
 

 

 

TAIFEAD ACHOMAIR 

 

An Mheitheal um Luachanna agus cearta, an smacht reachta, an tslándáil 

Faoi chathaoirleacht Věra Jourová, Leas-Uachtarán, an Coimisiún Eorpach 

Dé hAoine, 7 Aibreán 2022, 09:00-11:00, Strasbourg – formáid hibrideach 

 

 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach 

 

Chuir an Cathaoirleach Věra JOUROVÁ fáilte roimh na rannpháirtithe go léir chuig an gcruinniú deireanach 
seo den Mheitheal, agus léirigh sí go mbeadh sé mar aidhm teacht ar réamh-chomhthoil maidir leis na 

dréacht-tograí. D’iarr sí ar rannpháirtithe a gcuid idirghabhálacha a dhíriú ar shaincheisteanna substaintiúla, 

i gcás inar easaontaigh siad go láidir nó inar theastaigh uathu pointe tábhachtach a ardú, agus ag an am 

céanna luaigh sí go sonrach nár cheart úsáid a bhaint as an gcruinniú chun dul i mbun dréachtú sonrach. 

 

Mhínigh an Cathaoirleach JOUROVÁ go n-oibreodh sí, in éineacht le hUrlabhraithe na Meithle agus le 

cúnamh ón gComhrúnaíocht, tar éis an chruinnithe ar dhréacht-tograí deiridh a bheidh le cur faoi bhráid an 

tSeisiúin Iomlánaigh. Chuir sí béim ar an bhfíoras go mbeadh sé mar aidhm teacht ar chomhthoil maidir leis 

an oiread tograí agus is féidir agus, i gcás ina bhfuil agóid shoiléir ann, go ndéanfaí an tsaincheist a chur faoi 

bhráid Bhord Feidhmiúcháin na Comhdhála. In aon chás, ba cheart go mbeadh moltaí na saoránach mar 

phríomhbhunús na dtograí. 

 

Ar deireadh, mheabhraigh an Cathaoirleach na chéad chéimeanna eile den phróiseas, go mbeadh an 

Cruinniú Iomlánach deireanach ar siúl an 29-30 Aibreán agus go dtionólfaí an t-imeacht clabhsúir an 

9 Bealtaine. 

 

 

2. Idirghabháil Urlabhraithe 

 

Mhínigh Urlabhraithe na Meithle na hathruithe deireanacha a rinneadh ar na dréacht-tograí, agus chuir siad 

i bhfios go láidir gur coimeádadh an struchtúr ach go ndearnadh modhnuithe tábhachtacha orthu chun a 

áirithiú go mbeadh tograí níos nithiúla agus go bhfanfadh siad gar do mholtaí na saoránach. Chuir siad béim 

ar an bhfíoras freisin go raibh sé tábhachtach nach dtógfaí na tograí as comhthéacs, agus gur cheart go n-

úsáidfí an cruinniú deireanach seo chun bailchríoch a chur ar fhoclaíocht na dtograí sin. 

 

 

3. Idirphlé ar na dréacht-tograí athbhreithnithe, de réir na hiarscríbhinne, d’fhonn dréacht-tograí 

athbhreithnithe a thíolacadh do Sheisiún Iomlánach an 8-9 Aibreán 2022 

 



 

 

Le linn na díospóireachta, thug an Mheitheal aghaidh go fairsing ar an gcéad togra. Phléigh na 

rannpháirtithe tagairt d’anailís costais is tairbhe eacnamaíoch a scriosadh i gcás méadaithe, agus bhí 

díospóireacht ann maidir le brí an mholta chomhfhreagraigh ó shaoránaigh na hÍsiltíre. Bhain ionchur eile, 

inter alia, leis an méid seo a leanas: oifigí idirchaidrimh an Aontais Eorpaigh a chruthú, oibleagáid dhlíthiúil 

a bhunú don Aontas aontú do choinbhinsiúin maidir le cearta an duine, tagairt do cholún um chearta 

sóisialta a chur isteach, agus an smacht reachta a áireamh sa seimeastar Eorpach. 

 

Ar bhonn níos ginearálta, tugadh aghaidh ar shaincheist an fhorluí le tograí de chuid Meithleacha eile 

freisin, agus chuir roinnt comhaltaí béim ar an ngá atá le comhleanúnachas a áirithiú ar fud Meithleacha, go 

háirithe maidir le meithleacha a bhfuil ‘Claochlú digiteach’ agus ‘Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus 

poist’ á gcumhdach acu.  

 

Ós rud é gur lean an plé ar an gcéad togra ar aghaidh, ní raibh an Mheitheal in ann aghaidh a thabhairt ar 

thograí eile. 

 

 

4. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 

 

Chuir an Cathaoirleach Věra JOUROVÁ deireadh leis an gcruinniú trí bhuíochas a ghabháil leis na 
rannpháirtithe uile as a n-ionchur luachmhar. Ba chúis aiféala di nach raibh an Mheitheal in ann 

athbhreithniú a dhéanamh ar na tograí go léir agus mhol sí mar réiteach ar an méid sin cruinniú breise a 

thionól an lá dár gcionn. I gcás nach mbeadh sé sin indéanta go teicniúil, ba cheart do rannpháirtithe a 

dtuairimí i scríbhinn a sheoladh ionas gur féidir iad a chur san áireamh roimh an Seisiún Iomlánach 

deireanach. Ar aon bhealach eile, leag an Cathaoirleach JOUROVÁ béim ar an bhfíoras go dtabharfar aird 

chuí ar an ionchur go léir. 

 

 

NB: I bhfianaise chruinniú an 7 Aibreán, tionóladh dhá chruinniú bhreise an 8 agus an 9 Aibreán faoi seach. 

Ag cruinniú an 8 Aibreán, bhíothas in ann idirdhealú a dhéanamh idir na dréacht-tograí sin a d’fhéadfaí 

teacht ar réamh-chomhthoil gan athruithe a dhéanamh orthu, dréacht-tograí a mbeadh gá le hathruithe 

beaga a dhéanamh orthu chun teacht ar réamh-chomhthoil, agus dréacht-tograí a ndéanfadh comhpháirt 

amháin nó níos mó den Seisiún Iomlánach agóid ina gcoinne (gan ceann ar bith a bheith ann). Ag cruinniú 

an 9 Aibreán, ina raibh Cathaoirleach na Meithle, na hUrlabhraithe, ionadaí amháin ó gach comhpháirt den 

Seisiún Iomlánach mar aon leis an gComhrúnaíocht rannpháirteach, bhíothas in ann na dréacht-tograí sin a 

chur i gcrích a dúradh gur ghá athruithe beaga a dhéanamh orthu.  


