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Tuarascáil achomair ar an gcéad chruinniú - an cruinniú bunaithe - de Bhord 

Feidhmiúcháin na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa 

Dé Céadaoin, an 24 Márta 2021 

17.00 -19.00, Áras Europa (seomra cruinnithe S7, cruinniú hibrideach) 

Rannpháirtithe: Féach liosta na rannpháirtithe san iarscríbhinn 

Achoimre agus conclúidí: 
 

Thionóil Bord Feidhmiúcháin na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa a chéad chruinniú, an 
cruinniú bunaithe, an 24 Márta 2021 i bhfoirgneamh na Comhairle (i bhformáid hibrideach) 
tar éis cuireadh a fháil ó thriúr Uachtarán institiúidí an Aontais. Déanfaidh an Bord 
Feidhmiúcháin maoirseacht ar obair, ar phróiseas agus ar eagrú na Comhdhála. 

 

Bhí an chéad chruinniú sin ar siúl in atmaisféar cuiditheach dearfach agus bhí Rúnaí Stáit na 
Portaingéile do Ghnóthaí an Aontais, Ana Paula ZACARIAS, Leas-Uachtarán an Choimisiúin 
Dubravka ŠUICA agus an FPE Guy VERHOFSTADT ina gcomhchathaoirligh air. Dheimhnigh na 
rannpháirtithe a dtiomantas do chomhoibriú cuimsitheach trédhearcach chun go mbeidh 
rath ar an gComhdháil agus chuir siad i bhfios go láidir nach mór don Bhord Feidhmiúcháin 
gníomhú mar eintiteas aonair. 

 

Rinne an Bord Feidhmiúcháin na chéad chéimeanna lena chinntiú go mbeidh saoránaigh in 
ann rannchuidiú leis an gComhdháil go luath, go háirithe ar an ardán digiteach ilteangach. 
Ghlac na rannpháirtithe go maith leis an ardán agus thacaigh gach duine lena sheoladh go 
tapa. Roimh an gcéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin, déanfar moltaí fós chun 
aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna a ardaíodh maidir le cur i láthair na n-ábhar, d’fhonn 
seoladh an ardáin don 19 Aibreán 2021 a fhormhuiniú. Chinn an Bord an cinneadh faoin 
amharc-aithne a fhágáil faoin gComhrúnaíocht, le tacaíocht ó na seirbhísí cumarsáide faoi 
seach. 

 

Phléigh an Bord an fhéidearthacht go mbeadh imeacht foirmiúil ann an 9 Bealtaine in 
Strasbourg, chomh maith leis an gcéad Chruinniú Iomlánach Comhdhála a d' fhéadfadh a 
bheith ann an 10 Bealtaine (ag brath ar na srianta a forchuireadh i ngeall ar phaindéim 
COVID-19). Bhí malartú tuairimí aige freisin maidir lena modhanna oibre inmheánacha agus 
maidir le modhanna oibre an Chruinnithe Iomlánaigh. Ullmhófar dréachtmhodhanna oibre 
na Comhdhála (an Bord Feidhmiúcháin agus an Cruinniú Iomlánach) d’fhonn iad a phlé agus 
a fhormhuiniú ag an gcéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin. 
 

Tá an chéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin beartaithe don 7 Aibreán 2021. 
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1. Réamhbharúlacha agus malartú tuairimí 
Sa chruinniú bunaithe sin den Bhord Feidhmiúcháin, thug na hionadaithe agus na 

breathnóirí uile barúlacha gearra tosaigh uathu. Dheimhnigh gach duine díobh a dtiomantas 

do chomhar cuimsitheach trédhearcach chun go mbeidh rath ar an gComhdháil. 

Bhí Rúnaí Stáit na Portaingéile, Ana Paula ZACARIAS (comhchathaoirleach), ina cathaoirleach 

ar an bpointe seo ar an gclár oibre agus chuir sí i bhfios go láidir gur gá oibriú le chéile ar 

bhealach trédhearcach cuimsitheach. Dúirt sí gur ar an Dearbhú Comhpháirteach a bhunófar 

an obair. 

Chuir na Comhchathaoirligh nádúr uathúil na Comhdhála i dtábhacht mar dheis uathúil chun 

bealach coiteann a leagan amach don todhchaí, agus guth díreach á thabhairt den chéad 

uair ag trí institiúid an Aontais do na saoránaigh ar Thodhchaí na hEorpa. 

Chuir siad i bhfios go láidir gur gá a bheith nuálach sa phróiseas sin agus mheabhraigh siad 

an cuspóir saoránaigh a chur i gcroílár an phlé. Measadh gur den ríthábhacht iad ról an 

Bhoird Feidhmiúcháin maidir leis an gComhdháil a stiúradh agus an gá atá le hoibriú mar aon 

eintiteas amháin. 

Chuir ionadaithe an Bhoird i bhfios go láidir gurb é an príomhchuspóir go mbeadh na 

saoránaigh rannpháirteach sa phróiseas uile. Cuireadh i dtábhacht an gá atá le cumarsáid 

idirghníomhach, le córas atá oscailte agus soláimhsithe don úsáideoir. Ba dhíol sásaimh don 

Bhord an Chairt atá le hurramú ag gach duine atá ag glacadh páirt sa fhreachnamh. Cuireadh 

i bhfios go láidir gur cheart don Chomhdháil éisteacht le guthanna criticiúla freisin. Ba cheart 

dó a bheith airdeallach freisin maidir le hábhar neamhdhleathach nó fuathchaint. Cuireadh 

chun suntais freisin an tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht na saoránach i gcruinnithe 

iomlánacha na comhdhála. 

Luaigh roinnt toscaireachtaí an t-amchlár docht agus an gá atá ann dul i mbun na 

gcomhairliúchán faoi dheireadh na bliana chun an tuarascáil chomhpháirteach a ullmhú don 

Uachtaránacht Chomhpháirteach in am faoi earrach 2022 le linn Uachtaránacht na Fraince. 

Ba dhíol sásaimh do roinnt ionadaithe eile an Bhoird an cur chuige cuimsitheach, lena n-

áirítear grúpaí polaitiúla uile Pharlaimint na hEorpa agus na Parlaimintí Náisiúnta. Cuireadh i 

bhfios go láidir freisin an spéis láidir atá ag na Ballstáit sa Chomhdháil. 

Ba dhíol sásaimh d’ionadaithe eile an comhar idirinstitiúideach maidir leis an bpróiseas 

nuálach seo, rud a d' fhéadfaí a mheas freisin mar chineál de fhreachnamh 

fadbhreathnaitheachta straitéiseach díláraithe. Chuir roinnt ionadaithe in iúl gur gá an 

toradh a aistriú ina chéimeanna nithiúla, lena n-áirítear trína chuimsiú i gcláir oibre na 

nInstitiúidí faoi seach. 

Chuir roinnt breathnóirí i bhfios go láidir nach freachnamh éisteachta amháin is ceart a 

bheith anseo, ach nach mór go dtiocfaidh sé chun a bheith ina spás plé agus ina 

dhíospóireacht dhinimiciúil Eorpach agus go bhfuil tuairimí thar a bheith éagsúil ann faoin 

Aontas agus faoina luachanna agus nach mór aghaidh a thabhairt orthu. Cuireadh i dtreis, 

mar sin féin, in ainneoin na ndearcthaí éagsúla, gur cheart dearcadh oscailte dearfach a 

bheith ag an gComhdháil agus díriú ar an Aontas a thabhairt níos gaire do na saoránaigh, 

agus prionsabal na coimhdeachta á choimeád i gcuimhne ag an am céanna. Thairis sin, 

cuireadh chun suntais gur gá gur go mbeadh próiseas uaillmhianach trédhearcach oscailte 

do chách ann, ionas go mbeidh rath ar an bpróiseas sin. 

Thagair breathnóirí eile freisin don taithí dhearfach atá ag réigiúin Eorpacha le 
rannpháirtíocht na saoránach agus chuir siad i bhfios go láidir ról lárnach na bParlaimintí 
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Conclúid: Dhearbhaigh na hionadaithe agus na breathnóirí a dtiomantas do chomhoibriú 

cuimsitheach trédhearcach chun go mbeidh rath ar an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa. 

Náisiúnta agus ar an nasc faoi leith atá acu leis na saoránaigh. Cuireadh chun suntais gur gá 
breathnú níos faide ná an Eoraip freisin agus gur cheart próiseas na Comhdhála a bheith ina 
phróiseas oscailte. Ina theannta sin, cuireadh i bhfios go láidir gurb iad Uachtaránachtaí 
inteachta na Comhairle is mó a bheidh rannpháirteach sa phróiseas, agus dá bhrí sin, gur 
den tábhacht é an comhar idir na Rialtais náisiúnta agus na Parlaimintí náisiúnta a neartú. 
Cuireadh chun suntais tacaíocht Choiste Eorpach na Réigiún agus Choiste Eacnamaíoch agus 

Sóisialta na hEorpa chomh maith lena n-ullmhacht tacú le prionsabail an Dearbhaithe 

Chomhpháirtigh agus rannchuidiú go gníomhach leis an bpróiseas. Tugadh ar aird go 

mbeadh taithí Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa dul i mbun idirghabhála idir 

fostóirí, fostaithe agus saoránaigh ina luach breise don Chomhdháil. 

Thairis sin, cuireadh i bhfios go láidir gur gá na comhpháirtithe sóisialta a thabhairt isteach in 

obair na Comhdhála chun gné neamh-institiúideach a thabhairt a isteach sa Bhord 

Feidhmiúcháin. Ar deireadh, cuireadh i tábhacht a thábhachtaí atá sé plé a dhéanamh ar 

ábhair a bhaineann leis an ngeilleagar, le margadh an tsaothair agus le saincheisteanna 

sóisialta. D’iarr na comhpháirtithe sóisialta ar tugadh cuireadh dóibh na comhpháirtithe 

sóisialta aitheanta uile a áireamh ar an mBord Feidhmiúcháin. 
 

 

2. Malartú tuairimí maidir leis an ardán digiteach ilteangach agus a sheoladh 
Is é Leas-Uachtarán an an Choimisiúin, Dubravka ŠUICA (comhchathaoirleach), a bhí ina 

cathaoirleach ar an bpointe seo ar an gclár oibre maidir leis an ardán digiteach, agus chuir sí 

i bhfios go láidir a thábhachtaí a bheidh sé mar mhol digiteach na Comhdhála agus gur gá é a 

fhormhuiniú, mar aon le sraith de bhunphrionsabail do rannpháirtithe, ionas gur féidir tús a 

chur leis an díospóireacht i measc saoránach go luath. Chuir sí in iúl go gcuirfidh an t-ardán 

aistriúchán ar fáil i dteangacha oifigiúla uile an Aontais, rud a thabharfaidh fíordheis 

díospóireachta trasnáisiúnta do na saoránaigh. Beidh saoránaigh agus eagraíochtaí in ann 

imeachtaí a eagrú agus a n-aiseolas a chur ar fáil go díreach ar an ardán. Chun rannchuidiú 

go gníomhach leis an ardán agus úsáid a bhaint as, ní mór do na saoránaigh gealltanas a 

thabhairt i leith Cairte, lena n-áirítear na prionsabail atá cumhdaithe i gConarthaí an Aontais 

agus sa Dearbhú Comhpháirteach. Cuirfear córas measarthachta i bhfeidhm freisin. Thairis 

sin, chuir sí i bhfios go láidir go léiríonn na hábhair a bhfuil sa Dearbhú Comhpháirteach. Ina 

theannta sin, tá an deis ag saoránaigh, faoin gcatagóir ‘eile’, tús a chur le haon phlé is mian 

leo. 

D’iarr an Bord ar Ard-Stiúrthóir Cumarsáide an Choimisiúin Eorpaigh togra le haghaidh ardán 

digiteach ilteangach a chur i láthair. Déanfaidh an t-ardán an rannpháirtíocht, an plé, an 

inrochtaineacht agus an trédhearcacht a uasmhéadú. Is mar uirlis idirghníomhach ilteangach 

agus mar mhol digiteach don Chomhdháil atá an t-ardán ceaptha, i.e. áit aonair inar féidir le 

saoránaigh teacht ar an eolas ar fad a bhaineann leis an gComhdháil, smaointe a roinnt agus 

an t-ionchur ón iliomad imeachtaí a bhailiú. Ceadófar leis na sonraí ar fad a anailísiú, 

faireachán a dhéanamh orthu agus iad a fhoilsiú. Bhí an amharc-aithne atá molta san 

áireamh sa chur i láthair freisin. 

Sa phlé a lean, bhí glacadh maith ag na rannpháirtithe leis an ardán agus bhí comhaontú ann 

gur cheart é a sheoladh a luaithe agus ab fhéidir, agus ba é an 19 Aibreán 2021 an dáta a 

d’fhéadfaí a fhoráil don seoladh. D’ardaigh roinnt rannpháirtithe ceisteanna maidir le liostú 
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Conclúid: Phléigh an Bord Feidhmiúcháin an t-ardán digiteach ilteangach agus thacaigh sé le 

seoladh na huirlise a luaithe is féidir. Thug an Bord dá aire moltaí maidir leis an gcur síos ar 

ábhair agus tiocfaidh na Comhchathaoirligh ar ais le moltaí don chéad chruinniú eile den 

Bhord d'fhonn an t-ardán a sheoladh an 19 Aibreán. Chinn an Bord rogha na hamharc-aithne 

a fhágáil faoin gComhrúnaíocht agus na Seirbhísí Cumarsáide faoi seach, bunaithe ar an 

obair a rinneadh go dtí seo. 

na n-ábhar, go háirithe an bhfuil léiriú leordhóthanach ar an imirce, an tslándáil, 

saincheisteanna sóisialta agus saincheisteanna eacnamaíocha i liosta na dtopaicí a mbeidh 

saoránaigh in ann cur leo. Tháinig na comhchathaoirligh ar chomhaontú teacht ar ais ag an 

gcéad chruinniú eile an 7 Aibreán le togra lena gcuirtear san áireamh na moltaí maidir leis an 

ábhar. 

Cuireadh ceisteanna freisin maidir le hacmhainneacht anailíseach an ardáin agus maidir leis 

an bhféidearthacht teangacha eile a úsáid seachas teangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh 

agus maidir leis an bhféidearthacht freagartha a bheadh ag saoránaigh nach saoránaigh de 

chuid an Aontais iad. 

Deimhníodh go bhfuil acmhainneacht anailíseach ag an uirlis bunaithe ar an intleacht 

shaorga agus ar an modhnóireacht agus gur cuireadh i bhfeidhm na bearta slándála agus 

cosanta sonraí uile is gá. Feidhmíonn an uirlis go hiomlán sna 24 theanga oifigiúla, féadfaidh 

an Bord cinntí a dhéanamh maidir le socruithe praiticiúla le Ballstáit aonair más gá. Maidir le 

saoránaigh nach saoránaigh de chuid an Aontais iad, tugadh ar aird go bhfuil an Chomhdháil 

dírithe go príomha ar shaoránaigh an Aontais, ach nach mbeadh aon gheobhlocáil ann. 

Maidir leis an amharc-aithne, d’aontaigh an Bord an cinneadh a fhágáil faoin 

gComhrúnaíocht, le tacaíocht ó na seirbhísí cumarsáide faoi seach, bunaithe ar an obair a 

rinneadh go dtí seo, lena n-áirítear comhairliúchán na saoránach maidir leis na heilimintí a 

bhaineann leis an amharc-aithne. 
 

 

3. Malartú tuairimí maidir le Modhanna Oibre an Chruinnithe Iomlánaigh agus an Bhoird 
Feidhmiúcháin 

Bhí an FPE Guy VERHOFSTADT (comhchathaoirleach) ina chathaoirleach ar an bpointe seo ar 

an gclár oibre. Rinne sé cur síos ar na príomhghnéithe ar cheart aghaidh a thabhairt orthu i 

modhanna oibre na Comhdhála, go háirithe maidir leis an mBord Feidhmiúcháin agus le 

Cruinniú Iomlánach na Comhdhála, chun gur féidir obair na Comhdhála a sheoladh go 

praiticiúil agus in am chun í a oscailt go foirmiúil, agus sin uile faoi chuimsiú an chreata a 

thugtar sa Dearbhú Comhpháirteach. Chuir sé in iúl go háirithe, i gcomhréir leis an Dearbhú 

Comhpháirteach, go nglacfaidh an naonúr ionadaithe ón mBord Feidhmiúcháin cinntí trí 

chomhthoil. Ar na nithe a dtabharfar aghaidh orthu thar ceann an Bhoird Feidhmiúcháin tá 

ról na gcomhchathaoirleach, ról na mbreathnóirí agus gnéithe praiticiúla de chruinnithe 

an Bhoird. Chuir sé a thuairim in iúl freisin gur cheart don Chomhrúnaíocht a bheith ag obair 

le chéile in aon áit amháin. A mhéid a bhaineann leis an gCruinniú Iomlánach, ba cheart 

aghaidh a thabhairt ar mhéid an chruinnithe iomlánaigh, a thoscaireachtaí agus ar a 

chinnteoireacht chomh maith le ceapadh agus eagrú na bpainéal saoránach. Rinneadh an 

chéad phlé inar chuir an Bord i bhfios go láidir an gá atá le modhanna oibre na Comhdhála a 

chomhaontú go tapa, go háirithe maidir leis an mBord Feidhmiúcháin. Leagadh béim freisin 

ar an bpráinn a bhaineann le gnéithe ríthábhachtacha eile, amhail na Cruinnithe Iomlánacha 

agus painéil na saoránach, a phlé. Mhol an Comhchathaoirleach VERHOFSTADT dréacht-
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Conclúid: Tionólfar an chéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin ar an 7 Aibreán 2021. 

Conclúid: Ullmhóidh na comhchathaoirligh dréacht-mhodhanna oibre don Bhord 

Feidhmiúcháin don chéad chruinniú eile agus dréacht de Rialacha Nós Imeachta na 

Comhdhála. 

téacs maidir le rialacha nós imeachta na Comhdhála a chur i láthair roimh an gcéad 

chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin. 

 
 

4. Na chéad chéimeanna eile agus an chéad chruinniú eile 

D’aontaigh ionadaithe an Bhoird go dtionólfar an chéad chruinniú eile den Bhord an 7 

Aibreán agus go ndíreofar ar aon saincheisteanna atá fós gan réiteach a bhaineann le 

seoladh an ardáin, le hullmhú an imeachta seolta ar an 9 Bealtaine agus le cruinniú 

iomlánach a d’fhéadfadh a bheith ann agus leis na modhanna oibre don Bhord 

Feidhmiúcháin agus don Chruinniú Iomlánach mar aon le painéil na saoránach. 
 

 

Teagmháil: Susanne Höke, comhalta den Chomhrúnaíocht 
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