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ACHOIMRE

Sna luathabhlianta, bhí a suíonna iomlánacha ag Parlaimint na hEorpa in áiteanna
éagsúla, áiteanna ar chur institiúidí eile nó na tíortha aíochta ar fáil  Ní go dtí 1973,
nuair a tógadh Foirgneamh Schuman i Lucsamburg go raibh a háitreabh féin ar
deireadh ag an bParlaimint, áitreabh lenar ghabh seomra tionóil (seomra
díospóireachta) dá chruinnithe iomlánacha.

Pleanáladh é sna 1960idí, agus cuireadh tús lena thógáil i 1970; níor mhór na
pleananna tosaigh a choigeartú chun freastal ar  mhéadú na gComhphobal a
rabhthas ag súil leis. Sna 1970idí úsáideadh go rialta an seomra tionóil do sheisiúin
iomlánacha, ach leis an méadú ar líon na bhFeisirí tar éis dhírthoghcháin 1979, ní
raibh an seomra mór a dhóthain a thuilleadh chun go dtoillfeadh na Feisirí go léir
ann.

Tá clú agus cáil ar sheomra tionóil Lucsamburg mar gheall ar luach a dhearaidh, go
háirithe an  rilíf íseal since a chruthaigh  Grúpa NP2 Turin-bhunaithe. A bhuíochas do
na hagallaimh leis na healaíontóirí, soláthraíonn an faisnéisiú seo mionsonraithe ar
an saothar ealaíne, lena n-airítear conas a choimisiúnaigh an conraitheoir Beilgeach a
bhí ag feistiú an tseomra an chuideachta Iodálach.

Tuagann Emilio Colombo, Uachtarán Pharlaimint na
hEorpa aitheasc uaidh ag  seisiún iomlánach i

Lucsamburg i 1979.
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Radharc seachtrach d'fhoirgneamh Schuman (2012).

Foirgneamh Schuman
Ó 1973 i leith, is baile é Foirgneamh Schuman do roinnt ranna de Rúnaíocht
Pharlaimint na hEorpa. In ainneoin cuma dhiolba agus riaracháin a bheith air, is ann
atá an chéad seomra tionóil (seomra díospóireachta) a dearadh agus a tógadh do
shuíonna iomlánacha Pharlaimint na hEorpa.

Cé go raibh a suí bunaithe ag an Rúnaíocht i Lucsamburg ón tús, ní raibh ach
foirgneamh amháin tógtha i lár na 1960idí chun na hinstitiúidí Eorpacha a chur ann:
Foirgneamh an Túir, a osclaíodh i 1966 agus a roinneadh idir an Pharlaimint agus an
Coimisiún, agus atá athchóirithe anois ina ionad comhdhálacha.

Ba é a tháinig de ghníomhaíocht mhéadaitheach na Parlaiminte agus de na ceanglais
ina dhiaidh sin go raibh caibidlíocht le hArd-Diúcacht Lucsamburg chun foirgneamh
riaracháin a thógail i gceantar Plateau Kirchberg. A bhuíochas do na doiciméid a
stóráiltear i mbailiúchán Oifig an Ard-Rúnaí, Hans Nord, tig linn dá bhrí sin na
céimeanna éagsúla den chomhoibriú idir Parlaimint na hEorpa agus Rialtas
Lucsamburg a athchruthú.

I 1965 rinne Parlaimint na
hEorpa, arna hionadú sa
chruinniú ag an Stiúrthóir in Ard-
Stiúrthóireacht um Ghnóthaí
Ginearálta,Pierre Ginestet,
caibidlíocht a sheoladh le
hAireacht Oibreacha Poiblí
Lucsamburg, go háirithe leis an
ailtire, Laurent Schmit, a bhí i
gceannas ar an tionscadal.   Bhí
spéis ar leith ag an bParlaimint
sna gnéithe feidhmiúla agus
lóistíochúla, arb é a bhí i gceist
leo thart ar 470 oifig ag a raibh
dea-shoilsiú, lena n-áirítear 30
oifig lena n-úsáid ag na grúpaí
polaitiúla, 15 oifig chun críocha ionadaíochta agus seomra cruinnithe do thart ar 100
duine ag a raibh bothanna ateangaireachta, leabharlann agus réimse áiseanna amhail
caifitéire, ceaintín agus roinnt seomraí stórála, lena n-áirítear le haghaidh cartlanna.1

Chomh luath agus a thángthas ar an gcomhaontú faoin tionscadal tógála, i
Meitheamh 1970 cuireadh an tionscadal ar iontaoibh Compagnie d'Entreprises CFE
(Compagnie Belge de Chemins de Fer et d'Enterprises roimhe sin), agus an obair
sceidealaithe le bheith críochnaithe faoi dheireadh 1973.

Chomh luath le Meán Fómhair 1974 leis an méadú a rabhthas ag súil leis tar éis
aontachas na Ríochta Aontaithe, na hÉireann agus na Danmhairge, féachadh arís ar
mhéid an fhoirgnimh agus níorbh fholáir an tionscadal a leasú. Cuireadh urlár breise
leis an bhfoirgneamh, rud a chuir le toilleadh an fhoirgnimh ó  1 000 duine go 1 200
duine. Bhog na chéad ranna isteach ann i Eanáir 1973, cé nach raibh an obair déanta
fós,2 agus bhíothas lonnaithe san fhoirgneamh go críochnaitheach faoi dheireadh na
bliana. Ar mholadh ó Uachtarán na Parlaiminte, Cornelis Berkhouwer, ainmníodh an
foirgneamh i gcuimhne ar Robert Schuman.3
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Simone Veil, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa le linn idirphlé ghrúpa stát na
hAfraice Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin – 1979 i Lucsamburg.

Sa lá atá inniu ann, tá sé urlár ag an bhfoirgneamh dronuilleogach os cionn na talún
agus dhá urlár faoina bhun, agus dhá chlós a sholáthraíonn solas nádúrtha ar dhá
thaobh na ndorchlaí. Tá an foirgneamh 100 m ar fad, 56 m ar leithead agus 33 m ar
airde agus tá achar 36,000 méadar cearnach le haghaidh toirt thógtha de 125,000
méadar ciúbach.

Léiríonn straith pleananna a fuarthas i gcomhfhreagras ó 19744 conas a úsáideadh na
hurláir éagsúla: bhí an leabharlann agus an bhialann ar urlár na talún; bhí an seomra
tionóil, beár na bhFeisirí agus oifigí an Uachtaráin ar an gcéad urlár. téann an dara
hurlár go dtí gailearaithe an tseomra tionóil, go dtí na bothanna ateangaireachta agus
go dtí an seomra rialaithe.  Ar an urlár céanna bhí seomra preasa freisin, oifigí an Ard-
Rúnaí agus roinnt oifigí a bhí curtha in áirithe do chomhaltaí na Comhairle. Bhí an tríú
hurlár do na grúpaí polaitiúla, fad a bhí oifigí na gCaestóirí ar an gceathrú hurlár, i
dteannta roinnt oifigí riaracháin, an roinn phrótacail, roinnt coistí parlaiminteacha
agus oifigí do chomhaltaí na Comhairle agus an Choimisiúin. Bhí an cúigiú hurlár
líonta go hiomlán ag na coistí parlaiminteacha, fad a bhí AS D, Taighde agus
Doiciméadacht, agus na hateangairí ar an séú hurlár. Ar dhá urlár an íoslaigh bhí an
preas clódóireachta, agus ar na hurláir sin a rinneadh cáipéisí ríthábhachtach d'obair
na hinstitiúide a chur i gcló agus a dháileadh, agus bhí seomraí teicniúla agus stórála
éagsúla ar na hurláir sin.

An seomra tionóil
Tar éis an Conradh Cumaisc a shíniú, roghnaíodh Lucsamburg, an Bhruiséil agus
Strasbourg mar ionadaithe sealadacha oibre de Pharlaimint na hEorpa. I 1965,
bunaíodh seirbhísí na Rúnaíochta i Lucsamburg, agus bhí na seisiúin iomlánacha le
hóstáil ag Strasbourg. Le linn na 1970idí díospóireacht bheoga agus oscailte fós ab ea
suí aonair a roghnú don institiúid. Le tógáil seomra tionóil a chuir ar chumas na
bhFeisirí teacht le chéile i suí iomlánach i Lucsamburg, cruthaíodh eagla go dtréigfí
Strasbourg de réir a chéile.

Ba é an tUachtarán é féin,
Walter Behrendt, ina
aitheasc tosaigh ag an
gcéad suí iomlánach a
tionóladh i bhFoirgneamh
Schuman, a mhínigh na
cúiseanna leis an
gcinneadh: 'Is cinnte nach
bhfuil sé i gceist ár
láithreacht pholaitiúil in
Strasbourg a laghdú. Is ceist
é i 1973, áfach, mar a bhí i
mblianta roimhe sin, déileáil
chomh barainneach agus ab
fhéidir, leis an méid
méadaitheach oibre a chuireann iallach orainn méid méadaitheach páirtseisiún a
thionól.'5

Más rud é go deimhin, le linn an phlé tosaigh ar an tionscadal i 1965, gur iarr an
Pharlaimint go dtógfaí seomra cruinnithe mór do thart ar 100 duine, léirigh nóta ó
1970 ón Ard-Rúnaí Hans Nord chuig an Uachtarán Mario Scelba6 an gá a bhí le
háitreabh iomchuí agus le coinníollacha oibre in Strasbourg agus i Lucsamburg araon.
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Bhí sé i gceist, dá bhrí sin, le leagan 1971 den tionscadal seomra tionóil a thógáil a
chuirfeadh ar chumas cruinnithe iomlánacha a bheidh ar siúl ar bhealach iomchuí. Ó
nóta ó Eanáir 1971 seolta ag Pierre Ginestet chuig Hans Nord, is féidir na critéir a bhí le
comhlíonadh ag an seomra a fhionnadh. Bhí ar an seomra freastal ar 142 Fheisire de
Pharlaimint na hEorpa, ach níor mhór a bheith in ann é a fhadú suas go dtí 208
suíochán in oirchill iontráil dhóchúil na Ríochta Aontaithe, na hÉireann agus na
Danmhairge (chomh maith leis an Iorua, cé go ndearna sí cinneadh ina dhiaidh sin i
gcoinne aontachais). Bhí gá le spás freisin sa seomra d'Uachtarán agus do Bhiúró na
Parlaiminte, do phódiam do chainteoirí, d'ionadaithe na Comhairle agus an
Choimisiúin agus d'oifigigh a bhí á dtionlacan agus do bhord do na luathscríbhneoirí.
Ba é an plean a bhí ann gailearaí a thógáil ar an urlár uachtarach, a bheadh inrochtana
ó laistigh agus lasmuigh chun freastal ar suas le huasmhéid 200 duine, lena n-áirítear
iriseoirí agus an pobal i gcoitinne7 Bhí ar an seomra bothanna ateangaireachta agus
trealamh teicniúil amhail cluasáin, micreafóin agus teilifíseáin ag craoladh na
ndíospóireachtaí agus ag taispeáint ainmneacha na gcainteoirí agus teidil na
dtuarascálacha a bhí á bplé.

Cé go raibh aird oifigigh na Parlaiminte dírithe go háirithe ar na gnéithe teicniúla agus
praiticiúla den seomra, léiríonn an toradh deiridh an mhórghalántacht ó thaobh an
dearaidh inhmhéanaigh de. Bhí scoth an mhaisiúcháin sa seomra dronuilleogach (28
m x 20 m) agus baineadh úsáid as cumasc d'ábhair éagsúla amhail leathar, a chlúdaigh
na ballaí, na suíocháin adhmaid, na crainn solais miotail agus an tsíleáil.  Ar aghaidh an
léachtáin agus phóidiam an Uachtaráin amach bhí cathaoireacha na bhFeisirí in U-
chruth. Rilíf íseal de shinc gheoiméadrach a bhí chun tosaigh sa bhalla cúil. Ba é  Grúpa
NP2 Turin-bhunaithe a dhear e. I lár báire bhí dhá dhoras agus iad deartha de réir an
téama chéanna agus iad duaithnithe go foirfe laistigh den dealbhóireacht. Thug na
doirse sin rochtain ar oifig an Uachtaráin.

Tugadh an tionscadal don seomra don dearthóir inmheánach agus caibínéadaire,
René Simonis, a bhunaigh Fiontar Simonis i 1928, cuideachta atá fós oibríochtúil sa lá
atá inniu ann. Tá clú agus cáil ar Simonis as comhoibriú le mórthionscadail amhail
seomra Sheanad na Beilge agus banc Lambert na Bruiséile. Ní chuireann na doiciméid
in iúl conas a coimisiúnaíodh Simonis agus Grúpa NP2 chun an seomra a mhaisiú. Ós
rud é nár fágadh aon rian den tionscadal i gcartlanna Pharlaimint na hEorpa ná i
gcartlann Aireacht Oibreacha Poiblí Lucsamburg ná fiú amháin i bpleananna Laurent
Schmit, tugann sé le tuiscint gurbh í an chuideachta tógala amháin a dhéileáil leis an
ngné sin. Bhí Simonis iomráiteach sa Bhruiséil ag an am, agus is dócha gur roghnaigh
Compagnie d'Entreprises (CFE) é toisc na taithí a bhí léirithe aige.

A bhuíochas do na hagallaimh le comhaltaí de Ghrúpa NP2 agus na doiciméid a
sholáthraigh cartlann Nerone Ceccarelli, táimid in ann na céimeanna ar dá mbarr a
coimisiúnaíodh Grúpa NP2 chun dealbhóireacht a dhéanamh ar an rilíf íseal.8

Grúpa NP2
Ba é Giovanni Ceccarelli, ar ar tugadh Nerone (1937-1996), agus Gianni Patuzzi (a
rugadh i 1932), a d'oibrigh go hidirnáisiúnta9 idir 1962 agus 1974.10 Fuair sé
mórghradaim11 agus chomhoibrigh sé le healaíontóirí mór le rá amhail Emilio Vedova,
Marcel Breuer agus daoine eile. Fuair an bheirt ealaíontóirí aithne ar a chéile agus iad
fós ina mic léinn ag Acadamh Mhínealaíona na Veinéise (Accademia di Belle Arti) agus
bhuail siad le chéile arís in Turin i 1959, áit ar thosaigh siad comhpháirtíocht rathúil,
agus bhunaigh siad Grúpa NP2 i 1962. Bhí a gcuid oibre bunaithe ar an smaoineamh
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Giovanni Ceccarelli, ar a dtugtar 'Nerone', agus Gianni Patuzzi, lena
bhfoireann.

an ealaíon a shaoradh ó mhúsaeim agus ó ghailearaithe agus é a dhéanamh
inrochtana do lucht féachana níos leithne, tríd an ealaín a chomhtháthú leis an
ailtireacht.

B'fhíorchearta tástála é an stiúideo in Borgaro Torinese ina mbíodh an bheirt ag obair.
Bhí sé ar oscailt do chomhar le healaíontóirí agus le ceardaithe eile. Bhí a raonta tairge
ollmhór agus ilchineálach: chruthaigh siad dealbha cuimhneacháin, troscán, feistis
agus painéil agus teicnící á n-úsáid acu ó mhiotalóireacht agus adhmadóireacht go dtí
saothrú i ngreanadh coincréite agus marmair, rud a léirigh cruthaitheacht agus
ardchumas teicniúil.  Ag deireadh na 1960idí thosaigh an bheirt ealaíontóirí ag
déanamh idirdhealú idir a gcruthúcháin agus chuireadar tús, i dteannta a saothar
ealaíne, le clúdaigh agus le hoiriúintí ailtireachta, arna dtáirgeadh ar bhonn sraithe, a
chruthú. Le linn ár n-agallaimh, chuir Gianni Patuzzi in iúl gur oibrigh siad go dian sa
stiúideo,12 ach léiríonn a chuid focal fós an díograis a bhí mar shaintréith ag
cruthúcháin an Ghrúpa.

I 1964, chuaigh Piercarlo
Ceccarelli, deartháir níos óige
Nerone, agus gan é an tráth sin
ach ag tús a ghairmréime
bainistíochta, isteach i nGrúpa
NP2. Dhéileáil Piercarlo leis na
gnéithe riaracháin agus
tráchtala agus bhí a
rannpháirtíocht ríthábhachtach
i gcur chun cinn na hoibre a
rinne an Grúpa. Trí thaispeántais
ailtireachta d'éirigh leis líonra
docht teagmhálacha a chruthú
le hailtirí, le gailearaithe ealaíne
agus dearaidh, líonra a
d'fhorbair sé ar dtús sna Stáit
Aontaithe agus níos déanaí san
Eoraip.13 Ba ghearr gur tháinig
na horduithe isteach ón earnáil
phoiblí agus phríobháideach
araon.

Cruthú na rilífe ísle
Sna 1960idí déanacha, bhí saothair NP2 ar taispeáint i mórán seomraí taispeántas, lena
n-áirítear gailearaí an dearthóra Roger Vanhevel, gailearaí atá fós ar marthain lá atá
inniu ann, ar Ascaill Louise sa Bhruiséil.  Is dócha gur ar an tslí sin a coimisiúnaíodh na
healaíontóirí chun an rilíf íseal a dhealbhú. Ós rud é go raibh aithne phearsanta agus
ghairmiúil ag Simonis agus Van Hevel14 ar a chéile agus i bhfianaise a ghaireacht a bhí
Enterprise Simonis agus Galerie Van Hevel an tráth sin, seans maith gur chuir Simonis
eolas ar shaothair Nerone and Patuzzi sa seomra taispeántais sin agus gur roghnaigh
sé iad chun a thionscadal a thabhairt chun críche.

A bhuíochas don agallamh leis an ealaíontóir, Gianni Patuzzi, i Nollaig 2014, d'éirigh
linn go leor sonraí breise a fháil amach maidir le cruthú an tsaothair ealaíne seo.
Chuimhnigh Patuzzi go ndearna Piercarlo Ceccarelli líníocht d'ingearchló an bhalla a
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Cruinniú de Thionól Comhairleach ACC-CEE i Lucsamburg, 1976: Jean,
Ard-Diúc Lucsamburg, agus Joséphine-Charlotte, an tArd-Bhandiúc.

bhí siad ceaptha a bheith á mhaisiú. Bhí ceithre pholl dhronuilleogacha ina leath
uachtarach, ina mbeadh na bothanna ateangaireachta as ar tharraing na healaíontóirí
a n-inspioráid chun a dtéama a fhorbairt.

Réimse de thart ar 150 méadar cearnach (25 m x 6 m) a chlúdaítear sa rilíf íseal agus tá
sé comhdhéanta de 83 phainéal dhronnuilleogacha, agus iad suite ar sé leibhéal.
Cruthaíonn an patrún mórthimpeall ar na ceithre pholl uachtaracha maisiú agus é ar
an stíl Ghréagach. Tá frithchothromaíocht idir na línte díreacha den chuid uachtarach
den saothar agus na cuarlínte sa chuid íochtarach a dhéanann an patrún
geoiméadrach teibí a oscailt agus a dhúnadh ar nós lúibíní. Mar a dúirt Nerone
Ceccarelli, teachtaireacht a bhí ann nach raibh i ngátar aon aistriúcháin15. Téann an rilíf
íseal siar go dtí 1972.

Cruthaíodh an dealbh go hiomlán i stiúideo Borgaro Torinese, áit ar oibríodh na
healaíontóirí le cabhair ó chúntóirí.  Mhair an próiseas ar fad ó dhearadh go dtí
críochnú na deilbhe thart ar dhá mhí, lena n-áirítear coicís chun na painéil a phéinteáil
agus coicís chun iad a eitseáil. Ó thús 1 m x 2 m ba thomhais do na plátaí agus 2 mm ar
tiús.

Ba den chineál céanna iad leis na plátaí a úsáideadh chun cónraí a dhéanamh agus
ceannaíodh iad, mar ba dhual do na healaíontóirí sin, ó cheannaí áitiúil.

Oibríodh ar na painéil tríd an teicníc eitseála a úsáid, ar gnách go n-úsáidtear é le
haghaidh greanadh agus priontála. Péinteáladh an dearadh ar na painéil le hábhar
gréisceach, rud a rinne claonchló de chun cosaint a dhéanamh ar na páirteanna
miotail nach raibh sé ceaptha iad a eitseáil Cuimlíodh iad ansin le spúinsí a bhí ar maos
in aigéad nítreach a d'eitseáil isteach sa mhiotal suas go dtí tiús 1 mm, rud a
chruthaigh éifeacht chiaroscuro, rud ar díol iontais é. Cuireadh na painéil, agus iad
uimhrithe i gcásanna speisialta go Lucsamburg, agus mar ba ghnách rinne an
chuideachta a bhí freagrach as an obair iad a shuiteáil ar an láthair de réir threoracha
na n-ealaíontóirí.

Úsáid an tseomra tionóil
Tionóladh an chéad pháirtseisiún
sa seomra tionóil nua an 12
Feabhra 1973; ar an ócáid sin, rinne
an tUachtarán ar an gCoimisiún an
tráth sin, François-Xavier Ortoli, séú
clár bliantúil an Choimisiúin a chur i
láthair le haghaidh 1973. Idir 1973
agus 1979 bhí 35 chruinniú de
Pharlaimint na hEorpa sa seomra
tionóil, agus bhí ceithre uachtarán
éagsúla ina gcathaoirligh orthu. Le
linn an ama sin, rinneadh babhtáil
ar na cruinnithe i Lucsamburg agus
in Strasbourg, agus eagraíodh thart
ar leath díobh i Lucsamburg. Ghlac
an Biúró méadaithe an féilire
bliantúil.

Mar fhreagairt ar bharúlacha a tugadh tar éis an chéad chruinnithe, rinneadh an
seomra a athchóiriú go minic. I ráiteas ón Ard-Rúnaí, Hans Nord, bhí liosta
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Plean áit suí an tSeomra, arna roinnt de
réir grúpaí polaitiúla, Meán Fómhair

1975.

feabhsúchán ba ghá a dhéanamh, go háirithe maidir le neamhdhóthanacht an chórais
fuaime, an easpa trealaimh a chumasódh don fhoireann díospóireachtaí a leanúint
óna gcuid oifigí agus maidir leis an ngá an áit suí a mhéadú d'fhoireann an
Choimisiúin agus na Comhairle.16 Méadaíodh líon na mbothanna ateangaireachta
freisin, ó cheithre go sé theanga.

I measc na dtuarascálacha iomadúla a cuireadh i láthair sa seomra seo, ba mhaith linn
aird a tharraingt ar thuarascáil Patijn 'Dréachtchoinbhinsiún maidir le toghcháin chuig
Parlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach', a pléadh le linn shuí
iomlánach an 14 Eanáir 1975. Léiríonn tras-scríbhinn na díospóireachta a thábhachtaí
a bhí sé de réir na Parlaiminte an díospóireacht a dhéanamh poiblí agus chun
cumarsáid a dhéanamh le saoránaigh na hEorpa, mar a léiríodh trí iliomad tuairisceoirí
agus ceamaraí teilifíse a bheith sa seomra. 17

Mhéadaigh líon n bhFeisirí ó 208 go 410 tar éis na
chéad toghchán Eorpach. Dá thoradh sin, bhí an
seomra tionóil mí-oiriúnach chun cruinnithe
iomlánacha a óstáil, cruinnithe a reáchtáladh, leis an
aimsir, níos minice in Strasbourg. Idir 1975 agus 1980
reáchtáladh na trí chomhchruinniú agus na cúig
chruinniú bhliantúla de Thionól Comhairleach ACC-
CEE i seomra tionóil fhoirgneamh Schuman. Is é a
bhí sa Tionól ionadaithe ó 46 stát ón Afraic, ón Muir
Chairib agus ón Aigéan Ciúin agus naoi Bhallstát CEE
ar shínitheoirí Choinbhinsiún Lomé iad.

I gcaitheamh na mblianta, lean Parlaimint na hEorpa
agus institiúidí eile d'úsáid a bhaint as an seomra
tionóil chun go ndéanfaí imeachtaí agus cruinnithe
éagsúla, mar shampla imeachtaí nó
comhchainteanna arna n-eagrú ag Feisirí, agus
institiúidí eile amhail an Fóram Síochána Domhanda
nó Comhairle Nóisiúnta Óige Lucsamburg a óstáil.
Bíonn tarraingt mhór ag cuairteanna grúpa, arna n-eagrú ag Oifig Eolais na Parlaiminte
in Lucsamburg, ar an seomra tionóil.

Sa lá atá inniu ann, tá an seomra, an maisiúchán agus an mhor-rilíf since fós
caomhnaithe go foirfe, fianaise mharthanach ar thréimse fáis láidir agus ar
mhórathruithe do Pharlaimint na hEorpa.
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Nótaí
1 Suíomh Lucsamburg, tógáil fhoirgneamh Robert Schuman, pleananna, tuarascáil: céad chéim machnaimh ar

thionscal tógála (1965), (níl an leagan Béarla ar fáil) Ceardlann Stairiúil de Pharlaimint na hEorpa (HAEP), SG
02HN 2000/IMMO IMMO-060 0010.

2 Suíomh Lucsamburg, tógáil fhoirgneamh Robert Schuman, pleananna, grianghraf: tuairisc ar an bhfoirgneamh
(1973) (níl an leagan Béarla ar fáil) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.

3 Suíomh Lucsamburg, tógáil fhoirgneamh Robert Schuman (níl an leagan Béarla ar fáil) HAEP, SG 02HN
2000/IMMO IMMO-060 0060.

4 Suíomh Lucsamburg, bainistiú shaoráidí fhoirgneamh Schuman, nótaí: fadhbanna le leagan amach an
fhoirgnimh(1974) (níl an leagan Béarla ar fáil) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.

5 Díospóireachtaí Pharlaimint na hEorpa, óráid ón Uasal Behrendt, Cathaoirleach, 12/02/1973, HAEP, PE0 AP
DE/1972 DE19730212-01 0010.

6 Suíomh Lucsamburg, tógáil fhoirgneamh Robert Schuman, nótaí, tuarascáil: malartú tuairimí idir an t-ailtire, Stát
Lucsamburg agus PE maidir leis an tionscadal tógála (1969-1971), (níl an leagan Béarla ar fáil) HAEP, SG 02HN
2000/IMMO IMMO-060 0040.

7 Suíomh Lucsamburg, bainistiú shaoráidí fhoirgneamh Schuman, nótaí: feabhsúcháin i gcóiríocht agus i saoráidí
(1970-1973) (níl an leagan Béarla ar fáil) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0030.

8 Cuireadh na daoine seo a leanas faoi agallamh le linn ár gcuid taighde: Gianni Patuzzi, ealaíontóir agus iarbhall
den Ghrúpa NP2; Piercarlo Ceccarelli, bainisteoir agus iarbhall den Ghrúpa NP2; Philippe Lenaerts, iarchúntóir
Roger Vanhevel, anois stiúrthóir Ghailearaí Roger Roger Van Hevel. Táimid faoi chomaoin ag Saar Ceccarelli agus
ag Associazione Archivio Nerone Giovanni Ceccarelli as an doiciméadacht a soláthraíodh dúinn.

9 Mar shampla, aghaidh mharmair ionaid chultúrtha  Corbeil-Essonnes, na mórdhealbha miotail don Óstán El
Conquistador i Pórtó Ríce agus tógáil doirse since in Villa Sayer Marcel Breuer.

10 I 1974 d'fhág Giannini Patuzzi  Grúpa NP2 chun a ghairmréim ealaíonta a shaothrú go neamhspleách. Lean
Nerone lena thriail mar ghrúpa NP2/Nerone go dtí 1988. Chomhoibrigh sé le healaíontóirí eile agus bhunaigh sé
iris AR?.

11 Bronnadh gradam Niveau de Bronze ar na healaíontóirí i 1969, don ealaín san ailtireacht agus an gradam
Prestige du Monde i 1971

12 Agallamh le Gianni Patuzzi, Nollaig 2014.
13 Agallamh le Piercarlo Ceccarelli, Lúnasa 2015.
14 Agallamh le Philippe Lenaerts, Nollaig 2015.
15 'Senza bisogno di traduzione', Grúpa NP2, in AR?, Uimh. 0, Nollaig 1974, lcg. 2-3.
16 Suíomh Lucsamburg, bainistiú shaoráidí fhoirgneamh Schuman, nótaí: fadhbanna le leagan amach an

fhoirgnimh(1974) (níl an leagan Béarla ar fáil) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.
17 Díospóireachtaí Pharlaimint na hEorpa, Coinbhinsiún lena dtugtar isteach toghcháin chuig Parlaimint na hEorpa

trí vótáil choimhchoiteann dhíreach, HAEP, PE0 AP DE/1974 DE19750114-01 9900.

Séanadh agus Cóipcheart
Is é an t-údar, agus é sin amháin, atá freagrach as inneachar an doiciméid seo agus ní gá gurb ionann
aon tuairimí a nochtar ann agus seasamh oifigiúil Pharlaimint na hEorpa. Údaraítear atáirgeadh agus
aistriú chun críocha neamhthráchtála, ar choinníoll go n-admhófar an fhoinse, agus go dtabharfar fógra
roimh ré don fhoilsitheoir agus go seolfar cóip chuige.

Lámhscríbhinn arna tabhairt chun críche i bhFeabhra 2016, Lucsamburg © an tAontas Eorpach 2016.
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