnt acu béim ar a bhfreasúra i gcoinne ionstraimiú na himirce; 

- Níor chuir ach líon beag comhaltaí in iúl go raibh drogall orthu moladh 8 maidir le tuilleadh 

cumhachtaí a thabhairt do Frontex, agus luaigh siad ag an am céanna go bhféadfadh sé sin a 

bheith ina choinníoll agus ina ráthú go mbeadh níos mó trédhearcachta ann; 

 

- Ba dhíol sásaimh do roinnt mhaith Feisirí eile moladh 8 agus d’áitigh siad gur gá teorainneacha 

seachtracha an Aontais a chosaint, agus go gcomhlíonfadh Frontex an sainordú atá aige faoi 

láthair. Sa chomhthéacs sin, d’áitigh Feisire freisin go dtabharfaí níos mó tacaíochta airgeadais 

agus teicniúla ón Aontas chun an teorainn sheachtrach a chosaint, agus rinne Ballstát tagairt 

freisin d’ionstraimiú imirceach ag tríú tíortha. Luadh freisin sa chomhthéacs sin an gá atá le 

cosaint láidir na dteorainneacha seachtracha agus réamhscagadh iarrthóirí tearmainn agus 

tuilleadh tacaíochta airgeadais agus teicniúla do Bhallstáit a bhfuil teorainneacha seachtracha 

acu; 

- Ardaíodh roinnt díobh nach mór cosaint teorann agus foirmle dlúthpháirtíochta a aimsiú; 

D’fhéadfaí an dlúthpháirtíocht a dhéanamh ar bhealaí éagsúla, ní hamháin trí athlonnú ach 

freisin trí acmhainní ábhartha daonna, riaracháin nó airgeadais; 

- Maidir le sainorduithe Ghníomhaireachtaí AE, luaigh comhalta gur gá dóibh na sainorduithe 

atá acu cheana a chomhlíonadh ar oibríochtaí ar an láthair; Léiríodh leis an gcás le UA go raibh 

na Ballstáit in ann bainistiú a dhéanamh ina n-aonar ar líon ard na n-imirceach, gan tacaíocht 

ó na Gníomhaireachtaí; 

- Iarradh freisin go mbeadh beartas éifeachtúil maidir le filleadh ag daoine nár deonaíodh 

iarratas ar thearmann dóibh; 

- Ba dhíol sásaimh do roinnt mhaith comhaltaí moladh 27 maidir leis na comhpháirtíochtaí le 

tíortha tionscnaimh chun dul i ngleic leis an imirce ar na bunchúiseanna atá léi; bhí comhar le 

tríú tíortha tábhachtach chun teacht ar réiteach polaitiúil agus chun dul i ngleic leis na 

bunchúiseanna; 

- Rinneadh tagairt freisin in aon idirghabháil amháin don fhíoras go ndearna imircigh ionsaí 

sceimhlitheoireachta, cé gur leag Ballstáit eile béim ar an ngá go seachnófaí coirúlú a 

dhéanamh ar imircigh; Bealach a aimsiú chun daoine a chur ar ais, an imirce 

neamhdhleathach, smuigléirí daoine, an choireacht thromchúiseach eagraithe a chomhrac; 



 

5 
 

- Ní féidir luachanna an Aontais maidir le dlúthpháirtíocht, dlíthiúlacht agus cúnamh a bheith 

thíos leis an tslándáil a choimeád agus na rialacha tearmainn a athchóiriú. 

 

3.3 Tearmann, lánpháirtiú 

- Ba cheart go mbeadh dídeanaithe in ann a gcuid scileanna a úsáid agus is trí phoist a 

dhéanfar iad a lánpháirtiú; 

- D’athluaigh roinnt comhaltaí moladh 33 maidir le Córas Bhaile Átha Cliath a ionadú;  

- i ndáil le moladh 33, chuir comhalta in iúl gur cheart an líon teifeach atá faighte cheana ag 

Ballstát agus a n-acmhainneacht a chur san áireamh nuair a leagtar síos na cuótaí; Chomh 

maith leis sin, an gá atá le saoráidí fáiltithe aitheanta; 

- Maidir le moladh 35, chuir roinnt Ballstát chun suntais gur gá do Bhallstáit teorann an 

Aontais leas a bhaint as dlúthpháirtíocht ó Bhallstáit eile, agus rinne siad tagairt freisin don 

fhíoras gur féidir an dlúthpháirtíocht a chur i bhfeidhm i bhfoirmeacha éagsúla, mar 

shampla le tacaíocht airgeadais; 

- Cuireadh béim ar an ngá atá ann na leibhéil áitiúla agus réigiúnacha a bheith 

rannpháirteach chun lánpháirtiú na n-imirceach a áirithiú. 

I dtreo dheireadh an phlé ar ábhar na himirce, cheistigh ball sláine phróiseas roghnúcháin na 

saoránach, rud a spreag freagairtí láidre ó chomhpháirt na saoránach. Go háirithe, theastaigh ó 

shaoránach amháin a shoiléiriú gur mhínigh an comhalta a focail. 

4. Achoimre ón iar-Chathaoirligh 

Chuir iar-Chathaoirleach fáilte roimh an dul chun cinn sa Mheitheal, agus aithníonn sé a dhóchas 

maidir leis an tsubstaint a thiocfaidh as na himeachtaí. Cháin sé ionradh na hÚcráine. Ar an iomlán, 

chreid sé go bhféadfadh sé sin iarracht a dhéanamh an Eoraip a aontú níos mó agus a bheith níos 

láidre. Mheabhraigh sé go raibh roinnt tíortha i gcoinne insreabhadh na ndídeanaithe in 2015 agus go 

bhfuil na tíortha céanna ar thús cadhnaíochta sa lá atá inniu ann, agus iad ag déileáil leis an ngéarchéim 

atá ann faoi láthair, agus gur léirigh siad níos mó flaithiúlachta, ar chuir sé fáilte roimhe. Chreid sé gur 

forbairt dhearfach ab ea é sin lena bhféadfaí a thuiscint go raibh gá le réitigh choiteanna de dhíth ar 

fhadhbanna comhchoiteanna. 

Chuir sé clabhsúr ar an bplé: 

- Maidir leis an imirce dhleathach: leag sé béim ar an ngá atá le bealaí dlíthiúla le cineálacha 

éagsúla tacaíochta, faisnéise agus ardaithe feasachta; 

- Maidir leis an imirce neamhrialta: Bhí cearta an duine doshannta, níl siad indealaithe leis an 

ábhar seo, agus ualach iomarcach ar stáit teorann AE, agus ba ghá aghaidh a thabhairt ar 

shaincheist na n-ualaí iomarcacha ar stáit teorann an AE, mar aon le tacaíocht, 

dlúthpháirtíocht agus cúnamh do thíortha tionscnaimh; 
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- Maidir le tearmann, lánpháirtiú: Tá sé ríthábhachtach beartais náisiúnta a neartú agus a 

chomhdhlúthú i gcomhchóras AE. 

Maidir leis na líomhaintí ó chomhalta maidir le sláine roghnú na saoránach, mheas an t-iar-

Chathaoirleach gur cheart na líomhaintí sin a thabhairt isteach sa suí iomlánach agus gur cheart do 

na comheagraithe freagra a thabhairt ar an mbealach is cuimsithí agus is trédhearcaí, ionas nach 

mbeadh aon amhras ann maidir le hionadaíocht na saoránach agus maidir lena moltaí agus lena 

dtograí. 

5. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 

Ghabh an Cathaoirleach buíochas le comhaltaí na Meithle as a rannchuidiú, agus bhí sí ag tnúth leis 

na chéad chéimeanna eile. 
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Iarscríbhinn I: Braislí moltaí 

Braislí Moltaí 
 

An Imirce 
Dhleathach 

Painéal Saoránach Eorpach 4:  6, 7, 9, 28, 30 
 
Liotuáinis (LT) Painéal na Saoránach: 9 
 

An Imirce 
Neamhrialta 

Painéal Saoránach Eorpach 4:  8, 10, 27, 35 
 
Painéal Saoránach na Fraince (FR): Athrú 2 
 
Painéal Saoránach na Liotuáine (LT): 10 
 
Painéal Saoránach na hÍsiltíre (NL): 3 (i roinn maidir leis an imirce) 
 

Tearmann, 
lánpháirtiú 

Painéal Saoránach Eorpach 4: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40 
 
Painéal Saoránach na Fraince (FR): Athrú 13 
 
Painéal Saoránach na Liotuáine (LT): 2, 3, 8 
 
Painéal Saoránach na hÍsiltíre (NL): 1 agus 2 (sa roinn maidir leis an 
imirce) 
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Iarscríbhinn II: Liosta de na comhaltaí atá cláraithe don chruinniú  

Uasal Carmelo ABELA an Chomhairle 

Uasal Arnoldas ABRAMAVICIUS an Chomhairle 

Uasal Alessandro ALFIERI Parlaimintí Náisiúnta 

Bean 
Uasal 

Abir AL-SAHLANI Parlaimint na hEorpa 

Uasal Konstantinos ANDREADAKIS Painéil saoránach Eorpach 

Uasal Marc ANGEL Parlaimint na hEorpa 

Uasal Malik AZMANI Parlaimint na hEorpa 

Uasal Pernando BARRENA ARZA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Gunnar BECK Parlaimint na hEorpa 

Uasal Magnus   BERNTSSON Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Bean 
Uasal 

Marjolijn  BULK 
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa 

Uasal Jaroslav  BŽOCH Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Luís  CAPOULAS SANTOS Parlaimintí Náisiúnta 

Bean 
Uasal 

Liina CARR Páirtnéirí Sóisialta 

Bean 
Uasal 

Iness CHAKIR Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Bean 
Uasal 

Laura Maria 
CINQUINI 

Painéil saoránach Eorpach 

Bean 
Uasal Gabriella CÍVICO 

An tSochaí Shibhialta 

Uasal Angel DZHAMBAZKI Parlaimint na hEorpa 

Bean 
Uasal 

Karoline EDTSTADLER an Chomhairle 

Bean 
Uasal 

Julia 
EICHBERGER 

Painéil saoránach Eorpach 

Uasal Joseph  ELLIS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Harris  GEORGIADES Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Vasil GEORGIEV An Chomhairle 

Bean 
Uasal 

Elsie GISSLEGÅRD Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Bean 
Uasal 

Sunčana GLAVAK Parlaimint na hEorpa 

Uasal Ľudovít  GOGA Parlaimintí Náisiúnta 

Bean 
Uasal 

Hafida GUELLATI Painéil saoránach Eorpach 

Bean 
Uasal 

Gabriela 
HEGENBERG 

Painéil saoránach Eorpach 

Bean 
Uasal 

Ylva JOHANSSON an Coimisiún Eorpach 

Uasal Dimitris  KAIRIDIS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Jeroen LENAERS Parlaimint na hEorpa 
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Uasal Cees   LOGGEN Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Bean 
Uasal 

Oudekki  LOONE Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Arminas  LYDEKA Parlaimintí Náisiúnta 

Bean 
Uasal 

Aurora MEJÍA ERRASQUÍN An Chomhairle 

Bean 
Uasal  

Augusta  MONTARULI Parlaimintí Náisiúnta 

Bean 
Uasal 

Nathalie  OBERWEIS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Oszkár  ÖKRÖS An Chomhairle 

Uasal Philippe OLIVIER Parlaimint na hEorpa 

Uasal Laurentiu  
PLOSCEANU 

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa 

Bean 
Uasal 

Yoomi 
RENSTRÖM 

Coiste na Réigiún 

Bean 
Uasal 

Desislava 
SIMEONOVA 

Painéil saoránach Eorpach 

Uasal Andrzej SKIBA Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Bean 
Uasal 

Sara SKYTTEDAL Parlaimint na hEorpa 

Uasal Jordi SOLÉ Parlaimint na hEorpa 

Bean 
Uasal 

Petra  STEGER Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Tuomas Heikki SUIHKONEN Painéil saoránach Eorpach 

Bean 
Uasal 

Kata TUTTO Coiste na Réigiún 

Uasal Nils USAKOVS Parlaimint na hEorpa 

Uasal Hubregt VERHOEVEN Painéil saoránach Eorpach 

Uasal Dragan VOLAREVIĆ Painéil saoránach Eorpach 

Uasal Krasimir ZLATINOV Painéil saoránach Eorpach 

 


