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Ról Altiero Spinelli ar an tslí chun an Aontais
Eorpaigh
'Ba mhaith liom mo shaol a chríochnú agus mé ag troid ar son na hEorpa'

ACHOIMRE

An 14 Feabhra 1984, phléigh agus ghlac Parlaimint na hEorpa ‘an Dréachtchonradh ag
bunú an Aontais Eorpaigh’, a dtugtar ‘Dréacht Spinelli’ air, in ómós do rapóirtéir-
comhordaitheoir an choiste pharlaimintigh a dhréachtaigh an téacs.  Dhá bhliain ina
dhiaidh sin, an 23 Bealtaine 1986, fuair Altiero Spinelli bás sa Róimh. Anois, 30 bliain níos
déanaí, meastar go raibh an-tionchar ag Spinelli, agus ag an dréachtchonradh a chuir sé
chun cinn, ar phróiseas lánpháirtithe an Aontais Eorpaigh. Ba é an dréachtchonradh sméar
mhullaigh shaol polaitiúil Spinelli – fear a raibh súil aige le hEoraip aontaithe sular tháinig
an Comhphobal Eorpach ar an bhfód fiú.

Is féidir an fhorbairt a tháinig ar mheoin agus obair Spinelli a thuiscint, má chuimhnímid ar
na hargóintí a leagadh amach i bhForógra Ventotene, ar ghníomhaíochtaí Spinelli sa
Ghluaiseacht Fheidearálach Eorpach, agus ar thús a thréimhse sna hinstitiúidí Eorpacha,
mar Choimisinéir i dtosach agus mar Fheisire de Pharlaimint na hEorpa ina dhiaidh sin.

Ní hamháin gur mhair an polaiteoir Iodálach seo trí thréimhsí éagsúla de lánpháirtiú na
hEorpa, ba mhinic súil aige leis na tréimhsí céanna. Le díograis agus le muinín, d’oibrigh sé
go dtí an deireadh chun aontas polaitiúil a bhunú idir tíortha na hEorpa. Ba san Institiúid
ab ionadaíche agus ab oiriúnaí do ról ceannaireachta sa phróiseas lanpháirtithe, dar le
Spinelli, a thógfaí an chéim dheireanach - Parlaimint na hEorpa.

Altiero Spinelli, 1984
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Croineolaíocht
1907 Rugadh Alterio Spinelli sa Róimh an 31 Lúnasa

1937-1939 Imtheorannú ar oileán Ponza agus díbirt ón bPáirtí Cumannach

1939-1943 Imtheorannú ar oileán Ventotene

1941 An chéad dréacht d’Fhorógra Ventotene; Foilsíodh an t-eagrán deiridh i 1944

1943 An chéad chruinniú den Ghluaiseacht Fheidearálach Eorpach

1950 Dearbhú Schuman, as ar tháinig bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual
agus Cruach (ECSC)

1957 Síníodh sa Róimh an Conradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíoch na hEorpa
(CEE), agus an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh
Adamhach (Euratom). Tháinig an dá cheann acu i bhfeidhm an 1 Eanáir 1958.

1970 Ceapadh Spinelli ina Chomhalta den Choimisiún Eorpach

1976 D’éirigh Spinelli as an gCoimisiún i mí na Bealtaine le dul isteach i dtoiscearacht
na hIodáile i bParlaimint na hEorpa i mí Iúil.

1984 Ghlac Parlaimint na hEorpa an Dréachtchonradh ag bunú an Aontais Eorpaigh
an 14 Feabhra

1986 Síníodh i mí Feabhra, i Lucsamburg agus sa Háig, an Ionstraim Eorpach Aonair, a
tháinig i bhfeidhm an 1 Iúil 1987

1986 Fuair Altiero Spinelli bás sa Róimh an 23 Bealtaine

Ó Ventotene go dtí an Coimisiún
Fear amháin agus a fhorógra
Cuireadh ceann de na dúshláin ba mhó agus ba thábhachtaí i saol Alterio Spinelli os a
chomhair nuair a scaoileadh saor ó oileán Ventonene é, mar ar rinneadh imtheorannú air i
dteannta daoine eile a chuir in aghaidh an Réimis Fhaisistigh.  Tar éis bhás Spinelli sa Róimh
an 23 Bealtaine 1986, ba chuimhin le Mario Albertini, Cathaoirleach na Gluaiseachta
Feidearálaí Eorpaí, go raibh Spinelli ‘ina aonar ag an am sin: bhí a chuid cairde frith-
fhaisisteacha uilig ag filleadh ar an Iodáil, mar a raibh traidisiún ag fanacht orthu a
bhféadfaidís páirt a ghlacadh ann: bhí páirtí acu a bhí ag teacht lena gcuid aidhmeanna, bhí
idé-eolaíocht acu chun treoir smaointeoireachta a thabhairt dóibh, agus thar aon ní eile, bhí
Stát, struchtúr cumhachta, ina bhféadfaidís leanúint lena gcuid gníomhaíochtaí polaitiúla.’1
Ar roinnt leathanach ina dhialanna, léiríonn Spinelli féin an t-uaigneas sin, ach cuireann sé
síos chomh maith ar bhunchloch láidir, ina phóca, ar a bhféadfadh sé tús glan nua a thógáil:
Forógra Ventotene

An Eoraip fheidearálach agus an t-idirdhealú idir fórsaí forásacha agus fórsaí coimeádacha
Ní féidir cur síos a dhéanamh ar an bpróiseas daonna agus polaitiúil ba chúis le
Dréachtchonradh Spinelli ag bunú an Aontais Eorpaigh, crann taca de phróiseas forbartha
agus lánpháirtithe AE, gan tosú leis an bhForógra.  Chuir Spinelli síos ar an bhForógra, a
dhréachtaigh sé féin in éineacht lena chairde Ernesto Rossi agus Eugenio Colorni ar an oileán
ar a ndearnadh imtheorannú orthu, mar an compás a bhí á threorú i gcónaí ar thréanmhuir
na polaitíochta.

Le linn gheimhreadh 1940-1941, mhol Spinelli do Rossi go scríobhfaidís ‘forógra d’Eoraip
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shaor agus aontaithe’, an téacs iomlán a nglaoitear Forógra Ventonene air. Bhí an téacs
roinnte ina cheithre chaibidil:
 Géarchéim na sibhialtachta nua-aoisí
 Dualgais iarchogaidh – Aontacht na hEorpa
 Dualgais iarchogaidh – Athchóiriú sóisialta
 Staid na réabhlóide: seantreochtaí agus treochtaí nua

Agus béim á leagan arís ann gur ar na stáit náisiúnta, cheannasacha a bhí an fhreagracht
maidir leis na coimhlintí a bhí tar éis an bonn a bhaint ó bhunluachanna na sibhialtachta
Eorpaí arís agus arís eile, moladh dhá thogra beartais ríthábhtacha sa téacs: gníomh
críochnúil polaitiúil a dhéanamh de choincheap na cónaidhme Eorpaí, agus gan idirdhealú a
dhéanamh a thuilleadh idir páirtithe coimeádacha agus forásacha ar bhonn a gclár beartas
intíre, ach idirdhealú a dhéanamh orthu de réir ar chláraigh nó nár chláraigh siad leis an
togra cónaidhme Eorpach.2

Cónaidhmeachas, feidearálachas agus feidhmiúlachas i gcomhair Aontú na hEorpa
Ní mar a chéile a bhí na modhanna go léir ar baineadh úsáid astu i bpróiseas aontaithe na
hEorpa áfach. Ní raibh an feidearálachas, an cur chuige ab fhearr le Spinelli, ach ar cheann de
na trí mhórghné a bhí ina mbunús do phróiseas an lánpháirtithe, agus ar phléigh Spinelli leo
ag amanna ar leithligh.

 Rinneadh foráil sa Chónaidhmeachas i gcomhair aontuithe idir stáit chun an
comhoibriú ba láidre agus ab fhéidir a bhaint amach, ach gan tionchar a imirt ar an
gceannasacht náisiúnta. Bheadh ar Bhallstáit cinntí a dhéanamh d’aon toil.

 San Fheidearálachas, a raibh snáithe iomadúla ann, féachadh le coincheap na
náisiúnstát a shárú, náisiúnstáit ba chúis leis an gcoimhlint a bhí fós ar siúl san Eoraip,
agus cónaidhm Eorpach a bhunú a mbeadh a ceannasacht féin aici.

 Ba é bunús an Fheidhmiúlachais gur phróiseas ba ea an lánpháirtiú a bhí le cur i gcrích
de réir a chéile, trí cheannasacht a aistriú de réir a chéile i réimsí ar leith.
Ba é sin an múnla a ghlac Jean Monnet agus Robert Schuman.3

Parlaimint na Saoránach don Eoraip
Ag Comhdháil na hEorpa i mí na Bealtaine 1948, a raibh Winston Churchill ina chathaoirleach
uirthi, ba é an cur chuige cónaidhmeach a bhí i réim cé gur tháinig an feidhmiúlachas chun
tosaigh ina dhiadh sin.  Ba ar an mbonn sin a forbraíodh na hInstitiúidí Eorpacha, in ainneoin
a raibh súil ag Spinelli leis.  Bhí an feidearálach Iodálach ar cheann de na chéad daoine a
d’aithin na srianta a bhí leis an ról comhairliúcháin a bhí glactha ag na tionóil
pharlaiminteacha. Thuig sé freisin an tábhacht a bhain le vóta na ndaoine ó thaobh
bunreacht Eorpach a ghlacadh agus ó thaobh an chumhacht pharlaiminteach a dhlisteanú ar
chaoi éigin.

Bhí Eoraip na ndaoine ar cheann de phríomhaidhmeanna Spinelli fós. Chun an aidhm sin a
bhaint amach, bhí gá le hathchóirithe institiúideacha a leagfadh béim ar Pharlaimint Eorpach
a thoghfaí trí vótáil chomhchoiteann dhíreach agus a mbeadh ról buan bunreachtúil aici.  Ba
léir freisin do Spinelli cén chaoi na hathchóirithe sin a bhaint amach – tríd an gCoimisiún
Eorpach.

Ról an Choimisinéara (1970-1975)
Agus é ag tagairt ina Diario europeo (Dialann Eorpach) dá cheapachán mar Choimisinéir
Eorpach a bhí freagrach as an mbeartas tionsclaíoch, as forbairt taighde agus teicneolaíochta
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agus as an Ionad Comhpháirteach Taighde, léirigh Spinelli go raibh dearcadh deimhin aige ar
a ról:  ‘In imeacht na gceithre bliana seo romhainn beidh orm rud éigin a dhéanamh don
Eoraip, tar éis dom an oiread sin cainte a dhéanamh air. Anois nó choíche.’4

Ceist lárnach fós ó thaobh an athchóirithe de ba ea soiléiriú a dhéanamh ar dhualgais an
Choimisiúin, Chomhairle na nAirí, agus na Parlaiminte, agus ar an gcaidreamh idir na
hInstitiúidí sin.  Thabharfaí ról an chomhlachta fhornáisiúnta par excellence don Choimisiún,
agus dhéanfadh sé idirghábháil idir an dá institiúid eile Comhphobail. Chun an sprioc sin a
bhaint amach, chuaigh Spinelli i dtreo na smaointeoireachta cónaidhme, agus tuiscint aige
go mbeadh am de dhíth chun Aontas Eorpach a bhunú. I dtosach, thug Spinelli tacaíocht do
phlean Pompidou,5 plean d’aontas polaitiúil Eorpach a cheap Uachtarán na Fraince, inar
ceadaíodh an fornáisiúnachas i gcás comhphointí áirithe; chinn sé ina dhiaidh sin, áfach, a
phlean féin do chónaidhm Eorpach a mholadh.6

Dréacht-athchóiriú na nInstitiúidí Eorpacha
Bhí tábhacht ag baint leis an dréacht seo, ar míníodh é don Choimisiún i dtús agus don
Ghrúpa Sóisialach i bParlaimint na hEorpa ina dhiadh sin, mar go raibh bua na nuálaíochta
ann.

Ba iad na príomhphointí a pléadh i ndréacht Spinelli ná: cumhachtaí an Choimisiúin agus na
Comhairle a neartú, mar aitheantas gur chreat a bheadh in CEE d’aon chineál aontais
pholaitiúil sa todhchaí; prionsabal na comhchinnteoireachta a thabhairt isteach idir an
Chomhairle agus an Pharlaimint maidir le cúrsaí reachtacha agus buiséadacha; an
Pharlaimint a thoghadh trí vótáil chomhchoiteann dhíreach le hionadaíocht chionmhar, agus
rialtas Eorpacha a bhunú a bheadh neamhspleách ar rialtais náisiúnta.

Plean uaillmhianach ba ea é agus tá cuid dá phointí, a glacadh níos faide anonn, ina ngnéithe
lárnacha de chreat institiúideach an Aontais Eorpaigh sa lá atá inniu ann. Mar sin féin, áfach,
ba phlean ró-nuálach a bhí ann le go nglacfadh an Pharlaimint agus an Coimisiún é
láithreach.

Glacadh na dtoghchán díreach agus éirí as Spinelli ón gCoimisiún
Tharraing cruinniú Pháras i 1972 agus cruinniú Chóbanhávan i 1973 aird ar na
contrárthachtaí a bhí ann fós in CEE.  Cé go raibh tuiscint ann go raibh géarghá le
hathchóirithe fónta, bhí easpa gnímh ann freisin maidir le cinntí éifeachtacha a ghlacadh, ní a
tharraing amhras ar chóras an Chomhphobail.

Ag cruinniú eile i bPáras, tugadh ceadú an vótáil dhíreach a ghlacadh agus glaoch a
dhéanamh ar thuarascáil maidir le hAontas Eorpach a bhunú.  D’iarr Spinelli ar an gCoimisiún
páirt a ghlacadh i ndréachtú na tuarascála, agus glacadh lena iarratas. Bhí sé sin ar cheann de
na héachtaí ba mhó a rinne sé i gcaitheamh a thréimhse mar Choimisinéir.  I ngeall ar
chinneadh na Comhairle Eorpaí na chéad toghcháin Eorpacha a reáchtáil, i mí na Bealtaine
1976 chinn Spinelli eirí as chun gníomhú mar leasaitheoir san Institiúid ina raibh an mhuinín
ba mhó aige – Parlaimint na hEorpa.

Luathghníomhaíochtaí parlaiminteacha (1976-1979)
Parlaimint bhunreachtúil don Aontas Eorpach
Ba é taoscadh na farraige in aistear polaitiúil agus daonna Spinelli é dul isteach i bParlaimint
na hEorpa.  Chun áit a fháil sa Pharlaimint, ag brath ar thogcháin dhíreacha 1979, bheadh air
páirtí a aimsiú a thabharfadh tairiscint dó seasamh mar chomhalta náisiúnta parlaiminte. I
1976, ba iad parlaimintí na mBallstát fós a cheap na toscairí Eorpacha.  Ba é sin an
phríomhchúis ar fhill sé ar Pháirtí Cumannach na hIodáile (PCI), páirtí ónar díbríodh é i 1937.
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Toisc gur toghadh é go Teach Teachtaí na hIodáile, ceapadh Spinelli ina thoscaire Eorpach in
Iúil 1976, mar chomhalta neamhspleách den Ghrúpa Cumannach.

Arís eile, chinn Spinelli tosú ar a phost agus cuspóirí cruinne, soiléire aige.  D’aithin sé go
raibh ríthábhacht le ról na Parlaiminte, á rá gurbh í ‘an institiúid a raibh an neamhspleáchas
ba mhó aici ar chinntí rialtais, an institiúid a raibh an inniúlacht ba mhó inti chun grúpaí
trasnáisiúnta d’fhórsaí polaitiúla a fhorbairt, an institiúid a raibh an spiorad Eorpach ba
dhaingne inti, agus an institiúid a rinne an glaoch ba láidre ar theorannú ceannasachta
náisiúnta agus ar chur chun cinn na forbartha fornáisiúnta.’7 Ar na cúiseanna sin, ba í an
Pharlaimint an institiúid ab oiriúnaí do chur i bhfeidhm an phróisis lánpháirtithe.  Ba é an
phríomhaidhm fós ná ról comh-comhlachta a chur in ionad ról treorach institiúideach a bhí
aici.8 Ar aon chaoi, dhéanfaí dlisteanú ar an ról seo, ar deireadh, le toghcháin dhíreacha
1979.

Agus é ina chomhaltal de trí choiste (Gnóthaí Polaitiúla, Buiséid, agus Gnóthaí
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta), thosaigh Spinelli ar a chéad téarma parlaiminteach ag
ullmhú don am a rachadh sé i mbun gnímh, agus é ina fheisire tofa Eorpach, ar an athchóiriú
ba ghá le bunreacht Eorpach a dhréachtú.

Saol don Eoraip
I Márta 1979, chuir Spinelli litir chuig Enrico Berlinguer, Ard-Rúnaí an Phairtí Chumannaigh
(PCI), ag iarraidh air go neamhbhalbh go ligfí dó a bheith ina iarrthóir do Pharlaimint na
hEorpa sna chéad toghcháin dhíreacha an 10 Meitheamh. Scríobh sé:

‘Cuimhnigh gur mhaith liom mo shaol a chríochnú agus mé ag troid ar son na hEorpa,
agus dá bharr níor mhaith liom an deis a chailleadh dul go dtí Parlaimint thofa na hEorpa.
Sílim gur féidir liom glacadh leis go gcuirfidh tú ar liostaí do pháirtíse mé, toisc gur chun
do leasa féin a bheadh sé freisin.’9

Dheimhnigh PCI go gcuirfí Spinelli ar a chuid liostaí agus toghadh é ina dhiaidh sin i
dtoghchlár na hIodáile thiar-thuaidh (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia).10

Club an Chrogaill agus an Dréachtchonradh ar an Aontas Eorpach
Vóta na parlaiminte i gcoinne nós imeachta buiséadach 1980
Roinnt míonna i ndiaidh na dtoghchán, tháinig an deis le brú a chur ar an bParlaimint i dtreo
athchóiriú.  Agus é ceaptha ina leaschathaoirleach ar an gCoiste um Buiséid, bhain Spinelli
éacht polaitiúil amach sna díospóireachtaí parlaiminteacha ar bhuiséad 1980.11 Agus
cáineadh á dhéanamh aige ar an mbuiséad sin, thug Spinelli le fios nach raibh i gceist le
meoin na Parlaiminte ach nósmhaireacht, agus go raibh an Chomhairle tar éis neamhaird a
dhéanamh de thuairimí na Parlaiminte, agus ar an gcaoi sin chuir sé ina luí ar fhormhór na
bhFeisirí vótáil i gcoinne an téacs.

‘Anois, labhraím le mo chomhghleacaithe sa Pharlaimint, agus impím orthu machnamh a
dhéanamh ar an ngá atá leis an gComhphobal seo s’againne a athrú.  Níl ach dhá ionad
tola polaitiúla ann ar féidir leo an fhreagracht a ghlacadh maidir le pleananna um
athchóiriú a dhréachtú, agus maidir le hiarraidh ar pharlaimintí náisiúnta na pleananna sin
a dhaingniú.  Má dhéanann na rialtais é, is Eoraip na dteorainneacha a bheidh againn... De
rogha air sin, beidh ar an bParlaimint a thuiscint, mar ionadaí ar na saoránaigh a rinne í a
thogadh, gur fuithise atá sé athchóirithe institiúideacha a mholadh a bheidh in ann an
Comhphobal a thógail amach as an tsáinn seo.’12
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Ba bheart siombaileach é sin nach raibh aon tionchar teicniúil aige, ach ba ar an gcúis sin a
tharraing sé aird ar an mbréagnú a bhí ann idir Parlaimint a raibh dlisteanacht aici ó vóta na
ndaoine, agus easpa cumhachta na Parlaiminte sin i gcóras an Chomhphobail.  Bhain an
beart sin siar as an bParlaimint, agus thuig sí den chéad uair go mbeadh uirthi dul i mbun
gnímh má bhíothas chun athchóiriú a bhaint amach.

Club an Chrogaill
Lean an díospóireacht ar an athchóiriú ar aghaidh, idir na Feisirí, fiú taobh amuigh de dháil
na Parlaiminte.  D’fhonn feasacht a chur chun cinn i measc a gcomhghleacaithe, agus chun
plé a dhéanamh ar athchóirithe institiúideacha agus ar an ngá a bhí le meitheal ad hoc lena
bhforbairt, dúirt Spinelli, i litir a scríobh sé an 25 Meitheamh 1980:

‘Má tá comhghleacaithe ann a chreideann, cosúil liomsa, gur róthábhachtach athchóiriú
na n-institiúidí lena fhágáil faoi chúram na státairí agus na dtaidhleoirí, ba mhór agam dá
bhféadfaidís an litir seo a fhreagairt agus a dhearbhú go bhfreastalóidh siad ar chruinnithe
ina bhféachfaimid le chéile ar bhealaí chun ról a thabhairt don Pharlaimint sa bheart
seo.’13

Ag an tús ghlac ochtar Feisirí leis an togra, agus chruinnigh siad le chéile tráthnóna an 9 Iúil
1980 le haghaidh cainteanna sa bhialann Au Crocodile in Strasbourg.14 Laistigh de roinnt
míonna, tháinig méadú mór ar an ngrúpa a raibh Spinelli i gceannas air, ar ar tugadh Club an
Chrogaill mar gheall ar an áit ina raibh an chéad chruinniú.  D’oibrigh comhaltaí an ghrúpa go
tréan chun tairiscint i gcomhair rún maidir le meitheal ad hoc a bhunú ‘a bheadh freagrach
as moltaí maidir le staid reatha agus forbairt an Chomhphobail amach anseo’.15 Shínigh 180
Feisire an tairiscint, a cuireadh síos ag páirtséisiún iomlánach Iúil 1981, agus a glacadh an 9
Iúil.16 Ar deireadh, mar sin, chomhlíon Club an Chrogaill, a ndearna Spinelli tagairt dó ina
dhíospóireacht,17 a ghealltanas, trí bhealach a leagan amach don Dréachtchonradh ag bunú
an Aontais Eorpaigh.

Rún maidir le seasamh Pharlaimint na hEorpa
Thosaigh an Coiste Idirinstitiúideach ar a chuid oibre i mí Eanáir 1982 agus ceapadh Alterio
Spinelli ina rapóirtéir-comhordaitheoir air. An chéad tasc ba ea tuarascáil a dhréachtú ar
sheasamh Pharlaimint na hEorpa maidir le hathchóiriú na gConarthaí agus a raibh bainte
amach ag an Aontas Eorpach.18 Chuir Spinelli an tuarascáil, arbh í a príomhsprioc
aidhmeanna an choiste a léiriú, i láthair an 5 Iúil 1982 le linn an tseisiúin iomlánaigh:

‘Is éard atá in easnamh orainn ná córas institiúideach Eorpach fónta inar féidir comhthoil
pholaitiúil a dhéanamh den tuairimíocht choiteann trí chomhiarracht a dhéanamh teacht
ar na comhréitigh is gá.’

Má bhíothas chun leanúint ar aghaidh ar bhóthar an athchóirithe, ba ríthábhachtach go
ndéanfaí comhthoil a chothú.  Comhartha a bheadh i vóta i bhfábhar an rúin ar ‘tús troda
polaitiúla daonlathaí a bheadh ann le haghaidh Eoraip na 1980idí, le haghaidh Eoraip a
d’fhorbair na hEorpaigh, i gcomhair na nEorpach’.  Glacadh an rún le 258 vóta i gcoinne 35,
le 23 staonadh.19

An Dréachtchonradh
Tar éis dó seasamh na Parlaiminte a ghlacadh, lean an Coiste Institiúideach lena chuid oibre
ar feadh bliana ar thogra a dhréachtú i gcomhair rún ‘ar shubstaint an réamh-
dhréachtConartha ag bunú an Aontais Eorpaigh’. Cuireadh na torthaí i láthair na Parlaiminte
an 13 Meán Fómhair agus glacadh iad an lá dár gcionn.20 Tar éis don Pharlaimint é a
fhormheas, pléadh an réamhdhréacht i seomra tionóil Parlaiminte an 14 Feabhra 1984.21
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Ba 87 n-airteagal a bhí sa Dréachtchonradh a raibh sé mar aidhm leis cur leis na conarthaí a
bhí ann cheana ag bunú na gComhphobal Eorpach, agus na conarthaí sin a leasú, i dtaca leis
na hinstitiúidí, agus i dtaca le bainistíocht beartas agus airgeadais. Ina theannta sin, féachadh
ann le spriocanna, modhanna gníomhaíochta agus cumhachtaí (inniúlachtaí) an Aontais
Eorpaigh a shocrú. Chuir an rún coincheap an Aontais Eorpaigh i láthair, aontas a raibh
pearsantacht dhlíthiúil aige. Leag sé béim ar an smaoineamh go mbeadh ról gníomhach ag
saoránaigh na hEorpa sa chinnteoireacht;  chumhdaigh sé prionsabal na coimhdeachta, a
ndéanfaí cumhachtaí a roinnt idir an tAontas agus na Ballstáit dá réir, agus leagadh béim ann
an athuair ar thosaíocht dhlí an Aontais Eorpaigh ar dhlí na mBallstát.22

Maidir le cuspóirí an Aontais, dhírigh an coiste go háirithe ar: dheireadh a chur le
héagothromaíochtaí réigiúnach; oidhreacht chomhshaoil agus chultúir a chosaint; taighde
eolaíoch a spreagadh d’fhonn saol na nEorpach a fheabhsú; dul chun cinn eacnamaíoch a
dhéanamh faoi chuimsiú saormhargadh inmheánach; cobhsaíocht airgeadra a chinntiú;
caidreamh eachtrach a chur chun cinn; saorghluaiseacht daoine agus smaointeoireachta;
cearta an duine a chosaint agus a fhorbairt.

Chun na spriocanna sin a bhaint amach, bhí comhghníomh na n-Institiúidí Eorpacha de dhíth.
Ba ghá freisin cumhachtaí a athchothromú trí chur le neart an na Parlaiminte agus an
Choimisiúin, agus ina theannta sin níor mhór priosabal an chomhoibrithe a bheith ann idir na
Ballstáit trí mheán na Comhairle.

Ag deireadh an chur i láthair, ghlac an Pharlaimint, le 237 vóta i gcoinne 31 le 43 staonadh,
an Dréachtchonradh ‘curtha faoi bhráid ag an gCoiste um Ghnóthaí Institiúideacha, a
bunaíodh ar thaithí 30 bliain de ghníomhaíochtaí Comhphobail, agus ar an bhforógra atá de
dhíth le dul chun cinn a dhéanamh ar leibhéal na haontachta atá ann anois’.23

Oidhreacht pholaitiúil Altiero Spinelli
D’ainneoin fhormheas na Parlaiminte, de réir a chéile cuireadh an dréacht-chonradh faoi
choim sa díospóireacht idirinstitiúideach. Arís eile, bhí bua na nuálaíochta i ngníomhaíocht
pholaitiúil Spinelli rófhorásach don tréimhse úd, agus ní fhéadfaí toradh a bhaint as
láithreach. Tharla nach raibh athbhreithniú na gconarthaí a cumhdaíodh san ionstraim
Eorpach Aonair sásúil maidir lenar moladh i ndréachtchonradh an Choiste um Ghnóthaí
Institiúideacha, a chomhordaigh an Feisire Iodálach.

‘A dhaoine uaisle, nuair a vótálamar ar dhréachtchonradh an Aontais, luaigh mé
gearrscéal de chuid Hemmingway libh faoi iascaire a ghabhann an t-iasc is mó dá shaol,
ach itheann na siorcanna an t-iasc, sa chaoi nach mbeireann sé ach na cnámha abhaile
leis. Anois táimidne tagtha abhaile freisin, agus gan ach cnámha an éisc linn. Ní haon chúis
é seo nach leanfaimis leis an troid.  Caithfidh muid a bheith réidh chun dul amach arís, le
gléas níos fearr chun an t-iasc a ghabháil agus a shábháil ó na siorcanna.’24

Fuair Altiero Spinelli bás sa Róimh an 23 Bealtaine 1986.  Ní bhfuair sé an deis agus é beo le
haitheantas a fháil do leithne a smaointeoireachta agus a ghníomhaíochta polaitiúla.  Bhí
nod ann i gcinnnteacht a urlabhra, áfach, go raibh a fhios aige go dtabharfaí an t-aitheantas
sin dó luath nó mall. Agus b’in mar a bhí. 30 bliain i ndiaidh ghlacadh an Dréachtchonartha,
creidtear go raibh tionchar ríthábhachtach ag Alterio Spinelli, agus ag an obair a
chomhordaigh sé ar an gCoiste um Ghnóthaí Institiúideacha, ar phróiseas forbartha an
Aontais Eorpaigh.
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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 Meán Fómhair 2016, Lucsamburg © an tAontas Eorpach
2016.
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