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Tuarascáil achomair ar an dara cruinniú de Bhord Feidhmiúcháin na Comhdhála ar 

Thodhchaí na hEorpa 

Dé Céadaoin, an 7 Aibreán 2021 

17.00-20.00, Foirgneamh Spinelli Pharlaimint na hEorpa (seomra cruinnithe 5G3, cruinniú 

hibrideach) 

Rannpháirtithe: féach liosta na rannpháirtithe san iarscríbhinn 

Achoimre agus conclúidí: 
 

Thionóil Bord Feidhmiúcháin na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa a dara cruinniú an 
7 Aibreán 2021 i bhfoirgneamh Spinelli (i bhformáid hibrideach) i bParlaimint na hEorpa. 
 

Ba iad Leas-Uachtarán an Choimisiúin um Dhaonlathas & um Dhéimeagrafaíocht, 
Dubravka ŠUICA, Rúnaí Stáit na Portaingéile do Ghnóthaí AE, Ana Paula ZACARIAS, agus FPE 
Guy VERHOFSTADT a bhí ina gcomhchathaoirligh ar an dara cruinniú. Guy Verhofstadt a chuir 
tús agus deireadh leis an gcruinniú. 
 

Tar éis cur chun feidhme na gcoigeartuithe a d’iarr ionadaithe le linn an chruinnithe 

dheireanaigh mar aon le soiléirithe breise agus freagraí a chuir seirbhísí an Choimisiúin ar fáil, 

d’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin an tArdán Digiteach Ilteangach, lena n-áirítear an 

Chairt agus an sainaitheantas físeach a chomhaontaigh Seirbhísí Cumarsáide na dtrí institiúid 

agus a d‘fhormhuinigh an Chomhrúnaíocht, chun go seolfaí é go hoifigiúil an 19 Aibreán 2021. 
 

D’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin dréachtmhodhanna oibre an Bhoird Feidhmiúcháin 
mar a mhol na Comhchathaoirligh gan aon athrú a dhéanamh orthu. 
 

Maidir le Rialacha Nós Imeachta na Comhdhála, chuir an Comhchathaoirleach 

Guy Verhofstadt a thogra i láthair. Bunaithe ar an bplé a dhéanfar agus ar na haighneachtaí i 

scríbhinn a mbeifear ag súil leo ó ionadaithe agus ó bhreathnóirí an Bhoird Feidhmiúcháin, 

ullmhóidh an Chomhrúnaíocht dréacht-téacs de Rialacha Nós Imeachta na Comhdhála agus 

cuirfidh sí faoi bhráid na gComhchathaoirleach é, d’fhonn togra comhchoiteann ó na 

Comhchathaoirligh a thíolacadh ag an gcéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin agus 

chun na Rialacha Nós Imeachta a fhormhuiniú faoin 9 Bealtaine ar a dhéanaí. 
 

Cuirtear de chúram ar sheirbhísí cumarsáide na dtrí institiúid togra comhpháirteach a ullmhú 

le haghaidh imeacht tionscnaimh an 9 Bealtaine agus é a chur faoi bhráid 

na gComhchathaoirleach, tríd an gComhrúnaíocht, d’fhonn dréachtchlár a fhormhuiniú ag an 

gcéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin. 
 

Is ar an 22 Aibreán a bheidh an chéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin ar siúl. 
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Chuir FPE Guy Verhofstadt (Comhchathaoirleach) tús leis an gcruinniú. 

 

1. Formhuiniú an Ardáin Dhigitigh Ilteangaigh (an Chairt san áireamh) 

Is í Leas-Uachtarán an Choimisiúin Dubravka Šuica (Comhchathaoirleach) a bhí ina 

cathaoirleach ar an bpointe sin den chlár oibre maidir leis an Ardán Digiteach. Chuir an 

Cathaoirleach i bhfios go láidir go raibh freastal á dhéanamh ar na saincheisteanna a ardaíodh 

le linn chruinniú deireanach an Bhoird ionas gur féidir an t-ardán a sheoladh an 19 Aibreán 

agus tús a chur le clárú gníomhaíochtaí, trí seachtaine roimh imeacht tionscnaimh na 

Comhdhála an 9 Bealtaine. Chuir sí an méid seo a leanas chun suntais: 

 dhá thopaic nua (maidir leis an imirce agus maidir le hoideachas, cultúr, an óige agus 

spórt), a fhágann gur 10 dtopaic atá ar an liosta anois; rinneadh roinnt topaicí a 

choigeartú, chun tagairt shainráite a dhéanamh don smacht reachta agus don 

tslándáil, agus don cheartas sóisialta agus poist; 

 cuirfidh cuid den Ardán faisnéis agus doiciméid ar fáil maidir leis an gComhdháil, lena 

n-áirítear rialachas na Comhdhála, na príomhdhoiciméid agus tacaíocht maidir 

le húsáid an Ardáin Dhigitigh; 

 maidir le rannpháirtíocht saoránach lasmuigh den Aontas, ní bheidh an tArdán 

geobhlocáilte, agus chuirfeadh na modhnaitheoirí cur chuige pragmatach i bhfeidhm. 

Cuireadh i bhfios go láidir go bhfuil sé sin tábhachtach freisin chun ligean do 

shaoránaigh an Aontais lasmuigh den Aontas a bheith rannpháirteach. Seiceálfaidh 

modhnóirí, áfach, go bhfanfaidh an plé laistigh de pharaiméadair na Comhdhála agus, 

más gá, d'fhéadfaí ábhar a eisiamh ón anailís nó d'fhéadfaí bearta breise a mheas; 

 maidir le teangacha neamhoifigiúla a úsáid, chuir sí i bhfios go láidir go n-oibríonn 

an tArdán sna teangacha oifigiúla, ach go bhfuil réitigh theicniúla i bhfeidhm a 

chuireann ar chumas na mBallstát lena mbaineann tacú leis an Ardán maidir leis na 

rannchuidithe sin a bhrath, a aistriú agus a uaslódáil go tapa. 

 

Iarradh ar Ard-Stiúrthóir agus ar Leas-Ard-Stiúrthóir Cumarsáide an Choimisiúin Eorpaigh 

soiléiriú breise a dhéanamh ar cheisteanna a cuireadh isteach cheana agus ar thuairimí nua a 

chuir comhaltaí an Bhoird in iúl le linn an phlé. Thug siad na barúlacha seo a leanas:  

 maidir le mí-úsáid, tá roinnt beart i bhfeidhm. Bheadh an fhoireann comhoiriúnaithe 

ilteangach ag déanamh monatóireacht ar throill, ar bhréagnuacht agus ar 

fhuathchaint. Dhéanfaí an modhnú ex-post ar bhealach trédhearcach. Beidh úsáideoirí 

in ann inneachar míchuí a chur in iúl iad féin freisin, agus d’fhéadfadh córas cuóta 

d’idirghabhálacha laethúla cosc a chur ar bhotaí nó ar fheachtais eagraithe eile an 

t-ardán a dhíchobhsú. Maidir leis an luas chun ábhar a bhaint anuas, bheadh sé mar 

aidhm é a dhéanamh laistigh d’uaireanta an chloig agus faoi cheann lá amháin; 

 maidir le hanailís a dhéanamh ar na rannchuidithe ar an Ardán, cuideoidh an Intleacht 
Shaorga maidir le mianadóireacht téacsanna a d’fhorbair Airmheán Comhpháirteach 
Taighde an Choimisiúin leis sin. Ní thiocfaidh sé seo in ionad an ghné dhaonna ach 
cuideoidh sé leis an gcéad chéim de smaointe agus moltaí a shainaithint, a shórtáil 
agus a rangú. Ba cheart, dá bhrí sin, gach imeacht a chlárú agus a thuairisciú ar an 
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Ardán. Ní mór d’eagraithe imeachta an plé a thiontú ina smaointe nithiúla. Ansin, 
déanfar iad sin a chlaochlú ina dtuairisciú inrochtana, a bheidh le tabhairt i gcrích ag 
an gComhrúnaíocht faoi mhaoirseacht an Bhoird Feidhmiúcháin. Úsáidfear an 
tuairisciú anailíse ó na smaointe agus na himeachtaí chun cur leis an bplé a dhéanfaidh 
na painéil saoránach agus an cruinniú iomlánach; 

 maidir le himeachtaí náisiúnta, léireofar go soiléir inaitheanta iad agus beidh pointe 
teagmhála ar leith ann chun go bhféadfar imeachtaí a chruthú; 

 maidir leis na rannchuidithe a thaispeántar a rangú, bheadh líon na ndaoine a 
dhéanann trácht agus formhuiniú infheicthe agus bheadh staidreamh fíor-ama maidir 
le ranníocaíochtaí ar fáil go rialta. Beidh modhanna eile ag úsáideoirí freisin chun an 
méid a tharlaíonn lena n-ionchur a leanúint agus aiseolas a fháil, lena n-áirítear trí 
fhógraí agus nuachtlitreacha; 

 maidir le hinfheictheacht imeachtaí náisiúnta agus institiúideacha, beidh córas 
dathchódúcháin ann agus pointe teagmhála chun imeachtaí a chruthú; 

 chuideodh deasc chabhrach leis na himeachtaí uile, lena n-áirítear na himeachtaí sin 
atá eagraithe ag comhpháirtithe eile agus ag eagraíochtaí neamhrialtasacha, agus 
bheadh pacáiste uirlisí agus liosta “rudaí is ceart agus nach ceart a dhéanamh’' ar fáil 
do na heagraithe uile. Féadfaidh lógónna na n-eagraithe féin a bheith ann i 
gcomhthráth le lógó na Comhdhála fad is a dhéantar ionadaíocht ar shainaitheantas 
físeach na Comhdhála i gcónaí le lógó bunaithe na Comhdhála; 

 maidir leis an gceart a d’fhéadfadh a bheith ann achomharc a dhéanamh ar chinntí na 
modhnóirí, i gcásanna lena mbaineann íogaireacht ar leith: cuirfear an cheist faoi 
bhráid na Comhrúnaíochta. 
 

Thug an Comhchathaoirleach Guy Verhofstadt ar aird gur tugadh an chuid is mó de na hábhair 
imní a ardaíodh cheana ar bord agus go bhféadfaí an solas glas a thabhairt don ardán. 
Bheartaigh sé go mb’fhéidir go mbeadh ar an mBord déileáil le saincheisteanna achrannacha 
a thiocfadh chun cinn amach anseo, agus gur ‘roth lústair’ ceannródaíoch na Comhdhála í an 
uirlis . 

D’aontaigh an Comhchathaoirleach Ana Paula Zacarias gur chumhdaigh na coigeartuithe 
formhór na n-ábhar imní a ardaíodh agus ghabh sí buíochas le DG COMM as na freagraí a thug 
siad agus as na hiarrachtaí móra a rinne siad an uirlis ábhartha seo a chur ar fáil. Chuir sí i 
bhfios go láidir freisin an tábhacht a bhaineann leis an uirlis nua seo a sheoladh an 19 Aibreán 
agus go bhféadfaí oiriúnuithe agus athruithe a dhéanamh de réir a chéile más gá. 

Chinn an Cathaoirleach Dubravka Šuica go raibh an Bord réidh lena fhormhuiniú. Dúirt an 
Cathaoirleach freisin gurb é a bheadh sa seoladh preasagallamh ina gcuirfí an t-ardán i láthair, 
agus eagarfhocal tuairimíochta comhpháirteach agus feachtas meán roimh an seoladh. 
 

Conclúid: 

Tar éis chur chun feidhme na gcoigeartuithe a d’iarr ionadaithe le linn an chruinnithe 

dheireanaigh mar aon le soiléirithe breise agus freagraí a chuir seirbhísí an Choimisiúin ar 

fáil, d’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin an tArdán Digiteach Ilteangach, lena n-áirítear 

an Chairt agus an sainaitheantas físeach a chomhaontaigh Seirbhísí Cumarsáide na dtrí 

institiúid agus a d‘fhormhuinigh an Chomhrúnaíocht, chun go seolfaí go hoifigiúil é an 

19 Aibreán 2021. 
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2. Formhuiniú mhodhanna oibre an Bhoird Feidhmiúcháin agus cur i láthair na 
rialacha nós imeachta do Chruinnithe Iomlánacha na Comhdhála lena n-áirítear na 
Painéil Saoránach AE 

Bhí Státrúnaí na Portaingéile Ana Paula Zacarias (comhchathaoirleach) ina cathaoirleach ar an 
bpointe sin den chlár oibre. Chuir an Cathaoirleach i bhfios go láidir go bhfuil an 
Dearbhú Comhpháirteach mar bhonn do na rialacha nós imeachta agus go mbeidh trí bhloc 
tógála i Rialacha Nós Imeachta na Comhdhála: modhanna oibre an Bhoird Feidhmiúcháin, 
rannpháirtíocht na saoránach (an tArdán Digiteach Ilteangach agus na Painéil Saoránach 
Eorpach) agus Cruinniú Iomlánach na Comhdhála. 

Chuir an Cathaoirleach príomhghnéithe na caibidle maidir le modhanna oibre an 
Bhoird Feidhmiúcháin i láthair (comhdhéanamh an Bhoird, rialacha mionsonraithe oibre, an 
Chomhrúnaíocht, an fhéidearthacht saineolaithe a earcú, fógra cruinnithe, féilire agus clár 
oibre, doiciméadacht, cruinnithe a reáchtáil, trédhearcacht agus suíomh na gcruinnithe). 

D’iarr an Cathaoirleach go ndéanfaí cinnteoireacht mhear maidir leis na rialacha nós 
imeachta, le formhuiniú mhodhanna oibre an Bhoird Feidhmiúcháin ag cruinniú an lae inniu, 
agus go ndéanfaí anailís ar an dá bhloc tógála eile sna seachtainí atá le teacht, d’fhonn na 
rialacha nós imeachta ina n-iomláine a fhormheas faoin 9 Bealtaine ar a dhéanaí. 

Sa phlé a lean, ardaíodh ceisteanna, inter alia, maidir leis an méid seo a leanas: 

 rannpháirtíocht agus ról na mbreathnóirí sa Bhord Feidhmiúcháin, go háirithe na 
comhpháirtithe sóisialta, agus an cuireadh a d’fhéadfaí a thabhairt don tsochaí 
shibhialta eagraithe chuig cruinnithe an Bhoird Feidhmiúcháin; 

 an fhéidearthacht atá ag breathnóirí a bheith rannpháirteach in obair ullmhúcháin an 
Bhoird Feidhmiúcháin; 

 an fhéidearthacht ionadaithe nó breathnóirí a ionadú; 

 an bunús a bheidh le conclúidí Chruinniú Iomlánach na Comhdhála a bheidh le 
tarraingt suas ag an mBord Feidhmiúcháin; 

 na spriocdhátaí maidir le doiciméid a sheoladh le haghaidh chruinnithe an Bhoird; 

 ról na saineolaithe. 

Mar fhreagra air sin, chuir an Cathaoirleach an méid seo a leanas i bhfios go láidir: 

 a mhéid a bhaineann le rannpháirtíocht na mbreathnóirí ar tugadh cuireadh dóibh, 
thagair an Cathaoirleach do fhriotal an Dearbhaithe Chomhpháirtigh nach féidir a 
athrú sna Modhanna Oibre, ach thug sé dá aire go bhféachfaidh an 
Bord Feidhmiúcháin le bheith chomh trédhearcach agus chomh cuimsitheach agus is 
féidir i gcleachtas, agus, i bprionsabal, go leanfar den chleachtas atá ann go dtí seo 
maidir le cuireadh a thabhairt do bhreathnóirí ó Choiste na Réigiún, ó 
Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus ó chomhpháirtithe sóisialta chuig 
cruinnithe uile an Bhoird; 

 is iad na Comhchathaoirligh a ullmhaíonn cruinnithe an Bhoird Feidhmiúcháin; nuair 
is gá, rachaidh siad i dteagmháil le breathnóirí buana agus tabharfar cuireadh dóibh 
le haghaidh ionchuir nó plé; 

 i gcomhréir leis an méid a dúradh sa chuireadh ón triúr Uachtarán don chéad chruinniú 
den Bhord Feidhmiúcháin, ní féidir ionadaithe ná breathnóirí a ionadú; de mheon an 
chomhréitigh, mura féidir leo freastal ar an gcruinniú, is féidir le duine éigin eile an 
cruinniú a leanúint ina n-áit i modh éisteachta amháin; 
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 níl sé beartaithe sa Dearbhú Comhpháirteach go mbeadh eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta rannpháirteach sa Bhord Feidhmiúcháin; ba cheart, áfach, go ndéanfaí 
ionadaíocht orthu i gCruinniú Iomlánach na Comhdhála; 

 seolfar an doiciméadacht dhá lá oibre roimh ré; 

 foráiltear sna modhanna oibre go bhféadfaí saineolaithe a earcú agus cuireadh a 
thabhairt dóibh; tabharfar aghaidh ar an gceist sin go háirithe i gcomhthéacs eagrú na 
bpainéal saoránach; 

 ba cheart aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna maidir le conclúidí Chruinniú Iomlánach 
na Comhdhála sa chaibidil ar na rialacha a bhaineann le Cruinniú Iomlánach na 
Comhdhála. 
 

Conclúid: 

D’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin dréachtmhodhanna oibre an Bhoird Feidhmiúcháin, 
mar a mhol na Comhchathaoirligh iad, gan aon athrú a dhéanamh orthu. 

 

Sa chuid eile den mhír seo ar an gclár oibre, chuir an Comhchathaoirleach Guy Verhofstadt a 
thogra i láthair maidir le bloic thógála eile na rialacha nós imeachta, go háirithe 
Cruinniú Iomlánach na Comhdhála agus rannpháirtíocht na saoránach (na Painéil Saoránach 
agus an tArdán Digiteach). Leag sé amach príomhghnéithe an togra sin a mhéid a bhaineann 
le prionsabail na Comhdhála, imeachtaí na saoránach agus na painéil saoránach, an sásra 
aiseolais, rannpháirtíocht na hóige, an tArdán Digiteach, comhdhéanamh agus eagrú 
Chruinniú Iomlánach na Comhdhála, trédhearcacht agus cur i láthair conclúidí. 

Maidir leis na Painéil Saoránach, mhol sé nach leagfaí síos ach na príomhphrionsabail sna 
rialacha agus go bhféadfaí an t-eagrú beacht praiticiúil a chur san áireamh i ndoiciméad ar 
leith sa deireadh. 

Ghabh na Comhchathaoirligh Ana Paula Zacarias agus Dubravka Šuica buíochas leis 
an gComhchathaoirleach Guy Verhofstadt as a thogra, ar togra é a chaithfí fós a phlé agus a 
anailísiú in éineacht le rannchuidithe eile ó ionadaithe agus ó bhreathnóirí. Mheabhraigh 
Ana Paula Zacarias freisin go bhfuil an Dearbhú Comhpháirteach mar bhonn do na 
Rialacha Nós Imeachta agus chuir sí béim ar an iarraidh ar ‛struchtúr rialachais seanga’. 
Iarradh ar na rannpháirtithe a dtuairimí, a mbarúlacha agus a smaointe a chur in iúl le linn na 
díospóireachta ina dhiaidh sin agus a n-aighneachtaí a chur isteach i scríbhinn sna laethanta 
atá romhainn, ionas go mbeidh na comhchathaoirligh in ann togra coiteann a ullmhú a 
chuirfear i láthair ag an gcéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin. 

Sa phlé a lean, ardaíodh ceisteanna, inter alia, maidir leis an méid seo a leanas: 

 méid agus comhdhéanamh Chruinniú Iomlánach na Comhdhála agus a 
chomhpháirteanna; 

 ról Chruinniú Iomlánach na Comhdhála, agus na conclúidí a ghabhann leis; 

 comhdhéanamh agus roghnú na bPainéal Saoránach Eorpach; 

 an nasc idir na rannchuidithe a gheofar tríd an Ardán Digiteach agus na cláir oibre don 
Phainéal Saoránach agus don Chruinniú Iomlánach; 

 rannpháirtíocht tíortha is iarrthóirí agus stát eile a bhfuil dlúthchaidreamh acu leis an 
Aontas; 
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 tréimhse ama na Comhdhála, agus staid phaindéim Covid-19 á chur san áireamh; 

Mar fhreagra air sin, d’iarr an Cathaoirleach Ana Paula Zacarias go mbeadh cur chuige 

pragmatach ann chun gur féidir na rialacha a fhormheas faoin 9 Bealtaine ar a dhéanaí agus 

mheabhraigh sí gurb iad na saoránaigh atá i gcroílár na Comhdhála. 

 

Conclúid: 

Maidir le Rialacha Nós Imeachta na Comhdhála, chuir an Comhchathaoirleach 

Guy Verhofstadt a thogra i láthair. Bunaithe ar an bplé a dhéanfar agus ar na haighneachtaí 

i scríbhinn a mbeifear ag súil leo ó ionadaithe agus ó bhreathnóirí an Bhoird Feidhmiúcháin, 

ullmhóidh an Chomhrúnaíocht dréacht-téacs de Rialacha Nós Imeachta na Comhdhála agus 

cuirfidh sí faoi bhráid na gComhchathaoirleach é, d’fhonn togra comhchoiteann ó na 

Comhchathaoirligh a thíolacadh ag an gcéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin agus 

chun na Rialacha Nós Imeachta a fhormhuiniú faoin 9 Bealtaine ar a dhéanaí. 

 

 

3. Imeacht an 9 Bealtaine 

Bhí FPE Guy Verhofstadt (Comhchathaoirleach) ina chathaoirleach ar an bpointe sin den chlár 

oibre agus chuir sé príomhghnéithe imeacht tionscnaimh na Comhdhála an 9 Bealtaine i 

bhfios go láidir: 

 beidh an t-imeacht ar siúl in áitreabh Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg; 

 reáchtálfar é i bhformáid hibrideach (a mhairfidh thart ar 2 uair an chloig), rud a 

fhágfaidh go mbeidh sé ina imeacht nua-aimseartha dinimiciúil bunaidh don lucht 

féachana; 

 Tíolacfaidh seirbhísí Cumarsáide na dtrí institiúid faoi seach, tríd an gComhrúnaíocht, 

togra ag an gcéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin. 

 

 

Conclúid: 

Cuirtear de chúram ar sheirbhísí cumarsáide na dtrí institiúid togra comhpháirteach a 

ullmhú le haghaidh imeacht tionscnaimh an 9 Bealtaine 2021 agus é a chur faoi bhráid 

na gComhchathaoirleach, tríd an gComhrúnaíocht, d’fhonn dréachtchlár a fhormhuiniú ag 

an gcéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin. 
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Chuir an Cathaoirleach in iúl gur gá cruinniú den Bhord Feidhmiúcháin a phleanáil sula seolfar 

an Chomhdháil chun na Rialacha Nós Imeachta a fhormheas agus féilire cruinnithe a ghlacadh. 

Is ar an 22 Aibreán a bheidh an chéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin ar siúl1. 

 

Conclúid: Is ar an 22 Aibreán a bheidh an chéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin ar 

siúl. 

 

Chuir FPE Guy Verhofstadt (Comhchathaoirleach) clabhsúr ar an gcruinniú. 

 

 

Teagmháil: Eva-Maria Poptcheva, comhalta den Chomhrúnaíocht 

  

                                                           
1 Mar a chomhaontaigh na Comhchathaoirligh. 
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