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DRÉACHT-TAIFEAD ACHOMAIR 

An Mheitheal um an Aontas sa Domhan 
 

Faoi chathaoirleacht Hans Dahlgren, Aire Gnóthaí Eorpacha na Sualainne 
21 Eanáir 2022, 14:00-16:00 

 
 
 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 
 
Chuir an Cathaoirleach Dahlgren tús leis an gcruinniú hibrideach seo go cianda ó Stócólm agus d’iarr 
sé ar Richard Corbett ó Rúnaíocht Chomhchoiteann na Comhdhála cúnamh a thabhairt dó cainteoirí 
a ghairm sa seomra. Mheabhraigh sé go raibh sé tar éis spreagadh a thabhairt do chomhaltaí na 
saoránach agus iad ag ullmhú an chruinnithe seo ábhair agus ceisteanna a chur isteach don phlé, 
arb ábhair agus ceisteanna iad a scaip sé ar an gclár oibre ina dhiaidh sin. Bunaithe ar na moltaí sin, 
mhol sé go roinnfí an plé (atá roimh mholtaí nithiúla a fháil ó phainéil na saoránach) ina thrí shruth, le 
plé leathuair an chloig ar gach ceann acu, ina mbeadh tosaíocht ag comhaltaí na Meithle: 
 
Sruth 1: Féintuilleamaí agus cobhsaíocht 
Sruth 2: AE mar Chomhpháirtí Idirnáisiúnta 
Sruth 3: AE Láidir i nDomhan Síochánta 
 
 
2. Cur i láthair gairid ar ionstraimí agus institiúidí AE ar an ardán domhanda. 
 
In éagmais Josep Borrell, Ardionadaí an Aontais Eorpaigh agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin, 
nach raibh in ann páirt a ghlacadh i gcruinniú na Meithle, rinne an Cathaoirleach an cur i láthair seo é 
féin, thug sé cuntas ar phríomhghnéithe chaidreamh seachtrach an Aontais, ar an gcaoi a n-oibríonn 
siad, agus ar an gcaoi a ndéantar cinntí. 
 
 
3. Pléi 
 
Sruth 1: Féintuilleamaí agus cobhsaíocht 
(4 cheist a fuarthas ó shaoránaigh)  
 
Tharraing saoránaigh coincheap AE anuas mar chomhpháirtí láidir idirnáisiúnta maidir le trádáil agus 
maidir le caidreamh polaitiúil, a chaithfidh a neart comhchoiteann a ghiaráil chun luachanna 
Eorpacha thar lear a chur chun cinn, trí beartas trádála a choimeádann cearta an duine agus 
luachanna sóisialta agus comhshaoil i gcroílár na n-iarrachtaí go léir. Bhí trádáil rathúil le himreoirí 
móra eile amhail an tSín agus na Stáit Aontaithe ina díol spéise freisin. Luadh an gá atá le beartas 
slándála agus cosanta níos láidre – agus aird á tabhairt ar an bhféidearthacht go mbeadh arm 
comhpháirteach ann, agus comhiarrachtaí maidir leis an gcibearshlándáil.  
 
 Mar fhreagairt air sin, díríodh sa díospóireacht ar an méid seo a leanas: 

• an gá le comhaontuithe trádála a ghiaráil 
• an gá le hamhábhair agus neamhthuilleamaíocht fuinnimh a áirithiú 
• soláthar bia 
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• Taidhleoireacht eachtrach an Aontais Eorpaigh, obair SEGS agus an Ardionadaí/Leas-
Uachtaráin 

 
Rinne an Cathaoirleach Dahlgren achoimre ar an bplé nuair a mheabhraigh sé go bhfuil an crios 
tuirlingthe ceaptha a bheith ina thuarascáil a léireoidh rannchuidithe na saoránach. Ba cheart é a 
bheith ábhartha agus a bheith bunaithe ar na saincheisteanna a tharraing na saoránaigh anuas.  
 
Sruth 2: AE mar Chomhpháirtí Idirnáisiúnta 
(2 cheist faoi na saoránaigh lena ndírítear ar luachanna agus caighdeáin) 
 
Tharraing na saoránaigh aird ar an ngá atá le faireachán a dhéanamh ar na rialacha atá ann cheana 
agus lena áirithiú go n-urramófar na rialacha sin ar bhealach níos fearr. Rinne siad machnamh freisin 
ar an ngá atá le níos mó tuairimí ó shaineolaithe chun eolas níos fearr a thabhairt do na saoránaigh 
maidir le hábhair áirithe. 
 
Sa díospóireacht, leagadh béim ar roinnt cuspóirí: 

• Mar ghníomhaí idirnáisiúnta, is féidir leis an Aontas athruithe móra a dhéanamh. Léiríonn 
comhaontú Pháras ar an athrú aeráide gur féidir leis an Aontas a neart comhchoiteann a úsáid 
chun tionchar a imirt ar chinntí na Stát Aontaithe agus na Síne.  Is féidir comhaontuithe trádála 
a úsáid freisin chun athrú a chur chun cinn agus chun go gcloífear níos fearr le cosaint chearta 
bunúsacha an duine 

• Dea-shampla a thabhairt, a bheith dáiríre faoin gComhontú Glas, gan cliseadh ina ghealltanais 
a chomhlíonadh 

• Ní mór d’ord idirnáisiúnta atá bunaithe ar rialacha a bheith i gcroílár chuspóirí AE 
• Ba cheart don Aontas a chumhachtaí rialála a ghiaráil mar shocraitheoir caighdeán domhanda  
• Ní mór do AE gníomhú ar an leibhéal domhanda ach ar an leibhéal réigiúnach agus ar an 

leibhéal comharsanachta freisin  
 

Thug an Cathaoirleach sruth 2 chun críche leis an machnamh seo: Tá go leor bealaí ann chun 
luachanna an Aontais a chur chun cinn ar an leibhéal domhanda, ach is dúshlán amháin é nach bhfuil 
mórán daoine ar an eolas fúthu go léir.  
 
Sruth 3: AE láidir i ndomhan síochánta 
 
Tá spéis leanúnach ag na saoránaigh in Frontex – an fheidhm atá aige agus conas is féidir é a úsáid 
tuilleadh. Sa díospóireacht, chuir comhaltaí na Meithle béim go háirithe ar an méid seo a leanas: 

• An gá atá le comhsheasaimh i réimsí éagsúla amhail rialáil cánach agus gnó 
• A thábhachtaí atá sé dul i dteagmháil leis na Balcáin Thiar  
• An gá atá le Ballstáit nua a thabhairt isteach agus leathnú breise a dhéanamh ar limistéar 

Schengen.   
• An gá atá le fórsa cosanta de chuid an Aontais, agus/nó an obair le ECAT a neartú, nó díreach 

le ciste cosanta de chuid an Aontais agus cumas mear-imscartha a bhunú 
• An gá atá le vótáil trí thromlach cáilithe chun dlús a chur leis an bpróiseas cinnteoireachta agus 

go seachnófaí pairilís a bheith ar AE leis an ngá aontoilíocht a bheith ann 
 
 
4. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 
 
Ghabh an Cathaoirleach Dahlgren buíochas le comhaltaí na Meithle, agus go háirithe comhaltaí na 
saoránach, as a gcuid rannchuidithe. 
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Mar fhreagairt ar mholadh gur cheart moltaí a aicmiú (‘córas soilse tráchta’) de réir chomh héasca a 
bheadh siad le cur i bhfeidhm, dúirt sé go gcuirfeadh sé an smaoineamh sin faoi bhráid an Bhoird 
Feidhmiúcháin lena phlé, ach leag sé béim freisin ar na deacrachtaí a bhaineann le teacht ar 
chomhaontú maidir le haicmithe den sórt sin. Leag sé béim freisin ar an ngá atá ann go nglacfadh 
ionadaithe na saoránach páirt níos mó sa díospóireacht sin.  
 
D’fhógair sé go dtionólfar an Painéal Eorpach deiridh ar an ábhar seo in Maastricht an 11, an 12 
agus an 13 Feabhra – cuirfidh an painéal bailchríoch ar a mholtaí lena gcur i láthair ag an gcéad 
seisiún iomlánach eile. Beidh an chéad chruinniú eile den mheitheal seo ar siúl Dé hAoine, 11 Márta. 
Bainfimid úsáid as torthaí an PSE mar struchtúr don chruinniú sin. Tabharfaidh an grúpa WhatsApp 
deis leanúint leis an bplé go dtí an chéad chruinniú eile an 11 Márta.  
 

 
i Seo a leanas miondealú na n-idirghabhálacha: 
 
Painéalaithe na Saoránach Eorpach: 9 
Ionadaithe na bpainéal náisiúnta/na n-imeachtaí 4 
An tsochaí shibhialta (Comhpháirtithe sóisialta, CnaR, CESE ): 6 
An Chomhairle: 4 
Na parlaimintí náisiúnta 11 
PE: 7 
An Coimisiún: 0 
 
Cothromaíocht inscne 30 idirghabháil fhireanna 11 idirghabháil bhaineanna 
 


