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Tuarascáil achomair ar an tríú cruinniú de Bhord Feidhmiúcháin 

na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa 

Déardaoin, an 22 Aibreán 2021 

16.00-19.00, Áras Europa (seomra S7, cruinniú hibrideach)  

Rannpháirtithe: féach liosta na rannpháirtithe san iarscríbhinn 

Achoimre agus conclúidí: 
 

Thionóil Bord Feidhmiúcháin na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa an tríú cruinniú dá chuid 
an 22 Aibreán 2021 i bhfoirgneamh na Comhairle (i bhformáid hibrideach). 

 

Ba iad an FPE Guy VERHOFSTADT, Státrúnaí Gnóthaí AE na Portaingéile, Ana Paula 
ZACARIAS, agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin um Dhaonlathas agus Déimeagrafaíocht, 
Dubravka ŠUICA, a bhí ina gcomhchathaoirligh ar an tríú cruinniú. Ana Paula ZACARIAS a 
chuir tús agus deireadh leis an gcruinniú. 

 

D' fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin an clár agus rialacha mionsonraithe an imeachta 
tionscnaimh an 9 Bealtaine. 

 

Bunaithe ar na haighneachtaí a fuarthas ó ionadaithe agus ó bhreathnóirí agus ar an bplé a 
rinneadh le linn an chruinnithe, d' fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin na dréachtRialacha 
Nós Imeachta maidir le Comhphrionsabail na Comhdhála, a Raon Feidhme agus maidir le 
Rannpháirtíocht na Saoránach mar a mhol na Comhchathaoirligh iad, gan ach roinnt 
athruithe a dhéanamh. 

 

Phléigh an Bord Feidhmiúcháin na dréachtRialacha Nós Imeachta maidir le Cruinniú 
Iomlánach na Comhdhála, agus go háirithe a ról agus a chomhdhéanamh. I bhfianaise an 
mhalartaithe tuairimí, chuir an Bord Feidhmiúcháin de chúram ar an gComhrúnaíocht 
dréacht-téacs a ullmhú d’fhonn na Rialacha Nós Imeachta a fhormhuiniú ina n-iomláine ar a 
dhéanaí faoin 9 Bealtaine. 

 

Chuir na Comhchathaoirligh an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas faoi na rialacha 
mionsonraithe praiticiúla maidir leis na Painéil Saoránach Eorpach a eagrú, rialacha a 
nuashonrófar agus a fhorbrófar a thuilleadh ina lámhleabhar mionsonraithe. 
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Conclúid: 

D’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin an clár agus rialacha mionsonraithe imeacht 
an 9 Bealtaine. 
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Chuir Ana Paula Zacarias (Comhchathaoirleach) tús leis an gcruinniú. 
1. Clár agus rialacha mionsonracha imeacht an 9 Bealtaine a fhormhuiniú 

Guy Verhofstadt (comhchathaoirleach) a bhí ina chathaoirleach ar an bpointe seo ar an gclár 
oibre. Thug an Cathaoirleach le fios, mar a comhaontaíodh ag an gcruinniú deireanach a bhí 
ag an mBord Feidhmiúcháin an 7 Aibreán, gur chuir seirbhísí cumarsáide na dtrí institiúid 
togra comhpháirteach le haghaidh an imeachta tionscnaimh faoi bhráid 
na gComhchathaoirleach an 9 Bealtaine 2021, ina bhfuil na príomhghnéithe mar seo a 
leanas: 

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

- déanfaidh Uachtarán na Fraince idirghabháil mar Cheann Stáit na tíre óstaí ag tús an 
imeachta; 

- Déanfaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Uachtarán na Comhairle agus Uachtarán 
an Choimisiúin idirghabháil maidir le cuspóir agus ionchais na Comhdhála, i gcomhrá 
leis na saoránaigh, go hidéalach. 

- Tabharfaidh na Comhchathaoirligh agallaimh ghearra maidir le cuspóir an 
imeachta agus maidir le hionchais na Comhdhála. 

Thug an Cathaoirleach le fios go dtabharfar cuireadh do chomhaltaí uile 
an Bhoird Feidhmiúcháin teacht chuig an imeacht. Luaigh Ana Paula Zacarias 
(Comhchathaoirleach) go dtabharfar cuireadh d’ionadaithe ó na Ballstáit páirt a ghlacadh go 
cianda. 

Chinn an Cathaoirleach go raibh an Bord réidh leis an gclár a fhormhuiniú. 
 

 
2. Dréacht-Rialacha Nós Imeachta na Comhdhála 

-Rannpháirtíocht na Saoránach: formhuiniú 
-Cruinniú Iomlánach na Comhdhála: plé 

Bhí Státrúnaí na Portaingéile Ana Paula Zacarias (comhchathaoirleach) ina cathaoirleach ar 
an bpointe seo den chlár oibre. D’iarr sí go dtiocfaí ar chomhaontú gasta maidir leis na 
rialacha nós imeachta, formhuiniú na gcaibidlí ar na Comhphrionsabail, an Raon Feidhme 
agus Rannpháirtíocht na Saoránach, agus go gcuirfí malartú tuairimí ar bun maidir leis 
an gCaibidil ar Chruinniú Iomlánach na Comhdhála, d’fhonn na rialacha nós imeachta ina n-
iomláine a fhormheas faoin 9 Bealtaine ar a dhéanaí. 
Chuir an Cathaoirleach príomhghnéithe na gcaibidlí maidir le Comhphrionsabail na 
Comhdhála, a Raon feidhme agus Rannpháirtíocht na Saoránach (Ardán Digiteach 
Ilteangach, Imeachtaí Comhdhála, na Painéil Saoránach Eorpach) i láthair. 
Pléadh mír 3 maidir leis na rialacha mionsonraithe praiticiúla i ndáil leis na painéil saoránach 
Eorpach in éineacht leis an mír seo ar an gclár oibre agus chuir an Leas-Chathaoirleach Šuica 
i láthair í. Is léirithe i gcuid a trí thíos atá na ceisteanna agus na tuairimí a bhaineann le mír 3. 
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Conclúid: 
Bunaithe ar na haighneachtaí a fuarthas ó ionadaithe agus ó bhreathnóirí agus ar an bplé 
le linn an chruinnithe, d’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin na dréacht-Rialacha Nós 
Imeachta maidir le Comhphrionsabail na Comhdhála, a Raon feidhme agus 
Rannpháirtíocht na Saoránach mar a mhol na Comhchathaoirligh iad, gan ach roinnt 
athruithe a dhéanamh. 

Conclúid: 
I bhfianaise an mhalartaithe tuairimí sin, chuir an Bord Feidhmiúcháin de chúram ar 
an gComhrúnaíocht dréacht-téacs a ullmhú le haghaidh na Rialacha Nós Imeachta maidir 
le Cruinniú Iomlánach na Comhdhála d’fhonn na Rialacha Nós Imeachta a fhormhuiniú ina 
n-iomláine faoin 9 Bealtaine ar a dhéanaí. 
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Sa phlé a lean maidir le Comhphrionsabail, Raon feidhme agus Rannpháirtíocht 
na Saoránach, comhaontaíodh tagairtí sainráite do chomhpháirtithe sóisialta a chur san 
áireamh agus a shonrú go gcuirfeadh Comhchathaoirligh an Bhoird Feidhmiúcháin 
an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas roimh ré faoi na rialacha mionsonraithe praiticiúla chun 
Painéil Saoránach na Comhdhála a eagrú. 

Sa chuid seo a leanas den chlár oibre a bhaineann le Rialacha Nós Imeachta 
an Chruinnithe Iomlánaigh, mhínigh an Cathaoirleach Zacarias nár cuireadh aon togra 
comhchoiteann faoi bhráid an Bhoird Feidhmiúcháin ag an gcéim seo, i bhfianaise na heaspa 
comhaontaithe a bhí i measc na gComhchathaoirleach maidir le roinnt saincheisteanna 
tábhachtacha. Mheabhraigh sí gur gá an Dearbhú Comhpháirteach a urramú, agus leag sí 
béim ar an dá phríomhphointe oscailte, 
i.e. ról agus comhdhéanamh chruinniú iomlánach na Comhdhála. 
Iarradh ar na rannpháirtithe a mbarúlacha a chur in iúl le linn na díospóireachta ina dhiaidh 
sin. Sa phlé a lean, cuireadh ceisteanna agus rinneadh barúlacha, inter alia: 
- Cuireadh tuairimí éagsúla in iúl maidir leis an ról atá ag Cruinniú Iomlánach 

na Comhdhála, maidir leis na rialacha mionsonraithe oibre a ghabhann leis agus maidir 
leis an bpróiseas chun a chonclúidí a fhorbairt. Chuir roinnt acu i dtreis gur gá an 
chothromaíocht idirinstitiúideach a urramú agus tharraing siad aird ar thrédhearcacht an 
phróisis. Maidir le méid agus comhdhéanamh Chruinniú Iomlánach na Comhdhála, 

-  D'iarr roinnt daoine go ndéanfaí ionadaíocht iomchuí rannpháirtithe uile 
an Chruinnithe Iomlánaigh a áirithiú. Mheabhraigh roinnt acu freisin 
an Dearbhú Comhpháirteach ina ndéantar foráil do struchtúr rialachais seang. 
Mheabhraigh go leor rannpháirtithe an cuspóir saoránaigh a chur i gcroílár 
na Comhdhála. 

- D' iarr roinnt breathnóirí go mbeadh ionadaíocht oiriúnach agus ballraíocht iomlán sa 
Chruinniú Iomlánach. 

Mar fhreagra, rinne an Cathaoirleach tagairt don Dearbhú Comhpháirteach mar bhonn do 
na rialacha nós imeachta. Chinn sí go raibh cóineasú dlúth ann maidir le roinnt 
saincheisteanna, cé go bhfuil gá fós le tuilleadh plé a dhéanamh maidir le ról agus 
comhdhéanamh an Chruinnithe Iomlánaigh. D'iarr sí freisin go mbeadh cur chuige 
pragmatach ann chun go mbeifí in ann na rialacha a fhormheas faoin 9 Bealtaine ar a 
dhéanaí. 
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Conclúid: 

Chuir na Comhchathaoirligh an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas faoi na rialacha 
mionsonraithe praiticiúla maidir leis na Painéil Saoránach Eorpach a eagrú, rialacha a 
nuashonrófar agus a fhorbrófar a thuilleadh ina lámhleabhar mionsonraithe. 

An chéad chruinniú eile: 

Tá cruinniú den Bhord Feidhmiúcháin le bheith ar siúl an 9 Bealtaine. 
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3. Modúlachtaí praiticiúla chun painéil saoránach Eorpach a eagrú 

Bhí Dubravka Šuica (Comhchathaoirleach) ina cathaoirleach ar an bpointe seo ar an gclár 
oibre agus chuir sí i dtreis go bhfuil na Painéil Saoránach Eorpach ar cheann de 
phríomhcholúin na Comhdhála. Áirítear sa nóta teicniúil a dháilfear ar an mBord 
Feidhmiúcháin, inter alia, na heilimintí seo a leanas: 

- an prionsabal go ndéanfar saoránaigh a roghnú go randamach ar bhonn critéir éagsúla; 
- an líon rannpháirtithe – 200 – in aghaidh an phainéil agus aon trian díobh sin ina ndaoine 

óga; 
- go n-eagrófar ceithre cinn de phainéil ilteangacha in áiteanna éagsúla ar fud an Aontais 

le trí cinn de sheisiúin bhreithniúcháin ar a laghad le haghaidh gach Painéil; 
- go nglacfaidh ionadaithe ó gach Painéal Saoránach páirt sa Chruinniú Iomlánach. 

Sa phlé a bhí ann ina dhiaidh sin, ba dhíol sásaimh don Bhord Feidhmiúcháin i gcoitinne na 
rialacha mionsonraithe. Ardaíodh ceisteanna agus cuireadh barúlacha in iúl inter alia maidir 
leis an bpróiseas roghnúcháin, maidir le rannpháirtíocht daoine óga, maidir leis an 
ranníocaíocht airgeadais do shaoránaigh rannpháirteacha, maidir le roghnú na n-ábhar do 
na Painéil, agus maidir le rannpháirtíocht na sochaí sibhialta agus comhpháirtithe sóisialta i 
dtaca le saineolas a sholáthar. 

Mar fhreagra air sin, chuir an Cathaoirleach agus comhalta den Chomhrúnaíocht in iúl gur trí 
shaoránaigh a roghnú go randamach a roghnófar na rannpháirtithe, agus é mar aidhm 
‘painéil’ a chur le chéile a bheidh ionadaíoch ar éagsúlacht shocheolaíoch an Aontais, agus 
gur cheart go mbeadh raon leathan saoránach rannpháirteach mar thoradh air sin. 

Déanfar an nóta teicniúil maidir leis na rialacha mionsonraithe praiticiúla a nuashonrú agus a 
fhorbairt ina lámhleabhar chun eagrú na bPainéal a threorú. Cuirfidh an Chomhrúnaíocht an 
Bord Feidhmiúcháin ar an eolas go tráthrialta. 

 

 
 

 
Chuir Ana Paula Zacarias (Comhchathaoirleach) clabhsúr ar an gcruinniú. 

 
Teagmhálacha: Rebecca Rhlalou, 

 Marie-Charlotte van Lamsweerde, 
 comhaltaíden Chomhrúnaíocht 

 
     4 


	Tuarascáil achomair ar an tríú cruinniú de Bhord Feidhmiúcháin na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa
	Achoimre agus conclúidí:

	1. Clár agus rialacha mionsonracha imeacht an 9 Bealtaine a fhormhuiniú
	2. Dréacht-Rialacha Nós Imeachta na Comhdhála
	-Cruinniú Iomlánach na Comhdhála: plé
	3. Modúlachtaí praiticiúla chun painéil saoránach Eorpach a eagrú

