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Más saoránach de Bhallstát den Aontas Eorpach thú,
is saoránach Eorpach thú freisin. Cad is ciall leis sin i
ndáiríre? Cé na rudaí a rinne an tAontas Eorpach dúinn?
Ar an gcéad dul síos, mairimid go léir i ré shíochánta. Is
éacht iontach é sin, ach is mó rud eile atá déanta ag an
Eoraip dúinn.
Má tá tú idir 14 agus 18 mbliana d’aois agus fonn ort
tuilleadh a fhoghlaim i dtaobh an Aontais Eorpaigh ―
gheobhaidh tú eolas fónta san fhoilseachán seo.
Míneofar sa leabhrán seo duit conas a tógadh an tAontas
Eorpach, cé na luachanna coiteanna atá againn, conas a
roinntear na cúraimí san Aontas agus cén bhaint atá ag
an méid sin ar fad le do shaol laethúil. Chomh maith leis
sin, foghlaimeoidh tú faoin iliomad dúshlán atá roimh
an Aontas Eorpach sa lá atá inniu ann, ar dúshláin iad a
dhéanfaidh difear dá bhfuil i ndán duitse freisin.
Tá an tAontas Eorpach á thógáil le himeacht ama. Obair
thógála atá idir lámha go fóill is ea é. Roimh i bhfad, faoi
do ghlúin féin a bheidh sé an obair sin a stiúradh. Mar sin,
is mithid duit anois cruth áirithe a chur ar do thuairimí
féin i dtaobh an Aontais. Ba cheart duit machnamh a
dhéanamh ar a bhfuil san fhoilseachán seo agus ar na
cleachtaí atá ann. Ba cheart duit iad a úsáid mar threoir
freisin le linn duit labhairt faoin Eoraip le do chairde agus
le do theaghlach.
europa.eu/!wQ66yK

Tá tráth na gceist ar líne ag gabháil leis an leabhrán seo
agus is bealach taitneamhach é sin chun athspléachadh a
thabhairt ar roinnt de na saincheisteanna a phléitear ann.
Má tá aon mholadh le déanamh agat faoin bhfoilseachán
seo, nó aon ní le rá agat ina thaobh, cuir chugainn iad ag
an seoladh a leanas:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu
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FREAGRAÍ AR NA CLEACHTAÍ 54

TÁ AN LÍON TÍORTHA SAN AONTAS EORPACH MÉADAITHE Ó SHÉ
CINN TRÁTH A BHUNAITHE SA BHLIAIN 1957 GO 28 gCINN SA
LÁ ATÁ INNIU ANN. CHUAIGH NA TÍORTHA SIN I gCOMHAR LE
CHÉILE AR MHAITHE LE TODHCHAÍ NÍOS FEARR A CHRUTHÚ.
CÉ NA TÍORTHA AR CUID DEN AONTAS EORPACH IAD AGUS
CÉN UAIR A CHUAIGH SIAD ISTEACH ANN? SA CHAIBIDIL SEO,
FOGHLAIMEOIDH TÚ FAOI ÉABHLÓID AN AONTAIS EORPAIGH I
gCAITHEAMH NA mBLIANTA AGUS FAOI NA GNÉITHE UATHÚLA A
BHAINEANN LEIS.

AN tAONTAS
EORPACH –
CAD É FÉIN?
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Ballstáit an Aontais Eorpaigh
Ní stát é an tAontas Eorpach. Is comhpháirtíocht uathúil é idir tíortha
Eorpacha, ar a dtugtar na Ballstáit. Cuimsíonn na tíortha sin cuid mhór
d’ilchríoch na hEorpa. Cónaíonn níos mó ná 510 milliún duine san Aontas
Eorpach. Is ionann sin agus thart ar 7 % de dhaonra an domhain. Tá
saoránaigh na mBallstát ina saoránaigh den Aontas Eorpach freisin.
28 dtír atá san Aontas Eorpach faoi láthair. I mí an Mheithimh 2016, vótáil
an Ríocht Aontaithe, ar Ballstát í, chun tarraingt siar as an Aontas Eorpach.
Mar sin féin, beidh an Ríocht Aontaithe ina ball den Aontas agus faoi réir
na gceart agus na n‑oibleagáidí uile a bhaineann le ballraíocht den Aontas
go dtí go dtabharfar an chaibidlíocht faoi tharraingt siar i gcrích.

CLEACHTADH 1

CÉ NA TÍORTHA ATÁ INA mBAILL DEN
AONTAS EORPACH?
Féach ar an liosta de bhratacha agus d’ainmneacha tíortha ar thaobh na
láimhe deise. Cé gur tíortha Eorpacha iad go léir, níl gach ceann díobh ina
mBallstáit den Aontas Eorpach. Bain úsáid as an liosta chun na tíortha
atá ina mBallstáit den Aontas Eorpach a shainaithint. A luaithe a bheidh
siad sainaitheanta agat, aimsigh iad ar an léarscáil. Má theastaíonn
cúnamh uait, caith súil ar an suíomh gréasáin seo: europa.eu/!Gq67gV

AN ALBÁIN
ANDÓRA
AN BHEILG
AN BHOISNIA
AGUS AN
HEIRSEAGAIVÉIN
AN BHULGÁIR
CATHAIR NA
VATACÁINE
AN CHIPIR
AN CHRÓIT
AN DANMHAIRG
AN EASTÓIN
AN EILVÉIS
ÉIRE
AN FHIONLAINN
AN FHRAINC
AN GHEARMÁIN
AN GHRÉIG
AN IODÁIL
AN IORUA
AN ÍOSLAINN
AN ÍSILTÍR
AN LAITVIA
LICHTINSTÉIN
AN LIOTUÁIN
LUCSAMBURG
MÁLTA
AN MHOLDÓIV
MONTAINÉAGRÓ
AN OSTAIR
AN PHOLAINN
AN PHORTAINGÉIL
POBLACHT IARIÚGSLAVACH NA
MACADÓINE
POBLACHT NA SEICE
RÍOCHT AONTAITHE
AN RÓMÁIN
AN SPÁINN
AN tSEIRBIA
AN tSLÓIVÉIN
AN tSLÓVAIC
AN tSUALAINN
AN TUIRC
AN ÚCRÁIN
AN UNGÁIR
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CLEACHTADH 2

CÉN tEOLAS ATÁ AGAT AR NA TÍORTHA SIN NÓ CAD IS
FÉIDIR LEAT A FHÁIL AMACH FÚTHU?
Samhlaigh go n‑oibríonn tú do ghníomhaireacht turasóireachta san Eoraip. Roghnaigh an dá
Bhallstát is mó a bhfuil eolas agat orthu agus scríobh achoimre ghearr atá dírithe ar thurasóirí.
Mar shampla, cá mhéad duine a chónaíonn sna tíortha sin agus cad é an phríomhchathair atá
iontu? Cad atá acu le cuairteoirí a mhealladh (an bia, an cultúr, an teanga agus araile)?

Teangacha oifigiúla san Aontas Eorpach
Tá 24 theanga oifigiúla ag an Aontas Eorpach.
Cén fáth a bhfuil an oiread sin teangacha aige? Níorbh ann
don Aontas Eorpach murach a Bhallstáit agus a shaoránaigh.
Mar eagraíocht dhaonlathach, is gá don Aontas cumarsáid
a dhéanamh le rialtais na mBallstát, lena shaoránaigh, lena
chuideachtaí agus lena chomhlachtaí poiblí ina dteanga féin. Tá
sé de cheart ag daoine eolas a fháil faoina bhfuil á ndéanamh
thar a gceann. Chomh maith leis sin, is gá dóibh bheith in ann
páirt ghníomhach a ghlacadh i ngnóthaí an Aontais Eorpaigh
gan teanga iasachta a fhoghlaim ar dtús.Arbh eol duit gur féidir
leat scríobh chuig institiúidí an Aontais Eorpaigh in aon cheann
de na 24 heanga oifigiúla agus freagra a fháil sa teanga chéanna?
Sa chlosleabhrán idirghníomhach seo, is féidir leat éisteacht le gach
ceann de na 24 theanga sin a bheith á labhairt: europa.eu/!mF73gp

DOBRÓ ÚTRO / BUENOS DÍAS
DOBRÉ RÁNO / GOD MORGEN
GUTEN MORGEN / TERE HOMMIKUST
KALIMERA / GOOD MORNING
BONJOUR / DIA DUIT
DOBRO JUTRO / BUONGIORNO
LABAS RYTAS / LABRĪT
JÓ NAPOT / L-GĦODWA T-TAJBA
GOEDEMORGEN / DZIEŃ DOBRY / BOM DIA
BUNĂ DIMINEAŢA / DOBRÉ RÁNO
DOBRO JUTRO / HYVÄÄ HUOMENTA
GOD MORGON

AONTAITHE SAN ÉAGSÚLACHT
Luachanna Eorpacha

Ar chuala tú an frása “Aontaithe san éagsúlacht” riamh? Is é mana an Aontais Eorpaigh é
agus cuimsíonn sé gach a bhfuil i gceist le luachanna an Aontais. Cé go bhfuil a gcultúr,
a dteanga agus a dtraidisiún féin ag na Ballstáit uile, tá na luachanna coiteanna céanna i
bpáirt acu. Ní foláir dóibh na luachanna sin a urramú má tá siad ag iarraidh bheith ina
mBallstát den Aontas Eorpach.
Bunluach amháin a aontaíonn gach ceann de na Ballstáit le chéile is ea an daonlathas. Fágann
sin nach bhféadfaidh ach tíortha daonlathacha a bheith ina mbaill den Aontas Eorpach.
Is iad na luachanna eile de chuid an Aontais Eorpaigh atá i bpáirt ag na Ballstáit uile ná
dínit an duine, an tsaoirse, an comhionannas, an smacht reachta, agus an meas ar chearta
an duine, lena n‑áirítear na cearta atá ag daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad.
Leagtar na luachanna sin síos i dtéacs tábhachtach dlí ar a dtugtar conradh. Toisc gur
fhormheas na Ballstáit uile an conradh sin, ní foláir dóibh na luachanna a leagtar síos
ann a urramú. Is é ConradhLiospóinan conradh is deireanaí a formheasadh. Síníodh é i
bpríomhchathair na Portaingéile sa bhliain 2007.
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AE
AONTAITHE SAN
ÉAGSÚLACHT

AN tAONTAS EORPACH

1957 BLIAIN A BHUNAITHE

28 dTÍR

Ó 6 Bhallstát go 28 mBallstát
Mar atá feicthe againn, tá an tAontas Eorpach comhdhéanta de chuid mhór tíortha difriúla. Tá
cónaí ar 82 mhilliún duine sa Ghearmáin, an Ballstát is mó. Ní chónaíonn ach 400 000 duine
i Málta, an Ballstát is lú. Labhraíonn muintir na hEorpa teangacha difriúla agus tá trí aibítir
dhifriúla in úsáid acu (aibítir na Laidine, aibítir na Gréige agus an aibítir Choireallach). Tá
éagsúlacht ann maidir lena dtraidisiúin, a gcultúir, a mbianna agus a bhféilte freisin.

AN RAIBH A FHIOS AGAT SEO?
Is éard ata i mbratach
na hEorpa 12 réalta
órga agus cúlra gorm.
Ghlac an tAontas
Eorpach (ar a dtugtaí Comhphobal
Eacnamaíochta na hEorpa an
uair sin) an bhratach sa bhliain
1984. Bíonn sí ar foluain os cionn
parlaimintí, foirgnimh bhardasacha,
páirceanna agus séadchomharthaí
fud fad na hEorpa.
Is siombail de mhuintir na hEorpa
é an dearadh, áit a seasann an
ciorcal don aontas atá eatarthu. Ós
rud é go seasann an uimhir 12 don
fhoirfeacht agus don iomláine, beidh
12 réalta ar an mbratach go deo.
9

CLEACHTADH 3

AN CHIALL ATÁ LE LUACHANNA AGUS PRIONSABAIL AN
AONTAIS EORPAIGH I nDÁIRÍRE
Cuid 1. Cuir cros sa cholún ceart do gach ceann de na naoi gceist thíos. Agus tú ag obair mar
bhall de ghrúpa beag, déan plé ar na rudaí ba cheart do thír a dhéanamh agus ar na rudaí nár
cheart di a dhéanamh má tá sí ag iarraidh bheith páirteach ina mBallstát den Aontas Eorpach.

Tír ...

(A)
Féadfaidh sí dul
isteach san Aontas
Eorpach

(B)
Ní fhéadfaidh sí dul
isteach san Aontas
Eorpach

1. Nach bhfuil preas saor aici
2. Ina gcuirtear pionós an bháis i bhfeidhm
3. A cheadaíonn dá saoránaigh agóid a
dhéanamh in aghaidh an rialtais
4. Ina dtoghtar an pharlaimint ar bhonn rialta
5. Ina rialaíonn an t-uachtarán go dtí go
bhfaighidh sé bás agus ina dtagann mac
nó iníon leis ina áit
6. Ina gcinneann an t-arm beartas na tíre
agus ina bhféadfadh sé cumhacht mhíleata
a úsáid chun idirghabháil a dhéanamh i
ngnóthaí inmheánacha
7. Ina meastar daoine a bheith neamhchiontach
go dtí go bhfaighidh cúirt ciontach iad
8. Ina mbíonn páirtí amháin i mbun an
rialtais i gcónaí
9. Ina dtugtar cosaint do mhionlaigh, fiú amháin i
gcás go bhfuil formhór na ndaoine ina n éadan
Cuid 2. Agus tú ag obair mar bhall de ghrúpa beag, roghnaigh dhá cheann de na cúig luach
de chuid an Aontais Eorpaigh atá liostaithe thíos. Déan plé leis na daoine eile sa ghrúpa ar a
thábhachtaí atá na luachanna sin duit:

DAONLATHAS
DÍNIT AN DUINE
SAOIRSE
COMHIONANNAS
URRAIM AR CHEARTA AN DUINE
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Conas a tháinig ann don Aontas Eorpach?
Tar éis an Dara Cogadh Domhanda, a bhí ar siúl idir 1939 agus 1945 agus a thit amach 20 bliain tar
éis dheireadh an Chéad Chogaidh Dhomhanda, bhí rún daingean ag daoine a chinntiú nach dtarlódh
a leithéid arís choíche.
Idir 1945 agus 1950, thosaigh roinnt polaiteoirí san Eoraip, Robert Schuman, KonradAdenauer, Alcide De
Gasperi agus WinstonChurchill ina measc, thosaigh siad ag obair chun an tAontas Eorpach ina gcónaímid
inniu a thógáil. Cruthaíodh struchtúir nua in iarthar na hEorpa chun tíortha Eorpacha a aontú le chéile
ón taobh eacnamaíoch agus polaitiúil de ar mhaithe le síocháin bhuan agus rathúnas buan a áirithiú.
An 9 Bealtaine 1950, mhol Robert Schuman (aire gnóthaí eachtracha na Fraince ag an am) go
ndéanfaí táirgeadh guail agus cruach — na hamhábhair a úsáideadh chun ullmhú do chogadh — a
bhainistiú ar bhonn comhpháirteach chun a chinntiú nach bhféadfadh aon tír í féin a armáil go
rúnda in aghaidh na dtíortha eile. Faoi mar is fíor i dtaobh na hola agus an gháis nádúrtha sa lá
atá inniu ann, ba é an gual an fhoinse fuinnimh ba thábhachtaí a bhí ar fáil ag an am sin. Ba sa
bhliain 1952 a tháinig ann don Chomhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach, ónarchin an tAontas
Eorpach atá againn sa lá atá inniu ann. Chuir sé thír chomharsanacha ar bun é agus ba iad sin: an
Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Ísiltír agus Lucsamburg.

Comhar leathnaithe

1957
CONRADH NA RÓIMHE:
COMHPHOBAL EACNAMAÍOCHTA
NA hEORPA

Roinnt blianta ina dhiaidh sin, chinn na sé thír sin an
comhar a bhí ar bun acu a leathnú chuig earnálacha
eacnamaíocha eile. Síníodh Conradh na Róimhe sa
bhliain 1957, conradh lenar bunaíodh Comhphobal
Eacnamaíochta na hEorpa. Tháinig an comhar in áit an
naimhdis fhrithpháirtigh agus bhí an-rath go deo ar an
gcomhar sin. Rinne Comhphobal Eacnamaíochta na
hEorpa an-dul chun cinn ón taobh eacnamaíoch de. Ní
iontas ar bith é gur iarr níos mó tíortha dul isteach ann i
gcaitheamh na mblianta.
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Baill nua
Chuaigh an Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe isteach san Aontas Eorpach
sa bhliain 1973. Roinnt blianta ina dhiaidh sin, rinneadh tíortha daonlathacha de
thrí thír Eorpacha a bhí á rialú roimhe sin ag deachtóirí. Bhí na tíortha sin in ann
iarratas a dhéanamh ar bhallraíocht dá bharr sin. Ba iad na tíortha sin an Ghréig, a
chuaigh isteach san Aontas Eorpach sa bhliain 1981, agus an Phortaingéil agus an
Spáinn, a chuaigh isteach ann sa bhliain 1986. Chuaighan Fhionlainn, an Ostair
agus an tSualainn isteach san Aontas sa bhliain 1995. D’fhág sin go raibh 15 bhall
san iomlán ann.
Go luath tar éis an Dara Cogadh Domhanda, roinneadh an Eoraip ina dhá cuid —
an t-oirthear agus an t-iarthar — leis an gCuirtín Iarainn. Thosaigh an Cogadh Fuar
ansin, a mhair ar feadh 40 bliain. Siombail den roinnt sin ba ea Balla Bheirlín. Tar
éis thitim an Bhalla sa bhliain 1989, bhí an bealach réitithe do na tíortha sin san
Eoraip láir agus in oirthear na hEorpa, a bhíodh á rialú ag an iar-Aontas Sóivéadach
roimhe sin, a gcórais a athchóiriú agus iarratas a dhéanamh ar bhallraíocht den
Aontas Eorpach. Sa bhliain 2004, chuaigh ocht dtír ón Eoraip láir agus ó oirthear
na hEorpa isteach san Aontas: an Eastóin,an Laitvia, an Liotuáin, Poblacht na Seice,
an Pholainn, an tSlóivéin,an tSlóvaic agus an Ungáir. Sa bhliain chéanna rinneadh
Ballstáit den Aontas den Chipir agus de Mhálta, oileáin atá suite sa Mheánmhuir.
Chuaigh an Bhulgáir agus an Rómáin isteach ann sa bhliain 2007. Rinneadh Ballstát
den Chróit, an 28ú ball den Aontas Eorpach, sa bhliain 2013.
Chabhraigh na baill nua den Aontas Eorpach le síocháin agus cobhsaíocht a
choinneáil ar bun san Eoraip agus le limistéar an daonlathais agus an mhargaidh
aonair a leathnú ag an am céanna. Ní foláir do gach ball nua bheith sásta na
conarthaí a shíniú agus corpas iomlán dhlí an Aontais Eorpaigh a ghlacadh. Ní foláir
dóibh prionsabail na saoirse, an daonlathais, an mheasa ar chearta an duine agus ar
shaoirsí bunúsacha agus an smachta reachta a urramú freisin.

2013
2007
2004
1995
1986
1981
1973
1957

AN FHIONLAINN
AN EASTÓIN

AN tSUALAINN

AN LAITVIA
AN LIOTUÁIN
AN DANMHAIRG
AN RÍOCHT AONTAITHE

AN PHOLAINN
AN ÍSILTÍR

ÉIRE

AN GHEARMÁIN

AN BHEILG

LUCSAMBURG

POBLACHT NA SEICE
AN tSLÓVAIC
AN UNGÁIR

AN FHRAINC
AN SPÁINN

AN RÓMÁIN

AN OSTAIR
AN tSLÓIVÉIN

AN PHORTAINGÉIL

AN BHULGÁIR

AN CHRÓIT
AN IODÁIL
GREECE

AN CHIPIR
MÁLTA
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70 BLIAIN DEN
BHUANSÍOCHÁIN

1500
COGADH

1700

1800

SÍOCHÁIN

Duais Nobel na Síochána
1957

1900

2017

Cé go mbíonn easaontú ann idir tíortha den
Aontas Eorpach ó am go ham, níl aon athrú
tagtha le 70 bliain anuas ar na bunphrionsabail
ar a bhfuil an tAontas fothaithe. A bhuí leis an
obair gan staonadh atá déanta aige ar son na
síochána, an daonlathais agus chearta an duine
san Eoraip agus ar fud an domhain araon,
bronnadh Duais Nobel na Síochána ar an Aontas
Eorpach sa bhliain 2012. Tá an tAontas ar an
gcéad ghrúpa tíortha ar domhan ar ar bronnadh
an onóir sin riamh.

CLEACHTADH 4

CÉN TÁBHACHT ATÁ AG AN AONTAS EORPACH DO
DHAOINE ÓGA?
Mar atá feicthe againn, leagadh an bhunchloch don Aontas Eorpach i dtús na 1950í. Ba ag an am
sin a leag daoine áirithe síos na bunrialacha a leanfadh an tAontas ar deireadh. Ba dhaoine iad
sin a raibh ainghníomhartha feicthe acu lena súile féin le linn cogadh domhanda amháin nó le
linn an dá cheann díobh. Cailleadh na milliúin duine ar fud na hilchríche sna cogaí sin. Bhí sé mar
aidhm acu coimhlintí amach anseo a sheachaint trí dhlúthchomhar a chruthú idir tíortha agus trí
shaoránaigh na dtíortha sin a aontú le chéile. B’uaillmhianach an rud é sin nuair a chuimhnítear
air gur tíortha agus daoine iad seo a bhí i gcoimhlint le chéile roinnt blianta roimhe sin.
Ar na saolta seo, is beag duine óg ag a bhfuil gaolta beo ar féidir leo insint dóibh faoina
n‑eispéireas le linn na tréimhse deacra sin. Bhí an tsíocháin agus an rathúnas againn san Eoraip le
50 bliain cheana féin faoin am a rugadh thú agus do chairde thart ar an mbliain 2000. Mar dhuine
óg, cad a cheapann tú faoin tsíocháin fhada sin san Eoraip? An ndéanann tú talamh slán di, nó an
mbíonn eagla ort ó am go ham faoina bhfuil i ndán dúinn? Déan plé air sin le do chomhdhaltaí.
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IS MINIC A DEIRTEAR SA NUACHT GUR CHINN “AN BHRUISÉIL”
RUD ÉIGIN. CAD IS CIALL LEIS SIN, ÁFACH? CAD É “AN BHRUISÉIL”
SEO GO DÍREACH? SA CHAIBIDIL SEO, GHEOBHAIDH TÚ
FORBHREATHNÚ GEARR AR STRUCHTÚR AN AONTAIS EORPAIGH.
CAD IAD INSTITIÚIDÍ AN AONTAIS EORPAIGH AGUS CAD A
DHÉANANN SIAD? CÉ NA FREAGRACHTAÍ ATÁ ORTHU?

CONAS A
OIBRÍONN
AN tAONTAS
EORPACH?
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Cé a dhéanann na cinntí san Aontas
Eorpach?
Nuair a bhíonn daoine ag labhairt faoin bpolaitíocht, is minic a
luaitear ainm daoine ar leith, mar shampla: príomh-aire do thíre
nó ceannaire an fhreasúra. Luaitear ainm na ndaoine sin toisc gur
daoine a dhéanann cinntí agus a mhúnlaíonn beartais. Is é an dála
céanna ag an Aontas Eorpach é.
Níl sna hinstitiúidí Eorpacha ach áiteanna inar féidir le polaiteoirí
ó gach tír den Aontas Eorpach teacht le chéile d’fhonn obair a
dhéanamh chun torthaí nithiúla a bhaint amach. Caithimis súil
anois ar na hinstitiúidí ina ndéantar formhór na gcinntí.

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh
(Na Daonlathaithe Críostaí)
Aontas Forchéimnitheach na
Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe
Coimeádaigh agus Leasaitheoirí
na hEorpa
Comhghuaillíocht na Liobrálaithe
agus na nDaonlathaithe don Eoraip
Eite Chlé Aontaithe na hEorpa –
An Eite Chlé Ghlas Nordach
Na Glasaigh – An tSaorChomhghuaillíocht Eorpach
Eoraip na Saoirse agus an
Daonlathais Dhírigh
Eoraip na Náisiún agus na Saoirse
feisirí nach comhalta iad de
ghrúpa polaitiúil
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STRASBOURG

SHEISIÚN IN
AGHAIDH NA
BLIANA

AN FHRAINC

CHOMHALTA DEN
PHARLAIMINT

AN BHRUISÉIL
AN BHEILG

5

SHEISIÚN
IN AGHAIDH
NA BLIANA

+18

+17

+16

europarl.europa.eu

Parlaimint na hEorpa
Is í Parlaimint na hEorpa an áit ina gcuirtear tuairimí na
saoránach in iúl. Déanann sí ionadaíocht do shaoránaigh
an Aontais. Is iad na saoránaigh sin a thoghann feisirí na
Parlaiminte gach 5 bliana. Reáchtálfar na chéad toghcháin
Eorpacha eile in earrach na bliana 2019. I ngach tír den
Aontas Eorpach, nach mór, tá sé de cheart ag saoránaigh
vóta a chaitheamh a luaithe a bhainfidh siad 18 mbliana
d’aois amach. Os a choinne sin, tá sé cheart ag saoránaigh
den Ostair vóta a chaitheamh agus iad 16 bliana d’aois agus
ag saoránaigh den Ghréig agus iad 17 mbliana d’aois.
Cuirtear príomhchruinnithe na Parlaiminte, ar a dtugtar
“seisiúin iomlánacha”, ar siúl 12 uair in aghaidh na bliana in

Toghann
saoránaigh den
Aontas Feisirí
Pharlaimint na
hEorpach
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Strasbourg, an Fhrainc, agus cúig huaire in aghaidh na bliana sa Bhruiséil, an Bheilg.
Tá 751 fheisire ag an bParlaimint, a thagann ó gach tír den Aontas Eorpach. Mar
gheall ar a méid, tá níos mó feisirí ag na tíortha móra ná mar atá ag na tíortha beaga.
Cuir i gcás, tá 96 fheisire ag an nGearmáin, ag a bhfuil an daonra is mó san Aontas
Eorpach. Níl ag an gCipir, an Eastóin, Lucsamburg agus Málta ach seisear feisirí
an ceann. I gcás feisirí ag a bhfuil tuairimí polaitiúla comhchosúla, oibríonn siad le
chéile i ngrúpaí polaitiúla. Ní chruthaíonn siad grúpaí de réir a náisiúntachta.
Is i gcomhpháirt leis an gComhairle a dhéanann an Pharlaimint cinntí faoi dhlíthe
Eorpacha. Mura bhfuil an Pharlaimint agus an Chomhairle in ann teacht ar
chomhaontú maidir le píosa reachtaíochta, ní thabharfar aon dlí nua isteach. Is í an
Pharlaimint a thoghann Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh agus a dhéanann na
28 gcomhalta den Choimisiún a fhormheas mar chomhlacht. Is í an Pharlaimint
freisin a dhéanann buiséad an Aontais Eorpaigh a fhormheas.

CLEACHTADH 5

DO CHUID IONADAITHE I bPARLAIMINT NA hEORPA
Reáchtálfar na chéad toghcháin eile le haghaidh Pharlaimint na hEorpa in earrach na bliana
2019. D’fhéadfadh sé go mbeifeá i dteideal vóta a chaitheamh faoin am sin. Is i ngrúpaí polaitiúla
a oibreoidh d’ionadaithe le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa ó Bhallstáit eile. Tá ocht ngrúpa
pholaitiúla i bParlaimint na hEorpa faoi láthair. Tá 25 fheisire ag teastáil chun grúpa polaitiúil
a chruthú. Ní mór ionadaíocht a bheith á déanamh d’aon cheathrú ar a laghad de na Ballstáit
laistigh den ghrúpa freisin. Ní fhéadfaidh feisirí páirt a ghlacadh i níos mó ná grúpa polaitiúil
amháin. Tá roinnt feisirí ann nach nglacann páirt in aon ghrúpa polaitiúil ar bith. Tugtar feisirí
neamhcheangailte orthu sin.

SPRING

SPRING

LAST EUROPEAN
ELECTIONS

NEXT EUROPEAN
ELECTIONS

2014

2019

AINM
AN
MP MEMBER
NAME
FHEISIRE

NÁISIÚNTACHT
NATIONALITY
GRÚPA
POLAITIÚIL
POLITICAL
GROUP

Agus tú ag obair mar chuid de ghrúpa beag, caith súil ar
an tábla seo a leanas chun a fháil amach cé na páirtithe ó
do thír féin ar éirigh leo sna toghcháin Eorpacha is déanaí
agus cé na grúpaí a nglacann siad páirt iontu:
europa.eu/!tr84nk.
Caith súil níos géire air seo: europa.eu/!Kx93Xu.
An aithníonn tú aon duine de na feisirí ó do thír féin?
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An Chomhairle Eorpach
Tugann an Chomhairle Eorpach
uachtaráin nó príomh-airí na mBallstát le
chéile. Buaileann siad le chéile ceithre huaire
ar a laghad in aghaidh na bliana. Is minic a
thugtar “cruinnithe mullaigh Eorpacha” ar a gcuid
cruinnithe. Is í an Chomhairle Eorpach a leagann
síos príomhthosaíochtaí an Aontais Eorpaigh agus
an treo foriomlán beartais a leanfaidh sé. Tá sí faoi
chathaoirleacht ag uachtarán, a thoghtar gach dhá
bhliain go leith.

4

CHRUINNIÚ
MULLAIGH AR
A LAGHAD
IN AGHAIDH
NA BLIANA

Ní ghlacann an Chomhairle Eorpach dlíthe an Aontais
Eorpaigh. Is faoi Pharlaimint na hEorpa agus faoi
Chomhairle an Aontais Eorpaigh atá sé dlíthe
a ghlacadh.

Ceannairí an Aontais
agus ceannairí náisiúnta
i láthair ag Cruinniú
Mullaigh Eorpach, faoi
chathaoirleacht Uachtarán
na Comhairle

consilium.europa.eu/ga/council-eu

Comhairle an Aontais Eorpaigh
Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh
ionadaíocht do rialtais na mBallstát. Buaileann
na hairí ó gach Ballstát le chéile sa Chomhairle
chun cúrsaí a bhaineann leis an Aontas a phlé
agus chun cinntí a dhéanamh ar bheartais agus
dlíthe an Aontais. Beidh airí éagsúla i láthair ag
brath ar an topaic a bheidh le plé. Má bhaineann
an cruinniú le truailliú an aeir, mar shampla, is iad
airí comhshaoil na mBallstát a thiocfaidh le chéile.
Má bhaineann an cruinniú leis an dífhostaíocht, is
iad na hairí atá freagrach as an bhfostaíocht agus
as gnóthaí sóisialta a bheidh i láthair.

AN RAIBH A
FHIOS AGAT SEO?

Is féidir leat
amharc ar obair na
Comhairle i ngach
teanga den Aontas
Eorpach anseo:
video.consilium.
europa.eu/ga/
webcasts
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Tá an Chomhairle ar cheann amháin den dá chomhlacht cinnteoireachta. Ní fhéadfaí aon rud a
chur i gcrích san Aontas Eorpach gan obair na Comhairle agus airí namBallstát uile. Déanann an
Chomhairle a cinntí trí vóta tromlaigh de ghnáth. I gcásanna áirithe, is d’aon toil a dhéanann sí cinntí.
Is iad na Ballstáit a chinneann rialacha vótála na Comhairle. Chomhaontaigh siad vótáil d’aon
toil a choinneáil ar bun i réimsí íogaire áirithe. Má bhaineann an cruinniú le saincheisteanna
cánachais nó slándála, mar shampla, ní mór do na hairí uile bheith ar aon intinn sula bhféadfar
cinneadh a dhéanamh. Is trí vóta tromlaigh a dhéanann na hairí cinntí ina lán réimsí eile. Mar
shampla, is trí vóta tromlaigh sa Chomhairle a fhéadfar dlí ón Aontas Eorpach a ghlacadh maidir
le conas dramhaíl uirbeach a chóireáil.
Stiúrann gach Ballstát obair na Comhairle ar feadh tréimhse 6 mhí ar a sheal. Tá an Chomhairle faoi
uachtaránacht Mhálta agus na hEastóine sa bhliain 2017. Beidh sí faoi uachtaránacht na Bulgáire agus
na hOstaire sa bhliain 2018 agus faoi uachtaránacht na Rómáine agus na Fionlainne sa bhliain 2019.

CLEACHTADH 6

VÓTÁIL SA CHOMHAIRLE
I gcruinnithe na Comhairle, is trí vóta tromlaigh a chinntear thart
ar 80 % de na tograí dlí. Caitheann gach aire vóta amháin: féadfaidh
sé vótáil i bhfabhar togra nó ina aghaidh nó, mar mhalairt air sin,
féadfaidh sé staonadh ón vótáil. Bíonn éagsúlacht ann maidir leis an
líon saoránach a ndéantar ionadaíocht dóibh, áfach, de réir mhéid
na tíre. Mar sin, ní foláir “tromlach dúbailte” (ar a dtugtar “tromlach
cáilithe” freisin) a fháil chun cinneadh a ghlacadh: ní mór do 55 %
de na Ballstáit vótáil i bhfabhar an togra. Ní mór dóibh ionadaíocht a
dhéanamh do 65 % ar a laghad de dhaonra an Aontais Eorpaigh freisin.
Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ag: europa.eu/!Kx47dK.
Samhlaigh gur bhailigh do rang airgead le haghaidh turas scoile
agus gur gá teacht ar chomhaontú faoi cheann scríbe an turais
sin anois. An bhfuil an rang ar fad ar aon intinn, nó an gá vóta
ina thaobh a chaitheamh, faoi mar a dhéanann an Chomhairle?
Cuirimis i gcéill gur airí i gComhairle an Aontais Eorpaigh iad gach
duine sa rang agus gur mhaith libh an ceann scríbe a chur ar vóta
trí thromlach dúbailte.
Bain triail as an áireamhán vótála ar shuíomh gréasáin na
Comhairle chun a fháil amach conas a oibríonn an córas sin:
europa.eu/!nV43Fc
Déanfaidh duine amháin díbh ionadaíocht don Choimisiún Eorpach
agus caithfidh sé 1 nóiméad ag argóint i bhfabhar ceann scríbe ar leith.
Déanfaidh duine eile díobh ionadaíocht do Rúnaíocht na Comhairle.
Beidh an duine sin i gceannas ar an áireamhán vótála. Roinnfear an ról
mar aire ó gach ceann de na 28 mBallstát ar na daltaí eile.
Dearbhóidh gach tír ansin cé acu atá sí i bhfabhar an chinn scríbe
atá beartaithe nó ina aghaidh. Taifeadfar an vóta ar áireamhán
vótála na Comhairle. Cad a tharla? An raibh an rang in ann teacht ar
chomhaontú maidir leis an gceann scríbe atá beartaithe? Déan plé
ar do smaointe faoi sin leis an ngrúpa.
IS 0.09 % DE DHAONRA AN
AONTAIS ATÁ AG MÁLTA
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TROMLACH SIMPLÍ VS
TROMLACH DÚBAILTE/
CÁILITHE
28

mBallstát
An íosmhéid vótaí "tá" is gá le
go nglacfar rún: 55 % = 16
TÁ
……

NÍL
……

STAONADH
……

TROMLACH SIMPLÍ IOMLÁN =
Daonra
An íosmhéid vótaí "tá" is gá le
go nglacfar rún: 65 %
an t-áireamhán vótála a úsáid

IS 16.06 % DE DHAONRA AN
AONTAIS ATÁ AG AN nGEARMÁIN

ec.europa.eu/commission

An Coimisiún Eorpach
Tá an Coimisiún Eorpach
comhdhéanta de 28 gcomhalta — uachtarán
amháin agus 27 gcoimisinéir (lena n‑áirítear
na leasuachtaráin). Is í an Chomhairle Eorpach a
ainmníonn Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh. Is
í Parlaimint na hEorpa a thoghann an tUachtarán go
foirmiúil ar feadh tréimhse 5 bliana. Roghnaítear coimisinéir
amháin ann ó gach Ballstát. Ceaptar na coimisinéirí ar feadh
tréimhse 5 bliana freisin. Ní mór dá rialtas féin iad a mholadh
agus ní mór do Pharlaimint na hEorpa iad a fhormheas ar
dtús, áfach. Ní dhéanann na coimisinéirí ionadaíocht do
thuairimí a dtíre dúchais. Ina ionad sin, is chun leas
coiteann an Aontais Eorpaigh a ghníomhaíonn siad.
Tá gach comhalta den Choimisiún freagrach
as réimse ar leith, cuir i gcás fuinneamh,
an geilleagar nó trádáil.

Molann an Coimisiún Eorpach dlíthe agus
cláir nua ar chun leas ginearálta an Aontais
Eorpaigh iad. Sula ndéanfaidh sé togra, iarrann an
Chomhairle a dtuairim ar pharlaimintí náisiúnta,
rialtais, grúpaí leasa agus saineolaithe. Iarrann sí a
dtuairimí ar dhaoine den phobal freisin, a dtugtar
cuireadh dóibh a dtuairimí a chur in iúl ar líne.
Déanann Parlaimint na hEorpa agus an
Chomhairle grinnscrúdú ar na tograí ón
gCoimisiún. Is iad an dá institiúid sin a
dhéanann an cinneadh deiridh maidir le gach dlí
ón Aontas Eorpach. Ar ndóigh, féadfaidh siad
tograí a athrú nó diúltú go hiomlán dóibh.
Is éard atá sa Choimisiún Eorpach “comhlacht
feidhmiúcháin” an Aontais Eorpaigh. Bainistíonn
sé beartais agus buiséad an Aontais Eorpaigh agus
cinntíonn sé go mbíonn dlí an Aontais á chur i
bhfeidhm i gceart ag na Ballstáit.

Is é an Coimisiún
Eorpach “comhlacht
feidhmiúcháin” an Aontais

DRÉACHTAÍONN
SÉ DLÍTHE NUA
AN AONTAIS

DRÉACHTAÍONN
DRÉACHTAÍONN
SÉDLÍTHE
DLÍTHENUA
NUA
SÉ
ANAONTAIS
AONTAIS
AN

DÉANANN SÉ
MONATÓIREACHT
AR CHUR I
BHFEIDHM DHLÍ
AN AONTAIS

BAINISTÍONN
SÉ AN
BUISÉAD

DÉANANNSÉ
SÉ
DÉANANN
MONATÓIREACHT
MONATÓIREACHT
ARCHUR
CHURI I
AR
BHFEIDHMDHLÍ
DHLÍ
BHFEIDHM
ANAONTAIS
AONTAIS
AN

BAINISTÍONN
BAINISTÍONN
SÉAN
AN
SÉ
BUISÉAD
BUISÉAD
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AN RAIBH A FHIOS AGAT SEO?
Is iad baill foirne riaracháin,
saineolaithe, aistritheoirí, ateangairí
agus cúntóirí an Choimisiúin a chuireann
obair laethúil an Choimisiúin i gcrích.
Faoi mar a dhéantar i gcás ball foirne
in institiúidí eile an Aontais Eorpaigh, is
tríd an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne
a earcaítear oifigigh an Choimisiúin:
epso.europa.eu/home_ga

AN RAIBH A FHIOS
AGAT SEO?
IS FÉIDIR LEAT
CUAIRT A THABHAIRT
AR NA hINSTITIÚIDÍ
EORPACHA!

Ó gach ceann de na Ballstáit a thagann
na hoifigigh sin agus roghnaítear iad trí
chomórtais earcaíochta. Oibríonn thart
ar 33 000 duine don Choimisiún faoi
láthair. Cé gur cosúil gur líon ollmhór
daoine é sin, tá sé níos ísle ná an líon
foirne atá fostaithe ag formhór na
mórchomhairlí cathrach san Eoraip.
Más spéis leat bheith ag obair don
Choimisiún, d’fhéadfá tosú ag obair
ann mar oiliúnaí. A luaithe a bhainfidh
tú céim amach ó ollscoil, féadfaidh tú
iarratas a dhéanamh ar chúrsa oiliúna
leis an Aontas Eorpach. Gheobhaidh
tú tuilleadh eolais ina thaobh anseo:
europa.eu/!xB64Jd

consilium.europa.eu/ga/contact/visits

Is
europarl.europa.eu/visiting/ga féidir leat
cuairt a thabhairt
ar institiúidí an
Aontais Eorpaigh, lena
n‑áirítear Parlaimint na
hEorpa,Comhairle na
hEorpa agus an Chomhairle
Eorpach agus an
Coimisiún Eorpach
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europa.eu/!vV66HC

TÁ 33 000
DUINE AG OBAIR SA
CHOIMISIÚN EORPACH

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Is iomaí dlí ón Aontas Eorpach atá dréachtaithe ag na Ballstáit le 60 bliain
anuas. Ar ndóigh, bíonn díospóidí ann ó am go ham maidir le léiriú na
ndlíthe sin agus iad á gcur i bhfeidhm i ngach Ballstát. Mura bhfuil cúirt
náisiúnta cinnte faoin dóigh ar cheart dlí ón Aontas Eorpach a léiriú,
féadfaidh sí iarraidh ar an gCúirt Bhreithiúnais soiléiriú a thabhairt. Mar
an gcéanna, ní chuireann Ballstáit aonair dlíthe ón Aontas i bhfeidhm i
gceart i gcónaí i ngach cás. Má tharlaíonn sé sin, féadfaidh an Coimisiún
nó Ballstát eile an t-ábhar a thabhairt os comhair na Cúirte Breithiúnais.
Tá an Chúirt lonnaithe i Lucsamburg agus breitheamh amháin ó gach
Ballstát uirthi. Cinntíonn sí go ndéantar reachtaíocht an Aontais Eorpaigh
a léiriú agus a chur i bhfeidhm ar an mbealach céanna i ngach Ballstát.
Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ina taobh ag: curia.europa.eu

CLEACHTADH 7

CONAS A ROINNTEAR NA CÚRAIMÍ SAN AONTAS EORPACH?

Tá tú tar éis cuid mhór faisnéise cúlra a fháil faoi na hinstitiúidí! Mar sin féin, tá sé tábhachtach go
dtuigfeá go cruinn a bhfuil i gceist leis “an mBruiséil”, mar a deirtear léi, agus cé na cúraimí atá ar
institiúidí éagsúla an Aontais Eorpaigh. Déan an triail thíos chun a fháil amach cá mhéad eolais a
thug tú leat. Cuir cros i mbosca na hinstitiúide/na n‑institiúidí lena mbaineann an cur síos.
Cé acu díobh seo?

Parlaimint
na hEorpa

An
Chomhairle
Eorpach

Comhairle an
Aontais
Eorpaigh

An
Coimisiún
Eorpach

Cúirt
Bhreithiúnais
an Aontais
Eorpaigh

1. Déanann an institiúid seo tograí le
haghaidh dlíthe ón Aontas Eorpach
2. Formheasann an institiúid seo
dlíthe ón Aontas Eorpach
3. Níl san institiúid seo ach ionadaí/
comhalta amháin ó gach Ballstát
4. Toghann saoránaigh an Aontais
Eorpaigh feisirí na hinstitiúide seo
5. Cuireann an institiúid seo an
buiséad i ngníomh
6. Ionadaíonn an institiúid seo
leasanna na saoránach
7. Ionadaíonn an institiúid seo
leasanna na mBallstát/leasanna
rialtais na mBallstát
8. Déanann an institiúid seo
cinneadh faoi léiriú na ndlíthe ón
Aontas Eorpach
9. Sainíonn an institiúid seo treo
polaitiúil ginearálta an Aontais
Eorpaigh
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Taobh amuigh de na hinstitiúidí
a phléitear anseo, tá seans ann gur
chuala tú faoi na comhlachtaí agus
na hinstitiúidí eile seo a leanas de
chuid an Aontais Eorpaigh.
§§ An Banc Ceannais Eorpach:

§§ Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta
na hEorpa: eesc.europa.eu
§§ Coiste Eorpach na Réigiún:
cor.europa.eu/ga/
Gheobhaidh tú tuilleadh
eolais ina leith ag
§§ An Banc Eorpach Infheistíochta:
europa.eu/!Vt34kqhttps

eib.europa.eu

www.ecb.europa.eu

§§ An tOmbudsman Eorpach:

§§ Cúirt Iniúchóirí na hEorpa:

ombudsman.europa.eu/ga/home.
faces

eca.europa.eu/ga

§§ An tSeirbhís Eorpach
Gníomhaíochta Seachtraí:

§§ An Maoirseoir Eorpach ar
Chosaint Sonraí:

eeas.europa.eu

edps.europa.eu/

CLEACHTADH 8

REACHTÓIREACHT SAN AONTAS EORPACH
Tugtar an “gnáthnós imeachta reachtach” ar an nós imeachta is coitianta trína ndéantar
dlíthe san Aontas Eorpach. Tríd an nós imeachta sin, moltar tograí le haghaidh dlí nua agus
déantar breithniú agus scrúdú orthu trí huaire ar a mhéad (ar a dtugtar léamha) ina dhiaidh
sin. Mura féidir teacht ar aon chomhaontú ina leith, tarraingeofar an togra siar.
Den chuid is mó, glacann trí institiúid páirt sna trí léamh: Parlaimint na hEorpa, Comhairle
an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach. Cuir gach institiúid sa bhosca ceart thíos.
DRÉACHTDLÍ
DE CHUID AN
AONTAIS

Molann dlí

l

l

Glacann, leasaíonn nó diúltaíonn an dlí atá á mholadh
DRÉACHTDLÍ
DE CHUID AN
AONTAIS

scrúdaithe

DRÉACHTDLÍ
DE CHUID AN
AONTAIS

pp
l

scrúdaithe

má chomhaontaítear é

DLÍ NUA
DE CHUID
AN AONTAIS
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Ceannairí an
Aontais i láthair
ag cruinniú leis na
Stáit Aontaithe
Bealtaine 2017

CLEACHTADH 9

CÉ hIAD NA DAOINE SEO A LEANAS?
Tá cuid mhór eolais agat anois ar na hinstitiúidí Eorpacha, ach an aithníonn tú ainm agus
aghaidh na ndaoine atá i gceannas orthu? Mar shampla, cé hé an tUachtarán reatha ar an
gCoimisiún Eorpach? Agus cé hiad na daoine eile atá sna grianghraif? Tabhair faoin triail thíos.

1

2

3

4

Cuir an uimhir cheart sa bhosca in aice leis na hainmneacha seo a leanas:
Donald Tusk

Jean-Claude Juncker

Antonio Tajani

Federica Mogherini

Meaitseáil iad anois leis an bpost atá acu ach an uimhir cheart a chur i ngach bosca thíos:
Uachtarán
Pharlaimint na
hEorpa

Ardionadaí an Aontais
do Ghnóthaí Eachtracha
agus don Bheartas
Slándála agus LeasUachtarán de chuid an
Choimisiúin Eorpaigh

Uachtarán na
Comhairle
Eorpaí

Uachtarán an
Choimisiúin Eorpaigh
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An tionchar a imríonn tú mar shaoránach Eorpach
Mar shaoránach Eorpach, is féidir leat tionchar a imirt ar bheartais an Aontais Eorpaigh ar
roinnt bealaí éagsúla.
Ar an gcéad dul síos, tá sé tábhachtach go gcaithfeá do vóta in olltoghchán do thíre:mar
riail, cruthóidh an páirtí is rathúla an chéad rialtas eile. Déanann airí ón rialtas sin
ionadaíocht do do thír i gComhairle an Aontais Eorpaigh, a bhfuil ról tábhachtach aici
maidir le reachtóireacht an Aontais.
Ar an dara dul síos, tá sé tábhachtach go gcaithfeá do vóta i dtoghcháin Pharlaimint
na hEorpa: comhlíonann Parlaimint na hEorpa ról chomh tábhachtach céanna maidir
le reachtóireacht an Aontais Eorpaigh. Dá bhrí sin, cabhróidh do vóta le seasamh
Pharlaimint na hEorpa ar dhlíthe atá beartaithe a chinneadh. I bhformhór na gcásanna,
is é an grúpa polaitiúil is mó i bParlaimint na hEorpa a roghnaíonn Uachtarán an
Choimisiúin Eorpaigh. Mar sin, cabhróidh do vóta freisin leis an rogha sin a dhéanamh.

Cabhraíonn do vóta
in olltoghchán do thíre

Cabhraíonn do
vóta i dtoghcháin
Pharlaimint
na hEorpa

le

U
le

U
I

rialtas do thíre
a roghnú

Is comhalta den
Chomhairle Eorpach
é Ceann Stáit nó
Ceann Rialtais do
thíre féin.

Is féidir leat tuilleadh
eolais a fháil faoin dóigh
ar féidir leat tionchar
a imirt ar bheartais an
Aontais Eorpaigh ag:
europa.eu/!Ck48gm
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I

le d’ionadaithe i bParlaimint
na hEorpa a roghnú, ar daoine
iad a oibreoidh i ngrúpaí
polaitiúla le feisirí ó na
Ballstáit eile.
Déanann na hairí oideachais,
comhshaoil, etc., ó do thír
cinntí ag cruinnithe na
Comhairle.

Ar an tríú dul síos, is féidir leat, mar shaoránach Eorpach, do thuairimí
a chur in iúl trí pháirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin phoiblí ar líne.
Iarrann an Coimisiún Eorpach a dtuairimí ar shaoránaigh agus páirtithe
leasmhara sula ndéanann sé tograí le haghaidh dlíthe nua ón Aontas
Eorpach agus le linn an phróisis cinnteoireachta ar fad.

Ar an gceathrú dul síos, is féidir leat do thuairimí a chur in iúl faoina bhfuil
ag tarlú san Aontas Eorpach le linn an chomhphlé leis na saoránaigh a
chuirtear ar siúl go han‑rialta ar fud an Aontais. Le linn na seisiún sin, tugtar
deis duit saincheisteanna Eorpacha a phlé le coimisinéirí agus ionadaithe
ardleibhéil eile. Seiceáil an raibh seisiún idirphlé ar siúl i do cheantar le
déanaí nó an mbeidh ceann ar siúl ann go luath: europa.eu/!Fd36kF
Ar deireadh, is féidir le saoránaigh den Aontas Eorpach Tionscnamh ó na
Saoránaigh a sheoladh nó tacú leis freisin (europa.eu/!JC69Xw). Fágann
sin go bhféadfaidh daoine den phobal iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach
reachtaíocht a mholadh ar shaincheist ar leith a bhfuil an tAontas Eorpach
freagrach aisti, amhail an comhshaol, an talmhaíocht nó an t-iompar. Is
leor tacaíocht a fháil ó mhilliún duine, nó 0.2 % de dhaonra an Aontais
Eorpaigh, ó sheacht mBallstát ar a laghad, chun Tionscnamh ó na
Saoránaigh a sheoladh.

Lógó an Tionscnaimh
ó na Saoránaigh

AN RAIBH A FHIOS AGAT SEO?
Tá ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach ar fáil chun
éisteacht agus labhairt leat i do thír féin. Is féidir
leat do thuairimí a chur in iúl nó an fhaisnéis atá á
lorg agat faoin Aontas Eorpach a fháil i do theanga
féin ag ionadaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh i
ngach Ballstát nó ó ionaid faisnéise EuropeDirect.
Gheobhaidh tú na sonraí teagmhála ag deireadh an
leabhráin seo.

CLEACHTADH 10

NA TOSAÍOCHTAÍ ATÁ AG D’IONADAITHE I bPARLAIMINT NA
hEORPA.
Agus tú ag obair mar bhall de ghrúpa beag, déan liosta de na cúig phríomhthopaic ar mhaith leat go
gcosnódh sé iad i bParlaimint na hEorpa. Chun cabhrú leat, is féidir leat eolas a fháil anseo faoin rún
ón bParlaimint maidir le húsáid málaí plaisteacha a laghdú san Eoraip: europa.eu/!Bt79yQ
1.………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.……………………………………………………………………………………………………………
5.……………………………………………………………………………………………………………
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BAINIMIDNE, MAR SHAORÁNAIGH EORPACHA, TAIRBHE AS RUDAÍ
BUNÚSACHA A nDÉANAIMID TALAMH SLÁN DÍOBH. INA MEASC
SIN TÁ ILCHRÍOCH FAOI SHÍOCHÁIN AGAINN, TÁIMID MAR CHUID
DEN GHEILLEAGAR IS MÓ AR DOMHAN, AGUS TÁ AN tSAOIRSE
AGAINN CHUN CÓNAÍ I mBALLSTÁIT EILE AGUS CHUN TAISTEAL
CHUCU. BAINIMID TAIRBHE AS BUNTÁISTÍ NACH BHFUIL CHOMH
SOILÉIR CÉANNA FREISIN, AR GNÁTHRUDAÍ IAD A DHÉANANN
FÍORDHIFRÍOCHT DÁR SAOL. CAITEAR SÚIL SA CHAIBIDIL SEO AR
ROINNT BEALAÍ INA mBAINEANN AN tAONTAS EORPACH LE SAOL A
SHAORÁNACH.

CÉN BHAINT
ATÁ AG AN
AONTAS
EORPACH LE
DO SHAOL
LAETHÚIL?
26

Ní féidir leis an Aontas Eorpach déileáil le gach rud. Ní raibh sin mar aidhm aige
riamh ach oiread. Le conarthaí an Aontais Eorpaigh sainítear agus teorannaítear go
soiléir an t-údarás atá ag an Aontas Eorpach chun gníomhaíocht a dhéanamh. Is é
an bunphrionsabal atá ann ná nár cheart don Aontas gníomhaíocht a dhéanamh
ach amháin i gcás inar fearr is féidir sprioc a bhaint amach ar leibhéal an Aontais
ná ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil. Ar fhiafraigh tú díot féin riamh
cad a dhéanann an tAontas Eorpach duit agus cad atá déanta aige duit cheana
féin? Is iad seo a leanas roinnt de na nithe atá bainte amach aige go dtí seo.

Taisteal sábháilte éasca san Aontas
Eorpach
Is fusa i bhfad taisteal a dhéanamh san Eoraip anois ná riamh. Chuir
formhór na mBallstát, agus roinnt tíortha nach Ballstáit den Aontas
iad, deireadh leis na rialuithe teorainn a bhíodh eatarthu. Shínigh siad
Comhaontú Schengen, atá ainmnithe as an sráidbhaile i Lucsamburg
inar thángthas ar an gcéad chomhaontú chun deireadh a chur le rialuithe
teorann sa bhliain 1985.
Mar shaoránach Eorpach, féadfaidh tú taisteal laistigh de na 26 cinn de
“thíortha Schengen”: 22 thír den Aontas Eorpach (an Bheilg, an Danmhairg,
an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Iodáil,
an Ísiltír,an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Ostair,an Pholainn,
an Phortaingéil, Poblacht na Seice, an Spáinn, an tSlóivéin, an tSlóvaic, an
tSualainnagus an Ungáir) agus an Eilvéis, an Iorua,Íoslainn, agus Lichtinstéin.
Roghnaigh Éire agusan Ríocht Aontaithe gan bheith mar chuid de limistéar
Schengen. Ní féidir leis an mBulgáir, an Chipir, an Chróit ná an Rómáin
bheith mar chuid de go fóill. Má bhíonn tú ag taisteal chuig tíortha nach
tíortha de chuid limistéar Schengen iad, nó ag filleadh ó na tíortha sin, beidh
ort pas nó cárta aitheantais atá bailí a thaispeáint.

CLEACHTADH 11

LIMISTÉAR SCHENGEN
An bhfuil do thír mar chuid de limistéar Schengen? Ar thaistil tú nó duine
de do theaghlach chuig tír eile den Aontas Eorpach le déanaí? An raibh
ort nó ar an duine sin dul trí rialú teorann? Gach lá, taistealaíonn
1.7 milliún Eorpach óna mBallstát féin go Ballstát eile chun dul ag
obair ann. Cé chomh tábhachtach, dar leat, agus atá Comhaontú
AN GHEARMÁIN
Schengen do na daoine sin agus don gheilleagar sna ceantair
sin? Agus tú ag obair mar bhall de ghrúpa beag, déan plé air
sin le do chomhdhaltaí.

AN FHRAINC

LUCSAMBURG
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Staidéar a dhéanamh, oiliúint
a fháil agus obair a dhéanamh
áit ar bith san Aontas Eorpach
A bhuí leis an Aontas Eorpach, baineann a lán daoine óga
leas as an gceart atá acu chun saorghluaiseachta ó Bhallstát
go chéile.
Mar shaoránach den Aontas Eorpach, tá sé de cheart agat:
§§ oiliúint a fháil agus staidéar a dhéanamh áit ar bith san
Aontas faoi na coinníollacha céanna atá i bhfeidhm do
náisiúnaigh na tíre lena mbaineann;
§§ obair a dhéanamh áit ar bith san Aontas agus tairbhe
a bhaint as na deiseanna a ghabhann leis an margadh
saothair ar fud an Aontais.

28

An bhfuil moill
ar do thraein?
Tuilleadh eolais:

Tabhair cuairt ar an suíomh
idirlín ag europa.eu/youreurope/travel,
íoslódáil an aip faoi chearta paisinéirí
nó glaoigh ar Europe Direct ag
00 800 6 7 8 9 10 11*.
* D’fhéadfadh oibreoirí
teileafóin áirithe
rochtain ar uimhreacha
00800 a dhiúltú nó
táille a ghearradh as.

An bhfuil:
– moill ar do thraein nó ar cuireadh ar ceal í?
– deacrachtaí agat ticéid a cheannach?
– tú caillte gan eolas?

Do

chearta
mar

phaisinéir

ar fáil

Tá ceangal dlí ar ghnóthais iarnróid agus
stáisiúin iarnróid tú a chur ar an eolas faoi do
chearta agus cén áit le gearán a dhéanamh.
An raibh fadhb mar seo agat riamh?
Cosnaíonn dlíthe an AE do chearta cibé áit san Eoraip a dtaistealaíonn tú.

Soghluaisteacht
agus Iompar

AN RAIBH A FHIOS
AGAT SEO?

Is féidir leat na cearta
paisinéirí atá agat mar
shaoránach den Aontas
Eorpach a sheiceáil am
ar bith agus áit ar bith.
Ní gá duit ach an aip
faoi chearta paisinéirí a
íoslódáil:
europa.eu/!Fk66KJ

European Union, 2013 – MI-01-13-138-GA-P

Agus gach saoránach den Aontas Eorpach ag
taisteal san Eoraip,
§§ cosnaítear iad le sraith iomlán de chearta
paisinéirí agus iad ag taisteal d’aer, d’iarnród,
ar bhád, ar bhus nó ar chóiste. Is féidir leo
cúiteamh a fháil in imthosca áirithe, mar
shampla, má cuireadh a n‑eitilt ar ceal;
§§ cosnaítear iad agus iad ag ceannach saoire
láneagraithe, rud a fhágann nach mór don
chuideachta a dhíol an tsaoire leo déileáil lena
ngearán (mar shampla, má tá a n‑óstán faoi
bhun caighdeáin);
§§ cosnaítear iad má dhéantar féimheach dá
dtionscnóir turas nó dá n‑aerlíne;
§§ féadfaidh siad cabhair a iarraidh ag
consalacht nó ambasáid de chuid Ballstát
eile agus iad ag taisteal chuig tír lasmuigh
den Aontas mura bhfuil ionadaíocht ag a
dtír baile sa tír sin. Mar shampla, féadfaidh
siad cabhair a iarraidh má chailleann siad
doiciméid thábhachtacha nó má bhaineann
timpiste thromchúiseach dóibh.

AN RAIBH A FHIOS AGAT SEO?

Chun tacú le saoránaigh óga den Aontas Eorpach dul isteach sa
mhargadh saothair den chéad uair, chuir an Coimisiún an suíomh
gréasáin “Do chéad phost EURES” (www.yourfirsteuresjob.eu/en/
home) ar bun chun cabhrú le daoine idir 18 agus 35 bliana d’aois
ón Aontas Eorpach, ón Íoslainn agus ón Iorua post, cúrsa oiliúna
nó printíseacht a fháil i dtír eile. Is féidir le fostóirí an suíomh
a úsáid freisin chun iarrthóirí ó thír eile den Aontas Eorpach a
aimsiú chun a gcuid folúntas a líonadh.
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Erasmus+
Tá seans ann gur chuala tú faoin gclár “Erasmus+” cheana féin nó go gcloisfidh
tú faoi go luath ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ga. Is clár
de chuid an Aontais Eorpaigh é sin a chabhraíonn le daoine óga tréimhse ama a
chaitheamh thar lear. Is féidir le mic léinn tacaíocht airgeadais agus eagraíochtúil
a fháil chun seal a chaitheamh thar lear in ollscoil Eorpach comhpháirtíochta.
Cinntítear le córas pointí Eorpach go bhfaigheann mic léinn an chreidiúint cheart
as na gráid a thuilleann siad thar lear ar fhilleadh dóibh ar a gcúrsa léinn sa bhaile.
Is féidir le scoileanna oibriú i gcomhar le scoileanna nó eagraíochtaí eile i
mBallstáit eile. Éilíonn formhór na gcomhpháirtíochtaí sin go mbeadh trí
eagraíocht ar a laghad ó thrí thír dhifriúla i gceist. Iarr ar do mhúinteoir nó do
phríomhoide a sheiceáil cé na deiseanna a sholáthraíonn an clár Erasmus+ do
“chomhpháirtíochtaí straitéiseacha”.
D’fhéadfadh sé go roghnófá tabhairt faoi oiliúint ar an láthair thar lear freisin. Gach
bliain, cuireann mórchuid saoránach óg den Aontas Eorpach cuid dá bprintíseacht i
gcrích i mBallstát eile. Oibríonn an clár i gcomhpháirt le cuideachtaí agus institiúidí
a fhógraíonn tionscadail ar féidir le daoine óga iarratas a dhéanamh orthu.

Inis dúinn an
a bhí ag do
Roberto Breeveld – 30
An Ísiltír

eTwinning le 5 thír, 2012
Is múinteoir geografaíochta
é Roberto agus bhí sé i gceannas
ar dhá thionscadal eTwinning lenar
eagraíodh malartuithe fíorúla
mac léinn le cúig thír. Tháinig
a mhic léinn ar pheirspictíochtaí
nua agus d’fheabhsaigh siad
a gcuid Béarla trí idirghníomhú
le daoine ó chultúir eile.
Tá Roberto anois ina ambasadóir
díograiseach do eTwinning.
Aimsigh scéalta spreagúla
Erasmus+ nó roinn do chuidse
ar ec.europa.eu/erasmus30

#ERASMUSPLUS

BEATHA DAOINE Á SHAIBHRIÚ
AGUS A MEON Á OSCAILT LE
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AN RAIBH A FHIOS
AGAT SEO?

Ó seoladh an clár
Erasmus den chéad uair
sa bhliain 1987, tá tairbhe
bainte ag níos mó ná
5 mhilliún duine óg as na
deiseanna a ghabhann
leis. Gheobhaidh
tú tuilleadh eolais
faoin gclár Erasmus+
anseo: ec.europa.eu/
programmes/erasmusplus

BLIAIN ANUAS
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An scéim Ráthaíochta don Aos Óg
Na scileanna agus na cáilíochtaí atá á lorg ag fostóirí, is minic in easnamh
iad ar dhaoine óga. Tríd an scéim Ráthaíochta don Aos Óg (europa.
eu/!fK68pM), áfach, cabhraíonn an tAontas Eorpach lena chinntiú go
gcuirtear oiliúint ar dhaoine óga i dtaca leis na scileanna a theastaíonn ó
fhostóirí. D’fhéadfadh sé go ndéanfaí amhlaidh trí oiliúint ar an láthair a
sholáthar nó trí ghairmthreoir aonair a thabhairt.

FÉACH AR AN bhFÍSEÁN
http://europa.eu/!cQ63fg

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach
Sheol an tAontas Eorpach tionscnamh nua do dhaoine óga atá ag iarraidh páirt a
ghlacadh sa tsochaí ar dhóigh a mbeadh éifeacht léi agus atá ag iarraidh cabhrú le
dlúthpháirtíocht a léiriú lena bpobal. Tríd an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach,
cuirtear ar a gcumas d’Eorpaigh atá idir 18 agus 30 bliain d’aois páirt a ghlacadh
i raon leathan gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta trí obair dheonach a dhéanamh
nó trí dhul i mbun socrúchán fostaíochta. D’fhéadfadh sé go mbeadh sin ar an
gcéad chéim mhór i dtreo na fostaíochta i gcás a lán daoine óga.
An bhfuil fonn ort páirt a ghlacadh ann? Léigh tuilleadh faoin tionscnamh,
faigh amach cén tacaíocht oiliúna, teanga agus airgeadais atá ar fáil agus
cláraigh leis an tionscnamh tríd an suíomh gréasáin seo a leanas:
europa.eu/youth/solidarity_ga

CLEACHTADH 12

OBAIR DHEONACH NÓ CÚRSA STAIDÉIR A DHÉANAMH
THAR LEAR
Samhlaigh go bhfuil tú ag obair mar oibrí deonach thar lear nó go bhfuil tú ag caitheamh téarma
staidéir amháin nó dhó ag ollscoil i mBallstát eile. Mar bhall de phéire, déan liosta de cheithre
argóint “ar son” obair dheonach nó staidéar a dhéanamh thar lear agus de cheithre argóint “ina
aghaidh”. Cén argóint is fearr leat? Cuir do thorthaí i gcomparáid le torthaí do chomhdhaltaí
agus déan plé orthu.
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Saorghluaiseacht earraí, seirbhísí agus
chaipitil san Aontas Eorpach
A bhuí le margadh aonair an Aontais Eorpaigh, ní hamháin gur féidir le daoine
gluaiseacht faoi shaoirse san Aontas, ach tá saorghluaiseacht earraí, seirbhísí agus
chaipitil i bhfeidhm ann freisin. Is mó ná “airgead tirim” atá i gceist le “caipiteal”
anseo. Áirítear leis freisin infheistíochtaí, iasachtaí agus creidmheas, mar aon le
hoibríochtaí eile le hinstitiúidí airgeadais amhail leagáidí agus dearlaicí. Fágann
sin gur fusa do ghnólachtaí san Aontas Eorpach oibriú i níos mó ná tír amháin
agus dul san iomaíocht ar an leibhéal domhanda. Beag beann ar a méid, tá
rochtain ag cuideachtaí ar mhargadh náisiúnta gach Ballstáit agus ar 510 milliún
custaiméir féideartha. Conas a théann sé sin chun do thairbhe? Téann sé sin
chun do thairbhe toisc go laghdaítear praghsanna agus go gcruthaítear raon níos
leithne táirgí agus seirbhísí nuair a bhíonn iomaíocht níos fearr ann.

CLEACHTADH 13

CÉN DIFEAR A DHÉANANN SAORGHLUAISEACHT DUIT I
nDÁIRÍRE?
Meaitseáil na samplaí leis na ceithre ghné den mhargadh aonair (saorghluaiseacht daoine,
earraí, seirbhísí agus chaipitil) agus cuir tic sa bhosca cuí.
Saorghluaiseacht Saorghluaiseacht Saorghluaiseacht Saorghluaiseacht
daoine
earraí
seirbhísí
chaipitil

1. Is féidir liom carr athláimhe a cheannach
thar lear agus é a thabhairt ar ais liom gan
dleachtanna custaim a íoc.
2. Is féidir liom taisteal áit ar bith laistigh den
Aontas Eorpach.
3. Is féidir liom staidéar a dhéanamh i
mBallstát eile.
4. Is féidir le mo thuismitheoirí tíleoir ó
Bhallstát eile a fhostú chun an seomra
folctha a athchóiriú.
5. Is féidir le mo thuismitheoirí airgead a
chur chugam sa tír ina bhfuilim i mbun
staidéir.
6. Is féidir liom obair a dhéanamh i
mBallstát eile.
7. Is féidir liom earraí a cheannach ar
líne ó Bhallstát eile gan dleachtanna
custaim a íoc.
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Cúram sláinte agus
sábháilteacht ar fud an
Aontais Eorpaigh
Más rud é go mbuailtear breoite thú nó go
mbaineann timpiste duit agus cuairt á tabhairt
agat ar Bhallstát eile, tá sé de cheart agat, mar
shaoránach den Aontas, an cúram sláinte poiblí
riachtanach a fháil in aon Bhallstát faoi na
coinníollacha céanna atá i bhfeidhm do dhaoine
sa tír óstach. Iarr ar d’árachóir do Chárta
Eorpach um Árachas Sláinte a thabhairt duit
sula rachaidh tú thar lear.
Baineann saoránaigh den Aontas Eorpach
tairbhe as bia ardchaighdeáin atá sábháilte
agus lipéadaithe go cuí freisin. Is ag
an Aontas Eorpach atá roinnt de na
caighdeáin is airde ar domhan ó thaobh
sábháilteacht bia de. Tá seiceálacha
éigeantacha i bhfeidhm aige ar fud an
tslabhra agraibhia chun a chinntiú
go mbíonn plandaí agus ainmhithe
sláintiúil, go mbíonn bia agus beatha
ainmhithe sábháilte agus go mbíonn
táirgí lipéadaithe i gceart.

AN RAIBH A FHIOS
AGAT SEO?
Leis an gCóras MearRabhaidh um tháirgí
neamhbhia contúirteacha
cumasaítear do na húdaráis
náisiúnta in 31 tír agus don
Choimisiún Eorpach faisnéis
a mhalartú go mear le chéile
faoi tháirgí contúirteacha
atá le fáil ar an margadh.
Má fhaigheann monaróir
nó dáileoir amach go bhfuil
ceann amháin dá chuid táirgí
contúirteach, ní foláir dó an
t-údarás inniúil náisiúnta
a chur ar an eolas faoi sin.
Gheobhaidh tú tuilleadh
eolais ina leith anseo:
europa.eu/!Ku94nH

CLEACHTADH 14

LIPÉID EORPACHA
Le dlíthe ón Aontas Eorpach, cuireadh dianrialacha i bhfeidhm maidir le lipéadú táirgí áirithe
amhail bia, deochanna agus táirgí cosmaideacha. Tá sé mar aidhm leis na lipéid sin sláinte
agus sábháilteacht tomhaltóirí a chosaint agus cabhrú leo na roghanna cearta a dhéanamh. Ní
cheadófar táirge a chur ar an margadh i gcás nach bhfuil sé lipéadaithe go cuí.
An aithníonn tú na lipéid thíos? Cén cineál táirgí ar a gcuirtear iad? Cad is ciall leo?

32

Cearta tomhaltóirí san Aontas Eorpach
Nuair a théann tú ag siopadóireacht san Aontas Eorpach, cosnaítear thú
le cineálacha éagsúla dlíthe. Mar thomhaltóir san Aontas, mar shampla,
faigheann tú tréimhse ráthaíochta 2 bhliain ar a laghad le haghaidh táirgí,
amhail earraí leictreonacha, a cheannaítear san Aontas. Dá réir sin, má
chliseann d’fhón póca tar éis bliana, déanfar é a dheisiú agus a athsholáthar
in aisce, is cuma cén áit san Aontas Eorpach inar cheannaigh tú ar dtús é.
Ón mbliain 2015 i leith, tá cosaint níos fearr á tabhairt do thomhaltóirí
san Aontas Eorpach agus iad i mbun siopadóireacht ar líne freisin. Tá dlí i
bhfeidhm san Aontas Eorpach anois:
§§ lena dtugtar 14 lá duit chun earraí a ceannaíodh i bhfad ó bhaile — ar
an Idirlíon nó ar an teileafón — a thabhairt ar ais;
§§ lena dtoirmeasctar táillí agus costais faoi cheilt ar líne; agus
§§ lena gcuirtear cosc ar bhoscaí réamhthiceáilte ar shuíomhanna gréasáin,
ar rudaí iad, mar shampla, lenar mealladh daoine san am atá caite le
hárachas taistil a cheannach nó le carr a fháil ar cíos gan fhios dóibh.

AN RAIBH A FHIOS AGAT SEO?
Cad a dhéanfá i gcás inar cheannaigh tú
teilifíseán réscáileáin nua ach nach bhfuair
tú riamh é nó i gcás inar cheannaigh tú táirge
lochtach ó Bhallstát eile? Má tharlaíonn rud
den sórt sin duit, is féidir leat d’airgead a
fháil ar ais anois. Ó mhí Iúil 2017 i leith, tá
tomhaltóirí aonair agus gnólachtaí beaga in
ann éilimh íocaíochta thrasteorann dar luach
suas le €5 000 a réiteach tríd an nós imeachta
athbhreithnithe Eorpach um éilimh bheaga:
europa.eu/!fp68bj

Teileachumarsáid ardchaighdeáin san
Aontas Eorpach
Úsáideann cuid mhór dínn fóin chliste agus táibléid sa lá atá inniu ann.
Mar shaoránach den Aontas Eorpach, is féidir leat:
§§ seirbhís teileachumarsáide fosaithe atá ráthaithe agus ar chaighdeán
réasúnta a fháil ar phraghas inacmhainne, is cuma cén áit san Aontas ina
bhfuil cónaí ort;
§§ an margadh is fearr a chuardach agus praghsanna
a chur i gcomparáid le chéile go héasca toisc
AN RAIBH A FHIOS AGAT
nach foláir d’oibreoirí faisnéis atá trédhearcach agus
cothrom le dáta a chur ar fáil faoina bpraghsanna
SEO?
agus a dtaraifí;
Tá titim níos mó ná 90 % tagtha
ar phraghsanna fánaíochta ó bhí
§§ d’oibreoir teileachumarsáide a athrú laistigh de
2007 ann. Tá praghsanna baile
lá amháin, gan iallach a bheith ort d’uimhir
á n‑íoc ag custaiméirí ó mhí an
fóin a athrú;
Mheithimh 2017 i leith, is cuma
§§ d’fhón a úsáid áit ar bith san Aontas ar an
cén áit san Aontas Eorpach ina
mbealach céanna ina n‑úsáideann tú sa bhaile é.
bhfuil siad ag taisteal.
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Airgeadra coiteann i
19 mBallstát: an euro
Tugadh nótaí bainc agus boinn euro isteach in 12 Bhallstát sa
bhliain 2002. Sa lá atá inniu ann, is é an euro an t-airgeadra
náisiúnta i 19 dtír den Aontas. Baineann níos mó ná 337
mhilliún saoránach den Aontas úsáid as an euro gach lá. Is
ionann sin agus dhá dtrian de shaoránaigh uile an Aontais.
Gabhann roinnt buntáistí le hairgeadra coiteann a úsáid i
margadh aonair ina mbíonn daoine ó thíortha difriúla ag
trádáil le chéile. Is fusa do thomhaltóirí dá réir praghsanna
sa bhaile, thar lear agus ar líne a chur i gcomparáid le chéile.
Is féidir le cuideachtaí táillí a ríomh agus iad a ghearradh ar
chustaiméirí san aon airgeadra amháin. Dá bhrí sin, ní baol
dóibh luaineachtaí ar an ráta malairte. Coinnítear praghsanna
cobhsaí trí dheireadh a chur le costais idirbhirt freisin.

Fios fátha an euro
SEO FÍSEÁN FAOIN EURO
http://europa.eu/!WT99gp

AN RAIBH A
FHIOS AGAT SEO?

Ar na boinn euro tá taobh
coiteann le feiceáil ar a léirítear
léarscáil den Eoraip. Tá a dearadh
féin ag gach tír ar an taobh eile.
An aithníonn tú an tsiombail ar
an mbonn €2 seo? Tabhair
buille faoi thuairim faoin tír
lena mbaineann sí.

CLEACHTADH 15

CÉ NA TÍORTHA ATÁ SA LIMISTÉAR EURO?
Liostaítear gach ceann de na 28 mBallstát sa tábla thíos. Cuir tic leis na 19 mBallstát atá sa
limistéar euro agus a úsáideann an euro mar airgeadra náisiúnta.
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An Bheilg

Éire

An Ísiltír

An Pholainn

An tSlóivéin

An Bhulgáir

An Fhionlainn

An Laitvia

An Phortaingéil

An tSlóvaic

Poblacht na
Seice
An Ríocht
Aontaithe

An Chipir

An Fhrainc

An Liotuáin

An Chróit

An Ghearmáin

Lucsamburg

An Danmhairg

An Ghréig

Málta

An Rómáin

An Eastóin

An Iodáil

An Ostair

An Spáinn

An tSualainn
An Ungáir

AN RAIBH A FHIOS AGAT SEO?
€157 billiún atá i mbuiséad an
Aontais Eorpaigh don bhliain 2017. Is
ionann sin agus thart ar 1 % de luach
iomlán na n‑earraí agus na seirbhísí
a tháirgtear san Aontas Eorpach.
Caitear an chuid is mó d’airgead
an Aontais Eorpaigh (94 %) ar
thionscadail agus cláir a théann
chun tairbhe do mhic léinn,
taighdeoirí, feirmeoirí, gnólachtaí,
eagraíochtaí, cathracha agus réigiúin
ar fud an Aontais. Úsáidtear é chun
cúnamh forbraíochta a thabhairt do
thíortha lasmuigh den Aontas freisin.
Caitear thart ar 6 % ar riarachán.

Maoiniú ón Aontas Eorpach i
do réigiún féin
Ní hamháin nach bhfuil tíortha agus réigiúin an Aontais
Eorpaigh ar cóimhéid, ach tá leibhéil dhifriúla saibhris le sonrú
iontu freisin. Fuair na mílte tionscadal maoiniú ón Aontas
Eorpach i gcaitheamh na mblianta, rud atá ag dul chun tairbhe
do na Ballstáit aonair, agus don Aontas Eorpach ina iomláine,
i ndáil le caighdeán beatha a shaoránach, leis an bhfás
geilleagrach agus leis an bhfostaíocht.
Ní bhíonn daoine ar an eolas i gcónaí gurbh é an tAontas a
mhaoinigh tionscadail áirithe ina gceantar áitiúil nó go bhfuil
tionscadail á maoiniú ag an Aontas ina gceantar áitiúil faoi
láthair. Mar sin féin, d’éirigh le tionscadail a fuair maoiniú ón
Aontas na milliúin post nua a chruthú, na mílte ciliméadar de
naisc straitéiseacha iompair, fuinnimh agus leathanbhanda a
fhorbairt, infheistiú a dhéanamh i dtaighde agus nuálaíocht,
an oidhreacht chultúrtha agus limistéir áilleachta nádúrtha a
chosaint agus cuid mhór rudaí eile a dhéanamh.
Tabhair cuairt ar na suíomhanna gréasáin seo a leanas agus
caith do shúil ar roinnt de na tionscadail i do thír a fuair
maoiniú ón Aontas Eorpach. Feicfidh tú gur mó an tionchar
a imríonn an tAontas Eorpach i do cheantar áitiúil ná mar a
shíl tú: europa.eu/!Tt44tv agus europa.eu/!wC93kF.

NÍ CHAITEAR ACH

6%

AR RIARACHÁN

BUISÉAD AN
AONTAIS DON
BHLIAIN 2017

€157
BILLIÚN
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CLEACHTADH 16

AN tAONTAS EORPACH I DO SHAOL
LAETHÚIL
Feicfidh tú 10 sampla thíos den dóigh a dtéann an
tAontas Eorpach i bhfeidhm ar shaol laethúil a
shaoránach. Roghnaigh na trí cinn is tábhachtaí
duit. Cuir do fhreagraí i gcomparáid le freagraí do
chomhdhaltaí agus mínigh cén fáth ar roghnaigh tú
na trí cinn sin.

1

Is an-fhurasta taisteal a dhéanamh san Eoraip ar na
saolta seo. Le Comhaontú Schengen, cuireadh deireadh
le rialuithe teorann idir formhór na dtíortha Eorpacha.
Is féidir leat formhór na dteorainneacha laistigh
den Aontas Eorpach a thrasnú anois gan do phas a
thaispeáint.

Is féidir leat taisteal chuig Ballstát ar bith
nó staidéar, obair nó cónaí a dhéanamh
ann. Is féidir le haon duine a roghnú cén áit
ar mhaith leis cónaí a dhéanamh nó obair
a lorg inti. Is féidir le daoine gluaiseacht
faoi shaoirse a bhuí le margadh aonair an
Aontais Eorpaigh.
D’fhéadfadh sé go mbuailfí breoite thú nó go
mbainfeadh timpiste duit agus tú ag taisteal i
mBallstát eile. Mar shaoránach den Aontas, tá
tú i dteideal aon chóir leighis a theastaíonn go
práinneach uait a fháil. Leis an gCárta Eorpach
um Árachas Sláinte, gheobhaidh tú cúram
sláinte ón mBallstát eile agus íocfaidh tú na táillí
céanna a ghearrtar ar náisiúnaigh na tíre sin.

Chuir an tAontas Eorpach deireadh le
bacainní ar shaorthrádáil idir a bhaill.
Fágann sin gur féidir leat earraí a
tháirgeadh, a dhíol agus a cheannach áit
ar bith san Eoraip. Fágann sin freisin gur
féidir le tomhaltóirí teacht ar rogha níos
leithne táirgí ar phraghsanna níos ísle.

5

Tá an t-aerthaisteal i bhfad níos saoire
anois. Chuir an tAontas Eorpach deireadh le
monaplachtaí náisiúnta agus cheadaigh sé
iomaíocht san earnáil eitlíochta. Tá méadú tagtha
ar an líon cathracha a bhfuil a n‑aerfort féin acu
agus ar an líon eitiltí díreacha idir na cathracha
sin. Neartaíodh cearta paisinéirí freisin.
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8

6

Tá laghdú suntasach tagtha le blianta beaga
anuas ar an gcostas a bhaineann le fóin phóca
agus gléasanna cliste a úsáid thar lear. Le
rialacha an Aontais Eorpaigh, rinneadh laghdú
suntasach (níos mó ná 90 % ón mbliain 2007
i leith) ar na costais sin trí theorainn a chur
le praghsanna. Cuireadh deireadh le táillí
fánaíochta i mí an Mheithimh 2017. Fágann sin
go n‑íocann tú an praghas céanna a íocann tú sa
bhaile agus d’fhón póca á úsáid agat thar lear.

BHLIAIN
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Tréimhse 2 bhliain atá anois sa tréimhse
ráthaíochta íosta le haghaidh táirgí
tomhaltais amhail earraí leictreonacha. Dá
réir sin, má chliseann d’fhón póca tar éis
bliana, cuir i gcás, déanfar é a dheisiú agus
a athsholáthar in aisce.Beidh feidhm ag
an ráthaíocht sin i ngach cás, is cuma cén
Ballstát inar cheannaigh tú an táirge.

Le dlí an Aontais Eorpaigh, tugtar cosaint duit nuair
a dhéanann tú earraí a ordú nó a cheannach áit
ar bith seachas i siopa. Má chuireann tú d’ainm le
síntiús nó le conradh ar an tsráid nó ar líne, mar
shampla, beidh tú i dteideal d’intinn a athrú ina
dhiaidh sin. Tá sé de cheart agat d’ordú a chealú nó
do cheannachán a thabhairt ar ais laistigh de 14 lá.

9
D'fhéadfadh sé gurbh fhearr leat, mar
thomhaltóir, “táirgí glasa a cheannach”. Is féidir
leat lipéad fuinnimh an Aontais Eorpaigh a úsáid
chun cabhrú leat é sin a dhéanamh. Bíonn lipéad
fuinnimh an Aontais le fáil ar chuid mhór táirgí
amhail bolgáin solais, innill níocháin, cuisneoirí
agus teilifíseáin. Fágann sin gur fusa na táirgí is
éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de a shainaithint. Is
é A+++ an rátáil a thugtar do na táirgí sin.

10

Bíonn uisce glan snámha agus óil ar fáil duit
san Aontas Eorpach. Toisc gur féidir truailliú
comhshaoil a fháil i ngach áit, is ríthábhachtach
an ní é aer agus uisce glan a bheith againn. Thug
an tAontas Eorpach teorainneacha éigeantacha
ar thruailliú aeir agus uisce isteach ar fud na
hEorpa agus ní foláir do na Ballstáit a chinntiú
go n‑urramaítear na teorainneacha sin.
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D’ÉIRIGH LEIS AN AONTAS EORPACH AN CUSPÓIR A BHÍ LEIS ÓN
TÚS, IS É SIN, AN tSÍOCHÁIN A CHOTHÚ IDIR NA BALLSTÁIT, A
BHAINT AMACH. TÁ AN tSÍOCHÁIN I RÉIM AGAINN SAN AONTAS LE
NÍOS MÓ NÁ 60 BLIAIN ANUAS. CAD ATÁ I nDÁN DÚINN, ÁFACH? SA
CHAIBIDIL SEO, GHEOBHAIDH TÚ TUILLEADH EOLAIS FAOIN DÓIGH
A BHFUIL AN tAONTAS EORPACH AG DUL I nGLEIC LE DÚSHLÁIN AN
LAE INNIU AGUS FAOI NA PRÍOMHTHOSAÍOCHTAÍ ATÁ AIGE.

CAD ATÁ AR
CHLÁR OIBRE
AN AONTAIS
EORPAIGH?
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dTOSAÍOCHT

AN AONTAIS

Ní foláir don Aontas Eorpach dul i ngleic sa lá atá inniu
ann le dúshláin nach bhfacthas a leithéid riamh ó thaobh
na dífhostaíochta, na himirce, an athraithe aeráide agus na
sceimhlitheoireachta de, gan ach beagán a lua. Tá a muinín as
polaiteoirí caillte ag neart saoránach. Tá amhras á chaitheamh
ar roinnt de mhóréachtaí na lánpháirtíochta Eorpaí, amhail an
tsaorghluaiseacht daoine.
Mar thoradh ar na dúshláin sin, rinne Jean-ClaudeJuncker,
Uachtarán nuathofa an Choimisiúin Eorpaigh, clár oibre beartais
a chur i láthair sa bhliain 2014 arbh é ab aidhm dó todhchaí
nua a cheapadh don Eoraip. Ar bhonn na n‑inniúlachtaí arna
dtabhairt le conarthaí an Aontais Eorpaigh, shainaithin sé
10 bpríomhthosaíocht ar cheart don Aontas Eorpach ar fad díriú
orthu sna blianta atá le teacht chun a chinntiú go dtapódh an
tAontas na deiseanna a chruthaítear de bharr na dtreochtaí sin.
Tugtar breac-chuntas orthu sa chaibidil seo.
I gcomhréir leis na 10 dtosaíocht sin, d’iarr an Coimisiún
Eorpach ar rialtais na mBallstát, an tsochaí shibhialta, na
páirtithe leasmhara agus na saoránaigh ar fad san Aontas Eorpach
machnamh a dhéanamh ar a bhfuil i ndán don Eoraip.

“Is dlite dár gclann go ndéanfadh an
Eoraip dul an tsaoil acu a chaomhnú. Is
dlite dár gclann go ndéanfadh an Eoraip
iad a chumhachtú agus a chosaint. Is dlite
dár gclann go ndéanfadh an Eoraip iad a
chumhdach. Is mithid dúinne — na hinstitiúidí,
na rialtais, na saoránaigh — is mithid dúinn
an fhreagracht a ghlacadh orainn féin chun an
Eoraip sin a chur ar bun. I dteannta a chéile.”

Jean-Claude Juncker,
Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh,
Óráid ar Staid an Aontais 2016

Is féidir leat tuilleadh
eolais a fháil faoin
gcomhairliúchán sin
ach cuairt a thabhairt ar
europa.eu/!pm39Ur
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1. Poist, fás agus infheistíocht

Gheobhaidh tú
tuilleadh eolais ina
leith anseo:
europa.eu/!xh68Cg

Tá an Eoraip ag teacht chuici féin i ndiaidh na géarchéime eacnamaíche
agus airgeadais is measa dá bhfacthas san ilchríoch ó bhí na 1930í ann. De
dheasca na géarchéime sin, cailleadh a lán post agus ní dhearnadh ach roinnt
bheag infheistíochtaí san Aontas Eorpach. Is é príomhthosaíocht an Aontais
Eorpaigh borradh a chur faoin Eoraip athuair agus an líon post a mhéadú, go
háirithe do dhaoine óga, gan dul i bhfiacha dó ag an am céanna.
Chruthaigh an tAontas Eorpach an Ciste Eorpach le haghaidh
Infheistíochtaí Straitéiseacha sa bhliain 2015. Seoladh an ciste sin le
maoiniú tosaigh €21 billiún ón Aontas. Tá sé ag mealladh infheisteoirí
poiblí agus príobháideacha a infheisteoidh go straitéiseach ansin sna
háiteanna ina bhfuil an gá is mó leis an infheistíocht. Meastar go ndéanfar
breis agus €315 billiún d’infheistíochtaí san iomlán thar thréimhse
3 bliana. Díreofar iontu go háirithe ar bhonneagar, an nuálaíocht,
cuideachtaí beaga agus gnólachtaí nuathionscanta. Tá toradh fónta ar an
bplean infheistíochta cheana féin. Sa chéad 18 mí, spreag sé infheistíocht
nua dar luach €138.3 billiún i 27 mBallstát agus d’fhormheas sé neart
tionscadal. Ba é an toradh a bhí ar an ngníomhaíocht sin gur cruthaíodh
níos mó ná 100 000 post nua. Mar gheall ar na torthaí nithiúla a bhí ar
an gciste sin, mhol an Coimisiún Eorpach i mí Mheán Fómhair 2016 go
gcuirfí síneadh leis go dtí deireadh na bliana 2020 agus go méadófaí an
sprioc infheistíochta iomláine go €500 billiún.

CLEACHTADH 17

POIST A CHRUTHÚ DON AOS ÓG
Tá an tAontas Eorpach ag cur leis an bhfás geilleagrach agus ag
cruthú post trí chaipiteal a mhealladh ó infheisteoirí féideartha
san Aontas. Cé na bearta eile a d’fhéadfadh an tAontas Eorpach a
dhéanamh chun an líon post do dhaoine óga a mhéadú?
Déan plé ar an ábhar mar bhall de ghrúpa beag.
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A BHFUIL I nDÁN DO
THEICNEOLAÍOCHTAÍ
DIGITEACHA

An úsáideann tú táirgí ar líne/
digiteacha agus/nó seirbhísí
ar líne/digiteacha? Agus tú ag
obair mar bhall de ghrúpa beag,
déan plé ar do thaithí phearsanta
agus malartaigh smaointe le
do chomhdhaltaí faoina bhfuil
i ndán don idirlíon agus do
theicneolaíochtaí digiteacha.

2. An margadh aonair digiteach
Tá athrú ó bhonn á dhéanamh ar an domhan de thoradh an Idirlín agus
teicneolaíochtaí digiteacha. Is cuma cé acu atá tú ag amharc ar scannáin, ag déanamh
siopadóireachta nó i mbun staidéir, is dóigh go bhfuil tú (nó go bhféadfá bheith)
ag úsáid uirlisí ar líne chun sin a dhéanamh. Cé go n‑oibríonn na huirlisí sin go
han-mhaith i do thír féin, tá seans nach raibh tú in ann iad a rochtain roimhe seo
agus tú i mBallstát eile. Is é an toradh atá ar na bacainní ar líne sin go gcailleann
saoránaigh deiseanna chun earraí agus seirbhísí a cheannach: ní bhíonn ach 15 % de
shaoránaigh an Aontais Eorpaigh ag ceannach earraí ó Bhallstát eile ar líne.
Mar sin féin, is dóigh go dtiocfaidh méadú ar an bhfigiúr sin de bharr na hoibre
atá á déanamh ag an Aontas Eorpach chun cabhrú le daoine agus le cuideachtaí
táirgí agus seirbhísí a dhíol agus a cheannach ar líne go réidh i ngach tír, faoi mar a
dhéanann siad ina dtír féin cheana.
Níl rochtain ag gach saoránach agus gnólacht ar mhearluasannaidirlín agus
Gheobhaidh tú
ar dheiseanna ar líne, áfach. Dá bhrí sin, tá an tAontas Eorpach ag obair ar
tuilleadh eolais ina
bhonneagair dhigiteacha a fheabhsú. Ba mhaith leis rochtain ardluais ar an
leith anseo:
idirlíon a chur ar fáil do gach duine, lena n‑áirítear daoine a chónaíonn i gceantair europa.eu/!hQ33GP
iargúlta agus i gceantair thuaithe. Sa bhliain 2015, d’fhógair an tUachtarán
Juncker plean €120 milliún chun Wi-Fi saor in aisce a chur ar fáil i
bpáirceanna, cearnóga, leabharlanna agus foirgnimh phoiblí i mbailte
agus sráidbhailte ar fud an Aontais Eorpaigh faoin mbliain 2020. Tá
roinnt dul chun cinn déanta ag an Aontas Eorpach cheana féin leis an
gcuspóir sin a bhaint amach.

AN RAIBH A FHIOS AGAT SEO?
Cuid dhílis den réabhlóid dhigiteach leanúnach is ea an geoshuíomh. Tá
infheistíocht déanta ag an Aontas Eorpach ina chóras loingseoireachta
satailíte domhanda féin. Is é Galileo ainm an chórais sin. Leis an gcóras,
méadófar an beachtas geoshuímh faoi dheich agus cumasófar forbairt
seirbhísí nuálacha nua a d’fhéadfadh ár saol laethúil a athrú ó bhonn, amhail
carranna uathrialaitheacha agus líonraí feabhsaithe iompair i gceantair
uirbeacha. Tá 18 satailít ar fithis ag réaltbhuíon Galileo faoi láthair. Tá a chuid
seirbhísí á dtairiscint d’údaráis phoiblí, gnólachtaí agus saoránaigh anois
freisin. Tá sé beartaithe go mbeidh 30 satailít ar fad ag an réaltbhuíon iomlán.
Táthar ag súil leis go gcuirfear i gcrích í faoin mbliain 2020. Ní bheadh aon tír
san Eoraip in ann an obair sin a dhéanamh agus í ag gníomhú ina haonar.
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FUINNEAMH A
SHÁBHÁIL
Is féidir an-chuid fuinnimh
a shábháil trí bhearta beaga
a dhéanamh. Agus tú ag
obair mar bhall de ghrúpa
beag, déan plé ar na rudaí a
dhéanann tú ar do leibhéal
féin, ar na rudaí a d’fhéadfá a
dhéanamh agus ar na rudaí nár
mhaith leat a dhéanamh.

3. An t-aontas fuinnimh agus an aeráid
Ba cheart rochtain a bheith ag gach saoránach den Aontas Eorpach ar
fhuinneamh atá slán, inbhuanaithe, inacmhainne agus iomaíoch. Ceann
amháin de na dúshláin is mó atá roimh an gcóras fuinnimh Eorpach is
Gheobhaidh tú tuilleadh
ea an fuinneamh sin a chur ar fáil. Ar na saolta seo ina mbíonn an aeráid
eolais ina leith anseo:
dhomhanda ag athrú agus ina mbíonn atmaisféar an Domhain ag éirí níos teo,
europa.eu/!NQ66Fh
áfach, is é an tAontas Eorpach an t-allmhaireoir fuinnimh is mó ar domhan
(mar go n‑allmhairíonn sé 53 % dá chuid fuinnimh), tá 75 % de na tithe san
Aontas neamhéifeachtúil ó thaobh fuinnimh de agus tá praghsanna mórdhíola
leictreachais san Eoraip 30 % níos airde ná mar atá i Stáit Aontaithe Mheiriceá.
Chun an staid sin a fheabhsú, shocraigh an tAontas spriocanna uaillmhianacha
aeráide agus fuinnimh atá le baint amach faoin mbliain 2030. Áirítear ar na
spriocanna sin:
§§ laghdú 40 % ar gháis ceaptha teasa;
§§ an céatadán d’fhoinsí fuinnimh in-athnuaite (gaothchumhacht,
grianchumhacht agus bithbhreoslaí) a mhéadú go 27 %; agus
§§ laghdú 27 % ar úsáid fuinnimh.
Ní féidir leis an Aontas Eorpach dul i ngleic leis an athrú
aeráide agus é ag gníomhú ina aonar, áfach. Chomh maith leis
sin, tá an tAontas Eorpach i mbun oibre chun gníomhaíocht
AN
dhomhanda láidir a chur chun cinn trí na Náisiúin Aontaithe
RAIBH A
agus trí fhóraim idirnáisiúnta eile. Le linn Chomhdháil na
FHIOS AGAT SEO?
Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide i bPáras sa
Is ar thionscadail a bhaineann
bhliain 2015, thángthas ar chomhaontú domhanda den chéad
leis an aeráid a chaitear 20 % de
uair riamh maidir leis an athrú aeráide a chomhrac. D’imir
bhuiséad an Aontais Eorpaigh. Anuas
an tAontas Eorpach ról suntasach chun an comhaontú sin a
air sin, is chun tacú le tionscadail
thabhairt i gcrích.
a chuireann le gníomhú ar son
na haeráide ar dhóigh éigin a
bhainfear úsáid as 40 % ar a
laghad den Chiste Eorpach le
haghaidh Infheistíochtaí
Straitéiseacha.
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4. An margadh inmheánach
Tá an margadh aonair ar cheann de na héachtaí is mó atá bainte amach ag
an Aontas Eorpach. Éascaíonn sé saorghluaiseacht daoine, earraí, seirbhísí
agus chaipitil. Cuireann sé deiseanna ar fáil do ghairmithe agus gnólachtaí
agus tairgeann sé raon níos leithne roghanna agus praghsanna níos ísle
do thomhaltóirí. Cuireann sé ar chumas daoine taisteal, cónaí, obair agus
staidéar a dhéanamh san áit is rogha leo.
Cé go bhfuil ag éirí leis an margadh aonair ar an mórgóir, ní i gcónaí a
thagann na tairbhí a bhaineann leis chun cinn mar nach bhfuil eolas ceart
ar na rialacha nó nach gcuirtear i bhfeidhm iad, sin nó bíonn rudaí eile ina
mbac orthu.
Chinn an tAontas Eorpach go gcuirfeadh sé an margadh inmheánach
do tháirgí agus do sheirbhísí i gcrích le gurb é sin an áit ina bhféadfadh
cuideachtaí agus tionscail fás agus rath a bhaint amach sa gheilleagar
domhanda. Tá na rudaí seo a leanas á ndéanamh ag an gCoimisiún
Eorpach chun an méid sin a bhaint amach:
§§ “aontas margaí caipitil” a chruthú, lena gcabhrófar le gnólachtaí beaga
cistí a thiomsú agus leis an Eoraip a dhéanamh níos tarraingtí chun
infheistíocht a spreagadh inti;
§§ spreagadh a thabhairt d’oibrithe glacadh le poist i mBallstáit eile chun
folúntais a líonadh agus chun freastal ar an ngá atá le scileanna speisialta;
§§ gnéithe sóisialta a neartú;
§§ imghabháil cánach agus calaois chánach a chomhrac.

Gheobhaidh tú tuilleadh
eolais ina leith anseo:
europa.eu/!cy79MW

CLEACHTADH 20

SAORGHLUAISEACHT NÓ CAOMHNAITHEACHT?
“Cabhraíonn an margadh aonair le fás agus poist a chruthú trí
shaorghluaiseacht daoine, earraí, seirbhísí agus chaipitil a éascú.”
Roinntear an rang ina dhá ghrúpa. Beidh grúpa amháin ar son an ráitis sin
agus cuirfidh an grúpa eile ina aghaidh. Tar éis do bhaill an dá ghrúpa an
t‑ábhar a phlé, ba cheart dóibh a gcuid argóintí a chur i láthair an ranga.
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Gheobhaidh tú tuilleadh
eolais ina leith anseo:
europa.eu/!KH98WQ
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5. Aontas eacnamaíoch agus
airgeadaíochta níos doimhne agus níos
cothroime
Beart mór chun geilleagair an Aontais Eorpaigh a thabhairt i ngiorracht
dá chéile is ea an t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta. Is é an toradh
atá ar an aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta gur fusa obair agus gnó
a dhéanamh le chéile mar go bhfuil beartais eacnamaíocha agus chánach
ar fud an Aontais Eorpaigh nasctha anois, mar go n‑oibríonn gach duine
faoin aon chomhbheartas airgeadaíochta amháin agus mar go bhfuil
airgeadra coiteann (an euro) in úsáid i bhformhór na mBallstát.
Nuair a thit an ghéarchéim eacnamaíoch dhomhanda amach, ghlac an
tAontas Eorpach agus na 28 mBallstát bearta nach bhfacthas a leithéid
cheana chun a ngeilleagar a chosaint. Tharraing na bearta sin go leor anró
ar shaoránaigh an Aontais. Is amhlaidh nár cuireadh an tionchar a bheadh
acu ar shaol na ndaoine san áireamh i gcónaí. Tá an tAontas Eorpach
ag iarraidh leas a bhaint anois as na ceachtanna a foghlaimíodh agus an
t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta a chur i gcrích chun tacaíocht a
thabhairt do dhaoine faoi mhíbhuntáiste agus chun poist a chruthú. Ar an
dóigh sin, tá sé ag iarraidh cobhsaíocht an euro a chinntiú, an t-airgeadas
poiblí a neartú agus idirphlé sóisialta a chur ar bun an athuair.

CLEACHTADH 21

COLÚN EORPACH NA gCEART SÓISIALTA
Tá an Coimisiún Eorpach ag moladh go neartófaí an ghné shóisialta den Aontas Eorpach.
I “gColún Eorpach na gCeart Sóisialta” a cuireadh i láthair i mí Aibreáin 2017, molann an
Coimisiún go dtabharfaí do shaoránaigh cearta nua atá níos éifeachtaí. Tá an chumarsáid sin
bunaithe ar thrí chaibidil, is iad sin: comhdheiseanna agus rochtain ar an margadh saothair, dálaí
oibre cothroma, cosaint shóisialta agus cuimsiú sóisialta.
Cén cineál gné sóisialta don Eoraip ab fhearr leat? Roghnaigh ón liosta thíos na trí phrionsabal is
tábhachtaí, dar leat, le haghaidh Eoraip shóisialta. Déan plé ar do rogha mar chuid de ghrúpa beag.
Oideachas, oiliúint agus foghlaim ar
feadh an tsaoil

Cothromaíocht oibre is saoil

Comhionannas inscne

Íosioncam

Fostaíocht sheasmhach inoiriúnaithe

Cúram sláinte

Faisnéis faoi choinníollacha fostaíochta
agus cosaint i gcás dífhostuithe

Cuimsiú na ndaoine faoi mhíchumas

Idirphlé sóisialta agus rannpháirtíocht
oibrithe

Tithíocht agus cabhair do dhaoine
gan dídean

Gheobhaidh tú tuilleadh
eolais ina leith anseo:
europa.eu/!RR76hQ
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6. An tsaorthrádáil

Gheobhaidh tú tuilleadh
eolais ina leith anseo:
europa.eu/!Rh66gx

Déanann an tAontas Eorpach earraí agus seirbhísí dar luach na céadta milliún euro
a allmhairiú agus a onnmhairiú gach lá. Tá an geilleagar is mó ar domhan ag na
28 mBallstát ar iad a thógáil le chéile, is iad an t‑onnmhaireoir agus an t-allmhaireoir
is mó, an t‑infheisteoir agus an faighteoir is mó ó thaobh infheistíocht eachtrach
de agus an deontóir cabhrach is mó iad. Agus é ag idirbheartú d’aon ghuth, is mó
go mór an tionchar atá ag an Aontas Eorpach i gcaibidlíocht trádála idirnáisiúnta
ná an tionchar a bheadh ag ceann ar bith de na Ballstáit ina n‑aonar. Is é an toradh
atá ar na margaí oscailte sin ná go ngintear fás geilleagrach agus poist níos fearr don
Eoraip agus dá comhpháirtithe. Ina theannta sin, tugtar tuilleadh roghanna agus
tuilleadh cumhachta ceannaigh do thomhaltóirí an Aontais Eorpaigh dá mbarr agus
cabhraítear le gnólachtaí agus iad i mbun iomaíochta thar lear.
Tá an tAontas tar éis a chur in iúl go soiléir dá chomhpháirtithe, áfach, nach mór
coinníollacha áirithe a shásamh chun comhaontú saorthrádála a thabhairt chun
críche. Maidir leis na comhaontuithe trádála go léir a idirbheartaíonn an tAontas
thar ceann na mBallstát, ní mór dóibh cloí le luachanna an Aontais Eorpaigh, ní
mór dóibh bheith trédhearcach, réasúnach agus cothrom agus níor cheart dóibh
dochar a dhéanamh do shaoránaigh ná don chomhshaol. Dea-eiseamláir den
chur chuige forásach sin is ea an comhaontú eacnamaíoch agus trádála a shínigh
an tAontas Eorpach agus Ceanada i mí Dheireadh Fómhair 2016. Tugtar CETA
ar an gcomhaontú sin de ghnáth. Dea-eiseamláirí eile iad na comhaontuithe
saorthrádála atá an tAontas a idirbheartú leis an tSeapáin faoi láthair.
Comhaontú trádála eile atá i mbéal an phobail is ea an Chomhpháirtíocht
Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta (TTIP) atá an tAontas Eorpach a
idirbheartú le Stáit Aontaithe Mheiriceá faoi láthair. Is é aidhm na comhpháirtíochta
sin an oiread trádála agus infheistíochta agus is féidir a thionscnamh idir an dá
bhloc gan cur isteach ar chaighdeáin Eorpacha i réimsí amhail sábháilteacht bhia, an
tsláinte, cosaint shóisialta, cosaint sonraí, agus éagsúlacht chultúrtha.

AN
RAIBH A
FHIOS AGAT SEO?
Sa bhliain 2016, bhíothas
in ann tacú le breis agus
31 mhilliún post san Aontas
Eorpach de thoradh allmhairí
ón Aontas chuig tíortha
nach tíortha den
Aontas iad.
46

CLEACHTADH 22

SAORTHRÁDÁIL AGUS DOMHANDÚ
Sa lá atá inniu ann, ní dhéantar táirgí san aon áit amháin ó thús an phróisis táirgthe go dtí
an deireadh. Ina ionad sin, cóimeáiltear iad i sraith céimeanna aonair in áiteanna fud fad an
domhain. Agus tú ag obair mar bhall de ghrúpa beag, roghnaigh táirge nó seirbhís ar a bhfuil
tú eolach (ball éadaigh, fón póca nó ríomhaire, mar shampla) agus pléigh leis na baill eile den
ghrúpa cé na comhpháirteanna den táirge, cárb as do na comhpháirteanna agus cén tionchar a
bheadh ann ar phraghas an táirge nó na seirbhíse, ar na comhpháirteanna den táirge agus ar
rudaí eile, dá ndéanfaí an tsaorthrádáil a mhéadú nó a theorannú. Cuir do thuairimí in iúl don
chuid eile den rang.

AN RAIBH A FHIOS AGAT SEO?
Is é an caidreamh eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus Stáit
Aontaithe Mheiriceá an ceann is mó ar domhan. Is iad a ghineann,
i dteannta a chéile, 40 % den aschur eacnamaíoch domhanda.
Trádáiltear earraí agus seirbhísí eatarthu gach lá dar luach €2 billiún.
Ní lonnaithe sna cathracha amháin atá na cuideachtaí Eorpacha atá
ag onnmhairiú chuig Stáit Aontaithe Mheiriceá, is amhlaidh atá siad
lonnaithe i mbailte agus i sráidbhailte fud fad na hEorpa freisin.
Cliceáil ar an léarscáil chun a fháil amach cá mhéad cuideachta i do
thír/réigiún féin atá ag onnmhairiú chuig Stáit Aontaithe Mheiriceá
faoi láthair: europa.eu/!Nh93vR
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7. An ceartas agus cearta bunúsacha

Gheobhaidh tú tuilleadh
eolais ina leith anseo:
europa.eu/!MY93CK

Tá níos mó i gceist leis an Aontas Eorpach ná cómhargadh le haghaidh earraí agus
seirbhísí. Aontas is ea é freisin atá fothaithe ar na luachanna seo: dínit an duine,
an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, an smacht reachta agus an meas ar
chearta an duine. Chuige sin, rinne an Coimisiún Eorpach bearta chun feabhas a
chur ar chosaint na gceart bunúsach i réimse na cosanta sonraí, na comhroinnte
faisnéise pearsanta agus chearta na dtomhaltóirí. Chomh maith leis sin, chuir sé
dlús le hiarrachtaí arb aidhm leo an comhionannas inscne a neartú, an t‑idirdhealú
a chomhrac agus deireadh a chur leis an ngáinneáil ar dhaoine.
De dheasca na n‑ionsaithe sceimhlitheoireachta a rinneadh san Eoraip, áfach,
caithfidh na Ballstáit dul i ngleic le dúshláin nua nach bhfacthas a leithéid riamh. Sin
é an fáth a bhfuil an tAontas Eorpach ar a dhícheall ag iarraidh aontas éifeachtach
slándála a fhorbairt. Rinneadh sraith beart ar leibhéal an Aontais Eorpaigh chun
aghaidh a thabhairt ar gach gné den bhagairt sceimhlitheoireachta. Tá na nithe seo a
leanas ar áireamh leis na bearta sin: an radacú a chomhrac, lena n‑áirítear ar líne; cion
coiriúil a dhéanamh d’aon taisteal arb é is aidhm leis sceimhlitheoireacht a dhéanamh
nó tacú le sceimhlitheoireacht; dlús a chur le brath na sceimhlitheoireachta tríd an
malartú faisnéise a mhéadú; dul i ngleic le maoiniú na sceimhlitheoireachta; rochtain
a theorannú ar airm thine agus pléascáin; agus tacaíocht a thabhairt do thíortha
comhpháirtíochta, go háirithe iad sin atá lonnaithe i réigiún na Meánmhara.

CLEACHTADH 23

LUACHANNA EORPACHA

Téigh isteach i ngrúpa beag agus déan plé ar na pointí seo a leanas:
33 An bhfuil an tuiscint chéanna ag gach duine
sa ghrúpa ar na luachanna a liostaítear
in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas
Eorpach (an meas ar dhínit an duine, an
tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas,
an smacht reachta agus an meas ar chearta
an duine)? Mar shampla, cad is ciall le
“meas ar dhínit an duine” i ndáiríre?
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33 Cad é an luach is tábhachtaí díobh sin, dar
le gach duine i do ghrúpa?
33 Cé na tionscnaimh pholaitiúla ar leibhéal
an Aontais Eorpaigh nó ar leibhéal na
mBallstát a mbeifeá i bhfách leo chun an
luach de chuid an Aontais is tábhachtaí leat
a chosaint?

8. An imirce
Sna blianta 2015 agus 2016, bhí dídeanaithe agus imircigh ag teacht isteach san
Aontas Eorpach ar ráta nach bhfacthas riamh roimhe sin. Bhain breis agus milliún
duine an tAontas amach. Ba ag teitheadh ón gcogadh agus ón sceimhle sa tSiria agus
i dtíortha eile a bhí formhór na ndaoine sin. Bhí daoine eile ag trasnú theorainneacha
seachtracha an Aontais chun teacht le chéile lena ndaoine muinteartha an athuair
agus/nó chun saol níos fearr a lorg.
Mar sin féin, ní féidir le Ballstát ar bith dul i ngleic le hollbhrúnna imirce ina aonar.
Níor cheart dó déanamh amhlaidh ach oiread. Is chun na gcríoch sin atá an tAontas ag
cur dlús lena iarrachtaí beatha daoine a shábháil, an gháinneáil ar dhaoine a chomhrac
agus dul i mbun comhair leis na tíortha a dtagann na himircigh astu agus a dtéann
siad tríothu agus iad ag taisteal chuig tír eile. Rud is bunúsaí fós, ba mhaith leis an
Aontas dul i ngleic leis na bunchúiseanna a gcuirtear ar dhaoine éalú agus dul ar
imirce, mar shampla an bhochtaineacht, cogadh, géarleanúint, sáruithe ar chearta an
duine agus tubaistí nádúrtha.
Tá an-chuid oibre déanta ag an Aontas cheana féin chun dul i ngleic le géarchéim na
ndídeanaithe agus tá sé ag leanúint leis an obair sin. Le cois tuilleadh airgid a chur
ar fáil, cabhraíonn an tAontas le hiarrthóirí tearmainn atá san Eoraip cheana féin a
athlonnú agus le daoine i ngátar a athshocrú ó thíortha comharsanacha. De bhreis air
sin, agus é mar aidhm aige dóigheanna sábháilte ina bhféadann daoine dul isteach san
Aontas go dleathach a thairiscint, tá sé ag obair ar an tslándáil ag a theorainneacha a
fheabhsú agus ar dhul i ngleic le fadhb na smuigleála daoine.

Gheobhaidh tú
tuilleadh eolais ina
leith anseo:
europa.eu/!Nd89gK

AN RAIBH A FHIOS AGAT SEO?
Ghlac an Coimisiún Eorpach sraith thábhachtach beart
an 15 Nollaig 2015 chun teorainneacha seachtracha
an Aontais Eorpaigh a bhainistiú agus chun limistéar
Schengen a chosaint gan teorainneacha inmheánacha
a chur ar bun. Mar shampla, cruthaíodh Garda
Teorann agus Cósta Eorpach chun bainistíocht láidir
chomhroinnte na dteorainneacha seachtracha a chinntiú.

AN RAIBH A FHIOS AGAT SEO?
Ceart bunúsach san Aontas Eorpach is ea tearmann a iarraidh, agus deonaítear an
tearmann sin do dhídeanaithe. Tá oibleagáid idirnáisiúnta ar thíortha den Aontas
tearmann a dheonú faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Stádas
Dídeanaithe.
Is é is dídeanaí ann ná
duine atá ag teitheadh óna
thír baile agus nach féidir
leis filleadh uirthi de bharr
faitíos roimh ghéarleanúint
a bhfuil bunús maith leis.

Is é is
iarrthóir
tearmainn
ann ná duine
a mhaíonn gur
dídeanaí é, a
bhfuil iarratas ar chosaint
idirnáisiúnta déanta aige
agus nach bhfuil measúnú
cinntitheach déanta ar a
éileamh go fóill.

Téarma a bhfuil ciall níos
leithne ná dídeanaí leis is
ea imirceach. Tagraíonn
an téarma do dhuine a
fhágann a thír baile féin
chun lonnú i dtír eile. Bíonn
sé ag lorg saol níos fearr
de ghnáth.
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CLEACHTADH 24

TACAÍOCHT ÓN AONTAS DO DHÍDEANAITHE AGUS D’IMIRCIGH
Tá an Eoraip faoi bhrú mar gheall ar an méadú ar an líon dídeanaithe agus imirceach a bhíonn ag teacht
isteach san Aontas Eorpach. Thug an tAontas aghaidh ar an staid sin trí bhearta éagsúla a dhéanamh.

Ar an gcéad dul síos, tabhair do thuairim ar na bearta atá liostaithe thíos. Ar an dara dul síos,
téigh isteach i ngrúpa beag chun trí ábhar a roghnú a bhfuil tuairimí an‑difriúil ag na baill den
ghrúpa ina leith agus déan plé ar na cúiseanna atá leis na tuairimí sin.
Aontaím go Aontaím go Easaontaím Easaontaím
hiomlán
páirteach go páirteach go hiomlán

1. Tá an tAontas Eorpach ag eagrú soithí cuardaigh
agus tarrthála sa Mheánmhuir, rud atá ag sábháil
na mílte beatha.
2. Chuir an tAontas Eorpach ionaid ghlactha ar
bun sa Ghréig agus san Iodáil agus d’imscar sé
saineolaithe chun cabhrú le daoine atá ag teacht
isteach a shainaithint agus a chlárú.
3. Ba cheart do Bhallstáit déileáil le hiarratais ar
thearmann i gcomhar le chéile. Ba cheart daoine
a dteastaíonn cosaint idirnáisiúnta uathu a aistriú
ón nGréig nó ón Iodáil chuig Ballstát eile.
4. D’íoc geall le 90 % de dhídeanaithe agus
d’imircigh airgead le coirpigh eagraithe chun
iad a thabhairt thar theorainneacha an Aontais
Eorpaigh. Sin é an fáth ar chuir an tAontas dlús
lena chomhrac in aghaidh líonraí coiriúla agus
smuigléirí daoine.
5. Cabhraíonn an tAontas Eorpach leis na Ballstáit
imircigh “neamhrialta” a chur ar ais chuig a dtír
baile mura bhfuil aon cheart acu chun fanacht
san Aontas.
6. Cabhraíonn an tAontas Eorpach le feabhas a
chur ar dhálaí maireachtála na n inimirceach
neamhdhleathach ina dtír thionscnaimh chun
nach dteithfidh siad ó na tíortha sin.
7. Ba mhaith leis an Aontas Eorpach dóigheanna
sábháilte dleathacha chun dul isteach san Aontas
a chruthú d’iarrthóirí tearmainn ionas nach
gcuirfidh siad a mbeatha i gcontúirt trí dhul i
muinín smuigléirí agus gáinneálaithe.
8. Chuir an tAontas Eorpach feabhas ar rialú a
theorainneacha seachtracha.
9. Teastaíonn bunrudaí amhail uisce glan, bia agus
foscadh ó roinnt mhaith daoine a thagann isteach
san Aontas Eorpach. Maoiníonn an tAontas
tionscadail arb é is aidhm leo freastal ar na
riachtanais dhaonnúla is práinní.
10. Cuireann an tAontas Eorpach cabhair dhaonnúil
ar fáil do dhídeanaithe agus d’imircigh i dtíortha
lasmuigh den Aontas, lena n áirítear an Iaráic, an
Iordáin, an Liobáin agus an Tuirc.
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9. Gníomhaí domhanda níos láidre
Príomhpháirtí i dtaca le lear saincheisteanna beartais eachtraigh is ea an
tAontas Eorpach. Áirítear leo sin dul i mbun idirbheartaíochta leis an
Iaráin chun méid an ábhair núicléach a tháirgeann sé a laghdú agus dul
i ngleic leis an téamh domhanda. Is bunaithe ar an taidhleoireacht atá a
chomhbheartas eachtrach agus slándála, arb é is aidhm leis coinbhleachtaí
a réiteach agus tuiscint idirnáisiúnta a chothú. Comhlíonann an trádáil, an
chabhair, an tslándáil agus an chosaint ról comhlántach freisin.
Is léir ón ngéarchéim pholaitiúil san Úcráin agus ón gcorraíl sa
Mheánoirthear cé chomh tábhachtach agus atá sé go bhfuil Ballstáit
an Aontais Eorpaigh ar aon intinn ón taobh seachtrach de. Chun
na gcríoch sin, tá sé mar aidhm ag an Aontas a bheartas eachtrach a
neartú. Go deimhin, is mó i bhfad an t-údarás atá ag na Ballstáit nuair a
ghníomhaíonn siad le chéile ná an t-údarás a bheadh acu dá saothróidís a
mbeartais féin ina n‑aonar.
Ó thaobh an Aontais Eorpaigh de, más gníomhaí domhanda níos láidre
é, beidh sé in ann freagairt go héifeachtúil do dhúshláin dhomhanda,
luachanna an Aontais a chur chun cinn agus cur leis an tsíocháin agus
an rathúnas ar domhan.

IS IONANN
GEILLEAGAR NA
mBALLSTÁT AGUS

24 %

DEN GHEILLEAGAR
DOMHANDA …

AN RAIBH A FHIOS AGAT SEO?
Cónaíonn 7 % de dhaonra an domhain san
Aontas Eorpach. Tá an sciar sin ag laghdú, áfach,
agus ní bheidh ach 4 % de dhaonra an domhain
ina gcónaí san Aontas sa bhliain 2060. Cé gur
ilchríoch sách beag í an Eoraip, tá sí tábhachtach
ón taobh geilleagrach de. I dteannta a chéile, is
ionann geilleagair na mBallstát agus 24 % den
gheilleagar domhanda. Fágann sin go bhfuil an
tAontas ar cheann de na geilleagair is mó ar
domhan, agus é ar cóimhéid a bheag nó a mhór
le geilleagar Stáit Aontaithe Mheiriceá.

ACH NÍL
IONTU ACH

7%

DE DHAONRA AN
DOMHAIN
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AN tAONTAS EORPACH AGUS AN DOMHAN MÓR
Seo roinnt samplaí den obair a dhéanann an tAontas Eorpach ar domhan. Roghnaigh na trí cinn
is tábhachtaí duit agus mínigh cén fáth ar roghnaigh tú iad. Cuir do fhreagraí i gcomparáid le
freagraí do chomhdhaltaí.
Tá an tAontas Eorpach ag treorú agus ag cothú cainteanna síochána ar fud an domhain
chun deireadh a chur le coinbhleachtaí.
Seasann an tAontas Eorpach don daonlathas agus don smacht reachta ar fud an
domhain. Dhírigh sé ar chearta an duine mar chuid dhílis dá chaidreamh le tíortha eile.
Oibríonn an tAontas Eorpach ar fud an domhain chun an sceimhlitheoireacht, an
choireacht eagraithe agus an imirce neamhdhleathach a chomhrac.
Tá sé ar thús cadhnaíochta i dtaca leis an gcomhrac in aghaidh an athraithe aeráide ar
fud an domhain.
I dteannta a chéile, tá an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit ar na deontóirí cabhrach
forbraíochta is mó ar domhan. Déanann an ranníocaíocht sin difear ollmhór do na
milliúin duine ar fud an domhain.
Cuireann an tAontas Eorpach forbairt tríd an trádáil chun cinn freisin trína mhargaí
a oscailt d’onnmhaireoirí ó thíortha i mbéal forbartha agus trí spreagadh a thabhairt
dóibh an trádáil eatarthu féin a mhéadú.
I dteannta a chéile, tá an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit ar na deontóirí cabhrach
daonnúla is mó ar domhan. Cuireann siad cabhair tarrthála beatha ar fáil d’íospartaigh
thubaiste, do dhídeanaithe agus do dhaoine eile atá i ngátar.

AN RAIBH A FHIOS AGAT SEO?
Comhlíonann an tAontas Eorpach ról tábhachtach
i dtaca le fóirithint a dhéanamh ar thíortha a bhfuil
géarchéimeanna daonnúla ag cur as dóibh. Sa
bhliain 2016, leithdháil an tAontas breis agus €2.1
billiún de chúnamh fóirithinte ar 120 milliún duine i
níos mó na 80 tír. Áiríodh bia, foscadh, cosaint agus
cúram sláinte leis an gcabhair sin.

Gheobhaidh tú
tuilleadh eolais ina
leith anseo:
europa.eu/!qb97Td
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10. An t-athrú daonlathach
Measann roinnt daoine go bhfuil an tAontas Eorpach rómhaorlathach agus go
bhfuil sé scoite amach óna saoránaigh. Ag an am céanna, bíonn saoránaigh ag
Gheobhaidh tú
súil leis go rachaidh an tAontas i ngleic le mórdhúshláin eacnamaíocha agus
tuilleadh eolais ina
shóisialta agus go mbainisteoidh sé iad.
leith anseo:
Tá an tAontas Eorpach tiomanta don fhíordhaonlathas agus don fhíor-athchóiriú. europa.eu/!gT93xN
Ní hamháin go bhfuil sé tábhachtach don Choimisiún Eorpach gan dlíthe nua a
mholadh ach amháin i gcás go bhfuil siad ag teastáil, nuair a ghabhann breisluach
Eorpach soiléir leo, ach tá sé tábhachtach dó bheith trédhearcach go hiomlán maidir
lena ndéanann sé freisin. Mar shampla, tá gach téacs tábhachtach a bhaineann leis an
idirbheartaíocht trádála idir an tAontas Eorpach agus Ceanada agus idir an tAontas
Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá curtha ar fáil don phobal.

Cloisimis
uait!

AN RAIBH A FHIOS AGAT SEO?
Tugtar deis do dhaoine den phobal a dtuairimí
a chur in iúl nuair atá dlí á dhéanamh. Tá
an Coimisiún ag athnuachan a ghealltanais
éisteacht le tuairimí seachtracha trí uirlis ar
líne darb ainm “Cloisimis uait”:
europa.eu/!wv86th

AE
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COMHPHLÉ LEIS NA SAORÁNAIGH
Bíonn “comhphlé leis na saoránaigh” ar siúl idir Coimisinéirí agus an pobal ar fud an Aontais
Eorpaigh gach lá (europa.eu/!gw96WF). Mura mbíonn tú in ann páirt a ghlacadh i gceann amháin
de na himeachtaí sin, is féidir leat “seisiún idirphlé leis na saoránaigh” de do chuid féin a eagrú sa
seomra ranga. Roghnóidh grúpa atá comhdhéanta de thriúr nó ceathrar daltaí ceann amháin de na
10 dtosaíocht a chuirtear i láthair sa chaibidil seo. Glacfaidh an grúpa ról an choimisinéara. Agus
iad sa bhaile, iniúchfaidh na baill den ghrúpa sonraí an bheartais roghnaithe chun go mbeidh siad
in ann freagraí a thabhairt ar cheisteanna na saoránach/na gcomhdhaltaí. Ullmhóidh siad ráiteas 5
nóiméad faoin mbeartas lena mbaineann. Agus iad sa seomra ranga, a luaithe a bheidh an ráiteas
gairid tugtha ag an “gcoimisinéir”, cuirfear seisiún ceisteanna agus freagraí 15 nóiméad ar siúl idir
an coimisinéir agus na comhdhaltaí. Is é an múinteoir a stiúrfaidh an seisiún sin.
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FREAGRAÍ AR NA CLEACHTAÍ

CAIBIDIL 1
CLEACHTADH 1

CÉ NA TÍORTHA ATÁ INA mBAILL DEN AONTAS EORPACH?

AN FHIONLAINN

AN EASTÓIN
AN tSUALAINN

AN LAITVIA
AN LIOTUÁIN

AN DANMHAIRG
ÉIRE

AN ÍSILTÍR

AN RÍOCHT
AONTAITHE

AN PHOLAINN
AN BHEILG
LUCSAMBURG

AN GHEARMÁIN
POBLACHT NA SEICE

tSLÓVAIC

AN OSTAIR
AN UNGÁIR
AN tSLÓIVÉIN

AN FHRAINC
AN CHRÓIT

AN SPÁINN

AN RÓMÁIN

AN BHULGÁIR

AN IODÁIL

AN PHORTAINGÉIL

AN GHRÉIG
AN CHIPIR
MÁLTA
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CLEACHTADH 3

AN CHIALL ATÁ LE LUACHANNA AGUS PRIONSABAIL AN
AONTAIS EORPAIGH I nDÁIRÍRE
Tír ...

(A)
Féadfaidh sí dul
isteach san Aontas
Eorpach

(B)
Ní fhéadfaidh sí dul
isteach san Aontas
Eorpach

1. Nach bhfuil preas saor aici

S

2. Ina gcuirtear pionós an bháis i bhfeidhm

S

3. A cheadaíonn dá saoránaigh agóid a
dhéanamh in aghaidh an rialtais

S

4. Ina dtoghtar an pharlaimint ar bhonn rialta

S

5. Ina rialaíonn an t-uachtarán go dtí go
bhfaighidh sé bás agus ina dtagann mac
nó iníon leis ina áit

S

6. Ina gcinneann an t-arm beartas na tíre
agus ina bhféadfadh sé cumhacht mhíleata
a úsáid chun idirghabháil a dhéanamh i
ngnóthaí inmheánacha

S

7. Ina meastar daoine a bheith neamhchiontach
go dtí go bhfaighidh cúirt ciontach iad

S

8. Ina mbíonn páirtí amháin i mbun an
rialtais i gcónaí
9. Ina dtugtar cosaint do mhionlaigh, fiú amháin i
gcás go bhfuil formhór na ndaoine ina n éadan

S
S
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CAIBIDIL 2
CLEACHTADH 7

CONAS A ROINNTEAR NA CÚRAIMÍ SAN AONTAS
EORPACH?
Cé acu díobh seo?

Parlaimint na
hEorpa

An
Chomhairle
Eorpach

Comhairle
an Aontais
Eorpaigh

1. Déanann an institiúid seo
tograí le haghaidh dlíthe ón
Aontas Eorpach
2. Formheasann an institiúid
seo dlíthe ón Aontas
Eorpach

S

S

S

S

7. Ionadaíonn an institiúid
seo leasanna na mBallstát/
leasanna rialtais na
mBallstát
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S

S
S

S

8. Déanann an institiúid seo
cinneadh faoi léiriú na
ndlíthe ón Aontas Eorpach
9. Sainíonn an institiúid seo
treo polaitiúil ginearálta an
Aontais Eorpaigh

S

S

5. Cuireann an institiúid seo
an buiséad i ngníomh
6. Ionadaíonn an institiúid seo
leasanna na saoránach

Cúirt
Bhreithiúnais
an Aontais
Eorpaigh

S

3. Níl san institiúid seo ach
ionadaí/comhalta amháin ó
gach Ballstát
4. Toghann saoránaigh an
Aontais Eorpaigh feisirí na
hinstitiúide seo

An Coimisiún
Eorpach

S

S

S

CLEACHTADH 8

REACHTÓIREACHT SAN AONTAS EORPACH
DRÉACHTDLÍ
DE CHUID AN
AONTAIS

AN COIMISIÚN
EORPACH
Molann dlí

l

l

Glacann, leasaíonn nó diúltaíonn an dlí atá á mholadh

PARLAIMINT NA
hEORPA

DRÉACHTDLÍ
DE CHUID AN
AONTAIS

scrúdaithe

DRÉACHTDLÍ
DE CHUID AN
AONTAIS

pp
l

COMHAIRLE AN
AONTAIS
EORPAIGH

scrúdaithe

má chomhaontaítear é

DLÍ NUA
DE CHUID
AN AONTAIS

CLEACHTADH 9

CÉ hIAD NA DAOINE SEO A LEANAS?

1

2

3

4

Jean-Claude Juncker

Donald Tusk

Federica Mogherini

Antonio Tajani

Uachtarán an
Choimisiúin Eorpaigh

Uachtarán na
Comhairle Eorpaí

Ardionadaí an
Aontais do Ghnóthaí
Eachtracha agus
don Bheartas
Slándála agus LeasUachtarán de chuid
an Choimisiúin
Eorpaigh

Uachtarán
Pharlaimint na
hEorpa
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CAIBIDIL 3
CLEACHTADH 13

CÉN DIFEAR A DHÉANANN SAORGHLUAISEACHT DUIT I
nDÁIRÍRE?
Saorghluaiseacht Saorghluaiseacht Saorghluaiseacht Saorghluaiseacht
daoine
earraí
seirbhísí
chaipitil

1. Is féidir liom carr athláimhe a cheannach
thar lear agus é a thabhairt ar ais liom
gan dleachtanna custaim a íoc.

S

2. Is féidir liom taisteal áit ar bith laistigh
den Aontas Eorpach.

S

3. Is féidir liom staidéar a dhéanamh i
mBallstát eile.

S

4. Is féidir le mo thuismitheoirí tíleoir ó
Bhallstát eile a fhostú chun an seomra
folctha a athchóiriú.

S

5. Is féidir le mo thuismitheoirí airgead a
chur chugam sa tír ina bhfuilim i mbun
staidéir.
6. Is féidir liom obair a dhéanamh i
mBallstát eile.
7. Is féidir liom earraí a cheannach ar
líne ó Bhallstát eile gan dleachtanna
custaim a íoc.

S
S
S

AN
RAIBH A
FHIOS AGAT SEO?
[leathanach 34]
Is leis an nGréig a bhaineann an
bonn €2 seo. Tá le feiceáil air radharc
ó mhósáic i Sparta (an tríú céad AD)
ina léirítear Europa a bheith á fuadach
ag Séas agus é i gcruth tairbh.
Pearsa de chuid mhiotaseolaíocht
na Gréige is ea Europa ar
ainmníodh an Eoraip féin
ina diaidh.
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CLEACHTADH 14

LIPÉID EORPACHA
Le dlíthe ón Aontas Eorpach, cuireadh dianrialacha i bhfeidhm maidir le lipéadú táirgí áirithe
amhail bia, deochanna agus táirgí cosmaideacha. Tá sé mar aidhm leis na lipéid sin sláinte
agus sábháilteacht tomhaltóirí a chosaint agus cabhrú leo na roghanna cearta a dhéanamh. Ní
cheadófar táirge a chur ar an margadh i gcás nach bhfuil sé lipéadaithe go cuí.
Is lipéad sábháilteachta táirgí é comhartha CE. Agus an
lipéad á chur aige ar tháirgí a dhíoltar le tomhaltóirí laistigh
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, tá an monaróir ag
dearbhú go gcomhlíonann siad dlíthe sláinte, sábháilteachta
agus cosanta comhshaoil na hEorpa. Cuimsíonn an
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch Ballstáit an Aontais
Eorpaigh maille leis an Iorua,an Íoslainn, agus Lichtinstéin.
Bronntar Éicilipéad an Aontais Eorpaigh ar tháirgí
agus seirbhísí lena ngabhann tionchar laghdaithe ar an
gcomhshaol. Is scéim dheonach é a tugadh isteach le dlí an
Aontais sa bhliain 1980.
Léirítear le lipéad fuinnimh an Aontais Eorpaigh an áit
a bhfuil fearas rangaithe ar scála ó A go G, bunaithe ar
a éifeachtúla atá sé ó thaobh fuinnimh de. Is in Aicme
A (glas) atá na fearais is mó éifeachtúlacht. Is in Aicme
G (dearg) atá na cinn is lú éifeachtúlacht. A luaithe a
bhainfidh formhór na bhfearas de chineál ar leith Aicme A
amach, féadfar trí aicme eile a chur leis an scála: A+, A++
agus A+++.
Léirítear le lógó orgánach an Aontais Eorpaigh go
n urramaíonn an táirge lena mbaineann rialacha an
Aontais don earnáil feirmeoireachta orgánaí. I gcás táirgí
próiseáilte, ciallaíonn sé sin gur comhábhair orgánacha iad
95 % ar a laghad de na comhábhair thalmhaíochta.
Léirítear le trí lógó cáilíochta an Aontais Eorpaigh
saintréithe na dtáirgí bia a thagann ón láthair gheografach
ina dtáirgtear iad nó ón modh traidisiúnta ina gcruthaítear
nó ina dtáirgtear iad.

CLEACHTADH 15

CÉ NA TÍORTHA ATÁ SA LIMISTÉAR EURO?
An Bheilg

Éire

An Ísiltír

An Pholainn

An tSlóivéin

An Bhulgáir

An Fhionlainn

An Laitvia

An Phortaingéil

An tSlóvaic

Poblacht na
Seice
An Ríocht
Aontaithe

An Chipir

An Fhrainc

An Liotuáin

An Chróit

An Ghearmáin

Lucsamburg

An Danmhairg

An Ghréig

Málta

An Rómáin

An Eastóin

An Iodáil

An Ostair

An Spáinn

An tSualainn
An Ungáir
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33

TRÁTH NA gCEIST AR LÍNE ― EOLAS A CHUR AR AN AONTAS EORPACH
Tar
éis duit an
leabhrán seo a léamh,
is dóigh go mbeidh tú níos
eolaí ar an Aontas Eorpach ná
formhór do chairde agus do dhaoine
muinteartha! Tástáil an cur amach atá
agat ar an Aontas agus téigh in iomaíocht
le do chairde sa tráth na gceist ar líne
dar teideal“Eolas a chur ar an Aontas
Eorpach”, atá ar fáil ag an seoladh
seo: europa.eu/teachers-corner/
quiz_ga. Cé a ghnóthóidh
an scór is airde?
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Europa
Faisnéis faoin Aontas Eorpach, atá ar fáil i ngach ceann de 24 theanga
oifigiúla an Aontais Eorpaigh:
33europa.eu
Cúinne na bPáistí
Cluichí agus tráthanna na gceist faoin Eoraip atá dírithe ar pháistí
agus ar dhaoine óga:
33europa.eu/kids-corner
Cúinne na Múinteoirí
Ábhar teagaisc a bhaineann leis an Aontas agus a ghníomhaíochtaí:
33europa.eu/teachers-corner
Tairseach Eorpach na hÓige
Faisnéis Eorpach agus náisiúnta do dhaoine óga faoin oideachas,
fostaíocht, taisteal agus cuid mhór rudaí eile:
33europa.eu/youth/EU_ga
EuropeDirect
Ionaid faisnéise faoin Aontas Eorpach atá lonnaithe ar fud na hEorpa.
Is féidir leat ceisteanna a chur trí shaorghlao a chur (ar 00 800 6 7 8
9 10 11), trí ríomhphost a sheoladh nó trí chuairt a thabhairt ar ionad
atá suite in aice leat:
33europa.eu/european-union/contact_ga
Stair an Aontais Eorpaigh
Faisnéis agus físeáin faoi stair an Aontais Eorpaigh, lena n‑áirítear
faisnéis faoi bhunaitheoirí an Aontais:
33europa.eu/european-union/about-eu/history_ga
An Eoraip Agatsa
Cabhair agus comhairle do shaoránaigh den Aontas agus dá
dteaghlaigh:
33europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm
Comhphlé leis na Saoránaigh
Cuirtear na seisiúin sin ar siúl ar fud an Aontais ar bhonn rialta:
33ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_ga
EU Bookshop
Siopa leabhar ar líne ina bhfuil 110 000 teideal, 235 000 doiciméad
PDF agus ríomhleabhair i 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh:
33publications.europa.eu/bookshop
An raibh an foilseachán seo úsáideach duit? Cuir scéala chugainn:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu
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