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BEARTAS CUMARSÁIDE

Tá bunús dlí leis an ngá atá le cumarsáid éifeachtach i gCairt um Chearta Bunúsacha
an Aontais Eorpaigh (an Chairt), faoina ráthaítear an ceart atá ag gach saoránach
go gcuirfí ar an eolas iad faoi shaincheisteanna AE. Tá forbairt déanta ag institiúidí
AE ar roinnt uirlisí agus seirbhísí chun fanacht i dteagmháil leis an bpobal agus é a
chur ar an eolas. Ó seoladh é go foirmiúil in 2012, leis an Tionscnamh Eorpach ó
na Saoránaigh lamháladh do na saoránaigh a bheith níos rannpháirtí go díreach i
reachtaíocht nua agus i saincheisteanna AE.

BUNÚS DLÍ

Níl aon fhorálacha ar leith maidir leis an mbeartas cumarsáide le fáil i gConarthaí AE.
Mar sin féin, tá an stádas dlíthiúil céanna ag an gCairt, atá ina ceangal dlí faoi Chonradh
Liospóin, is atá ag na Conarthaí. Cuirtear creat comhchoiteann ar fáil leis an gCairt
d’institiúidí uile AE chun a bhfuil bainte amach ag AE a nascadh le bunluachanna AE
nuair a dhéantar cumarsáid leis an bpobal i gcoitinne. I measc na n-airteagal ábhartha
sa Chairt tá Airteagal 11 (an tsaoirse tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, mar
aon le saoirse agus éagsúlacht na meán), Airteagal 41 (an ceart éisteacht a fháil agus
an ceart rochtain a fháil ar dhoiciméid a bhaineann leat féin), Airteagal 42 (an ceart
rochtain a fháil ar dhoiciméid de chuid institiúidí AE) agus Airteagal 44 (an ceart achainí
a dhéanamh). Ós rud é nach bhfuil aon bhunús dlí ar leithligh do bheartas cumarsáide
sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), ní foláir d’aon ghníomhaíocht
a dhéantar sa réimse sin ar leibhéal AE a bheith i gcomhréir le hAirteagal 352 CFAE.

CUSPÓIRÍ

Tá sé de dhualgas ar AE na cinntí agus na gníomhaíochtaí a dhéanann sé a chur in iúl
do shaoránaigh AE agus do pháirtithe leasmhara eile. Tá sainfhoireann agus buiséid
shonracha ag institiúidí AE atá tiomnaithe chun déanamh deimhin de go bhfuil faisnéis
faoi AE ar fáil go héasca i dteanga a thuigeann an saoránach.
Agus rochtain ag saoránaigh AE ar fhaisnéis shoiléir, is é is fearr is féidir leo a gceart
chun bheith rannpháirteach i saol daonlathach an Aontais a fheidhmiú, inar cheart
cinntí a dhéanamh chomh hoscailte agus chomh gar do na saoránaigh agus is féidir,
i gcomhréir le prionsabail an iolrachais, na rannpháirtíochta, na hoscailteachta agus
na trédhearcachta. Is léiriú iad na doiciméid bheartais maidir leis an teachtaireacht a
d’eisigh an Coimisiún ar phróifíl ard an bheartais seo, atá bunaithe ar thrí phrionsabal:
— Éisteacht leis an bpobal, agus a gcuid tuairimí agus a gcúiseanna buartha a chur

san áireamh;
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— Míniú a thabhairt ar an gcaoi a ndéanann beartais an Aontais Eorpaigh difear do
shaol laethúil na saoránach;

— Nasc a chruthú le daoine go háitiúil trí labhairt leo ina suíomh náisiúnta nó áitiúil
féin, trí na meáin is fearr leo.

PRÍOMHTHIONSCNAIMH AGUS FORBAIRTÍ:

Ó 2001 ar aghaidh, rinneadh iarracht níos tréine ar straitéis chumarsáide chomhtháite
de chuid AE a chruthú, lenar eisigh an Coimisiún roinnt doiciméid bheartais
thábhachtacha maidir leis an gcumarsáid. Comhlánú a bhí sa mhéid sin ar
thairseach 2002 ‘Do Ghuth san Eoraip’, as ar tháinig an tairseach ‘Cloisimis uait’ i mí
na Samhna 2018, lena dtugtar deis do shaoránaigh, tomhaltóirí agus gnólachtaí ról
gníomhach a bheith acu sa phróiseas ó thaobh múnlú a dhéanamh de ar bheartas
an Choimisiúin. I mí Feabhra 2006, ghlac an Coimisiún a Pháipéar Bán maidir le
beartas cumarsáide Eorpaí, inar sainaithníodh cúig réimse gníomhaíochta a bhaineann
le comhpháirtíocht le hinstitiúidí eile, le rialtais agus leis an tsochaí shibhialta, inar
cuireadh béim ar a thábhachtaí atá sé an ceart um shaoráil faisnéise in AE a chur chun
cinn, inar moladh cairt Eorpach nó cód iompair maidir leis an gcumarsáid a fhorbairt.
Bíonn an Coimisiún agus an Pharlaimint i mbun cumarsáide leis na meáin, le
geallsealbhóirí agus leis na saoránaigh faoi shaincheisteanna ar chun leasa AE iad,
lena n-áirítear beartais agus gníomhaíochtaí AE, trí sheirbhísí éagsúla faisnéise a chur
ar fáil trína nArd-Stiúrthóireachtaí na Cumarsáide faoi seach féin. As measc na n-uirlisí
cumarsáide a úsáidtear tá suíomhanna gréasáin, cuntais meán sóisialta, saoráidí do
chuairteoirí, oifigí idirchaidrimh agus áitiúla i ngach Ballstát agus seirbhísí speisialta
do na meáin. Is iad seo a leanas na príomhuirlisí agus na príomhghníomhaíochtaí i
réimse beartais cumarsáide AE:
— lárionaid teagmhála dírí, amhail Lárionad Faisnéise Europe Direct, an Lárionad

Doiciméadachta Eorpach agus Ask EP. Is féidir le saoránaigh scríobh chuig na
hionaid teagmhála sin nó glaoch orthu chun na freagraí atá uathu a fháil;

— cumarsáid a dhéanamh faoin Eoraip trí EUROPA, suíomh gréasáin oifigiúil AE,
trí sheirbhís faisnéise teilifíse AE Europe by Satellite, trí Ionad Ilmheán na
Parlaiminte, lena gcumhdaítear na scéalta nuachta is déanaí ó Pharlaimint na
hEorpa agus lena ndéantar sruthú gréasáin ar dhíospóireachtaí parlaiminteacha
sa suí iomlánach agus ar chruinnithe coiste;

— cumarsáid a dhéanamh trí shuíomhanna gréasáin idirlín éagsúla de chuid
institiúidí AE, a seirbhísí preasa faoi seach agus a líonraí meán sóisialta éagsúla;

— An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh (féach thíos);

— An clár um an Eoraip ar son na Saoránach agus na gCeart agus na Luachanna
(féach thíos);

— an Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir leis an Eoraip a Chur i Láthair trí
Chomhpháirtíocht (féach thíos);
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— An suíomh gréasáin ‘Na nithe a dhéanann an Eoraip domsa’ agus an suíomh
gréasáin EUandME, mar aon leis an aip mhóibíleach ‘an Eoraip i do ghlac
agat’ (féach thíos);

— An feachtas faisnéise ‘Táim ag vótáil an iarraidh seo’ a sheol an Pharlaimint chun
eolas a roinnt leis na saoránaigh faoi na toghcháin Eorpacha i mí na Bealtaine 2019
agus iad a spreagadh chun vótála;

— Borradh a chur faoin gcumhdach ar ghnóthaí AE trí chomhoibriú a dhéanamh leis
na hardáin chlosamhairc agus na hardáin ar líne; e.g. an Líonra Raidió Eorpach
Euranet agus Euronews.

1. An clár um an Eoraip ar son na Saoránach agus an clár nua um Chearta agus
Luachanna
Tar éis iarrataí a dhéanamh ag cruinnithe na Comhairle Eorpaí in Tampere (1999) agus
Nice (2000) araon go mbeadh idirphlé níos oscailte ann leis an tsochaí shibhialta, ghlac
an Chomhairle Eorpach an chéad chlár gníomhaíochta Comhphobail chun saoránacht
ghníomhach AE a chur chun cinn i mí Eanáir 2004. Tar éis mhainneachtain thionscadal
an Bhunreachta don Eoraip, tháinig an clár ‘An Eoraip ar son na Saoránach’ ina dhiaidh,
ar mhaithe le saoránacht ghníomhach AE a chur chun cinn, clár a bhunaigh Parlaimint
na hEorpa agus an Chomhairle in 2006 don tréimhse 2007-2013 a raibh maoiniú
foriomlán EUR 215 mhilliún luaite leis. I mí na Nollag 2011, tar na meastóireachta
meántéarma ar an gclár in 2010, mhol an Coimisiún go leanfaí ar aghaidh leis an
gclár laistigh den chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile 2014-2020, ach go mbeadh
sé athchóirithe de bheagán. Ba é a bheadh mar phríomhchuspóir ag an gclár nua
ná ‘cuimhneachán a neartú agus acmhainneacht a fheabhsú don rannpháirtíocht
shibhialta ar leibhéal an Aontais’. Rinne an Chomhairle an clár nua ‘An Eoraip ar son na
Saoránach’ a ghlacadh go foirmiúil an 14 Aibreán 2014 le buiséad arbh ionann é agus
EUR 185.5 milliún, laghdú, dá bhrí sin, i gcomparáid leis an gclár roimhe sin agus leis an
togra bunaidh ón gCoimisiún. Faoin gclár ‘An Eoraip ar son na Saoránach’ 2014-2020
cuireadh cistiú ar fáil in dhá réimse théamacha: (1) Cuimhneachán Eorpach agus
(2) Rannpháirteachas Daonlathach agus Rannpháirtíocht Shibhialta. Rinneadh grúpa
Idirphlé Sibhialta a chur ar bun leis an gclár freisin, a thagann le chéile go rialta chun
plé a dhéanamh ar ábhair a bhaineann leis an gclár, lena chur chun feidhme agus leis
an scaipeadh ar a thorthaí, agus chun faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí beartais i
réimsí gaolmhara. Leis an meastóireacht a rinneadh ar chlár 2014-2020 tugadh chun
suntais an ról dearfach foriomlán a bhí aige i dtaobh rannpháirtíocht shibhialta agus
rannpháirteachas daonlathach a spreagadh fud fad AE.
An 30 Bealtaine 2018, d’fhoilsigh an Coimisiún a thogra le haghaidh rialachán
lena mbunaítear an Clár um Chearta agus Luachanna (2021-2027), a bheidh
cistithe faoi Chiste nua um Cheartas, Cearta agus Luachanna, le leithdháileadh
iomlán EUR 641.7 milliún. Tá sé d’aidhm leis go ndéanfar snáithe an chláir
nua ‘rannpháirteachas agus rannpháirtíocht na Saoránach’, a bhfuil buiséad
EUR 233 mhilliún beartaithe leis, a chur in ionad an chláir reatha ‘An Eoraip ar son na
Saoránach’, lena ndíreofar ar (1) mhéadú a dhéanamh ar thuiscint na saoránach ar
an Aontas, ar a chuid staire, a oidhreacht chultúrtha agus a éagsúlacht, agus (2) lena
ndéanfar malartú agus comhar idir saoránaigh na dtíortha éagsúla a chur chun cinn. An
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17 Nollaig 2020, thug an Pharlaimint a toiliú don chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile
agus tháinig sí ar chomhaontú sealadach leis an gComhairle maidir leis an gclár um
Chearta agus Luachanna (2021-2027). Beidh buiséad EUR 641.7 milliún ag an gclár,
le leithdháileadh EUR 912 mhilliún sa bhreis ar a uasmhéid.
2. An suíomh gréasáin Na nithe a dhéanann an Eoraip domsa agus an aip
mhóibíleach An Eoraip i do ghlac agat
Suíomh gréasáin idirghníomhach, ilteangach ar líne is ea ‘Na nithe a Dhéanann an
Eoraip Domsa’ a d’fhorbair Parlaimint na hEorpa, inar féidir faisnéis mhionsonraithe
a fháil ar an tionchar atá ag AE ar shaol na saoránach aonair agus ar phobail áitiúla.
Is féidir le húsáideoirí teacht go héasca ar fhaisnéis shonrach faoin méid atá AE a
dhéanamh dá réigiún, dá ngairm agus faoi aon ábhar spéise eile, amhail caithimh
aimsire. Cumhdaítear 1 400 ceantar agus tá fáil ar 1 800 nóta aonleathanaigh le léamh,
le roinnt nó le hathúsáid mar leathanaigh ar líne nó mar chomhaid PDF. Tá an suíomh
gréasáin eagraithe ina thrí phríomhchuid: (1) ‘I mó réigiún’, inar féidir le húsáideoirí
faisnéis a fháil faoina réigiún trí roghnú a dhéanamh ar an áit ina bhfuil cónaí orthu
nó ina n-oibríonn siad; (2) ‘I mo shaol’, inar féidir le húsáideoirí eolas a fháil faoin
gcaoi a n-imríonn AE tionchar ar shaincheisteanna amhail teaghlaigh, cúram sláinte,
taisteal agus cearta sóisialta; (3) ‘I bhfócas’, ina bhfuil rochtain ag úsáideoirí ar pháipéir
faisnéisithe maidir le beartais AE, le béim ar leith ar thuairimí an phobail agus ar
chúiseanna buartha agus ionchais na saoránach i leith ghníomhaíocht AE. Sa bhreis
air sin, tríd an aip ‘An Eoraip i do ghlac agat’, atá saor in aisce do na saoránaigh, tá
fáil ar fhaisnéis maidir le AE i 24 theanga agus is féidir é a chuardach, a roinnt agus
a phearsantú go héasca.
3. Ionstraimí rannpháirteacha eile AE
Áirítear ar ionstraimí rannpháirtíochta an Aontais Eorpaigh an tairseach ‘Cloisimis uait’,
lenar féidir páirt ghníomhach a ghlacadh i mbeartais an Aontais Eorpaigh a mhúnlú,
idirphlé leis na saoránaigh a dhéanamh le Coimisinéirí, sásra AE maidir le hIdirphlé
leis an Óige mar chuid de Straitéis Óige an Aontais Eorpaigh 2019-2027, chomh maith
le roinnt bealaí meán sóisialta.
4. An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh (TES)
Trí TES, a tugadh isteach faoi Chonradh Liospóin, tugtar guth níos láidre do
shaoránaigh AE, amhail ón 1 Aibreán 2012 ar aghaidh, tríd an gceart a thabhairt
dóibh a iarraidh go díreach ar an gCoimisiún tionscaimh bheartais nua a thabhairt
chun cinn. Tá sé ceaptha gné nua a chur le daonlathas AE, comhlánú a dhéanamh
ar shraith na gceart a bhaineann le saoránacht an Aontais, leathnú a dhéanamh ar an
díospóireacht phoiblí faoi bheartais AE agus méadú a dhéanamh ar rannpháirtíocht na
saoránach agus na sochaí sibhialta eagraithe i dtaca leis na beartais sin a mhúnlú, lena
gcabhraítear, dá bhrí sin, le fíorspás poiblí AE a thógáil. In 2011, ghlac an Pharlaimint
agus an Chomhairle togra le haghaidh rialachán ón gCoimisiún lena sainítear na
rialacha agus an nós imeachta lena rialaítear TES. Rinneadh na rialacha a thabhairt
cothrom le dáta i ndiaidh togra ón gCoimisiún in 2007, a ghlac an Pharlaimint agus an
Chomhairle an 17 Aibreán 2019. Tháinig na rialacha nua i bhfeidhm an1 Eanáir 2020.
Ní foláir do lucht eagraithe tionscnaimh ó na saoránaigh – coiste saoránach ar a bhfuil
seachtar saoránach AE ar a laghad a bhfuil cónaí orthu i seacht mBallstát éagsúla
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– an tionscnamh a chlárú leis an gCoimisiún sular féidir leo tosú ar ráitis a bhailiú ó
na saoránaigh. Bíonn bliain amháin ag an gcoiste chun an líon riachtanach sínithe
a bhailiú, nach foláir a bheith deimhnithe ag na húdaráis inniúla sna Ballstáit faoi
seach. Go dtí seo, tá an líon riachtanach sínithe faighte ag sé thionscnamh agus
iad curtha faoi bhráid an Choimisiúin (Right2Water, One of Us, Stop Vivisection, Ban
Glyphosate, Minority SafePack, agus End the Cage Age). D’eagraigh an Pharlaimint
roinnt éisteachtaí leis na hionadaithe ó na chéad chúig thionscnamh, agus tá freagra
faighte ag na tionscnaimh sin ón gCoimisiún lena leagtar amach a chonclúidí dlíthiúla
agus polaitiúla.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Bhí tionchar substaintiúil ag teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin ar obair institiúidí
AE, lenar neartaíodh ról Pharlaimint na hEorpa agus lenar cuireadh béim níos láidre ar
thorthaí a bhaint amach do shaoránaigh AE trí chinn-teoireacht níos cuíchóirithe agus
níos daonlathaí. Mar chomhlacht a thoghtar go díreach lena ndéantar ionadaíocht ar
shaoránaigh AE, tá freagracht shoiléir ar an bParlaimint léiriú a thabhairt ar an méid a
dhéanann AE agus cúiseanna buartha na saoránach a chur in iúl agus gníomhú dá réir.
Cé gur léir gur tháinig méadú ar bhraistint athmhuintearais na saoránach i leith an
Aontais, rud atá ina údar misnigh tar éis blianta de dheargnaimhdeas i leith AE a
tháinig as na géarchéimeanna airgeadais agus polaitiúla is déanaí, braistint is ea í atá
athraitheach, tá gá, dá bharr sin, le straitéisí agus le beartais chumarsáide iomchuí ar
leibhéal AE a bheith ann. Ní hé amháin go bhfuil rannpháirtíocht ghníomhach i gcur
le chéile na straitéisí agus mbeartas sin ar cheann d’oibleagáidí na Parlaiminte i leith
shaoránaigh AE, ach is chun a leasa féin atá sé sin freisin.
Sna tuarascálacha agus sna rúin uaithi, tá moltaí déanta go mion agus go minic ag
an bParlaimint chun feabhas a chur ar an gcaidreamh idir AE agus a shaoránaigh.
Sa  rún uaithi an 7 Meán Fómhair 2010, mar shampla, maidir le réimse poiblí Eorpach
a chruthú, mhol sí bealaí nithiúla chun cothú a dhéanamh ar rannpháirtíocht na
saoránach i ndíospóireachtaí ar shaincheisteanna AE, agus á chur i bhfáth aici a
ríthábhachtaí atá cumarsáid níos fearr ó rialtais, ó pháirtithe polaitiúla, ó ollscoileanna,
ó chraoltóirí seirbhíse poiblí agus ó institiúidí AE chun forbairt a dhéanamh ar
réimse poiblí Eorpach. Bhí roinnt Feisirí freisin rannpháirteach go gníomhach i
ndíospóireachtaí leis na saoránaigh agus d’fhreagair siad a gceisteanna ar an ardán
Debating Europe.
Tá spéis mhór freisin léirithe ag an bParlaimint in TES agus rannchuidigh sí go rathúil
le hionstraim den daonlathas rannpháirtíochta a bheadh níos inrochtana agus níos
saoráidí do na saoránaigh a dhéanamh dó. Mar shampla, i measc athruithe eile,
d’éirigh leis an bParlaimint laghdú a fháil ar líon íosta na mBallstát óna gcaithfidh
ráitis tacaíochta a theacht agus d’aistrigh sí fíorú na hinghlacthachta chuig céim an
réamhchláraithe. Rinne sí éileamh freisin ar fhorálacha a bheith ann lena lamhálfaí
do chónaitheoirí uile AE, gan beann ar a náisiúntacht, an ceart a bheith acu TES a
shíniú. Tá iarrtha go mion minic ag an bParlaimint go ndéanfaí nósanna imeachta TES
a shimpliú agus a chuíchóiriú agus go ndéanfaí a dtionchar a fheabhsú. Thairis sin,
in 2015, ghlac sí rún maidir le próiseas athbhreithnithe TES, inar iarr sí go mbeadh
ceanglais shimplithe cosanta sonraí ann agus go gcuirfí cistiú ar fáil chun tacú le
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heagrú TESanna. I mí Mheán Fómhair 2017, bunaithe ar iarrataí ón bParlaimint agus
ar chomhairliúchán poiblí, thíolaic an Coimisiún a thogra le haghaidh rialachán nua
maidir le TES, agus síníodh rialachán nua idir an Pharlaimint agus an Chomhairle
an 17 Aibreán 2019. I lár na bliana 2020, ghlac an Pharlaimint agus an Chomhairle
bearta sealadacha chun aghaidh a thabhairt ar éifeachtaí phaindéim COVID-19 ar
TES, lenar lamháladh leis an mbeart nua do shíneadh a chur le tréimhsí bailiúcháin
na dtionscnamh ó na saoránaigh.
Cuireann an Pharlaimint freisin faisnéis agus doiciméid ar fáil ar a suíomh gréasáin i
24 theanga oifigiúla uile AE, trína hardán Ionaid Ilmheán agus a preasoifig, agus ar
chainéil éagsúla na meán sóisialta. Ós rud é go bhfuil ról lárnach ag eagraíochtaí na
meán i dtaobh tuairimí a chomhroinnt, tacaíonn an Pharlaimint le cainéil éagsúla na
meán trí fhaisnéis fhíorasach, uirlisí agus saoráidí a chur ar fáil dóibh chun cabhrú leo a
gníomhaíochtaí a chlúdach. Déanann an phreasoifig faireachán freisin ar an gclúdach
a dhéanann na meáin agus ceartaíonn sí faisnéis bhréagach faoin bParlaimint.
Thairis sin, is féidir leis na saoránaigh cuairt a thabhairt ar an bParlaimint (in Strasbourg
agus sa Bhruiséil), ar an bParlamentarium (ionad cuairteoirí na Parlaiminte) agus ar
Áras Stair na hEorpa (iad araon sa Bhruiséil). Tá oifig idirchaidrimh amháin ar a laghad
ag an bParlaimint i ngach Ballstát agus tá ionad cuairteoirí ag cuid acu. Is é ról na n-
oifigí idirchaidrimh sin ná cabhrú leis na saoránaigh tuiscint a fháil ar Pharlaimint na
hEorpa, ar an méid a dhéanann sí agus ar cé dó a seasann sí, mar aon lena bheith
ina moil faisnéise atá saincheaptha do riachtanais áitiúla. Déanann siad amhlaidh trí
theagmháil leis na saoránaigh, le páirtithe leasmhara agus leis na meáin.
In 2019, choinnigh an Pharlaimint na saoránaigh ar an eolas faoi thoghcháin
Eorpacha na bliana sin agus an tábhacht a bhain leo do thodhchaí AE. Bhí an
feachtas cumarsáide institiúideach neamhpháirtíneach, agus reáchtáladh é chun
tacú le feachtais aonair na bpáirtithe agus na n-iarrthóirí. Ós rud é gur feachtas
neamhpháirtíneach a bhí ann, bhí sé dírithe ar an méid a bhí bainte amach ag AE
agus ag an bParlaimint agus ní ar an méid ba cheart dóibh a bhaint amach. Rinneadh
ardán (thistimeimvoting.eu) a sheoladh freisin i 24 theanga agus a thacaigh le hos cionn
150 000 saorálach sna Ballstáit uile, a chuir a n-ainmneacha chun cinn ar mhaithe
le tuilleadh saoránach a bheith rannpháirteach sna toghcháin agus iad a spreagadh
chun vótála. Rinneadh an pobal uile-Aontais together.europarl.europa.eu a dhéanamh
den ardán ina dhiaidh sin, lena lamháiltear do dhaoine fanacht i dteagmháil leis na
himeachtaí atá á n-eagrú ag an ardán agus ag an bParlaimint agus a bheith ar an
eolas ina leith. Thairis sin, reáchtálann an Pharlaimint na cláir oideachais Scoil an
Ambasadóra agus Euroscola chun cabhrú le heolas ar dhaonlathas agus luachanna
AE a fheabhsú. Leis an gclár Euroscola ar líne, is féidir le daltaí meánscoile ról a imirt
go hidirghníomhach i bpróiseas cinnteoireachta an Aontais mar Fheisirí. Ar deireadh,
sa bhreis ar an suíomh gréasáin ‘Na nithe a dhéanann an Eoraip dom’ agus an aip ‘an
Eoraip i do ghlac agat’, úsáideann an Pharlaimint raidhse mór d’ardáin meán sóisialta
chun idirghníomhú le saoránaigh.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52017PC0482
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52017PC0482
http://www.europarl.europa.eu/visiting/ga/brussels/parlamentarium
http://www.europarl.europa.eu/visiting/ga/brussels/house-of-european-history
https://together.europarl.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/ga
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/ga
https://www.europarl.europa.eu/euroscola/ga/home.html
https://www.europarl.europa.eu/euroscola/ga/at_a_glance.html
https://www.what-europe-does-for-me.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/press-room/20190111IPR23213/europe-in-the-palm-of-your-hand-launch-of-a-citizens-app
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/press-room/20190111IPR23213/europe-in-the-palm-of-your-hand-launch-of-a-citizens-app
https://www.europarl.europa.eu/external/html/socialmediaataglance/default_ga.html

	Beartas cumarsáide
	Bunús dlí
	Cuspóirí
	Príomhthionscnaimh agus forbairtí:
	Ról Pharlaimint na hEorpa


