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Tuarascáil achomair ar an gcúigiú cruinniú de Bhord Feidhmiúcháin  

na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa 

 

Dé Céadaoin, an 26 Bealtaine 2021 
 

14.30 go 16.30, seomra S7, Áras Europa na Comhairle (agus go cianda)  
 

Na rannpháirtithe: féach liosta na rannpháirtithe san iarscríbhinn 
 

Achoimre agus conclúidí: 
 

Thionóil Bord Feidhmiúcháin na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa an cúigiú cruinniú dá 

chuid an 26 Bealtaine 2021 i seomra S7, Áras Europa na Comhairle (agus go cianda).  
 

Ba iad Ana Paula ZACARIAS, Státrúnaí Gnóthaí Eorpacha na Portaingéile, an Feisire de 

Pharlaimint na hEorpa, Guy VERHOFSTADT, agus Dubravka SUICA, Leas-Uachtarán 

an Choimisiúin um Dhaonlathas agus um Dhéimeagrafaíocht a bhí ina gcomhchathaoirligh 

ar an gcruinniú. 
 

Á aithint dó go bhfuil gá le solúbthacht éigin, rinne an Bord Feidhmiúcháin Féilire sealadach 

Chruinnithe iomlánacha na Comhdhálacha, na bPainéal Saoránach Eorpach agus an 

Imeachta do Shaoránaigh na hEorpa mar atá molta, a fhormhuiniú.  
 

Rinne an Bord Feidhmiúcháin dréachtchlár oibre Chruinnithe iomlánacha tionscnaimh 

na Comhdhála, ina raibh roinnt coigeartuithe mar aon le p lé ar chuspóir agus ionchais 

na Comhdhála, a fhormhuiniú. 
 

Ina theannta sin, bhí malartú tuairimí ag an mBord Feidhmiúcháin maidir le heagrú 

Chruinnithe Iomlánacha na Comhdhála. Thug an Bord dá aire an togra ó 

na Comhchathaoirligh maidir le naoi Meitheal Iomlánacha a bhunú a bheadh ag teacht leis 

na naoi dtopaicí atá ar an Ardán Digiteach Ilteangach. Ina gcathaoirligh ar ocht gcinn de na 

meithleacha sin, beidh ionadaithe agus breathnóirí ón mBord Feidhmiúcháin: beirt ó 

Pharlaimint na hEorpa, beirt ón gComhairle, beirt ón gCoimisiún Eorpach agus beirt ó na 

parlaimintí náisiúnta. Beidh Uachtarán Fhóram Eorpach na nÓg i mbun cathaoirleacht ar 

cheann amháin de na Meithleacha. 
 

Cuirfidh na Comhchathaoirligh togra praiticiúil i láthair maidir leis an tréimhse cainte a 

thabharfar do chainteoirí sna Cruinnithe Iomlánacha ina léireofar trí phrionsabal; prionsabal 

an chomhionannais, prionsabal an chomhionannais idir na hionadaithe agus ról speisialta na 

saoránach. 
 

Thug an Bord Feidhmiúcháin dá aire na hullmhúcháin atá ar bun don Imeacht do 

shaoránaigh na hEorpa a bheidh ar siúl sa Phortaingéil an  17 Meitheamh 2021. 
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Ina theannta sin, thug an Bord Feidhmiúcháin dá aire módúlachtaí praiticiúla mionsonraithe 

na bPainéal Saoránach Eorpach agus an treoir maidir le heagrú na bpainéal saoránach 

náisiúnta. 
 

Bhí malartú tuairimí ag an mBord Feidhmiúcháin maidir leis an straitéis cumarsáide don 

Chomhdháil. Chuir sé de chúram  ar Ard-Stiúrthóireachtaí Cumarsáide Pharlaimint na hEorpa, 

na Comhairle agus an Choimisiúin Eorpaigh plean comhordaithe a thíolacadh ag an gcéad 

chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin chun an Chomhdháil agus go háirithe, an tArdán 

Digiteach Ilteangach, a chur chun cinn. 

 
 

1. Féilire Chruinnithe Iomlánacha na Comhdhála, na bPainéal Saoránach Eorpach agus an 

Imeachta do Shaoránaigh na hEorpa: formhuiniú  
 

D'oscail Ana Paula ZACARIAS (Comhchathaoirleach) an cruinniú nuair a chuir sí i láthair 

dréachtfhéilire Chruinnithe Iomlánacha na Comhdhála, na bPainéal Saoránach Eorpach agus 

an Imeachta do Shaoránaigh na hEorpa. Chuir sí i dtreis gur den tábhacht an dea -

chaidreamh idir Cruinnithe Iomlánacha na Comhdhála agus na Painéil Saoránach Eorpach 

agus gur le hImeacht do Shaoránaigh na hEorpa an 17 Meitheamh 2021 a bheadh ar siúl 

roimh Chruinnithe iomlánacha tionscnaimh na Comhdhála a chuirfí tús leis an méid sin.  
 

Chuir Guy VERHOFSTADT (Comhchathaoirleach) chun suntais go raibh cruinnithe 

toscaireachta agus cácais na dteaghlach polaitiúil beartaithe roimh Chruinnithe iomlánacha 

na Comhdhála. Mhínigh sé gurbh ar áitreabh Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg a bheadh 

an chéad seisiún de Phainéil Saoránach Eorpach ar siúl, gur go fíorúil a bheadh an dara 

seisiún ar bun, agus go mbeadh an tríú ceann ar siúl go fisiciúil i gceithre cinn de chathracha 

éagsúla. 
 

Ag an bplé dá éis sin, cé gur chomhaontaigh na rannpháirtithe tríd is tríd leis an 

dréachtfhéilire, leagadh béim gur den tábhacht solúbthacht éigin a cheadú i dtaca lei s an 

bpleanáil fhadtéarmach. 
 

Anuas air sin, iarradh athbhreithniú a dhéanamh ar líon na n-ionadaithe ó na 

comhpháirtithe sóisialta ag na cruinnithe iomlánacha agus foráil a dhéanamh maidir leis an 

bhféidearthacht tuairimí easaontacha a thaifeadadh seachas  na rialacha atá ann faoi láthair. 

Rinneadh iarraidh den chineál céanna maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar líon na n -

ionadaithe áitiúla agus réigiúnacha. 
 

Mar fhocal scoir, chuir Ana Paula ZACARIAS (Comh-Chathaoirleach) i bhfios go láidir go 

bhféadfadh athrú teacht ar an dréachtfhéilire i gcomhréir leis na riachtanais iarbhír agus 

gurbh fhéidir go mbeadh gá le solúbthacht de chineál éigin. I dtaca leis na hiarrataí 

thuasluaite, chuir an Comhchathaoirleach i dtreis gur thug na Comhchathaoirligh aire chuí  ar 

an méid sin, go bhfuil na tograí á mbreithniú acu, agus go bhfillfidh siad ar an ábhar a luaithe 

is féidir. 
 

Ag eascairt as na barúlacha sin, mheas an Comhchathaoirleach go bhféadfadh an Bord 

Feidhmiúcháin an féilire sealadach mar aon leis an tsolúbthacht atá molta a fhormhuiniú. 
 

Conclúid: 
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Á aithint dó go bhfuil gá le solúbthacht éigin, rinne an Bord Feidhmiúcháin Féilire 

sealadach Chruinnithe Iomlánacha na Comhdhálacha, na bPainéal Saoránach Eorpach 

agus an Imeachta do Shaoránaigh na hEorpa mar atá molta, a fhormhuiniú. 

2. Cruinnithe iomlánacha tionscnaimh na Comhdhála, an  19 Meitheamh 2021 – clár oibre 

molta: formhuiniú 

Arna dhéanamh i gcomhpháirt le Pointe 3 den chlár oibre.  
 

3. Cruinnithe iomlánacha na Comhdhála: eolas ó na Comhchathaoirli gh 
 

Mhol Guy VERHOFSTADT (Comhchathaoirleach) gur in éineacht a phléifí an dara agus tríú 

pointe ar an gclár oibre. 
 

Thug sé dá aire go nglacfadh na 27 n-ionadaí ó na painéil náisiúnta saoránach agus ó 

imeachtaí náisiúnta, mar aon le hUachtarán Fhóram Eorpach na nÓg, a bheidh i láthair ag an 

Imeacht do Shaoránaigh na hEorpa i Liospóin an 17 Meitheamh, páirt i gCruinniú iomlánach 

tionscnaimh na Comhdhála an 19 Meitheamh. Mhínigh sé nach mbeadh ionadaithe 

na bPainéal Saoránach Eorpach i láthair ag an imeacht ós rud é nach mbeidís ainmnithe ag 

a bPainéal faoi seach faoin tráth sin. Chuir an Comhchathaoirleach i láthair dréachtchlár 

oibre an chruinnithe iomlánaigh, ina bhfuil dhá chuid, a bheidh ann an  19 Meitheamh. Cur i 

láthair ar na Painéil Saoránach Eorpach agus ar an Ardán a bheadh sa chéad chuid agus 

mionphlé (a mhairfidh thart ar 3 uair an chloig) ina dhiaidh sin. Saincheisteanna praiticiúla a 

bheidh i gceist leis an dara cuid, go sonrach cur i láthair ar struchtúr na Meithleacha agus ar 

fhéilire sealadach na Comhdhála mar a d’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin é, agus 

gearrphlé ina dhiaidh sin a mhairfidh leathuair an chloig.  
 

Ina dhiaidh sin, chuir Guy VERHOFSTAT (Comhchathaoirleach) na moltaí seo a leanas i 

láthair maidir le módúlachtaí ginearálta Chruinnithe iomlánacha na Comhdhála: 
 

 Naoi meitheal a fhreagróidh do thopaicí an Ardáin Dhigitigh Ilteangaigh a bheidh i 

gceist. Ina gcathaoirligh ar ocht gcinn de na Meithleacha sin, beidh ionadaithe agus 

breathnóirí an Bhoird Feidhmiúcháin: beirt ó Pharlaimint na hEorpa, beirt 

ón gComhairle, beirt ón gCoimisiún Eorpach agus beirt ó na Parlaimintí náisiúnta. 

Déanfaidh Uachtarán Fhóram Eorpach na nÓg cathaoirleacht ar cheann amháin de 

na Meithleacha. 

 Maidir leis an tréimhse cainte, mheabhraigh an Comhchatha oirleach nach mór roinnt 

prionsabal a chur i bhfeidhm agus córas á chinneadh: comhionannas Chomhaltaí na 

gcruinnithe iomlánacha, an comhionannas idir ceithre ghné institiúideacha na 

gcruinnithe iomlánacha, agus ról speisialta na saoránach agus moltaí na bP ainéal á 

gcur faoi bhráid na gCruinnithe Iomlánacha; 

 Maidir le leagan amach na gcathaoireacha, molann na Comhchathaoirligh go 

mbeadh ionadaithe agus breathnóirí an Bhoird Feidhmiúcháin suite sna chéad 

sraitheanna agus gur in ord aibítre a shuífeadh ionadai the eile an Chruinnithe 

Iomlánaigh. 
 

Mar seo a leanas don phlé a rinne na rannpháirtithe: 
 

 Ghabh siad buíochas leis na comhchathaoirligh as a dtogra; 

 Chuir roinnt cainteoirí in iúl nach mór do Chruinnithe iomlánacha na Comhdhála a 

bheith bríomhar, dinimiciúil agus tarraingteach; 

 Chuir toscaireachtaí eile béim ar an ngá atá le rannphá irtíocht iomchuí na saoránach 

i gCruinnithe iomlánacha tionscnaimh na Comhdhála; 
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 Ar an dréachtchlár oibre, d’iarr go leor de na toscaireachtaí go ndéanfaí plé níos 

nithiúla (e.g. ar chuspóir na Comhdhála agus lena bhfuiltear ag súil, ar inneachar an 

Ardáin Dhigitigh Ilteangach, nó ar na ceachtanna a bhí le baint as an bpaindéim, nó 

topaicí eile). D’iarr roinnt toscaireachtaí eile go dtabharfaí níos mó ama don phlé;  

 Thacaigh roinnt de na toscaireachtaí leis an togra maidir leis na Meithleacha. Bhí 

roinnt toscaireachtaí eile a d’éiligh breis faisnéise faoin gcaoi a n -oibreoidh na 

Meithleacha; 

 Maidir leis an tréimhse cainte, d’aontaigh siad den mhórchuid nach mór an 

chothromaíocht a bheith ann. Bhí roinnt acu i bhfabhar tréimhse cainte a bheadh i 

gcomhréir leis an gcleamhnacht pholaitiúil. Chuir toscaireachtaí eile in iúl nach 

mbeadh sé sin oiriúnach do na hionadaithe uile sna cruinnithe iomlánacha agus 

thacaigh siad le córas a bheadh bunaithe níos mó ar ghnéithe an chruinnithe 

iomlánaigh. 
 

Ghabh Dubravka ŠUICA (Comhchathaoirleach) buíochas leis na hionadaithe agus na 

breathnóirí as a gcuid smaointe agus tuairimí. Thug sí rabhadh i gcoinne plé a dhéanamh ar 

inneachair an Ardáin Dhigitigh Ilteangaigh ag an tráth seo (mí an Mheithimh) ionas nach 

dtiocfar roimh an bplé sa chleachtas ón mbun aníos. Chuir sí i dtreis go bhfuil 

na Comhchathaoirligh ar a mbionda 80 saoránach, ar a laghad, as na 800 saoránach a 

roghnú do na painéil Eorpacha a g hlacfaidh páirt ar líne ag an imeacht i Liospóin. 
 

Chomhaontaigh Ana Paula ZACARIAS (Comhchathaoirleach) leis an moladh go ndéanfaí plé 

nithiúil ag cruinnithe iomlánacha tionscnaimh na Comhdhá la ar ionchais agus ar fhís 

don Chomhdháil. Mhol sí freisin go bhféadfadh an Coimisiún an príomhphointe a d’eascair 

as an bplé faoin Ardán a thíolacadh. Leag sí béim ar ról an Imeachta do Shaoránaigh na 

hEorpa i Liospóin an 17 Meitheamh, ócáid a tharlódh roimh chruinnithe iomlánacha 

tionscnaimh na Comhdhála agus ar lá ithreacht na 27 n-ionadaí ó phainéil/imeachtaí 

náisiúnta agus Uachtarán Fhóram Eorpach na nÓg an 19 Meitheamh. 
 

Ina ráiteas deiridh, thug Guy VERHOFSTADT (Comh-Chathaoirleach) dá aire freisin go 

mbeadh na 27 saoránach ó na painéil náisiúnta nó ó na himeachtaí náisiúnta agus Uachtarán 

Fhóram Eorpach na hÓg rannpháirteach i gcruinnithe iomlánacha tionscnaimh na 

Comhdhála. Ag féachaint don chlár oibre, mhol sé go ndéanfaí plé cuimsitheach – a 

mhairfeadh 3-4 uair an chloig – ar chuspóir agus ionchais na Comhdhá la, lena n-áirítear na 

Painéil Saoránach Eorpach agus an tArdán Digiteach Ilteangach agus an dara cuid den chlár 

oibre a choinneáil gonta. Mheabhraigh sé nach mór go mbeadh tuairim is 40 Comhalta i 

ngach cruinniú iomlánach d'fhonn tograí a ullmhú do na cruinnithe iomlánacha agus chuir sé 

in iúl go dtabharfar cuireadh do na hionadaithe uile a bheith páirteach iontu. Cuirfidh na 

Comhchathaoirligh togra i láthair maidir leis an tréimhse cainte a thabharfar do chainteoirí 

ina gcuirfidh siad san áireamh na barúlacha agus na tograí a rinneadh agus ina léireofar trí 

phrionsabal; prionsabal an chomhionannais, prionsabal an chomhionannais idir na 

hionadaithe agus ról speisialta na saoránach. Ar deireadh, mhol sé go mbeadh taifeadadh 

focal ar fhocal ann de chruinnithe iomlánacha na Comhdhála. 
 

I bhfianaise an phlé sin, scaipfear clár oibre athbhreithnithe.  
 

Conclúidí: 
 

Rinne an Bord Feidhmiúcháin dréachtchlár oibre Chruinnithe iomlánacha tionscnaimh 

na Comhdhála, ina raibh roinnt coigeartuithe mar aon le plé ar chuspóir agus ionchais 

na Comhdhála, a fhormhuiniú. 
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Thug an Bord dá aire an togra ó na Comhchathaoirligh maidir le naoi Meitheal 

Iomlánacha a bhunú a bheadh ag teacht leis na naoi dtopaicí atá ar an Ardán Digiteach 

Ilteangach. Ina gcathaoirligh ar ocht gcinn de na meithleacha sin, beidh ionadaithe agus 

breathnóirí ón mBord Feidhmiúcháin: beirt ó Pharlaimint na hEorpa, beirt ón gComhairle, 

beirt ón gCoimisiún Eorpach agus beirt ó na parlaimintí náisiúnta. Beidh Uachtarán 

Fhóram Eorpach na nÓg i mbun cathaoirleachta ar cheann amháin de na Meithleacha.  
 

Cuirfidh na Comhchathaoirligh togra praiticiúil i láthair maidir leis an tréimhse cainte a 

thabharfar do chainteoirí sna Cruinnithe Iomlánacha ina léireofar trí phrionsabal: 

prionsabal an chomhionannais, prionsabal an chomhionannais idir na hionadaithe agus 

ról speisialta na saoránach. 
 

4. Imeacht na Saoránach, an 17 Meitheamh 2021: eolas ó na Comhchathaoirligh  
 

D’oscail Ana Paula ZACARIAS (Comhchathaoirleach) an pointe sin don chlár oibre trí aird a 

tharraingt ar spéis na mBallstát sa Chomhdháil agus ar thábhacht na n-imeachtaí a 

eagraítear sna Ballstáit. Thug sí dá haire gur cuid lárnach den Chomhdháil iad na saoránaigh 

agus mar chomhlánú ar chruinnithe iomlánacha tionscnaimh na Comhdhála a bheidh ar siúl 

ar an 19 Meitheamh 2021, molann na Comhchathaoirligh imeacht a reáchtáil do 

shaoránaigh na hEorpa sa Phortaingéil an 17 Meitheamh 2021. Tabharfar cuireadh do 27 n-

ionadaí ó phainéil/imeachtaí náisiúnta agus d’Uachtarán Fhóram Eorpach na nÓg freastal go 

fisiciúil. Beidh 80 saoránach (ó na saoránaigh sin a roghnófar do  na Painéil Saoránach 

Eorpach) i gcianláthair. Beidh an deis ag na rannpháirtithe labhairt faoin gComhdháil agus 

lena bhfuiltear ag súil. Tarchuirfear an t-imeacht ar líne le rochtain do chách. Beidh na 27 

saoránach ó phainéil/imeachtaí náisiúnta agus Uachtarán Fhóram Eorpach na nÓg páirteach 

i gcruinnithe iomlánacha tionscnaimh na Comhdhála.  
 

Sa phlé a lean, d’fháiltigh na rannpháirtithe roimh an imeacht agus chuir siad i dtreis an 

tábhacht a bhaineann le saoránaigh a chur ag croílár na Comhdhála. Cuireadh  roinnt 

ceisteanna maidir leis an gcaoi a roghnaítear na saoránaigh agus chuir roinnt eile acu béim 

ar a thábhachtaí atá sé straitéis a bheith ann maidir le cé mar is féidir le saoránaigh a bheith 

páirteach sa díospóireacht i gcoitinne. 
 

Ina ráiteas deiridh, thug Ana Paula ZACARIAS (Comhchathaoirleach) dá haire gur iarradh ar 

na Ballstáit 27 n-ionadaí a ainmniú ó na painéil náisiúnta/ó na himeachtaí náisiúnta. D’iarr sí 

ar ionadaithe agus ar bhreathnóirí uile an Bhoird Feidhmiúcháin páirt a ghlacadh san 

imeacht go cianda. 
 

Cuirfear faisnéis nuashonraithe ar fáil. 

 

Conclúidí: 

 

Thug an Bord Feidhmiúcháin dá aire an togra maidir le himeacht do shaoránaigh na 

hEorpa a bheidh ar siúl sa Phortaingéil an 17 Meitheamh 2021. 

 

5. Na Painéil Saoránach Eorpach  

 

Chuir Dubravka ŠUICA (Comhchathaoirleach) eolas ar fáil faoi na módúlachtaí maidir le 

heagrú na Painéal Saoránach Eorpach agus a nuashonraíodh tar éis an phlé a rinne an Bord 

Feidhmiúcháin an 22 Aibreán agus a seoladh chuig rannpháirtithe roimh an gcruinniú. 
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Maidir leis na topaicí, bunófar na Painéil Saoránach ar thopaicí ón Ardán agus eagrófar iad i 

gceithre chnuasach: 

 

(1) Daonlathas/luachanna Eorpacha, cearta, an smacht reachta, an tslándáil;  

(2) An t-athrú aeráide, comhshaol/sláinte; 

(3) Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta, poist/oideachas, an óige, cultúr, spórt/an t-aistriú 

digiteach; 

(4) An tAontas sa domhan/imirce. 

 

Thug an Comhchathaoirleach chun suntais nár tharla cleachtadh den sórt seo, ar scála 

chomh mór seo, riamh cheana. Roghnófar 800 saoránach go randamach don cheithre 

Phainéal (200 i ngach ceann acu). Tabharfar an próiseas roghnúcháin chun críche thart ar 

mhí sula gcuirfear tús le seisiúin na bPainéal i lár mhí Mheán Fómhair. Thug sí dá haire 

freisin go bhfuil treoir ann do phainéil saoránach náisiúnta ullmhaithe ar mhaithe le faisnéis 

do na Ballstáit. Chuir sí i bhfios go láidir go bhfuil an Chomhrúnaíocht ag obair ar an 

struchtúr a bheidh le hobair na bpainéal chun deis a thabhairt do shaoránaigh tús áite a 

thabhairt do thopaicí laistigh de na cnuasaigh mhóra, agus aird á tabhairt ar an méid a 

fuarthas ón Ardán. 

 

Sa phlé a lean, ghabh na rannpháirtithe buíochas leis na Comhchathaoirligh as a gcuid oibre 

agus thug siad dá n-aire inter alia: 

 

 an tábhacht a bhaineann leis an bpróiseas roghnúchái n a bheith fíor-randamach i 

ngach Ballstát agus an gá atá le cúiteamh airgeadais as rannpháirtíocht na saoránach 

sna Painéil Saoránach Eorpach; 

 deacrachtaí a d’fhéadfadh teacht chun cinn i ngeall ar thopaicí róleathan na 

bPainéal; 

 ról agus roghnú na saineolaithe do na Painéil; 

 an tábhacht a bhaineann le trédhearcacht in obair na bPainéal;  

 

Ina ráiteas deiridh, dheimhnigh Dubravka ŠUICA (Comhchathaoirleach) go gcabhróidh 

saineolaithe leis na díospóireachtaí sna Painéil Saoránach Eorpacha agus go mbeidh na 

tuairimí ón Ardán Digiteach Ilteangach mar threoir don phlé.  

 

Conclúidí: 

 

Ina theannta sin, thug an Bord Feidhmiúcháin dá aire módúlachtaí praiticiúla 

mionsonraithe na bPainéal Saoránach Eorpach agus an treoir maidir le heagrú na 

bpainéal saoránach náisiúnta. 

 

6. Straitéis cumarsáide don Chomhdháil: malartú tuairimí  

 

Thug Dubravka ŠUICA (Comhchathaoirleach) forbhreathnú don Bhord Feidhmiúcháin ar 

staid reatha an Ardáin. Chuir sí sonraí i láthair faoi chuairteanna a tugadh ar an ardán agus 

faoi líon na smaointe atá molta, agus faoi na treochtaí reatha maidir le cúlra 

sochdhéimeagrafach agus geografach na n-úsáideoirí. Chuir sí i dtreis nach mór iarracht 

chomhpháirteach a dhéanamh chun tuilleadh teagmhála a dhéanamh, lena n -áirítear leis an 

óige, le mná agus le daoine nach mbíonn suim acu de ghnáth i ngnóthaí an Aontais. Thug sí 
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dá haire go gcuirfidh imeachtaí na Comhdhála le spéis san Ardán freisin. Chuir sí i bhfios go 

láidir gur cheart go mbeadh ról tábhachtach acu siúd atá ar an mBord Feidhmiúcháin maidir 

le faisnéis a scaipeadh i dtaobh an Ardáin. Ina theannta sin, thug sí dá haire  nach leor an 

chumarsáid thraidisiúnta institiúideach; nach mór na meáin shóisialta chomh maith le 

comhoibriú le heagraíochtaí spóirt, cultúrtha agus eile a fhiosrú a thuilleadh chun teagmháil 

a dhéanamh le níos mó daoine. Thacaigh an Comhchathaoirleach le is an obair a bhfuil 

déanta go dtí seo ag Ard-Stiúrthóireachtaí Cumarsáide na dtrí institiúid agus d’iarr sí orthu 

togra a ullmhú maidir le gníomhaíochtaí spriocdhírithe cumarsáide lena dtacaítear leis an 

méid atá déanta go dtí seo. 

 

Mhol ionadaithe agus breathnóirí an Bhoird Feidhmiúcháin inter alia: 

 seisiúin faisnéise speisialta a eagrú le hiriseoirí maidir leis an gComhdháil;  

 go ngníomhóidh na hinstitiúidí agus na heintitis a bhfuil ionadaíocht acu ar an mBord 

Feidhmiúcháin mar iolraitheoirí. 

 

D’iarr Guy VERHOFSTADT (Comhchathaoirleach) ar an gComhrúnaíocht togra a chur faoina 

mbráid maidir le cé mar a d’fhéadfadh iriseoirí na Painéil Saoránach Eorpach a thionlacan 

agus an pobal a chur ar an eolas fúthu, agus chuir sé i dtreis nach mór fógraíocht a 

dhéanamh ar na meáin shóisialta chun níos mó daoine a mhealladh chun rannchuidiú leis an 

Ardán Digiteach Ilteangach. D’iarr sé ar thrí Ard-Stiúrthóireachtaí Cumarsáide na dtrí 

institiúid togra comhordaithe a chur i láthair ag an gcéad chruinniú eile den Bhord 

Feidhmiúcháin maidir lena bhfuil beartaithe ag gach ceann acu a dhéanamh mar 

ghníomhaíocht chumarsáide. 

 

D’iarr Ana Paula ZACARIAS (Comhchathaoirleach) ar na trí Ard -Stiúrthóireachtaí Cumarsáide 

togra a chur faoin mbráid maidir leis an gComhdháil ina léireof ar scéal comhchoiteann, 

gnéithe agus rannpháirtithe na Comhdhála agus a mbeidh ábhar amhairc ag gabháil leis. 

Chuir sí i dtreis go bhfuil tábhacht freisin ag baint le cosaint sonraí do dhaoine atá 

rannpháirteach sa Chomhdháil. 

 

Ina ráiteas deiridh, chuir Dubravka ŠUICA (Comhchathaoirleach) i bhfios go láidir go raibh an 

malartú tuairimí faoin straitéis chumarsáide an-úsáideach agus d’iarr sí ar na trí 

Ard-Stiúrthóireachtaí Cumarsáide plean a chur i láthair maidir le cé mar is féidir an fhaisnéis 

faoin Ardán a mhéadú. 

 

Conclúidí: 

 

Chuir an Bord Feidhmiúcháin de chúram ar Ard-Stiúrthóireachtaí Cumarsáide Pharlaimint 

na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin Eorpaigh plean comhordaithe a thíolacadh 

ag an gcéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin chun an Chomhdháil agus go háirithe, 

an tArdán Digiteach Ilteangach, a chur chun cinn.  

 

 

Teagmháil: Eva-Maria Poptcheva, comhalta den Chomhrúnaíocht 
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