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Réamhrá ón gCathaoirleach 

  

Tá an Coiste tar éis féachaint go himníoch ar ionradh na Rúise ar an Úcráin, eachtra 

lena mbaineann impleachtaí suntasacha don AE ar fud réimse leathan earnálacha, 

go háirithe saincheisteanna daonchairdiúla, méadú an AE, slándáil tráchtearraí agus 

áit an AE ar domhan. Mar thoradh ar an ionradh sin, tá iarracht déanta ag an gCoiste 

scrúdú a dhéanamh ar thionchair an chogaidh ar an AE, agus ar bhallstáit an AE 

agus ar stáit de chuid Chomharsanacht an Oirthir is mó a gcuirtear isteach orthu. 

Ina thaobh sin, chomhaontaigh an Coiste ar thoscaireacht traspháirtí a chur chuig an 

tSeoirsia ar mhisean bailithe faisnéise, ar chuireadh a fháil ó Chathaoirleach an 

Choiste um Lánpháirtíocht Eorpach de chuid Pharlaimint na Seoirsia, Maka 

Botchorishvili, Uas. Tugadh deis leis an gcuairt sin don Choiste forbairt a dhéanamh 

ar an tuiscint a bhí aige ar iarratas na Seoirsia ar chomhaltas AE agus ar ról níos 

leithne an AE sa réigiún, agus níos tábhachtaí fós, tuairimí mhuintir na Seoirsia a 

chloisteáil. Tharla an chuairt ag an am céanna a rinne an Chomhairle Eorpach 

breithniú ar thuairim an Choimisiúin Eorpaigh i dtaobh iarratas na Seoirsia ar 

chomhaltas AE, ar moladh leis gur chóir stádas Peirspictíochta Eorpaí a dheonú don 

tSeoirsia. Tagann an chuairt seo i ndiaidh cuairt roimhe sin i mí Aibreáin 2022 ar an 

Moldóiv agus ar an Rómáin.  

Tugtar achoimre sa tuarascáil seo ar na coinní a bhí ag an toscaireacht le linn na 

cuairte, lena n-áirítear cuairt ar an Líne Teorann Riaracháin leis an Óiséit Theas, 

cruinnithe ardleibhéil le hoifigigh, Airí agus comhaltaí de Pharlaimint na Seoirsia 

agus cruinnithe faisnéise agus coinní neamhfhoirmiúla le hionadaithe ó pháirtithe 

freasúra, eagraíochtaí neamhrialtasacha, toscaireacht an AE chuig an tSeoirsia agus 

eagraíochtaí sochaí sibhialta. Cuirtear i láthair sa tuarascáil freisin roinnt conclúidí a 

eascraíonn as na ceachtanna a foghlaimíodh ón gcuairt. Tugtar aghaidh leis na 

conclúidí sin ar théamaí lena n-áirítear an tábhacht a bhaineann le treoir réalaíoch 

agus inbhraite a leagan amach don tSeoirsia chun go mbainfear comhaltas AE 

amach, an gá le tuilleadh mionsonraí maidir le roinnt de na coinníollacha arna 
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leagan amach ag an Comhairle i leith iarrthóireacht na Seoirsia, agus an tábhacht a 

bhaineann lena chinntiú nach dtugtar neamhaird ar iarrthóireacht na Seoirsia mar 

thoradh ar stádas iarrthóireachta a thabhairt don Úcráin agus don Mholdóiv. 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil, mar Chathaoirleach ar an gCoiste agus mar 

dhuine de na comhaltaí den toscaireacht taistil, leis na daoine sin go léir a bhuail leis 

an toscaireacht sa tSeoirsia, as a n-oscailteacht agus as a ndearcaí agus a dtuiscintí 

luachmhara. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil chomh maith le Cathaoirleach an 

Choiste um Lánpháirtíocht Eorpach, Maka Botchorishvili, Uas., as a cuireadh cineálta 

don Choiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh. Ina theannta sin, táim faoi chomaoin 

ag Consal Oinigh na hÉireann chun na Seoirsia, Jeffrey Kent, Uas., ag Ambasadóir 

na Seoirsia chun na hÉireann, a Oirirceas George Zurabashvili, Uas. agus ag Maia 

Iakobidze, Uas., Ceann Prótacail Pharlaimint na Seoirsia, chomh maith lena 

gcomhghleacaithe faoi seach sa Roinn Gnóthaí Eachtracha in Éirinn, Aireacht Gnóthaí 

Eachtracha na Seoirsia agus Parlaimint na Seoirsia, as an tacaíocht a thug siad don 

toscaireacht le linn clár a fhorbairt agus as tacaíocht a thabhairt don toscaireacht ar 

an láthair le linn na cuairte. 

 

         
Seosamh Mac Aodha, TD 
Cathaoirleach 
An Comhchoiste um Ghnóthaí Eorpacha 
Iúil 2022 
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Réamhrá  

Chinn Clár Oibre an Chomhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh scrúdú a 

dhéanamh ar na Príomhdhúshláin atá roimh an Aontas (alt 4.2), lena n-áirítear 

saincheisteanna imirce agus tearmainn, saincheisteanna slándála agus cosanta, 

Gníomhú ar son na hAeráide (lena n-áirítear an Margadh Glas Nua) agus geilleagar 

an Aontais Eorpaigh (AE). Chuir an t-ionradh a rinne an Rúis ar an Úcráin dlús le 

mórfhreagairt ar thaobh an Aontais Eorpaigh (AE), agus beidh tionchair ag an 

ionradh sin ar raon leathan réimsí beartais an Aontais Eorpaigh (AE), lena n-áirítear 

na cinn atá liostaithe le go dtabharfaidh an Coiste tús áite mar chuid dá bhreithniú 

dóibh.  

Maidir leis sin, tá an Coiste tiomanta do scrúdú leanúnach a dhéanamh ar fhreagairt 

an Aontais Eorpaigh ar ionradh na Rúise ar an Úcráin. Mar chuid den scrúdú sin, 

chinn an Coiste toscaireacht a sheoladh ar thuras bailithe faisnéise chuig an 

tSeoirsia, ar chuireadh ó Chathaoirleach an Choiste um Lánpháirtíocht Eorpach de 

chuid Pharlaimint na Seoirsia, Maka Botchorishvili, Uas. Tá an tSeoirsia, mar aon 

leis an Úcráin agus leis an Moldóiv, tar éis iarratas a dhéanamh ar chomhaltas san 

Aontas Eorpach tar éis thús an chogaidh. Thug an turas deis don choiste forbairt a 

dhéanamh an tuiscint atá aige ar na saincheisteanna atá roimh an tSeoirsia mar 

chuid dá hiarratas comhaltais, tuairim an Choiste a thabhairt ar shaincheist mhéadú 

an Aontais Eorpaigh, agus scrúdú a dhéanamh ar na tionchair a bheidh ag an 

gcogadh san Úcráin ar réigiún Chomharsanacht Thoir an Aontais Eorpaigh. Tugadh 

an chuairt sin i ndiaidh cuairt a thabhairt ar an Moldóiv agus ar an Rómáin i mí 

Aibreáin, 2022. 

Tharla an chuairt i gcomhthéacs thuairim an Choimisiúin Eorpaigh ar iarratas na 

Seoirsia, agus an chinnidh ón gComhairle Eorpach ina dhiaidh sin lenar tacaíodh leis 

an tuairim. Bronnadh stádas Peirspicíochta Eorpaí ar an tSeoirsia leis an tuairim sin, 

d’fhonn stadas iarrthóra a bhronnadh ar an tSeoirsia ar choinníoll go ndéanfadh an 

tSeoirsia dul chun cinn ar dhá phríomhréimse dhéag i gcomhair athchóirithe. Cé gur 

céim stairiúil chun cinn é Peirspicíocht Eorpach a bhronnadh ar an tSeoirsia, tá sé i 

gcodarsnacht leis an gcinneadh chun stádas iomlán iarrthóra a bhronnadh ar an 

Úcráin agus ar an Moldóiv, agus rinneadh freastal maith ar léirsithe ar son an 
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Aontais Eorpaigh sa tSeoirsia díreach roimh chuairt na toscaireachta. Ba é an cúlra 

seo a bhí mar bhonn eolais don chuid is mó le plé na toscaireachta.  

Chuimsigh an turas cruinnithe le parlaiminteoirí, le hoifigigh agus le hAiri i 

bParlaimint na Seoirsia agus ag an Aireacht Gnóthaí Eachtracha, cuairt ar Mhisean 

Faireacháin an Aontais Eorpaigh ag an Líne Teorann Riaracháin leis an Oiséit 

Theas, cruinnithe faisnéise agus fáiltithe le leas-sealbhóirí eile lena n-áirítear 

Ambasadóir an Aontais Eorpaigh, ionadaithe páirtithe freasúra, ENRanna agus 

eagraíochtaí na sochaí sibhialta.  

Is iad na daoine a bhí ina gcomhaltaí den toscaireacht an Teachta Seosamh Mac 

Aodha (Cathaoirleach), an Teachta Seán Ó hEochaidh agus an Teachta Ruairi Ó 

Murchú. I dteannta na toscaireachta bhí an tUasal Darren Ó Ceallaigh, Comhairleoir 

Beartas don Chomhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh.  

Ba mhaith leis an toscaireacht buíochas a ghabháil le Consal Oinigh na hÉireann 

chun na Seoirsia, Jeffrey Kent, Uas. agus le Ceann Prótacail Pharlaimint na 

Seoirsia, Maia Iakobidze, Uas., in éineacht lena gcomhghleacaithe faoi seach as a 

dtacaíocht chun clár a fhorbairt agus as a dtacaíocht ar an láthair le linn na cuairte. 

Ba mhaith leis an toscaireacht buíochas a ghabháil freisin leo siúd a bhuail leis an 

gCoiste as a gcuid ama, as a n-oscailteacht agus as a saineolas, a raibh a gcuid 

léargas ríthábhachtach chun a dtuiscint ar an scéal ar an láthair a fhorbairt agus 

chun teacht ar na conclúidí atá leagtha amach sa tuarascáil seo.  
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Concluidí 

Tugadh spreagadh don toscaireacht mar gheall ar an tiomantas an-láidir agus an 

tacaíocht ón bpobal sa tSeoirsia i dtaobh chomhaltas AE. Is é tuairim na 

toscaireachta gur tír Eorpach í an tSeoirsia ó thaobh dúchais de agus gur chóir don 

AE agus dá bhallstáit tacaíocht a thabhairt d’uaillmhianta na Seoirsia lánpháirtíocht 

pholaitiúil níos mó san Eoraip a bhaint amach. 

Thug an toscaireacht an chuairt ar an tSeoirsia ag an am a foilsíodh tuairim an 

Choimisiúin maidir le hiarratas na Seoirsia ar chomhaltas AE agus nuair a 

d’fhormhuinigh an Coimisiún Eorpach an tuairim ina dhiaidh sin. Cuireann an 

toscaireacht fáilte roimh Pheirspictíocht Eorpach a bhronnadh ar an tSeoirsia. Cé go 

n-aithníonn an toscaireacht an díomá a bhraitheann an-chuid de mhuintir na Seoirsia 

nár bronnadh stádas iarrthóra ar an tSeoirsia ar an modh céanna a bronnadh é ar na 

stáit eile sa ghrúpa de “na trí thír”, an Úcráin agus an Mholdóiv, is céim chun tosaigh 

stairiúil é bronnadh Peirspictíochta Eorpaí agus cuirtear plean ar fáil leis don 

tSeoirsia chun stádas iarrthóra iomlán a bhaint amach. 

Tá na conclúidí seo a leanas tugtha faoi deara ag an toscaireacht: 

1. Cuireann an toscaireacht fáilte mhór roimh iarratas na Seoirsia ar chomhaltas 

AE. Is tír Eorpach í an tSeoirsia ó thaobh dúchais de agus ba chóir fáilte a 

chur roimpi mar chomhalta de chlann pholaitiúil na hEorpa. 

2. Cé go n-aithníonn an toscaireacht go bhfuil díomá ar mhuintir na Seoirsia mar 

gheall ar an gcinneadh ón gComhairle, síleann an toscaireacht gur dul chun 

cinn stairiúil é bronnadh stádas Peirspictíochta Eorpaí lena gcuirtear plean ar 

fáil don tSeoirsia chun stádas iarrthóra a bhaint amach. Iarrann an 

toscaireacht ar gach taobh páirt a ghlacadh ar bhealach dearfach sa dá 

réimse dhéag i gcomhair athchóirithe arna n-aithint sa chinneadh ón 

gComhairle. 

3. Ba chóir gach tacaíocht is féidir a thabhairt don tSeoirsia chun na 

hathchóirithe riachtanacha arna n-aithint sa chinneadh ón gComhairle a 

bhaint amach. Ba chóir don AE, go háirithe, tuilleadh soiléireachta agus 

tagarmharcanna a dhéanfar a shainiú ar bhealach níos fearr a sholáthar 

maidir leis an dul chun cinn a mbeifear ag súil leis i réimsí lena n-áirítear 
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polarú polaitíochta, deireadh a chur le holagarcaí agus cearta LADT. I dtaca 

leis an tSeoirsia, ní mór di páirt dháiríre a ghlacadh maidir leis na 

saincheisteanna sin. 

4. Ba chóir treoir réalaíoch inbhraite shoiléir a chur ar fáil don tSeoirsia chun go 

mbainfear stádas iarrthóireachta,amach, ar treoir í a bhunófar ar an dá réimse 

dhéag dá dtugtar tosaíocht, ar réimsí iad arna n-aithint sa chinneadh ón 

gComhairle. 

5. Cé go n-aithníonn an toscaireacht gur chóir gach ceann de na hiarratais ó 

ghrúpa de “na trí thír” a mheasúnú ar a fiúntas féin, creideann an toscaireacht 

go láidir nár chóir aon éagsúlacht sa stádas iarrthóra baint de thiomantas an 

AE i leith treoir réalaíoch inbhraite a chur ar fáil don tSeoirsia d’fhonn 

iarrthóireacht chomhaltas AE a bhaint amach agus i leith páirt a ghlacadh ar 

bhealach dearfach chun dul chun cinn na Seoirsia a thacú. 

6. Ba chóir go dtabharfaí aird mar chuid den bhreithniú ar iarratas na Seoirsia, ní 

hamháin ar réimsí ina bhfuil gá le hathchóiriú, ach ar réimsí freisin ina 

mbaineann luach straitéiseach le comhaltas na Seoirsia don AE. Cuireann 

suíomh na Seoirsia ar a cumas gníomhú mar nasc idir an AE, an Mhuir 

Dhubh, Muir Caisp agus réigiún Chugais Theas. Baineann cumas le 

Comhaltas na Seoirsia chun cur le slándáil bhia agus fuinnimh na hEorpa 

agus le tionchar na hEorpa ar an réigiún níos forleithne. 

7. Tá ról Mhisean Faireacháin an AE riachtanach agus ríthábhachtach maidir le 

teannas a bhainistiú agus muinín a chothú ag an Líne Teorann Riaracháin 

agus tacaíonn an toscaireacht le hobair agus le sainordú an Mhisin. 
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Achoimre ar na Coinní 

Seisiún Eolais le Alan Gillam, Uasal, an Institiúid Dhaonlathach 
Náisiúnta 
Ar theacht di go dtí an tSeoirsia, bhí seisiún eolais ag an toscaireacht le Alan Gillam, 

Uas., Stiúrthóir Tíre na hInstitiúide Daonlathaí Náisiúnta don tSeoirsia, maidir le 

cúinsí polaitíochta ginearálta sa tSeoirsia. Thug an tUasal Gillam achoimre freisin ar 

ról na hInstitiúide Daonlathaí Náisiúnta maidir le rialú oscailte agus trédhearcach a 

chur chun cinn. Is é Consal Oinigh na hÉireann chun na Seoirsia, an tUasal Jeffrey 

Kent, a d’éascaigh an seisiún eolais.  

Cruinniú le hAmbasadóir AE chun na Seoirsia, a Oirirceas Carl 
Hartzell, Uasal 
Thug an toscaireacht cuairt ar thoscaireacht AE chun na Seoirsia agus bhí cruinniú 

aici le duine amháin d’oifigigh Éireannacha na toscaireachta, Alexandra Bryson, 

Uas. Bhí cruinniú ag an toscaireacht le hAmbasadóir AE a Oirirceas Carl Hartzell, 

Uas., agus rinneadh plé ar sheasamh an AE maidir le hiarratas na Seoirsia ar 

chomhaltas AE. Thug an tAmbasadóir achoimre ar an tuairim ón gCoimisiúin, a 

tugadh le déanaí, lenar deonaíodh “peirspictíocht Eorpach” don tSeoirsia ach lenar 

diúltaíodh “stádas iarrthóra” a dheonú don tSeoirsia go dtí go ndéanfaidh sí 

athchóirithe sa dá réimse dhéag a dtugtar tosaíocht dóibh. 

Mhínigh an tAmbasadóir go raibh an tSeoirsia; as measc an ghrúpa de “na trí thír”; 

an Úcráin, an Mholdóiv agus an tSeoirsia; chun tosaigh tráth den saol, ach le blianta 

beaga anuas is beag dul chun cinn atá déanta. Thug an tAmbasadóir faoi deara go 

bhfuil dul chun cinn suntasach fós le dhéanamh i réimsí lena n-áirítear athchóiriú 

breithiúnach, agus gur cor chun donais i ndul chun cinn na Seoirsia ab ea diúltú 

Rialtas na Seoirsia don mhargadh a shocraigh Charles Michel chun a áirithiú go 

bhfillfeadh an freasúra ar an bParlaimint i ndiaidh torthaí toghcháin a raibh 

easaontas ann fúthu. 

Bhí scéala dearfach ag an Ambasadóir freisin, áfach, agus mhínigh sé gur cloch 

mhíle stairiúil don tSeoirsia ar a tslí i dtreo chomhaltas AE ab ea peirspictíocht 

Eorpach a dheonú, gur bhain an tSeoirsia tairbhe as próiseas tuairimíochta mear, 
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agus gur léir go bhfuil sé de chumas ag an tSeoirsia, agus go bhfuil an “DNA” 

Eorpach aici, chun leanúint ar aghaidh lena haistear Eorpach. 

Cuairt ar Mhisean Faireacháin AE ag an Líne Teorann Riaracháin 
leis an Oiséit Theas 
Thug an toscaireacht cuairt ar an Líne Teorann Riaracháin leis an Oiséit Theas. Bhí 

an toscaireacht á tionlacan ag comhaltaí Éireannacha de chuid Mhisean Faireacháin 

AE, lena n-áirítear Leas-Cheann na hOifige Allamuigh Declan Gannon, Ceannairí 

Patróil Donal Fitzpatrick agus Barry Foley agus an t-ateangaire Meri Lomsadze. 

Cuireadh an toscaireacht ar an eolas maidir leis an gcor i gcoitinne agus leis an 

tírdhreach i gceantar Khurvaleti, atá tadhlach leis an Líne Teorann Riaracháin. Is 

críoch de chuid na Seoirsia fós í an Oiséit Theas, ach is amhlaidh atá teorainn 

dhaingean á déanamh den Líne Teorann Riaracháin de thoradh na hionghabhála a 

rinne an Rúis. Rinne an toscaireacht iniúchadh ar na gnéithe den Teorann atá tógtha 

go dtí seo, lena n-áirítear túr faire, fálta agus críochú. Chonaic an toscaireacht 

teaghaisí agus feirmeacha ag an Teorann freisin agus cuireadh ar an eolas í maidir 

leis an tionchar atá ag an bhforghabháil ar an Oiséit Theas ar mhuintir na háite, lena 

n-áirítear daoine atá asáitithe ina dtír féin a athlonnú agus saincheisteanna a 

bhaineann le huisciú isteach i gceantar Khurvaleti. 

Cuireadh an toscaireacht ar an eolas maidir le ról agus sainordú Mhisean 

Faireacháin AE. Cuireadh in iúl don toscaireacht, cé nach féidir a shainordú a chur i 

ngníomh ina iomláine toisc nach gceadaítear don Mhisean dul isteach i roinnt de na 

críocha atá faoi fhorghabháil ag an Rúis, go bhfuil ról tábhachtach ag an Misean 

Faireacháin maidir le faireachán a dhéanamh ar an Teorann agus le teagmhais a 

d'fhéadfadh tarlú a mhaolú. Cuireadh an toscaireacht ar an eolas maidir le ról an 

Mhisin maidir le beolíne le húdaráis na Rúise a choimeád ar bun chun déileáil le 

saincheisteanna de réir mar a thagann siad chun cinn, maidir le muintir na háite in 

Khurvaleti a chur ar a suaimhneas, agus maidir le torthaí dearfacha a bhaint amach 

do mhuintir na háite amhail trí idirghabháil a dhéanamh idir páirtithe éagsúla chun a 

áirithiú go leantar le huisciú a sholáthar don cheantar. 
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Fáiltiú Neamhfhoirmiúil le hionadaithe ó pháirtithe freasúra, 
eagraíochtaí neamhrialtasacha agus eagraíochtaí sochaí sibhialta, 
arna óstáil ag an Uasal Jeffrey Kent, Consal Oinigh na hÉireann 
chun na Seoirsia   
Toisc go n-aithníonn an toscaireacht an tábhacht a bhaineann le raon tuairimí 

Seoirseacha a leithne agus is féidir a éisteacht, d’fhreastail sí ar fháiltiú 

neamhfhoirmiúil arna óstáil ag Consal Oinigh na hÉireann chun na Seoirsia, le 

hionadaithe ón rialtas agus ó pháirtithe freasúra, ó eagraíochtaí neamhrialtasacha, 

ón saol acadúil agus ó eagraíochtaí sochaí sibhialta. Eagraíodh an fáiltiú i bhfianaise 

bhreithniú na Comhairle Eorpaí maidir leis an tuairim ón gCoimisiúin i dtaobh iarratas 

na Seoirsia, cruinniú bliantúil an Phríomh-Aire le seisiún iomlánach de Pharlaimint 

na Seoirsia, léirsithe ar son an Aontais Eorpaigh a tharla le déanaí agus rún ó 

Pharlaimint na hEorpa, a eisíodh le déanaí, faoi shaoirse na meán sa tSeoirsia. 

Ag an bhfáiltiú, bhí deis ag an toscaireacht raon leathan tuairimí a éisteacht faoi 

iarratas na Seoirsia ar chomhaltas AE. Rinneadh trácht ar roinnt de na téamaí 

céanna sna pléite éagsúla lena n-áirítear an tacaíocht a thugann formhór mór 

mhuintir na Seoirsia do chomhaltas AE, imní faoi dhul siar na Seoirsia agus nach 

rogha na coitianta í a thuilleadh i measc na “dtrí thír”, imní faoi chur chuige an 

Rialtais i dtaobh an chaidrimh leis an AE, an deighilt iomlán ó thaobh na 

pholaitíochta de, riail an dlí, agus imní go ndéanfaí faillí maidir le hiarratas na 

Seoirsia dá ndéanfadh comhaltaí eile den ghrúpa de na “trí thír” dul chun cinn níos 

tapa. Rinneadh pointí dearfacha freisin, áfach, agus le linn an phlé díríodh ar an 

dóchas go soláthrófaí, a bhuí leis an tuairim ón gCoimisiúin, plean inmharthana agus 

réalaíoch i dtreo stádais mar iarrthóir. 

I measc na n-eagraíochtaí a bhí i láthair ag an bhfáiltiú bhí Páirtí Bhrionglóid na 

Seoirsia, an Páirtí Gluaiseachta Náisiúnta Aontaithe, an Páirtí Seoirseach Eorpach, 

Trédhearcacht Idirnáisiúnta, Ionad na Dlúpháirtíochta, Institiúid na Seoirsia um 

Gnóthaí an Phobail, Ionad Faisnéise na mBan, agus Ollscoil Chugais. 
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Dinnéar foirmiúil arna óstáil ag Cathaoirleach an Choiste um 
Lánpháirtíocht AE, Maka Botchorishvili, Uas. 
D’óstáil Cathaoirleach an Choiste um Lánpháirtíocht Eorpach dinnéar in onóir na 

toscaireachta. Bhí Archil Talakvadze, Uas., Leas-Chathaoirleach Pharlaimint na 

Seoirsia, a Oirirceas George Zurabashvili, Uas.,Ambasadóir na Seoirsia chun na 

hÉireann, David Songhulashvili, Uas., Cathaoirleach an Choiste um Gheilleagar 

Earnála agus Beartas Geilleagair, agus Levan Karumidze, Uas., Céad Chomhalta an 

Choiste um Lánpháirtíocht Eorpach, go léir i láthair. 

Cruinniú le Maka Botchorishvili, Uas., Cathaoirleach an Choiste um 
Lánpháirtíocht Eorpach 
Bhí cruinniú ag an gCoiste le Cathaoirleach Choiste Pharlaimint na Seoirsia um 

Lánpháirtíocht AE, Maka Botchorishvili, Uas., chomh maith lena comhghleacaithe 

Levan Karumidze, Uas., Ekaterine Kokaia, Uas. agus Mariam Tskhakia, Uas.. 

Mhínigh an tUasal Botchorishvili go bhfuil formhór mór phobal na Seoirsia ar son 

chomhaltas AE, agus go bhfuil imní uirthi mar gheall ar an gcor slándála agus 

iompar ionsaitheach na Rúise sa réigiún.  

Thug an tUasal Botchorishvili cuntas freisin ar an imní atá uirthi go mbeadh, dá 

ndéanfaí iarratas na Seoirsia a dheighilt ó iarratais chomhaltaí eile den ghrúpa de na 

“trí thír”, tionchar díchobhsaíoch aige sin ar an tSeoirsia agus go neartódh sé sin 

scéal bréagach maidir le tiomantas AE do pheirspictíocht Eorpach na Seoirsia. 

Rinne an toscaireacht plé leis an Uasal Botchorishvili faoi dhul chun cinn na Seoirsia 

ar shaincheisteanna lena n-áirítear an t-éilliú, athchóiriú na bpríosún, cúrsaí 

rialachais agus cearta LADT. Mhínigh an tUasal Botchorishvili nach bhfuil tionchar 

ag olagarcacht de réir a taithí féin ar an gcinnteoireacht pholaitíochta sa tSeoirsia. 

Cruinniú leis an gCoiste um Lánpháirtíocht Eorpach 
Thug comhaltaí na toscaireachta aitheasc do chruinniú poiblí de Choiste um 

Lánpháirtíocht Eorpach de chuid Pharlaimint na Seoirsia, a raibh Maka 

Botchorishvili, Uas., ina cathaoirleach air. 

Thug Cathaoirleach an Choiste, an Teachta Seosamh Mac Aodha, cuntas ar a raibh 

feicthe aige féin go dtí sin sa tSeoirsia agus ar an gcaoi dhearfach a ndeachaigh an 
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tír i bhfeidhm air, agus mhínigh sé nach ionann an bhreith ón gComhairle Eorpach, a 

bhí le tabhairt go luath, agus an bhreith chríochnaitheach i dtaobh mhianta na 

Seoirsia i ndáil leis an AE. Thug an Teachta Mac Aodha gealltanais faoi chumarsáid 

leanúnach maidir le mianta na Seoirsia i ndáil leis an AE, chomh maith le tacaíocht 

leanúnach a thabhairt dóibh agus gheall sé go gcuirfear ar a son. Rinne an Teachta 

Mac Aodha cur síos ar an eispéireas thar a bheith dearfach a bhí ag Éirinn mar bhall 

den AE ón mbliain 1973, lena n-áirítear rannpháirtíocht mhéadaithe in ard-oideachas 

agus an tacaíocht a thug AE do shíocháin ar oileán na hÉireann. Ag deireadh a 

aithisc, labhair an Teachta Mac Aodha faoi cheannasacht na Seoirsia agus faoin 

gceart atá aici a bealach féin a roghnú, agus faoina thacaíocht féin do mhianta 

Eorpacha na Seoirsia. 

Mhínigh an Teachta Seán Ó hEochaidh go dtacaíonn Éire le méadú a dhéanamh ar 

an AE agus go bhfuil argóintí polaitiúla agus praiticiúla ann i bhfábhar sin, agus thug 

sé achoimre ar a thuairim féin gur tír Eorpach í an tSeoirsia. Thug an Teachta Ó 

Eochaidh achoimre ar luach an AE mar thionscadal na síochána. D’aithin an 

Teachta Ó Eochaidh gur ábhar díomá don tSeoirsia é an tuairim ón gCoimisiún agus 

mhol sé do gach páirtí plé dearfa a dhéanamh maidir leis an dá réimse dhéag i 

gcomhair athchóirithe ar tuagadh tosaíocht dóibh, agus mhínigh sé go gcumasaíonn 

an tuairim don tSeoirsia stádas mar iarrthóir a bhaint amach. 

Mhínigh an Teachta Ruairí Ó Murchú go bhfuair an toscaireacht tuiscint ar a Eorpaí 

is atá an tSeoirsia agus a muintir, agus luaigh sé stair chomhroinnte na hÉireann 

agus na Seoirsia i dtaobh an chaidrimh dheacair a bhí acu le comharsa mhór. Thug 

an Teachta achoimre ar ról an AE i bpróiseas na síochána agus i gcomhoibriú a 

chothú chun an Eoraip a fheabhsú. Mhínigh an Teachta Ó Murchú freisin go bhfuil 

plean curtha ar fáil sa tuairim ón gCoimisiún chun stádas iarrthóra a bhaint amach, 

agus go dtacódh sé féin leis an tSeoirsia ar pé bealach is féidir. Mhínigh an Teachta 

Ó Murchú go bhfuil an AE bunaithe ar chearta agus ar luachanna, agus go gcaithfidh 

an tSeoirsia gníomhú chun cloí leis na cearta agus na luachanna sin. Tionóladh an 

Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, mar a mhínigh an Teachta Ó Murchú, i 

gcomhthéacs na n-athruithe móra a bhí ag teacht chun cinn i ndiaidh an ionraidh a 

rinneadh ar an Úcráin, agus d’admháil sé nár thug an Eoraip aird mar ba chóir ar na 

rabhaidh sa bhliain 2008 agus iompar ionsaitheach na Rúise sa tSeoirsia. 
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I ndiaidh na ráiteas tosaigh, ghlac an toscaireacht páirt i seisiún ceisteanna agus 

freagraí príobháideach leis an gCoiste. I measc na n-ábhar a ndearnadh plé orthu le 

linn an tseisiúin sin, bhí: na dúshláin hibrideacha atá roimh an AE agus an tSeoirsia, 

na deiseanna atá ann don chaidreamh déthaobhach idir Éirinn agus an tSeoirsia a 

mhéadú, tuairimí an AE maidir leis na hiarratais ar chomhaltas ón ngrúpa de na “trí 

thír”, smachtbhannaí an AE i gcoinne na Rúise, agus eispéireas na hÉireann mar 

bhall den AE lena n-áirítear a thábhachtaí is atá rochtain ar mhargaidh, infheistíocht 

dhíreach choigríche agus maoiniú comhtháthaithe. 

Cruinniú lena Oirirceas Shalva Papuashvili, Uas., Cathaoirleach 
Pharlaimint na Seoirsia 
Bhí cruinniú ag an toscaireacht le Cathaoirleach Pharlaimint na Seoirsia, a Oirirceas 

Shalva Papuashvili, Uas., i dteannta Maka Botchorishvili, Uas., Cathaoirleach an 

Choiste um Lánpháirtíocht Eorpach, agus George Khelashvili, Uas., Cathaoirleach 

Grúpa Cairdis Pharlaimintigh na Seoirsia-na hÉireann. 

Mhínigh an tUasal Papuashvili don toscaireacht go bhfuil caidreamh iontach idir an 

tSeoirsia agus Éire, cé go bhfuil an caidreamh sin sna céimeanna tosaigh go fóill, 

agus a thábhachtaí is atá sé do mhuintir na Seoirsia cairde a bheith acu agus iad ag 

dul sa treo Eorpach. Cé gur tairgeadh stádais don Úcráin agus don Mholdóiv atá 

éagsúil ón stádas a tairgeadh don tSeoirsia, thug an tUasal Papuashvili faoi deara 

go raibh na coinníollacha a cuireadh i bhfeidhm do gach ceann de na “trí thír” cosúil 

lena chéile agus gur thug sin misneach dó. Rinne an toscaireacht plé leis an Uasal 

Papuashvili maidir leis an bhfearas parlaiminteach a bhaineann leis an bpróiseas 

iarratais, agus an ról atá ag an gCoiste um Lánpháirtíocht Eorpach agus Coimisiún 

rialtasach um Lánpháirtíocht Eorpach maidir le comhordú a dhéanamh trasna an 

Rialtais.  

Rinne an toscaireacht plé ar shaincheist na deighilte iomláine ó thaobh na 

pholaitíochta de, atá ar cheann den dá réimse dhéag ar tugadh tosaíocht dóibh sa 

tuairim ón gCoimisiún. Thug an tUasal Papuashvili achoimre ar a thuairim féin gur 

chóir go mbeadh gach gníomhaí páirteach i bpléite polaitíochta agus thrácht sé, 

chun críche léiriúcháin, ar a iarrachtaí chun a áirithiú go raibh ionadaithe ó pháirtithe 

freasúra ina gcomhaltaí de thoscaireachtaí parlaiminteacha. Rinne an toscaireacht 
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plé freisin ar shaincheisteanna a bhaineann leis an nasc idir an deighilt iomlán ó 

thaobh polaitíochta de agus roscaireacht pholaitíochta sa tSeoirsia, athchóiriú 

breithiúnach, agus gléasanna comhairimh vótaí leictreonacha a thabhairt isteach. 

Freastal ar chruinniú Iomlánach de Pharlaimint na Seoirsia 
Tar éis an chruinnithe idir an toscaireacht agus Cathaoirleach Pharlaimint na 

Seoirsia, d’fhreastail an toscaireacht ar áiléar cuairteoirí na Parlaiminte le linn a 

seisiúin iomlánaigh. D’aithin an Cathaoirleach go raibh an toscaireacht i láthair agus 

thug sé agus an Pharlaimint bualadh bos dóibh. 

Rinne an toscaireacht turas timpeall fhoirgnimh na Parlaiminte lena n-áirítear 

Músaem Pharlaiminteachas na Seoirsia. 

Lón neamhfhoirmiúil le Nika Jgarkave, Uas., Cumann Sacair na 
Seoirsia 
D’fhreastail an toscaireacht ar lón neamhfhoirmiúil le Nika Jgarkava, Uas., Leas-

Uachtarán Chumann Sacair na Seoirsia. Rinne an toscaireacht plé ar fhorbairt 

bhonneagair sacair sa tSeoirsia, agus a thábhachtaí is atá spórt mar mhodh chun 

uilechuimsitheacht shóisialta a chur chun cinn. 

Cruinniú le Lasha Darsalia, Uas., An LeasChéad-Aire Gnóthaí 
Eachtracha 
Bhí cruinniú ag an gCoiste le Lasha Darsalia, Uas., an LeasChéad-Aire Gnóthaí 

Eachtracha, i dteannta oifigigh Aireachta lena n-áirítear a Oirirceas David 

Kereselidze, Uas., an Stiúrthóir Forbartha Polaitíochta, agus Zurab Khamashuridze, 

Uas., Stiurthóir na Roinne um Lánpháirtíocht Eorpach. 

Rinne an toscaireacht plé ar ghnéithe dearfacha na tuairime ón gCoimisiún, go 

háirithe gur céim chun tosaigh í don tSeoirsia, go bhfuil plean curtha ar fáil sa tuairim 

ón gCoimisiún chun stádas mar iarrthóir a bhaint amach, agus an dóchas go 

ndéanfar an t-iarratas ón tSeoirsia a bhreithniú bunaithe ar na tuillteanais atá ann. 

Thrácht an tAire ar a thuairim féin gur féidir na coinníollacha a leagtar amach sa 

tuairim ón gCoimisiún a bhaint amach. 
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Mhínigh an tAire Darsalia go gcreideann an tSeoirsia go láidir gur tír Eorpach í, agus 

nach bhfuil an dara rogha ag an tSeoirsia ach lánpháirtíocht Eorpach-Atlantach. 

Mhínigh an tAire go mbeadh comhaltas na Seoirsia luachmhar ó thaobh na straitéise 

de don AE, óir is nasc é an tSeoirsia idir an Mhuir Dhubh agus réigiún na Sléibhte 

Chugais Theas agus Muir Chaisp.   

Mhínigh an tAire Darsalia gur tír leochaileach í an tSeoirsia, go háirithe i 

gcomhthéacs iompar ionsaitheach na Rúise agus mhínigh sé do ndearna an Rúis 

ionghabháil ar chríoch de chuid na Seoirsia sa bhliain 2008 i bhfianaise na breithe a 

thug Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh go gcuirfí siar pleananna maidir le 

Plean Gníomhaíochta faoi Chomhaltas a thairiscint don tSeoirsia. Rinne an 

toscaireacht plé ar chaidreamh na Seoirsia leis an Rúis, agus thug an tUasal 

Kereselidze faoi deara go raibh Comhaontuithe Trádála ag an tSeoirsia le poblachtaí 

iar-Shóivéadacha eile chomh maith leis an India, an tSín agus an tSeapáin, chun a 

léiriú nach bhfuil an tSeoirsia ag brath ar an Rúis ó thaobh na heacnamaíochta de. 

Rinne an toscaireacht plé ar chur i ngníomh na smachtbhannaí i gcoinne na Rúise, 

agus tugadh faoi deara go bhfuil roinnt smachtbhannaí airgeadais curtha i ngníomh 

ag an tSeoirsia ar bhonn de facto, ach chun tuilleadh cur isteach a sheachaint, nár 

ghlac an tSeoirsia leis na smachtbhannaí ar bhonn foirmiúil.  

Dúirt an tUasal Khamashuridze go raibh an tSeoirsia buíoch as an rún a rith an 

Seanad le déanaí ar son bhallraíocht na Seoirsia. Cé gur aithin sé gur céim chun 

tosaigh é stádas peirspictíochta Eorpaí a dheonú don tSeoirsia, chuir sé in iúl gur 

mian leis an tSeoirsia stádas iomlán iarrthóra a bhaint amach agus leag sé béim ar 

an dearcadh ar son an AE atá ag formhór mór mhuintir na Seoirsia. 

Cruinniú le Nino Tsilosani, Uas., Cathaoirleach na Comhairle um 
Chomhionannas Inscne 
Bhí cruinniú ag an toscaireacht le Nino Tsilosani, Uas., Cathaoirleach na Comhairle 

um Chomhionannas Inscne, i dteannta comhaltaí eile de chuid na Comhairle; 

Khatuna Kvitsiani, Uas., agus George Khelashvili, Uas., arb é Cathaoirleach Grúpa 

Cairdis Pharlaimintigh na Seoirsia-na hÉireann freisin é. 

Rinne an toscaireacht plé ar obair na Comhairle agus ar an dul chun cinn atá déanta 

ag an tSeoirsia maidir le comhionannas inscne, lena n-áirítear Coinbhinsiún 
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Iostanbúl a dhaingniú, cuótaí inscne toghcháin a thabhairt isteach, agus 

infheistíochtaí i bhfoghlaim shóisialta agus mhothúcháin. Is í an Chomhairle an 

príomhchomhlacht parlaiminteach i dtaobh saincheisteanna LADT, agus seolann sí 

fiosrúcháin ar bhonn téamaí, lena n-áirítear rochtain ar uisce glan. Rinne an 

toscaireacht plé freisin ar an gComhairle um Chomhionannas Inscne mar mhúnla le 

haghaidh comhoibriú tras-pháirtithe, agus thug sí faoi deara go bhfuil comhaltaí ó 

pháirtithe freasúra páirteach sa Chomhairle. 

Rinne an toscaireacht plé ar an gcorraíl ag imeacht bróid in Tbilisi sa bhliain 2021, ar 

lena linn a bhí frith-agóid a bhí ina cúis le foréigean i gcoinne iriseoirí. Mhínigh an 

tUasal Tsilosani agus an tUasal Kvitsiani go ndearnadh póilíneacht d’ardchaighdeán 

ar an gcuid is mó d’imeachtaí bróid sa bhliain 2021 agus nach rabhthas ag súil leis 

an gcorraíl ag imeacht áirithe an 5 Iúil, gur tharla sé de dhroim droch-chomhordaithe 

agus i suíomh paráide amuigh faoin aer ar deacair póilíneacht a dhéanamh air. 

Rinne an toscaireacht plé ar an dul chun cinn atá fós le dhéanamh sa tSeoirsia 

maidir le saincheisteanna LADT, agus an tábhacht a bhaineann leis an réimse sin i 

dtaobh mhianta Eorpacha na Seoirsia. Rinne an toscaireacht plé ar roinnt den 

roscaireacht pholaitíochta sa tSeoirsia i ndiaidh na n-imeachtaí ag Bród Tbilisi, agus 

d’admháil an tUasal Khelashvili gur gá do pholaiteoirí sa tSeoirsia a bheith níos fearr 

chun cearta mionlach a chosaint agus labhair amach ar a son.  

Rinne an toscaireacht plé ar an stair in Éirinn le déanaí agus rinneadh trácht ar 

Éirinn mar eiseamláir de shochaí liobrálaithe, agus luadh an taithí atá ag Éirinn ar 

athruithe sóisialta agus reifrinn faoin nginmhilleadh agus pósadh comhghnéis. 

Mhínigh an toscaireacht gur leagadh béim ar scéalta gnáthdhaoine le linn na 

reifreann in Éirinn, agus gurbh iad tuismitheoirí dhaoine LADT a labhair amach agus 

a ghníomhaigh go seasmhach ar son ghlacadh LADT. Rinne an toscaireacht plé ar 

dhúshláin leanúnacha in Éirinn i dtaobh comhionannas inscne, lena n-áirítear an 

méadú a tháinig ar fhoréigean baile le linn phaindéim Covid-19. 
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Cruinniú le Nikoloz Samkharadze, Uas., Cathaoirleach an Choiste 
um Ghnóthaí Eachtracha 
Bhí cruinniú ag an toscaireacht le Cathaoirleach Choiste um Ghnóthaí Eachtracha 

de chuid Pharlaimint na Seoirsia, Nikoloz Samkharadze, Uas., i dteannta an Leas-

Chathaoirligh, Mariam Lashkhi, Uas. 

Rinne an toscaireacht plé ar an tuairim ón gCoimisiún agus ar an mbreith a 

thabharfaidh an Chomhairle go luath maidir leis an iarratas ón tSeoirsia. Rinneadh 

plé ar shaincheisteanna amhail na cosúlachtaí idir na coinníollacha a leagadh ar an 

tSeoirsia agus ar chomhaltaí eile den ghrúpa de na “trí thír”, a thábhachtaí is atá sé 

go ndéileálfar leis na trí chomhalta den “trí thír” go comhionann agus nár chóir faillí a 

dhéanamh san iarratas ón tSeoirsia, agus go mba ábhar imní di an chiall a 

bhainfeadh an Rúis as an scéal muna gcuirfí an t-iarratas ón tSeoirsia chun cinn. 

Chuir comhaltaí den Choiste Seoirseach béim ar an dóchas atá acu nach leagfar 

tuilleadh coinníollacha ar an tSeoirsia chun stádas iarrthóra a bhaint amach ar an 

gcoinníoll go ndéanfaidh sí dul chun cinn leordhóthanach ar an dá choinníoll déag a 

aithnítear sa tuairim ón gCoimisiún.  

Rinne an toscaireacht plé ar an dá réimse dhéag a dtugtar tosaíocht dóibh sa tuairim 

ón gCoimisiún, agus thug sí faoi deara go raibh mínithe níos sonraí curtha ar fáil inti 

maidir le réimsí áirithe seachas réimsí eile. Go háirithe, rachadh sé chun leas an 

choinníll a bhaineann le dul chun cinn a dhéanamh ar an deighilt iomlán ó thaobh na 

pholaitíochta de dá gcuirfí míniú níos sonraí ar fail, mar bíonn coimhlintí agus 

iomaíochas idir páirtithe éagsúla in aon daonlathas sláintiúil. Rinne an toscaireacht 

plé freisin ar an gcomhaontú sa tSeoirsia ar roinnt saincheisteanna amhail sláine 

chríche agus réiteach síochánta. 

Thug an toscaireacht faoi deara, cé go ndearnadh an t-iarratas ón tSeoirsia níos 

tapa ná mar a bhíothas ag súil leis, agus go ndearnadh an ceistiúchán níos tapa ná 

mar is gnáth, gur dócha go gcuirfeadh an tSeoirsia isteach ar chomhaltas AE sa 

bhliain 2024 agus ina leith sin tá obair á déanamh ar thuilleadh lánpháirtíochta san 

AE cheana féin.  

Rinne an toscaireacht plé ar a luachmhaire is atá an tSeoirsia don AE ó thaobh na 

straitéise de. D’fhéadfadh an tSeoirsia gníomhú mar nasc idir an AE agus stáit eile i 
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Sléibhte Chugais Theas agus Muir Chaisp, agus thiocfadh méadú ar láithreacht an 

AE sa réigiún dá bharr. Bheadh bealaí nua ar fáil don AE i gcomhair hidreacarbón 

agus bianna, agus dá bhrí sin d’fhéadfadh chomhaltas AE na Seoirsia áirithiú AE ó 

thaobh bia agus fuinnimh de a neartú. 

Dinnéar foirmiúil arna óstáil ag George Khelashvili, Uas., 
Cathaoirleach Grúpa Cairdis Pharlaimintigh na Seoirsia-na 
hÉireann 
D’óstáil an tUasal George Khelashvili, Cathaoirleach Grúpa Cairdis Pharlaimintigh 

na Seoirsia-na hÉireann dinnéar foirmiúil don toscaireacht. Bhí a Oirirceas George 

Zurabashvili, Uas., Ambasadóir na Seoirsia chun na hÉireann, agus comhaltaí eile 

den Ghrúpa Cairdis, Mikheil Sarjveladze, Uas., Cathaoirleach an Choiste um 

Chearta an Duine agus Lánpháirtíocht Shibhialta, agus Irakli Kovazanadze, Uas., 

Cathaoirleach an Choiste um an Buiséad agus Airgeadais, go léir i láthair. 
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Aguisín I: Téarmaí Tagartha an Choiste 

(1) Go gceapfar Roghchoiste, dá 
ngairfear an Roghchoiste um 
Ghnóthaí Eorpacha, ar a mbeidh 9 
gcomhalta de Dháil Éireann, chun 
breithniú a dhéanamh ar cibé nithe a 
éiríonn— 

 
(1) That a Select Committee, which 

shall be called the Select 
Committee on European Union 
Affairs, consisting of 9 members of 
Dáil Éireann, be appointed to 
consider such matters arising 
from— 

 
(a) as ballraíocht na hÉireann san 

Aontas Eorpach, agus 

  
(a) Ireland’s membership of the 

European Union, and 
 

(b) as Éirinn do chloí leis an 
gConradh ar an Aontas Eorpach 
agus leis an gConradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, 

  
(b) Ireland’s adherence to the 

Treaty on European Union and 
the Treaty on the Functioning of 
the European Union, 

 
a roghnóidh sé agus nach bhfuil 
tarchurtha chuig aon Choiste eile. 

  
as it may select and which are not 
referred to any other Committee. 

(2) Gan dochar do ghinearáltacht mhír 
(1), breithneoidh an Roghchoiste— 

 
(2) Without prejudice to the generality 

of paragraph (1), the Select 
Committee shall consider such— 

 
(a) cibé Billí a bpléann an Roinn 

Gnóthaí Eachtracha agus an 
Roinn Cosanta leis an dlí 
reachtach ina leith, 

  
(a) Bills the statute law in respect of 

which is dealt with by the 
Department of Foreign Affairs 
and the Department of 
Defence, 

 
(b) cibé tograí a bheidh in aon 

tairiscint, lena n-áirítear aon 
tairiscint de réir bhrí Bhuan-Ordú 
220, agus 

  
(b) proposals contained in any 

motion, including any motion 
within the meaning of Standing 
Order 220, and 

 
(c) cibé nithe eile, 

  
(c) other matters, 

 
a tharchuirfidh an Dáil chuige. 

  
as shall be referred to it by the Dáil. 
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(3) Beidh an tAire Gnóthaí Eachtracha 
(nó comhalta den Rialtas nó Aire Stáit 
a ainmneofar chun gníomhú ina áit nó 
ina háit chun na críche sin), ina 
chomhalta nó ina comhalta ex officio 
den Roghchoiste chun na nithe atá 
leagtha amach i mír (2)(a) agus (b) a 
bhreithniú agus beidh sé nó sí i 
dteideal vótáil in imeachtaí an 
Roghchoiste. 

 
(3) The Minister for Foreign Affairs (or a 

member of the Government or 
Minister of State nominated to act in 
his or her stead for that purpose) 
shall be an ex officio member of the 
Select Committee for the purpose of 
consideration of the matters 
outlined at paragraph (2)(a) and (b) 
and shall be entitled to vote in 
Select Committee proceedings. 

(4) Beidh ag an Roghchoiste na 
cumhachtaí a mhínítear i mBuan-
Ordú 96, seachas míreanna (6) go 
(10). 

 
(4) The Select Committee shall have 

the powers defined in Standing 
Order 96, other than paragraphs (6) 
to (10). 

(5) Déanfar an Roghchoiste a 
chomhcheangal le Roghchoiste arna 
cheapadh ag Seanad Éireann chun 
bheith ina Chomhchoiste um 
Ghnóthaí Eorpacha, agus, gan 
dochar do ghinearáltacht mhír (1), 
déanfaidh an Roghchoiste an méid 
seo a leanas a bhreithniú— 

 
(5) The Select Committee shall be 

joined with a Select Committee 
appointed by Seanad Éireann, to 
form the Joint Committee on 
European Union Affairs, which, 
without prejudice to the generality of 
paragraph (1), shall consider— 

 
(a) doiciméid phleanála 

straitéiseacha an Choimisiúin 
Eorpaigh lena n-áirítear Clár 
Oibre an Choimisiúin, 
 

  
(a) the European Commission’s 

strategic planning documents 
including the Commission Work 
Programme, 

 
(b) forbairtí beartais tras-earnála ag 

leibhéal an Aontais Eorpaigh, 

  
(b) cross-sectoral policy 

developments at European 
Union level, 

 
(c) nithe a liostaítear lena mbreithniú 

ar an gclár gnó i gcomhair 
cruinnithe de Chomhairle (Airí) 
Gnóthaí Ginearálta an Aontais 
Eorpaigh agus toradh cruinnithe 
den sórt sin. 

  
(c) matters listed for consideration 

on the agenda for meetings of 
the General Affairs Council (of 
Ministers) of the European 
Union and the outcome of such 
meetings, 

 
(d) cibé rialacháin faoi Achtanna na 

gComhphobal Eorpach, 1972 go 
2009 agus ionstraimí eile arna 
ndéanamh faoi reacht agus is gá 
de dhroim na n-oibleagáidí a 
ghabhann le ballraíocht san 

  
(d) such regulations under the 

European Communities Acts 
1972 to 2009 and other 
instruments made under statute 
and necessitated by the 
obligations of membership of 
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Aontas Eorpach a roghnóidh an 
Coiste, 

the European Union as the 
Committee may select, 

 
(e) fógraí arna dtarchur ag an Dáil 

faoi Bhuan-Ordú 134(1)(a), 

  
(e) notifications referred by the Dáil 

under Standing Order 
134(1)(a), 

 
(f) fógraí i dtaobh tograí chun na 

Conarthaí a fuarthas ón 
gComhairle Eorpach de bhun 
Airteagal 48.2 den Chonradh ar 
an Aontas Eorpach a leasú, 

  
(f) notifications of proposals for the 

amendment of the Treaties 
received from the European 
Council pursuant to Article 48.2 
of the Treaty on European 
Union,  

 
(g) fógraí i dtaobh iarratais ar 

bhallraíocht san Aontas Eorpach 
a fuarthas ón gComhairle 
Eorpach de bhun Airteagal 49 
den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach, agus 

  
(g) notifications of applications for 

membership of the European 
Union received from the 
European Council pursuant to 
Article 49 of the Treaty on 
European Union, and  

 
(h) cibé nithe eile a tharchuirfidh an 

Dáil chuige ó am go ham. 

  
(h) such other matters as may be 

referred to it by the Dáil from 
time to time. 

(6) Tabharfaidh an Comhchoiste 
tuarascáil do dhá Theach an 
Oireachtais ar oibriú Acht an Aontais 
Eorpaigh (Grinnscrúdú), 2002. 

 
(6) The Joint Committee shall report to 

both Houses of the Oireachtas on 
the operation of the European Union 
(Scrutiny) Act 2002. 

(7) Beidh ag an gComhchoiste na 
cumhachtaí a mhínítear i mBuan-
Ordú 96, 133 agus 135 agus beidh 
aige an chumhacht chun moltaí a chur 
faoi bhráid an Aire Gnóthaí 
Eachtracha (nó faoi bhráid Aire Stáit) 
i dtaobh nithe a bhaineann leis an 
Aontas Eorpach. 

 
(7) The Joint Committee shall have the 

powers defined in Standing Order 
96, 133 and 135 and shall have the 
power to make recommendations to 
the Minister for Foreign Affairs (or 
Minister of State) on European 
Union matters. 

(8) Féadfaidh na daoine seo a leanas 
freastal ar chruinnithe den 
Chomhchoiste agus páirt a ghlacadh 
in imeachtaí gan ceart vótála a bheith 

 
(8) The following may attend meetings 

of the Joint Committee and take part 
in proceedings without having a 
right to vote or to move motions and 
amendments: 
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acu ná ceart tairiscintí a dhéanamh ná 
leasuithe a thairiscint: 

 
(a) Comhaltaí de Pharlaimint na 

hEorpa arna dtoghadh ó 
thoghcheantair in Éirinn, 

  
(a) Members of the European 

Parliament elected from 
constituencies in Ireland,  

 
(b) Comhaltaí de thoscaireacht na 

hÉireann chuig Tionól 
Parlaiminteach Chomhairle na 
hEorpa, agus 

  
(b) Members of the Irish delegation 

to the Parliamentary Assembly 
of the Council of Europe, and 

 
(c) ar chuireadh a fháil ón gCoiste, 

Comhaltaí eile de Pharlaimint na 
hEorpa. 

  
(c) at the invitation of the 

Committee, other Members of 
the European Parliament. 

(9) Déanfaidh an Comhchoiste 
ionadaíocht do dhá Theach an 
Oireachtais ag Comhdháil na gCoistí 
um Ghnóthaí Comhphobail agus 
Eorpacha de chuid Pharlaimintí an 
Aontais Eorpaigh (COSAC) agus 
tabharfaidh sé tuarascáil ar an 
gcéanna do dhá Theach an 
Oireachtais. 

 
(9) The Joint Committee shall represent 

both Houses of the Oireachtas at 
the Conference of Community and 
European Affairs Committees of 
Parliaments of the European Union 
(COSAC) and shall report to both 
Houses of the Oireachtas thereon. 

(10) Beidh Cathaoirleach Roghchoiste na 
Dála ina Chathaoirleach nó ina 
Cathaoirleach ar an gComhchoiste 
freisin. 

 
(10) The Chairman of the Dáil Select 

Committee shall also be the 
Chairman of the Joint Committee. 
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