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TAIFEAD ACHOMAIR 

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

Dé hAoine, an 25 Márta 2022, 9:00 –11:30 agus 14:00–16:00 

 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 

 

Tionóladh an cúigiú cruinniú den Mheitheal i bhformáid hibrideach agus rinneadh sruthú gréasáin 
air ar an Ardán Digiteach Ilteangach Comhdhála.  Ba é cuspóir an chruinnithe plé mionsonraithe a 
dhéanamh ar na ceithre dhréacht-togra (‘bia sláintiúil agus stíl mhaireachtála shláintiúil’, ‘An córas cúraim 
sláinte a atreisiú’, ‘Tuiscint níos leithne ar an tSláinte, Rochtain chomhionann ar an tsláinte do chách’), ar 
a gcuspóirí agus ar a mbearta sonracha. Dúirt an Cathaoirleach go n-oibreodh an Mheitheal ar bhonn 
comhthola.  

 
Plé  

 
Togra 1: ‘Bia folláin agus stíleanna maireachtála sláintiúla’ 
 
Thíolaic an Cathaoirleach an dréacht-togra, a chuspóirí agus bearta sonracha agus d’iarr sé aiseolas ó na 
saoránaigh. Rinneadh na pointí seo a leanas le linn an phlé: 
 
- Maidir le beart sonrach 2:  

➢ D’iarr roinnt comhaltaí béim a chur ar an oideachas ar nósanna sláintiúla ón luath-óige.  
➢ Mheas comhalta freisin gur cheart an reachtaíocht atá ann cheana agus lena rialaítear úsáid 

substaintí hormónacha agus suaiteoirí inchríneacha i dtáirgeadh bia a neartú, faireachán níos 
fearr a dhéanamh uirthi agus í a fhorfheidhmiú.  

➢ Cuireadh tuairimí éagsúla in iúl maidir le córas éigeantach uile-Eorpach scórála do bhia 
próiseáilte. Mheas roinnt comhaltaí go raibh na córais scórála a bunaíodh i roinnt Ballstát ag 
obair go maith agus go raibh siad úsáideach chun tomhaltóirí a chur ar an eolas faoi cháilíocht 
chothaitheach táirge, agus mheas roinnt comhaltaí eile nach raibh sé éasca córas den sórt sin 
a chur i bhfeidhm agus go bhféadfadh lipéadú bia a bheith leordhóthanach. D’áitigh roinnt 
comhaltaí go gcoinneofaí ábhar Mholadh 19 ón bPainéal Saoránach Eorpach maidir leis an 
gcóras scórála.  
 

- Maidir le beart sonrach 3:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/ga/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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➢ Dúirt comhalta gur cheart tacaíocht bhuiséadach a thabhairt chun an fhoráil sin a chur chun 
feidhme.  
 

Togra 2: ‘An córas cúraim sláinte a atreisiú’ 
 
Thíolaic an Cathaoirleach an dréacht-togra, a chuspóirí agus bearta sonracha agus d’iarr sé aiseolas ó na 
saoránaigh. Rinneadh na pointí seo a leanas le linn an phlé: 
 
- Maidir le beart sonrach 1:  

➢ D’iarr comhalta go ndéanfaí tagairt don obair leanúnach atá á déanamh ag an gCoimisiún 
maidir le Spás Eorpach Sonraí Sláinte a fhorbairt chun malartú níos fearr agus rochtain níos 
fearr a chur chun cinn ar chineálacha éagsúla sonraí sláinte agus go n-úsáidfí an téarma ‘Spás 
Eorpach Sonraí Sláinte’. 

➢ Mhol comhalta go gcruthófaí ‘pas’ nó ‘tiachóg’ Eorpach aonair sláinte, agus luadh samplaí 
d’uirlisí comhchosúla atá in úsáid cheana féin sna Ballstáit. Chuir comhalta eile in iúl go raibh 
imní air faoi bheart den sórt sin a bheith á tabhairt isteach ar leibhéal AE. Tharraing roinnt 
cainteoirí aird ar an ngá le cosaint sonraí agus chuir siad i dtreis gur cheart rochtain ar an bpas 
a choinneáil faoi rún.  

 
- Maidir le beart sonrach 2:  

➢ Agus é ag tabhairt do Mholadh 39, d’iarr comhalta go ndéanfaí tagairt d’uaireanta oibre agus 
d’fhorbairt scileanna a thabhairt isteach. Mhol cainteoir go luafaí cómhargáil chun dálaí oibre 
a fheabhsú, agus mheabhraigh cainteoir eile inniúlachtaí na mBallstát maidir leis an ábhar. 
Chuir roinnt comhaltaí i bhfáth go ndírítear i moladh 39 ar an ngá atá leis an tsoghluaisteacht 
trasteorann a chumasú. 
 

- Maidir le beart sonrach 3:  
➢ Mhol roinnt comhaltaí an téarma ‘cógais riachtanacha agus tosaíochta’ a chur in ionad liosta 

de ‘chógais tarrthála’, ar cheart don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) é a bhunú. 
Mhol comhalta eile cógais agus cóireálacha nuálacha a chur leis.  

➢ Chuir roinnt comhaltaí béim ar an ngá atá leis na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais atá 
ann cheana a neartú, gan cinn nua a chruthú, agus tagairt shonrach a dhéanamh don Údarás 
Eorpach um Ullmhacht agus Freagairt i dtaca le hÉigeandáil Sláinte (HERA). 

➢ Leag comhalta béim ar an ngá atá le ‘huathriail straitéiseach’ a shainiú sa chiall is leithne, lena 
gcuimseofar trealamh bunúsach, cúram bunúsach agus cóireáil chomh maith le fothú 
acmhainní chun cóireálacha ceannródaíocha a chumasú amach anseo. 
 

- Maidir le beart sonrach 4:  
➢ Dúirt comhalta gur cheart tagairt do mhaoiniú méadaithe do Líonraí Tagartha Eorpacha 

(ERNanna) a chur san áireamh chun líonraí cúraim speisialaithe a fhorbairt tuilleadh. Leag 
comhalta eile béim ar a thábhachtaí atá sé cláir náisiúnta taighde a chomhordú.  

 
- Maidir le bearta sonracha 5 agus 6:  

➢ Chuir roinnt comhaltaí in iúl go láidir nár cheart déileáil leis na hearnálacha sláinte poiblí agus 
príobháideacha mar mhalairt a chéile ach mar fhoinsí comhlántacha cúraim. Dúirt comhalta 
eile go bhféadfaí idirdhealú a dhéanamh idir eintitis phríobháideacha ‘bhrabúis’ agus 
‘neamhbhrabúis’. D’aontaigh na cainteoirí nár cheart an tsláinte a mheas mar earra tráchtála, 
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agus mhol roinnt acu go ndéanfaí tagairt dá saintréithe, eadhon inrochtaineacht agus 
inacmhainneacht.   

➢ Dúirt comhalta freisin nach mbeadh sé réalaíoch córas maoinithe comhchuibhithe a iarraidh 
ós rud é go bhfuil sé faoi réir na coimhdeachta. Mheabhraigh comhalta eile inniúlachtaí 
náisiúnta agus, uaireanta, réigiúnacha agus áitiúla, i gcúrsaí sláinte.  

➢ Mhínigh comhalta nach raibh i gceist le Moladh 51 córais sláinte na mBallstát a athmhúnlú 
ach go dtabharfadh an tAontas tacaíocht do chórais sláinte náisiúnta agus go nglacfadh sé 
ról níos mó i gcúram sláinte, b‘fhéidir trí athbhreithniú a dhéanamh ar na Conarthaí, chun 
comhionannas níos mó a bhaint amach.  

 
Togra 3: ‘Tuiscint níos leithne ar an tSláinte’ 
 
Thíolaic an Cathaoirleach an dréacht-togra, a chuspóirí agus bearta sonracha agus d’iarr sé aiseolas ó na 
saoránaigh. Rinneadh na pointí seo a leanas le linn an phlé: 
 
 
- Maidir le beart sonrach 1:  

➢ Dúirt roinnt comhaltaí gur cheart go mbeadh malartú dea-chleachtas maidir leis an 
meabhairshláinte níos leithne, i.e. gan tagairt shonrach a dhéanamh d’Fheisirí de Pharlaimint 
na hEorpa, agus d’iarr siad plean gníomhaíochta nó straitéis maidir leis an meabhairshláinte 
a fhorbairt ar leibhéal an Aontais, i gcomhréir leis an múnla ‘Plean Sáraithe Ailse na hEorpa’. 
Chuir roinnt comhaltaí béim ar an ngá atá leis na seirbhísí meabhairshláinte a mhéadú, go 
háirithe líon na síceolaithe agus cabhair do mhionaoisigh, gan toiliú tuismitheora a bheith ag 
teastáil. 

➢ Chuir comhalta béim freisin ar chosc agus ar leigheas maidir leis an meabhairshláinte, go 
háirithe tar éis phaindéim Covid-19 agus mhol sé go n-eagrófaí bliain don mheabhairshláinte.  

 
- Maidir le beart sonrach 2:  

➢ D’fhiafraigh comhalta cén chaoi a dtabharfaí Moladh 4 maidir le lánaí rothar ar aghaidh sa 
Mheitheal um an Athrú Aeráide agus um an gComhshaol.  

➢ Chuir cainteoir in iúl go láidir go bhfuil údaráis náisiúnta agus réigiúnacha inniúil maidir le cláir 
oideachais. D’fhéadfadh sé, áfach, go mbeadh sé ina chuidiú le daoine faisnéis a chur ar fáil 
maidir leis an meabhairshláinte agus stíleanna maireachtála sláintiúla, ach níor cheart go 
mbeadh aon oibleagáidí ná cuspóirí ceangailteacha ann.  

➢ Dúirt cainteoir gur saincheisteanna ar leith iad saincheisteanna a bhaineann leis an 
meabhairshláinte agus sláinte ghnéis agus gur chóir aghaidh a thabhairt orthu ar leithligh.  
 

- Maidir le beart sonrach 3:  
➢ D’iarr comhalta go ndéanfaí tagairt don chuid dheireanach de Mholadh 50 a chur leis, ina n-

iarrtar go mbeadh líon íosta dífhibrileoirí ar fáil in áiteanna poiblí i ngach Ballstát de chuid an 
Aontais.  

 
Togra 4: Rochtain chomhionann ar an tsláinte do chách 
 
Thíolaic an Cathaoirleach an dréacht-togra, a chuspóirí agus bearta sonracha agus d’iarr sé aiseolas ó na 
saoránaigh. Rinneadh na pointí seo a leanas le linn an phlé: 
 
- Maidir le beart sonrach 1:  
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➢ D’iarr comhalta go dtabharfaí tacaíocht do na Ballstáit chun na comhchaighdeáin atá 
beartaithe a bhaint amach agus dúirt sé gur cheart cúram fiaclóireachta a bhogadh faoi 
bheart sonrach 4.  

➢ Bhraith cainteoir gur cheart go gclúdófaí cosc freisin le híoschaighdeáin cúraim sláinte.  
 

- Maidir le beart sonrach 2:  
➢ D’iarr roinnt comhaltaí go ndéanfaí Moladh 49 a chomhtháthú mar atá sé agus go ndéanfaí 

tagairt d’athruithe ar na Conarthaí chun an tsláinte a áireamh mar inniúlacht chomhroinnte, 
agus dúirt ball go bhféadfaí na moltaí éagsúla arna nglacadh ag na saoránaigh a chur chun 
feidhme go héifeachtach a bhuí leis sin. Bhí comhalta eile i gcoinne athruithe ar na Conarthaí, 
ag tagairt d’inniúlachtaí náisiúnta agus réigiúnacha.  

 
- Maidir le beart sonrach 3:  

➢ D’iarr comhalta go n-áireofaí galair chardashoithíocha agus cóireálacha an-speisialaithe, 
amhail trasphlandú orgán agus dónna tromchúiseacha. Mhol comhalta eile go n-áireofaí 
tagairt do líonraí faisnéise saoráidí speisialaithe a chruthú ar an leibhéal Eorpach, amhail do 
ghalair neamhchoitianta.  

 
- Maidir le beart sonrach 4:  

➢ Bhraith comhalta go mbeadh infheistíocht níos láidre i gcúram sláinte de dhíth chun 
inacmhainneacht an chúraim sláinte a áirithiú.  

 
- Maidir le beart sonrach 5:  

➢ D’iarr comhalta go n-áireofaí bochtaineacht mhíosta, táirgí naíonán agus pleanáil teaghlaigh 
in aice le táirgí sláintíochta do mhná.  
 

- Maidir le beart sonrach 6:  
➢ Tharraing comhalta aird ar an tionchar a bhíonn ag tithíocht ar cháilíocht lag ar an tsláinte.  

 
Ghlac an Coimisinéir Kyriakides páirt sa phlé. Leag sí amach na bearta dlúthpháirtíochta a glacadh don 
Úcráin in earnálacha na sláinte agus an bhia. Dúirt sí gur chás láidir a bhí i moltaí na bPainéal Saoránach 
agus san ionchur ón Ardán Digiteach ar son gníomhaíocht níos comhordaithe sna réimsí a bhaineann leis 
an tsláinte agus le sábháilteacht bia. Dúirt sí freisin gur cheart go mbeadh lorg na moltaí ó na saoránaigh 
le feiceáil i dtuarascáil deiridh na Comhdhála agus go ndéanfaidh an Coimisiún obair leantach ar chonclúidí 
uile na Comhdhála.  
 
 
2. Ráiteas deiridh an Chathaoirligh 
 
Dúirt an Cathaoirleach go dtabharfadh sé tuairisc ar thoradh an phlé – in éineacht leis an urlabhraí – ag 
seisiún iomlánach an 26 Márta. Rinne sé achoimre ar na barúlacha a tugadh maidir leis na ceithre thogra 
agus dúirt sé go gcuirfí san áireamh i leagan athbhreithnithe na dtograí iad. Maidir le hathruithe ar na 
Conarthaí, chuir an Cathaoirleach in iúl go dtabharfadh sé tuairisc sa seisiún iomlánach agus go léireodh 
sé an iarraidh sin sa leagan athbhreithnithe de na dréacht-tograí. Roinn sé a thaithí phearsanta ar 
chastachtaí dlíthiúla agus polaitiúla na nósanna imeachta chun na Conarthaí a leasú agus chuir sé i bhfios 
go láidir gur féidir cuid mhór a dhéanamh, faoi na Conarthaí mar atá agus sa téarma reachtach reatha, 
chun an tAontas Sláinte Eorpach a fhorbairt.  
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Ba é conclúid an Chathaoirligh, bunaithe ar na barúlacha a tugadh, go bhfuil sé ar intinn aige athbhreithniú 
a dhéanamh, in éineacht le hUrlabhraí na Meithle agus leis an gcomhrúnaíocht, ar na dréacht-tograí, agus 
dréachtaí athbhreithnithe a scaipeadh roimh sheisiún iomlánach an 8 agus an 9 Aibreán. 
 

________________________________ 

 

 

 

IARSCRÍBHINN: Liosta Chomhaltaí na Meithle um Shláinte  

 

  

    

Cathaoirleach:  Maroš ŠEFČOVIČ  (An Coimisiún Eorpach)  

    

Teideal Céadainm Sloinne Comhpháirt 

        

F. Uas. Pascal ARIMONT Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Alina BÂRGĂOANU 
Painéil saoránach 

náisiúnta/imeachtaí 

B. Uas.  Katerina BAT'HOVÁ An Chomhairle 

B. Uas. Linette Eleni BLANKENSTEINER  Painéil saoránach Eorpacha 

F. Uas. Leandro BORG An Chomhairle 

B. Uas. Claudette  BUTTIGIEG Parlaimintí náisiúnta 

B. Uas. Anda  ČAKŠA Parlaimintí náisiúnta 

B. Uas. Susanna CECCARDI Parlaimint na hEorpa 

F. Uas.  Roberto CIAMBETTI Coiste Eorpach na Réigiún 

F. Uas. Alain  COHEUR  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 

na hEorpa 

B. Uas. Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Isabel  DÍAZ AYUSO  Coiste Eorpach na Réigiún 

B. Uas. Ines GASMI  Painéil saoránach Eorpacha 

B. Uas. Camille GIRARD  Painéil saoránach Eorpacha 

B. Uas. Daniela  GÎTMAN An Chomhairle 

F. Uas. Ilenia Carmela GRECO  Painéil saoránach Eorpacha 

F. Uas. Sebastián GUILLEN  Painéil saoránach Eorpacha 

B. Uas. Kinga JOÓ 
Painéil saoránach 

náisiúnta/imeachtaí 

B. Uas. Assya  KAVRAKOVA An tSochaí Shibhialta 

B. Uas. Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Painéil saoránach Eorpacha 

B. Uas. Radka MAXOVÁ Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Rūta  MILIŪTĖ Parlaimintí náisiúnta 
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F. Uas. Alin Cristian MITUȚA Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Dolors MONTSERRAT Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Nicolas MORAVEK  Painéil saoránach Eorpacha 

F. Uas. Renaud   MUSELIER Ionadaí Áitiúil/Réigiúnach 

B. Uas. Ewa NOWACKA An Chomhairle 

B. Uas. Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Dimitrios PAPADIMOULIS Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Troels de Leon PETERSEN  Painéil saoránach Eorpacha 

F. Uas. Mark PLEŠKO 
Painéil saoránach 

náisiúnta/imeachtaí 

F. Uas. Jean-François  RAPIN Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Ivo RASO  Painéil saoránach Eorpacha 

B. Uas. Michèle RIVASI Parlaimint na hEorpa 

B. Uas.  Valeria RONZITTI Comhpháirtithe Sóisialta 

B. Uas. Christa  SCHWENG  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 

na hEorpa 

F. Uas. Maroš ŠEFČOVIČ An Coimisiún Eorpach 

B. Uas.  Elisaveta SIMEONOVA An Chomhairle 

F. Uas. Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Niamh  SMYTH Parlaimintí náisiúnta 

B. Uas. Paola  TAVERNA Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Louis TELEMACHOU An Chomhairle 

F. Uas.  Jesús TERUEL TERUEL  Painéil saoránach Eorpacha 

F. Uas. Zoltán  TESSELY Parlaimintí náisiúnta 

B. Uas. Patrizia TOIA Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Kathleen VAN BREMPT Parlaimint na hEorpa 

B. Uas.  Anna  VIKSTRÖM Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Claude  WISELER Parlaimintí náisiúnta 

 


