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TAIFEAD ACHOMAIR 

An Mheitheal um Dhaonlathas Eorpach, faoi chathaoirleacht Manfred Weber, Parlaimint na hEorpa 

18 Feabhra 2022, 14.00-16:00 

 
1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh  

 
Tionóladh an cruinniú i bhformáid chianda agus rinneadh sruthú gréasáin air (taifeadadh ar fáil anseo). 
Mhínigh an Cathaoirleach gurb í aidhm an chruinnithe plé ar an dá cholún atá fágtha de struchtúr oibre 
na Meithle, mar atá cumhacht feidhmiúcháin an Aontais agus coimhdeacht, a chríochnú. Leag sé 
pleananna amach le haghaidh obair a dhéanfar amach anseo, ag fógairt go mbeidh na chéad 
chruinnithe eile de chuid na Meithle ar siúl an 11 Márta, 25 Márta agus 8 Aibreán (más gá). 
Mheabhraigh sé a rún páipéar leathoifigiúil lena ngabhfadh dréacht-tograí a ullmhú, a bheadh le plé le 
saoránaigh ar dtús, sula gcuirfí faoi bhráid bhaill eile na Meithle é. Maidir le formheas na dtograí, thug 
sé dá aire nach mór comhthoil a bhaint amach i measc chomhpháirteanna Pharlaimint na hEorpa, na 
Comhairle, an Choimisiúin agus na bParlaimintí Náisiúnta ar a laghad, le caibidlíochtaí ar leibhéil 
dhifriúla struchtúir oibre na Comhdhála, de réir mar is gá.  
   

2. Plé 
 

2.1. Cumhacht Feidhmiúcháin 

Rinne coiste na Meithle plé ansin ar ghnéithe éagsúla de chur chun feidhme bheartais agus 
reachtaíocht an Aontais. Luadh prionsabail na cuntasachta, na trédhearcachta agus an creidiúnachta, 
agus rinne comhaltaí tagairt dá n-ionchais maidir le cur chun feidhme agus forfheidhmiú 
aonfhoirmeach rialacha an Aontais. Thug na rannpháirtithe dá n-aire gur gá d’institiúidí AE, do rialtais 
náisiúnta agus d’údaráis réigiúnacha agus áitiúla obair le chéile chun go n-éireoidh leis an bpróiseas 
cur chun feidhme. Tugadh le fios, go háirithe, go raibh ról tábhachtach ag na Ballstáit, agus go raibh ról 
lárnach ag an gCoimisiún maidir le cúnamh, formhaoirseacht agus forfheidhmiú, lena n-áirítear trí 
chásanna a thabhairt os comhair na Cúirte Breithiúnais. Measadh freisin go raibh sé ríthábhachtach 
rochtain ar fhaisnéis agus idirphlé éifeachtach idir saoránaigh agus lucht déanta cinntí ar leibhéal AE a 
áirithiú, mar a léiríodh sna moltaí ó na saoránaigh, i dtaca leis an dearcadh a bhí ag na saoránaigh i 
leith chur chun feidhme chinntí AE.  
 
D’aontaigh na comhaltaí a thábhachtaí atá inniúlacht an Aontais i dtaca le gníomhú a áirithiú, i 
gcomhréir le moltaí na saoránach. Mhothaigh roinnt cainteoirí go raibh gá ann bogadh ón aontoilíocht 
go vótáil trí thromlach cáilithe i gComhairle an Aontais Eorpaigh. Cheap beirt chomhaltaí go bhféadfaí 
go leor a bhaint amach trí bheith níos solúbtha agus seasmhaí in úsáid na sásraí atá ann cheana féin 
chun dul i ngleic le saincheisteanna nua ar chlár oibre an Aontais, mar a tharla le soláthar vacsainí le 
linn phaindéim COVID-19 nó le bainistiú na géarchéime imirce hibridí ar theorainn thoir an Aontais. 
Gan athbhreithnithe ar an gConradh a chur as an áireamh, tugadh chun suntais go bhfuil sásra i 
gConradh Liospóin cheana a bhféadfaí úsáid a bhaint as, e.g. go gceadaítear do Choimisinéirí a bheith 
mar 2/3 de Bhallstáit.  
 
Rinne cúpla cainteoir tagairt do chosaint an smachta reachta mar chás a bhaineann le hábhar a mhéid 
a bhaineann leis an ngá comhlíonadh dhlí an Aontais a áirithiú, ag cur in iúl go dtacaíonn siad le mian 
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na saoránach freagairt an Aontais a neartú ina leith sin. Rinneadh cúpla iarraidh ar an gCoimisiún an 
rialachán coinníollachta reatha atá nasctha le buiséad an Aontais a chur i bhfeidhm, chomh maith le 
moltaí chun níos mó a dhéanamh ná mar atá sa rialachán reatha i dtaca le smachtbhannaí a fhorchur i 
gcás sáruithe. I measc na moltaí eile, bhí feabhas a chur ar na sásraí faireacháin agus athbhreithniú a 
dhéanamh ar na nósanna imeachta cinnteoireachta faoi Airteagal 7 CAE, chomh maith le glao chun 
éagsúlacht na mBallstát a urramú. Ardaíodh an tábhacht a bhaineann le hinchreidteacht 
ghníomhaíocht AE freisin, mar a bhí léirithe i moladh na saoránach maidir le urraim a thabhairt don 
smacht reachta go hinmheánach ionas go mbeidh an tAontas Eorpach in ann sampla a thabhairt ar fud 
an domhain. 
 
D’ardaigh cúpla comhalta saincheisteanna eile maidir le cur chun feidhme fhorálacha na gConarthaí 
freisin, ag éileamh aontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine gan 
mhoill, chomh maith le ceart tionscnaimh le haghaidh chomhaontuithe na gcomhpháirtithe sóisialta a 
ráthú. Ina theannta sin, d’iarr comhaltaí aonair líon na gCoimisinéirí a laghdú agus an Coimisiún a 
dhéanamh níos cuntasaí do Pharlaimint na hEorpa.  
 

2.2. Coimhdeacht agus nósanna imeachta 

Luadh ról na n-údarás réigiúnach agus áitiúil i ndúnadh na bearna idir saoránaigh agus institiúidí an 
Aontais sna pléití freisin, agus an chaoi a bhféadfaí tuilleadh forbartha a dhéanamh ar nósanna 
imeachta an Aontais agus ar phrionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta chun a áirithiú go 
ndéanfar cinntí chomh gar agus is féidir do na saoránaigh agus chun tionchar ar an leibhéal réigiúnach 
agus áitiúil a chur san áireamh. 
 
Rinneadh cúpla moladh nithiúil maidir le prionsabail na coimhdeachta, na comhréireachta agus an 
rialachais il-leibhéil san Aontas a chur chun cinn, amhail ardú a dhéanamh ar ról Choiste na Réigiún i 
ndáil le reachtaíocht AE a ullmhú, lena n-áirítear gné chríochach i measúnuithe tionchair agus an 
prionsabal maidir le rialachas il-leibhéil sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos 
Fearr a léiriú. Chomh maith leis sin, phléigh comhaltaí an chaoi is fearr leibhéal rannpháirtíochta 
parlaimintí náisiúnta agus parlaimintí réigiúnacha a mhéadú, go háirithe in áiteanna ina bhfuil níos lú 
cumhacht reachtach ag na parlaimintí, amhail trí nósanna imeachta na gcártaí glasa nó dearga, lena 
bhféadfadh líon áirithe parlaimintí reachtaíocht AE a mholadh nó a bhlocáil. Moladh cineálacha nua 
comhair idir an tAontas Eorpach agus parlaimintí náisiúnta, mar shampla díospóireachtaí iomlánacha 
comhpháirteacha ar bhuiséad an Aontais.  
 
Ina theannta sin, ardaíodh ról tábhachtach na n-ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla maidir le 
saoránaigh a chur ar an eolas agus iad a dhéanamh rannpháirteach i ndíospóireacht ar 
shaincheisteanna AE agus moladh a ndeiseanna malartaithe a chur chun cinn. Chuir roinnt comhaltaí 
in iúl, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta i roinnt réimsí, gur cheart gníomhaíocht a dhéanamh 
ar leibhéal AE i roinnt réimsí, agus mhol siad freisin na réimsí ina bhféadfaí inniúlachtaí a aistriú ó na 
Ballstáit go dtí leibhéal AE a mheas, agus moltaí na saoránach á gcur san áireamh.  
 
Ina ról mar Chomhchathaoirleach, d’iarr Leas-Uachtarán an Choimisiúin, Dubravka Šuica, ar chomhaltaí 
na Meithle breathnú go cúramach ar gach moladh ó na saoránaigh agus iad a phlé ar bhonn braislí. 
Chuir sí in iúl go láidir nach mór do shaoránaigh a bheith in ann úinéireacht iomlán a ghlacadh ar na 
tograí go léir agus iad a bhailíochtú agus leag sí béim ar an tábhacht a bhaineann le cur chuige coiteann 
ar pháirt na Meithleacha go léir i gcomhréir leis an modheolaíocht a pléadh laistigh de struchtúir na 
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Comhdhála. D’athluaigh comhaltaí eile an gá le moltaí na saoránach a bheith i gcroílár an phróisis agus 
cur chuige cothrománach a choinneáil ar fud na Meithle. 
 

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 
 
Thug an Cathaoirleach meabhrúchán faoi na 5 cholún a comhaontaíodh san fhómhar agus a bhí á gcur 
i gcrích ag an gcruinniú sin. Dheimhnigh sé go n-ullmhódh sé páipéar leathoifigiúil, bunaithe ar na 
moltaí ó Phainéil Eorpacha agus Náisiúnta na Saoránach agus na smaointe ón ardán agus pléití na 
Meithle, inar sainaithníodh dréacht-tograí nithiúla, á gcur san áireamh. Chuir sé in iúl go rachadh sé i 
gcomhairle leis na saoránaigh ar dtús maidir leis na tograí sin agus go gcuirfeadh sé faoi bhráid gach 
comhalta den Mheitheal iad lena bplé. Chuir sé in iúl freisin gur mian leis go n-aithneofaí pointí 
teagmhála don obair ar na dréacht-tograí agus gheall sé na chéad chéimeanna eile a ghlacadh ar 
bhealach lán-trédhearcach.  Ar deireadh, thug sé dá aire go leanfaí leis an obair ar dhréacht-tograí i 
Seisiún Iomlánach na Comhdhála agus go ndréachtódh an Bord Feidhmiúcháin na conclúidí ó Sheisiún 
Iomlánach na Comhdhála. 
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IARSCRÍBHINN I. Clár Oibre do chruinniú an 18 Feabhra 2022 
 

 

 

CLÁR OIBRE AN CHEATHRÚ CRUINNIÚ DEN MHEITHEAL UM DHAONLATHAS 
EORPACH  

 
 

Dé hAoine, an 18 Feabhra – 14.00 – 16.00 
(le rannpháirtíocht chianda) 

 

 
1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach  

 

2. Cur i láthair ó shaoránaigh de na moltaí ón bPainéal Saoránach Eorpach maidir leis 

an Daonlathas Eorpach, agus plé ina dhiaidh sin  

 

3. Plé ar an Tríú Tuarascáil Eatramhach ón Ardán Digiteach Ilteangach 

 

4. Malartú tuairimí maidir leis an Daonlathas Eorpach 

4.1 Cumhacht feidhmiúcháin 

4.2 Coimhdeacht agus nósanna imeachta 

 

5. Aon ghnó eile 

 

 

6. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 
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IARSCRÍBHINN II. Liosta de chomhaltaí na Meithle um Dhaonlathas Eorpach 
 

Cathaoirleach:  Manfred WEBER (Parlaimint na hEorpa)  

    

Teideal Céadainm Sloinne Comhpháirt 

        

B. Uas. Chiara ALICANDRO Painéil saoránach Eorpach 

F. Uas. Michalakis ASIMAKIS Painéil saoránach Eorpach 

F. Uas. Zoltán  BALCZÓ Parlaimintí Náisiúnta 

B. Uas. Olga BAUM Painéil saoránach Eorpach 

F. Uas. Matouš BĚLOHLÁVEK Painéil saoránach Eorpach 

F. Uas. Brando BENIFEI Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Mara BIZZOTTO Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Damian BOESELAGER Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Ioannis  BOURNOUS Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Nicolai BOYSEN Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

B. Uas. Martina BRAMBILLA Painéil saoránach Eorpach 

F. Uas. Gari  CAPPELLI Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Vasco CORDEIRO Coiste na Réigiún 

B. Uas. Annemieke DE CLERCK Painéil saoránach Eorpach 

F. Uas. Bruno  DIAS Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Gašper  DOVŽAN An Chomhairle 

B. Uas. Aleksandra   DULKIEWICZ Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

F. Uas. Pascal DURAND Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Anna ECHTERHOFF An tsochaí shibhialta 

F. Uas. Sandro GOZI Parlaimint na hEorpa 

B. Uas.  Eva Kjer  HANSEN Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Pablo  HISPÁN Parlaimintí Náisiúnta 

B. Uas. Pat Kelly An Chomhairle 

B. Uas. Antonia KIEPER Painéil saoránach Eorpach 

F. Uas. Wepke KINGMA An Chomhairle 

F. Uas. Tomáš KOZÁK An Chomhairle 

F. Uas. Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Reinhold  LOPATKA Parlaimintí Náisiúnta 

B. Uas.  Esther LYNCH Comhpháirtithe Sóisialta 

F. Uas. Evangelos MEIMARAKIS Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Aleksandar MILISOV Painéil saoránach Eorpach 

B. Uas.  Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlaimintí Náisiúnta 

B. Uas. Dorien NIJS Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

F. Uas. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Painéil saoránach Eorpach 

F. Uas. Anti  POOLAMETS Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Arnoldas PRANCKEVIČIUS An Chomhairle 

F. Uas. Paulo RANGEL Parlaimint na hEorpa 
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B. Uas. Ariane  RODERT Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 

F. Uas. Hans  ROTHENBERG Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Hermano  SANCHES RUIVO Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

F. Uas. Axel  SCHÄFER Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Kaspar SCHULTZ Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

F. Uas. Pedro SILVA PEREIRA Parlaimint na hEorpa 

F. Uas. Sven SIMON Parlaimint na hEorpa 

B. Uas. Lucie  STUDNICNA Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 

B. Uas. Dubravka SUICA An Coimisiún Eorpach 

B. Uas. Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Painéil saoránach Eorpach 

F. Uas. Apostolos TZITZIKOSTAS Coiste na Réigiún 

F. Uas. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlaimintí Náisiúnta 

F. Uas. Andris VĪTOLS An Chomhairle 

 


