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TAIFEAD ACHOMAIR 

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

25 Márta 2022, 9:00-11:30 agus 14:00-16:00 

 
1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach  

 
Tionóladh an cruinniú i bhformáid hibrideach agus rinneadh sruthú gréasáin air (taifeadadh ar fáil 
anseo agus anseo). Ghabh an Cathaoirleach buíochas leis na comhaltaí as an roinnt mhór codanna 
ionchuir uathu don pháipéar leathoifigiúil, tar éis an chomhaontaithe ar thángthas air sa chruinniú 
deireanach, agus chuir sé in iúl go raibh súil aige go gcruthófaí tuilleadh trédhearcachta leis an dréacht 
nua ina léirítear go soiléir an t-ionchur ó rannpháirtithe éagsúla. Thug sé dá aire go raibh an deis aige 
bualadh le beirt urlabhraí d’ionadaithe an phainéil saoránach níos luaithe ar maidin chun measúnú a 
dhéanamh ar an nós imeachta a bhí le leanúint ar an lá sin. Bhí sé dóchasach freisin go bhféadfaí teacht 
ar chomhaontú maidir le gnéithe áirithe den dréacht faoi dheireadh an lae. Maidir leis an nós imeachta, 
thug sé dá aire go raibh dul chun cinn déanta ag an meitheal um an daonlathas Eorpach maidir leis an 
struchtúr a moladh, ar bhealach atá cosúil le bealach fhormhór na meithleacha eile, bunaithe ar 
mholtaí na saoránach agus ar fhoinsí eile rannpháirtíochta saoránach, struchtúrtha i bpointí urchair. 
D’athdhearbhaigh sé a thábhachtaí atá sé moltaí uile na saoránach a léiriú sa pháipéar leathoifigiúil 
agus d’iarr sé ar na saoránaigh a chinntiú go ndéanfaí amhlaidh. Chuir sé i bhfios go láidir gur 
ullmhaíodh leagan eile den pháipéar leathoifigiúil, ina raibh moltaí ó na saoránaigh, focal ar fhocal, ach 
thug sé rabhadh, áfach, go mbeadh an doiciméad an-fhada dá gcuirfí téacs iomlán na moltaí go léir 
isteach ann. Dá bhrí sin, d’iarr sé ar ionadaithe na saoránach a chinntiú go léireofaí a bpríomhsmaointe 
sa pháipéar, cé gur leagan giorraithe a bheadh ann. Thug sé dá aire go raibh plé ann, agus chuir sé i 
bhfios go láidir go raibh a lán comhaltaí den mheitheal ar aon intinn, ón tús, go bhfuil sé de cheart ag 
gach comhalta cur tuilleadh le smaointe na saoránach agus na smaointe sin a shaibhriú tuilleadh.   
 

2. Plé 
 

2.1. Seisiún na maidine 
 
Ag tús an phlé, chuir ionadaithe na saoránach in iúl go raibh díomá orthu i gcoitinne maidir leis na 
modhanna oibre a bhí sa mheitheal agus bhí siad den tuairim nach raibh moladh na saoránach léirithe 
go leordhóthanach sa pháipéar leathoifigiúil athbhreithnithe. Mheas siad, cé go bhféadfadh ionadaithe 
na saoránach glacadh lena moltaí a ghiorrú, go raibh roinnt moltaí ar iarraidh go hiomlán agus i gcás 
roinnt eile nach raibh an téacs iomlán ag teacht le smaointe na saoránach. Thairis sin, thug siad dá n-
aire nach cosúil gur bhain cuid mhór den pháipéar le smaointe na saoránach go léir. Mhol siad go n-
úsáidfí, as seo amach, formáid chomhchosúil le haghaidh dréacht-tograí mar a úsáidtear i meithleacha 
eile. Mheas siad nach raibh sé de ról ag na rannpháirtithe eile sa mheitheal ach smaointe na saoránach 
a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. 
 
Chuir roinnt comhaltaí in iúl gur thacaigh siad le tuairimí na saoránach. Mheabhraigh siad gur cheart 
saoránaigh a roghnaítear go randamach a bheith i gcroílár an phróisis agus nár cheart aon cheann dá 
moltaí a eisiamh. Chuir comhalta amháin in iúl go láidir gur cheart don ghrúpa díriú ar na moltaí sin a 
iompú ina dtograí agus úsáid á baint as an ‘eangach’ a d’fhorbair an Rúnaíocht Choiteann. Thacaigh 
comhaltaí eile le modheolaíocht an pháipéir leathoifigiúil agus leag siad béim ar a thábhachtaí atá sé 
smaointe eile a áireamh chun moltaí na saoránach a chomhlánú chomh maith le gach foinse eile 
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rannpháirtíochta saoránach i bpróiseas na comhdhála sin. Rinneadh plé maidir leis an méid a 
d’fhéadfadh comhaltaí eile na meithle a dhéanamh, inar moladh go bhféadfaí smaointe a chuir 
comhaltaí eile sa mheitheal in iúl a nascadh leis na moltaí ó na saoránaigh, lena n-áirítear na moltaí sin 
a thug an tsochaí shibhialta agus na comhpháirtithe sóisialta chun cinn. D’iarr na comhaltaí soiléiriú 
freisin maidir leis na chéad chéimeanna eile, lena n-áirítear conas teacht ar chomhthoil maidir leis na 
dréacht-tograí. 
 
Chríochnaigh an Cathaoirleach an seisiún sin agus chuir sé i bhfios go láidir go raibh sé tábhachtach an 
doiciméad a bhunú ar ionchur ó na saoránaigh agus d’iarr sé ar a n-ionadaithe foirmlithe nua a mholadh 
i gcás nár cuireadh a dtuairimí san áireamh go leordhóthanach. Thug sé dá aire gur thacaigh sé go 
hiomlán lé moltaí na saoránach, bíodh na moltaí sin ag teacht ó phainéil saoránach Eorpach, ó phainéil 
náisiúnta saoránach nó ón Ardán Digiteach Ilteangach, agus iad uile ar comhchéim amhail a leagtar 
amach i rialacha na Comhdhála, agus go raibh a dhícheall déanta aige iad a urramú sa doiciméad, á 
mhíniú gur dúshlán amháin a bhí ann ná nár ligeadh dá fhoireann idirghníomhú go díreach leis na 
saoránaigh. Chuir sé i bhfios go láidir freisin nár cheart an Cruinniú Eorpach um an Óige a ligean i 
ndearmad. Gheall sé go nglacfadh sé le haon mholadh maidir le hathfhoirmliú a dhéanfadh na 
saoránaigh agus d’iarr sé ar na rannpháirtithe a moltaí nithiúla a thabhairt maidir le conas feabhas a 
chur ar an téacs agus an struchtúr is oiriúnaí a mholadh. Chuir an Cathaoirleach ceist lárnach amháin 
ar na saoránaigh ansin: ar cheart go mbeadh rannpháirtithe eile seachas ionadaithe na saoránach in 
ann a smaointe a chur ar fáil freisin. 
 
Tar éis sos 10 nóiméad chun go mbeadh na saoránaigh in ann plé a dhéanamh eatarthu féin, chuir 
urlabhraí na saoránach in iúl do chomhaltaí eile go mbeadh na saoránaigh buíoch dá mbeidís in ann 
obair a dhéanamh ar dhoiciméad eile agus go mbeidís buíoch dá mbeadh comhaltaí eile na meithle in 
ann cur lena moltaí, iad a leathnú agus iad a fheabhsú. B’ábhar áthais don Chathaoirleach an 
chomhthuiscint seo agus d’iarr sé ar ionadaithe na saoránach obair a dhéanamh ar dhoiciméad nua a 
bheadh le cur chun cinn san iarnóin agus i gcomhréir le mianta na saoránach.  Thug sé dá aire freisin 
an comhaontú go gcuirfí fáilte roimh gach moladh ó na comhaltaí, ar choinníoll go bhfuil siad bunaithe 
ar mholtaí na saoránach agus go bhfuil sé d’aidhm aige feabhas a chur orthu agus conclúidí nithiúla a 
dhéanamh díobh. 
 

2.2. Seisiún an tráthnóna  
 
Cuireadh tús leis an seisiún ar bhonn doiciméad nua bunaithe ar mhianta na saoránach agus cuireadh 
ar aghaidh é lena phlé. D’fhiafraigh na Feisirí cén chaoi a bhféadfaí tuairimí easaontacha a ardú agus 
cur i gcoinne smaointe áirithe agus faoin gceart chun leasuithe a mholadh.  
Tugadh aghaidh ansin san idirphlé ar shubstaint na chéad trí dhréacht-togra, ina raibh bearta 
oibiachtúla, nithiúla chun iad a bhaint amach.  
 
Cuspóir 1:” “Rannpháirtíocht na saoránach agus rannpháirtíocht na hóige sa daonlathas ar leibhéal an 
Aontais Eorpaigh a mhéadú chun ‘eispéireas iomlán cathartha’ a fhorbairt d’Eorpaigh, a áirithiú go 
gcloisfear a nguth freisin idir toghcháin, agus go mbeidh rannpháirtíocht éifeachtach ann”  
 
Maidir leis an gcuspóir sin, d’iarr na comhaltaí ar shaoránaigh an bhrí atá le ‘cásanna eisceachtúla’ a 
shoiléiriú maidir le reifrinn ar fud AE a úsáid agus maidir leis na ‘huirlisí atá ann cheana’ den daonlathas 
rannpháirteach a bhí ar intinn acu. Maidir leis an gcéad cheist, rinne saoránaigh tagairt do cheisteanna 
amhail an gá atá le hathrú conartha nó le saincheist a bhaineann le harm Eorpach nó le beartas Eorpach 
amhail an fuinneamh núicléach nó gás a bheith glas. Thug roinnt comhaltaí dá n-aire nach raibh siad in 
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ann tacú leis an smaoineamh maidir le reifrinn Eorpacha. Luaigh comhalta amháin go bhféadfaí samhail 
na hEilvéise a leanúint, agus mar shampla go mbeadh ar 2/3 de na Ballstáit vóta a chaitheamh i 
bhfabhar an mhúnla sin. Cuireadh béim ar a thábhachtaí atá sé uirlisí ar líne a úsáid agus a shonrú cé 
a d’fhéadfadh reifrinn AE a spreagadh. Tugadh faoi deara go mbeadh gá le hathrú ar an gconradh chun 
reifrinn a thabhairt isteach ar leibhéal AE, amhail smaointe saoránach eile, agus rinneadh moladh go 
ndéanfaí é sin go sainráite sa téacs. Mhol comhaltaí eile go neartófaí an fhoclaíocht maidir le naisc leis 
an tsochaí shibhialta eagraithe, a bhfuil ról foirmiúil aici cheana féin sa chinnteoireacht Eorpach agus 
a ghníomhaíonn mar dhroichead idir institiúidí AE agus saoránaigh. 
 
Maidir le tionóil na saoránach, ba é ceann de na smaointe a moladh ná go bhféadfaí iad a nascadh le 
haitheasc Staid an Aontais, chun suntasacht agus infheictheacht a thabhairt dóibh. Cuireadh béim láidir 
ar an ngá atá le cuimsitheacht a áirithiú i roghnú na rannpháirtithe, chomh maith leis an 
bhféidearthacht comhdhálacha téamacha a bheith ann agus dul i gcomhairle leis an tsochaí shibhialta 
agus le comhpháirtithe sóisialta. Mheabhraigh na saoránaigh go raibh an moladh bunaidh ón bPainéal 
Eorpach ó na Saoránaigh níos uaillmhianaí. Leag siad béim ar a thábhachtaí atá sé dlí AE a bheith ann 
do chomhthionóil na saoránach agus d’oibleagáid ar institiúidí AE bonn cirt a thabhairt mura 
ndéanfaidh siad beart leantach, agus luaigh siad freisin go bhféadfaí leigheasanna breithiúnacha a 
bheith ann. Chuir siad i dtreis freisin gur cheart go mbeadh baint ag an gComhdháil ag an gcéim seo 
leis na smaointe uile a bhailiú chun ‘an Eoraip a dhéanamh níos fearr’; Ba cheart breathnú ar an gcur 
chun feidhme mar dhara céim.  I gcás pointí eile, d’iarr na comhaltaí a shoiléiriú nár cheart an intleacht 
shaorga a úsáid sa chomhthéacs seo ach amháin chun bacainní teanga a laghdú agus chun smaoineamh 
na tástála óige ar reachtaíocht na hEorpa agus tacaíocht struchtúrach d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta 
a áireamh sna tograí. Leag comhalta amháin béim ar ról na bpolaiteoirí ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach 
agus náisiúnta a bhfuil ról tábhachtach acu chun an bhearna a líonadh i dtreo leibhéal AE, agus 
measadh go bhfuil sé tábhachtach gach comhalta sa mheitheal a chur san áireamh go cothrom.  
 
Cuspóir 2: “An tAontas Eorpach a dhéanamh níos intuigthe agus níos inrochtana agus féiniúlacht 
choiteann Eorpach a chruthú” 
 
Maidir leis an gcuspóir sin, ba dhíol sásaimh do na comhaltaí na pointí maidir le hoideachas sibhialta a 
chur ar fáil faoin Aontas agus aghaidh a thabhairt ar an mbearna faisnéise agus eolais  i measc na 
saoránach. Mhol roinnt comhaltaí smaoineamh na haipe chomh maith le líonra de Thithe Stair na 
hEorpa a chruthú ar fud na mBallstát.  Luaigh na comhaltaí freisin an tábhacht a bhaineann le stair na 
hEorpa a mhúineadh agus éagsúlacht chultúir agus teangacha AE a cheansú. Cuireadh béim ar an 
smaoineamh ‘Lá na hEorpa’ ar laethanta saoire poiblí ar fud AE, le moltaí chun a chinntiú gur cheart go 
mbainfeadh gach oibrí san AE tairbhe as, agus go bhféadfaí seachtain Eorpach a eagrú thart ar an dáta 
sin leis na Parlaimintí náisiúnta go léir ar fud AE. Chuir comhaltaí eile béim ar ábhair na vótála 
leictreonaí, na trédhearcachta agus na simplíochta sa chinnteoireacht, san idirphlé sóisialta agus i 
rannpháirtíocht na sochaí sibhialta eagraithe agus na gcomhpháirtithe sóisialta chun daonlathas an 
ionaid oibre a threisiú.  
 
Cuspóir 3: “An daonlathas Eorpach a neartú trí dhúshraith an Aontais a neartú, trí rannpháirtíocht i 
dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa a threisiú, trí dhíospóireacht thrasnáisiúnta a chothú maidir le 
saincheisteanna Eorpacha agus trí nasc láidir a áirithiú idir na saoránaigh agus a n-ionadaithe tofa” 
 
Maidir leis an gcuspóir sin, mheas na comhaltaí go raibh sé tábhachtach go dtuigfeadh saoránaigh cé 
atá i gceannas agus an chaoi a ndéantar cinntí san Aontas. Rinneadh tagairt do thuarascáil Pharlaimint 
na hEorpa maidir leis an dlí toghcháin agus liostaí trasnáisiúnta agus don ghá atá ann toghcháin 
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chothroma agus shaora a áirithiú laistigh den Eoraip. De réir roinnt acu, thabharfadh liostaí 
trasnáisiúnta cumhacht do shaoránaigh agus rannchuideodh siad le níos mó spáis chathartha Eorpaigh 
a chruthú, le plé ar an treo polaitiúil atá á dhéanamh ag an Eoraip, agus le páirtithe polaitiúla Eorpacha 
a thabhairt níos gaire do vótálaithe.  Chuir Feisirí eile i bhfios go láidir nach raibh siad in ann tacú le 
liostaí trasnáisiúnta agus rabhadh a thabhairt i gcoinne an t-achar idir saoránaigh agus Feisirí de 
Pharlaimint na hEorpa a mhéadú agus neamhchothromaíocht a chruthú idir na Ballstáit. Cuireadh in 
iúl freisin nár thacaigh painéal náisiúnta amháin leis an smaoineamh sin. Pléadh sa phlé freisin córas 
na bpríomhiarrthóirí a d’fhéadfadh a thabhairt isteach, córas atá nasctha le liostaí trasnáisiúnta. Mhol 
comhalta amháin gur cheart é a bheith mar thoradh ar phróiseas polaitiúil seachas mar a leagtar síos 
sa dlí é agus mhol sé go ndéanfaí an sásra atá ann faoi láthair a aisiompú – ba cheart go roghnódh 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Eorpach Uachtarán an Choimisiúin agus go molfaidís é agus 
d’fhéadfadh sé glacadh leis an iarrthóir nó diúltú dó. Luadh freisin go bhféadfadh Parlaimint na hEorpa 
ceart tionscnaimh reachtaigh agus cearta neartaithe fiosrúcháin a fháil. Luaigh na Feisirí freisin 
tábhacht an smachta reachta, le moltaí gur cheart go mbeadh feidhm ag coinníollacht bhuiséadach 
maidir le gach sárú ar an smacht reachta, ba cheart deireadh a chur leis an gceart crosta agus gur cheart 
raon feidhme níos leithne a chuimsiú san fhaireachán, lena n-áirítear measúnú ar spás sibhialta agus 
ar shaoirse tionóil. I measc na saincheisteanna eile a luadh bhí neartú ról Pharlaimint na hEorpa, mar 
shampla tríd an gceart tionscnaimh a thabhairt di, chomh maith le cearta fiosrúcháin níos láidre, 
comhchéim leis an gComhairle maidir le fiachas agus cánachas, agus an aois vótála a ísliú go dtí 16, á 
thabhairt dá aire nach raibh an moladh deireanach sin formheasta ag na Painéil saoránach Eorpacha.  
 

3. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 
 
Dúirt an Cathaoirleach mar fhocal scoir gur dhíol sásaimh dó é an comhaontú ar an bpróiseas oibre 
agus go raibh formhór na n-idirghabhálacha ó thaobh substainte ag tacú le dréacht-tograí atá ar an 
mbord. Leag sé féilire sealadach amach ansin do na chéad chéimeanna eile, agus é mar aidhm aige 
deireadh a chur le plé na meithle sa chéad seisiún iomlánach eile. Chun é sin a dhéanamh, d’iarr sé ar 
na comhaltaí uile a n-ionchur don pháipéar leathoifigiúil a chur ar fáil. Bheadh dréacht-leagan nua ann, 
ina gcuirfeadh comhaltaí eile den mheitheal smaointe i láthair freisin, agus dhéanfaí plé air ansin i 
seisiún mhí Aibreáin. D’iarr sé ar shaoránaigh féachaint go cúramach ar an bpáipéar leathoifigiúil agus 
ar na comhpháirteanna uile chun aon aighneacht a bheadh acu maidir le gnéithe sonracha de na 
dréacht-tograí a ardú go gníomhach agus go hoscailte sa chéad chruinniú eile, ós rud é go bhféadfadh 
sé sin cuidiú leis an bpróiseas chun teacht ar chomhthoil. 
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IARSCRÍBHINN I. Clár Oibre don chruinniú ar an 25 Márta 2022 
 

 

 
 
 

CLÁR OIBRE AN SÉÚ CRUINNIÚ DEN MHEITHEAL  
MAIDIR LEIS AN DAONLATHAS EORPACH  

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

(Seomra S2.1 – hibrideach) 
 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach  
 
2. Idirghabháil ón Urlabhraí ar Phainéil na Saoránach 
 
3. Cur i láthair agus plé ar an dréacht-pháipéar leathoifigiúil nua, de réir na 
hIarscríbhinne, d’fhonn staid na himeartha ón Meitheal a chur i láthair do Sheisiún 
Iomlánach an 26 Márta 
 
4. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 

 
 

Iarscríbhinn: 
- Páipéar leathoifigiúil 
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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 Eorpacha 
F. Uas. Borislav ANTONOV Parlaimintí náisiúnta 
F. Uas. Michalakis ASIMAKIS Painéil saoránach Eorpacha 
F. Uas. Zoltán  BALCZÓ Parlaimintí náisiúnta 
B. Uas. Olga BAUM Painéil saoránach Eorpacha 
F. Uas. Matouš BĚLOHLÁVEK Painéil saoránach Eorpacha 
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 saoránach náisiúnta/imeachtaí 
B. Uas. Martina BRAMBILLA Painéil saoránach Eorpacha 
F. Uas. Gari  CAPPELLI Parlaimintí náisiúnta 
F. Uas. Janez CIGLER KRALJ an Chomhairle 
F. Uas. Vasco CORDEIRO Coiste na Réigiún 
B. Uas. Annemieke DE CLERCK Painéil saoránach Eorpacha 
F. Uas. Bruno  DIAS Parlaimintí náisiúnta 
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 Eorpacha 
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 Eorpacha 

B. Uas.  Radvilė  MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Arnaud NGATCHA Ionadaí Áitiúil/Réigiúnach 
B. Uas. Dorien NIJS Painéil saoránach náisiúnta/imeachtaí 
F. Uas. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Painéil saoránach Eorpacha 
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. Axel  SCHÄFER Parlaimintí náisiúnta 
F. Uas. Kaspar SCHULTZ Painéil saoránach náisiúnta/imeachtaí 
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 Eorpacha 
F. Uas. Apostolos TZITZIKOSTAS Coiste na Réigiún 
F. Uas. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlaimintí náisiúnta 
F. Uas. Andris VĪTOLS an Chomhairle 

 
 

    
 


