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Is ceannairí sinn i Sinn Féin. Seasaimd ar son an rud 
atá ceart, glacaimid rioscaí ar son na síochána agus 
tugaimid na daoine sin atá i gcumhacht chun cuntais. 
Coinnímid ár bhfocal agus déanaimid beart de réir 
ár mbriathair. Chuaigh ceathrar FPE láidir Sinn Féin 
chun na hEorpa chun troid ar son leas na hÉireann. 
Caithfidh ár bhFeisirí leanúint ar aghaidh leis an troid 
sin – ar son an phobail, ar son gnáthdhaoine oibre 
agus ar son teaghlach.

Bhí FPEanna Shinn Féin ar son Chomhaontú Aoine an 
Chéasta agus leasanna na hÉireann in aghaidh chlár 
oibre na dTóraithe maidir leis an mBreatimeacht. 
Bhí muid chun tosaigh ag moladh Stádas Speisialta 
Ainmnithe do Thuaisceart na hÉireann laistigh den 
Eoraip - beartas a bhfuil glacadh leis go forleathan 
anois.

D’éirigh le Foireann Sinn Féin seasamh leis na bainc 
agus thug aghaidh ar na creach-chistí, throid siad go 
dian i gcoinne muirir uisce agus in aghaidh an ídithe 
ar ár neodracht agus d’éiligh siad infheistíocht do 
cheantair tuaithe in Éirinn.

Is mian le Sinn Féin Éire chothrom agus rathúil a 
fheiceáil.

Níor chóir go ndéanfadh aon duine a théann amach 
ag obair gach lá, nó a gcaithfidh sé / sí fanacht sa 
bhaile de bharr míchumais nó toisc go bhfuil siad ag 
tabhairt aire do dhaoine eile, streachailt chun a mbillí 
a íoc nó díon a choinneáil thar a gceann. 

Níor chóir go mbeadh aon duine scothaosta ina luí go 
míshuaimhneach ar thralaí ospidéil nuair a bhíonn sé 
go dona tinn.

Níor chóir go mbeadh ar aon duine dul chuig na 
cúirteanna chun troid ar son a gcearta.

Níor chóir go mbeadh eagla ar aon duine sa bhaile nó 
sa phobal.

Ní ghlacfaimid leis

Táimid ag troid ar ais

Ba mhian linn athrú radacach san Eoraip agus 
tuilleadh cumhachta tugtha ar ais do na Ballstáit.

Ba mhaith linn neodracht na hÉireann a aithint 
agus a chosaint.

Is mian linn gníomh láidir a dhéanamh maidir le 
hathrú aeráide ach táimid ag cur i gcoinne cánacha 
carbóin.

Is mian linn tacaíocht a thabhairt do na ceantair 
tuaithe in Éirinn gan aon phobal fágtha taobh ar gcúl. 

Seasfaidh muid suas do leasanna na hÉireann san 
idirbheartaíocht maidir leis an mBreatimeacht agus 
creidimid gurb é seo an t-am d’Aontacht na hÉireann.

Déanfaidh Sinn Féin troid ar do shon

Beidh Sinn Féin ag troid ar son do phobail.

Beidh Sinn Féin ag troid ar son na hÉireann.

Mary Lou McDonald TD
UACHTARÁN SHINN FÉIN

RÉAMHRÁ
LITIR Ó UACHTARÁN AN PHÁIRTÍ
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An Breatimeacht
Ní thiocfaidh aon mhaitheas d’Éirinn as an 
mBreatimeacht.

In 2016 vótáil tromlach na ndaoine sa Tuaisceart 
chun fanacht agus go bhfanfaidh an tír iomlán san 
AE le chéile.

Ní theastaíonn an Breatimeacht agus tá sé 
á bhrú ar ár ndaoine, ár ngnóthaí agus ar 
na príomhearnálacha den gheilleagar agus 
éiginnteacht agus éagobhsaíocht a chruthú dá 
bharr.

Ag aithint ár gcúinsí speisialta agus uathúla, 
agus go bhfuil próiseas síochána again a bhfuil 
Comhaontú Aoine an Chéasta mar bhunús leis le 
breis agus fiche bliain anuas, ghlac Sinn Féin le 
beartas ag éileamh ‘Stádas Speisialta Ainmnithe’ 
don Tuaisceart.

Ní féidir linn glacadh le heisiamh ón aontas 
custaim nó ón margadh aonair.

Ní féidir linn filleadh ar theorainneacha an ama 
atá caite.

Ceann de na siombailí is mó dár síocháin ná an 
teorainn dhofheicthe a chuir go mór le comhtháthú 
sóisialta agus le comhtháthú eacnamaíoch ár 

n-oileán.

Tacaíonn Sinn Féin leis an gComhaontú 
Aistarraingthe - leis an gcúltaca - mar dhíogha ar 
an mBreatimeacht, a dhéanfaidh poist agus trádáil 
a chosaint agus a chuirfidh cosc ar theorainn 
chrua.

Ag obair le Pobail Teorann i gcoinne Brexit, le 
feirmeoirí agus gnólachtaí, le gníomhaithe cearta 
daonna, grúpaí ban, eagraíochtaí óige agus mac 
léinn, chuidigh Sinn Féin le tionchar a imirt ar an 
idirbheartaíocht faoin mBreatimeacht laistigh de 
Pharlaimint na hEorpa agus chuir sé leasanna na 
hÉireann agus Comhaontú Aoine an Chéasta i lár.

Tá tosaíocht déanta againn den AE a bheith tiomanta 
i gcónaí do mhaoiniú leanúnach trasteorann.

SA TRÉIMHSE ATÁ LE TEACHT:
■ Déanfaimid iarracht a chinntiú go roghnaíonn an tuaisceart 

ionadaithe a léiríonn tuairimí formhór na ndaoine ar mian leo 
fanacht laistigh den AE;

■ Déanfaimid iarracht a chinntiú go mbeidh bealach ann chun 
aontacht Éireannach atá leagtha amach i gComhaontú Aoine 
an Chéasta a léiriú mar bhealach chun dul isteach san AE arís;

■ Lorgóimid tacaíocht AE don aontacht trí chur chuige a thugann 
tosaíocht do rialacha trasteorann, do chaighdeáin, do chearta, 
agus do chomhtháthú sóisialta agus eacnamaíoch.

Achoimre Fheidhmeach
Tá foireann Feisirí Shinn Féin mar chuid den ghrúpa Clé Aontaithe Eorpach/ Clé Ghlas Nordach (GUE / NGL) i 
bParlaimint na hEorpa. Is é an rud a n-aontaíonn an grúpa seo de 52 Feisire Eorpach faoi ná an fhís a bhaineann 
le Eoraip atá cothrom, inbhuanaithe agus síochánta go sóisialta, bunaithe ar dhlúthpháirtíocht idirnáisiúnta.
Oibríonn FPEanna Shinn Féin le chéile sa Pharlaimint ag troid ar son cearta oibrithe, seirbhísí poiblí agus 
Eoraip chothrom agus dhaonlathach.
I gcodarsnacht leis sin, baineann Fianna Fáil agus Fine Gael leis na grúpaí EPP den eite dheis agus ALDE atá 
ag iarraidh cumhacht láraithe Superstate a chruthú san Eoraip i bhfad ó ghnáthdhaoine. Tá rún daingean ag 
na grúpaí seo freisin arm AE a chruthú le níos mó caiteachais mhíleata seachas infheistiú chun dul i ngleic 
leis an gcostas maireachtála agus seirbhísí poiblí ar ardchaighdeán a sholáthar. Is tacadóirí leis an déine iad 
agus tá leasanna corparáideacha i gceist leo.
Diúltaíonn Sinn Féin do bhreis míleatú agus caiteachas gaolmhar agus déanfaidh sé troid ar son na 
ngnáthdhaoine.
Is trí vótáil do Sinn Féin go bhfaigheann tú Feisirí inchreidte agus éifeachtacha a dhéanfaidh troid ar son 
leasanna ghnáth-mhuintir na hÉireann san Eoraip, a thabharfaidh dúshlán do leasanna dílsithe agus do 
dhaoine a bhfuil an chos istigh acu agus a oibreoidh ar son an Aontais Eorpaigh atá leasaithe go mór agus go 
forchéimnitheach.
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Aontacht na hÉireann 
a chur chun cinn  
Chruthaigh géarchéim an Bhreatimeachta 
neamhchinnteacht pholaitiúil nach bhfacthas 
riamh roimhe ar fud an oileáin ar fad. Ní ceart 
saoránaigh Éireannacha ó thuaidh a vótáil chun 
fanacht a tharraingt amach as an AE i gcoinne a 
mianta. Leagann Comhaontú Aoine an Chéasta 
amach bealach i dtreo athaontú na hÉireann trí 
reifreann aontachta. I ndiaidh na vótála ar an 
mBreatimeacht, tá tacaíocht mhéadaitheach ann 
do reifreann den sórt sin.

Leanfaidh FPEanna Shinn Féin ag tacú le reifreann 
aontachta agus le fóram uile-Éireann ar aontacht 
na hÉireann a thionól.

Tá sé riachtanach go ndéanfadh an dá rialtas 
pleanáil le haghaidh reifrinn den sórt sin, ag leagan 
amach na n-athruithe polaitiúla, eacnamaíocha, 
sóisialta agus cultúrtha a thiocfaidh chun cinn. 
Tá a fhios againn go soláthróidh córais sláinte 
agus oideachais uile-Éireann torthaí níos fearr 
d’othair agus go gcuirfidh siad le fás agus le 
hinbhuanaitheacht gheilleagar uile-Éireann. Tá 
a fhios againn go ligfidh pleanáil bhonneagair ar 
bhonn uile-oileáin do dhaoine agus do phobail a 
lánacmhainneacht a bhaint amach trí dheiseanna 
fostaíochta agus eacnamaíochta a chruthú.

Ní mór dúinn ullmhú d’aontacht na hÉireann. 
Tá drogall ar dhuine de na daoine sin a bhfuil 
an-fhreagracht orthu sa réimse seo, rialtas na 
hÉireann, tabhairt faoina dhualgas chun cuidiú 
lenár saoránaigh, ó thuaidh agus ó dheas a 
ullmhú, as na hathruithe a bheidh ag teastáil. Ní 
mór é seo a athrú. Ní mór do rialtas na hÉireann 
tús a chur leis an bpróiseas ullmhúcháin le 
haghaidh athaontú na hÉireann. Caithfidh sé a 
bheith i gceannas chun gach cuid den tsochaí, 
ó thuaidh agus ó dheas a thabhairt le chéile 
chun pleanáil a dhéanamh le haghaidh aistriú 
bunreachtúil ordúil. Ní mór do mhuintir an oileáin 
seo a bheith mar chuid den díospóireacht faoina 
dtodhchaí.

Tá Sinn Féin tiomanta do shochaí níos cuimsithí 
agus níos cuimsithí a thógáil bunaithe ar cheartas, 
cothroime agus comhionannas.

TROIDFIDH SINN FÉIN AR SON:
■ Tacaíocht pholaitiúil a thógáil san Eoraip agus in Éirinn chun 

athaontú na hÉireann a bhaint amach;

■ A chinntiú go ndéanann an AE ranníocaíocht airgeadais chun 
tacú le hÉirinn athaontaithe;

■ Tacaíocht san Eoraip a fhorbairt chun Páipéar Bán agus Fóram 
uile-Éireann ar aontacht na hÉireann a fhorbairt.

An tAontas Eorpach 
a leasú
Tá Sinn Féin ag obair chun AE níos cothroime 
agus níos daonlathaí a chruthú. Aontas 
Eorpach a oibríonn do mhuintir na hEorpa, 
ní don mhuintir san Eoraip a bhfuil cos istigh 
acu, na meáncheannaithe ná do leasanna 
corparáideacha. Caithfear trédhearcacht níos 
fearr a thabhairt isteach, stop a chur leis an 
gclár oibre míleata, cosaintí sóisialta a neartú go 
dlíthiúil agus cumhachtaí a thabhairt ar ais do na 
Ballstáit.

RACHAIDH SINN FÉIN I NGLEIC LE:
■ Clár Trédhearcachta éigeantach a thabhairt isteach chun 

brústocaireacht chorparáideach a ghlanadh suas;

■ Deireadh a chur le vótáil rúnda sa Chomhairle a ligeann do 
rialtais tuairimí a cheilt ón bpobal;

■ Maorlathas neamhriachtanach a laghdú chun próisis iarratais 
a shimpliú don earnáil phobail agus dheonach, d’fheirmeoirí 
agus do ghnólachtaí;

■ Flaitheas náisiúnta feabhsaithe;

■ Prótacal Dul Chun Cinn Sóisialta le Conradh an AE.
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Eoraip Shóisialta             
a chruthú
Tá Sinn Féin tiomanta do sheirbhísí poiblí. Is 
seaicéad ceangail eacnamaíoch é Comhshocrú 
Fioscach an AE a chuireann cosc ar bhallstáit 
an caiteachas poiblí a threisiú fiú nuair a bhíonn 
géarghá leis. Déanann sé é seo trí rialacha uile-
mhéid a chur i bhfeidhm maidir le fiachas agus 
easnaimh nach bhfuil oiriúnach. Cuireann na 
rialacha seo srian mór ar ár gcumas ár gcuid 
airgid féin a infheistiú ar rudaí riachtanacha 
cosúil le sláinte, tithíocht agus cúram leanaí.

Mar an gcéanna, is féidir le rialacha an AE maidir 
le hiomaíocht agus le Cúnamh Stáit cosc a chur 
ar idirghabhálacha atá dírithe ar phoist a chosaint 
in earnálacha a bhfuil dúshláin faoi leith ag baint 
leo, ag cosaint seirbhísí lárnacha mar oifigí poist 
nó ag déanamh roghanna níos saoire don phobal 
i réimsí mar árachas. Diúltóidh FPEanna Shinn 
Féin an t-aistriú chun Conradh Idir-Rialtasach 
an Chomhshocrú Fioscaigh a chumhdach i ndlí 
buan AE. In éineacht lenár gcomhghuaillithe i 
bParlaimint na hEorpa leanfaimid leis an sprioc 
maidir le cumhachtaí maicreacnamaíocha agus 
cumhachtaí fioscacha a ath-náisiúnú.

I mbeartas baincéireachta an AE, atá á thiomáint 
ag oifigigh neamhthofa, tugtar tosaíocht do bhainc 
agus Scothaicme Corparáideacha ar chostas 
gnáthdhaoine. Tá clár éascaithe cainníochtúil an 
ECB ag cur na mbilliún isteach sna bainc chun 
tairbhe corparáidí agus mór-thruaillitheoirí. 
Ba cheart an t-aistriú díreach den airgead nua-
chruthaithe a chur chuig rialtais ionas gur féidir 
leo dul i mbun infheistíochta glaise agus trí 
éascú cainníochtúil a dhéanamh do na daoine .i. 
íocaíochtaí le teaghlaigh. Agus tá sé mar aidhm 
ag togra reatha an AE déileáil le hiasachtaí 
neamhthuillmheacha an ‘margadh a dhoimhniú’ 
le haghaidh iasachtaí den chineál sin. I ndáiríre, 
tabharfaidh an togra seo réimeas saor in aisce do 
na Creach-Chistí agus is ionann é agus an dara 
tarrtháil amach do na bainc. Ba cheart an togra 
a tharraingt siar.

TROIDFIDH  SINN FÉIN AR SON:
■ Rialacha maidir le Cúnamh Stáit a mhaolú d’earnálacha 

leochaileacha an gheilleagair

■ Deireadh a chur le seaicéad ceangail limistéar an Euro;

■ Athchóiriú ar an BCE agus beartas airgeadaíochta a oibríonn 
do na daoine;

■ Rialáil níos fearr ar bhainc agus ar chreach-chistí.

Míleatú, Neodracht
Le tacaíocht iomlán Fhine Gael, Fhianna Fáil 
agus a gcomhpháirtithe san Eoraip tá an tAontas 
ag éirí níos aontas míleata. Cuirfidh seoladh 
chlár PESCO an AE um chomhar míleata agus 
cruthú cistí do thionscal na n-arm neodracht na 
hÉireann agus ár gcáil idirnáisiúnta a bhfuil meas 
uirthi maidir le coimeád síochána na Náisiún 
Aontaithe i mbaol agus cuirfidh sé airgead poiblí 
ríthábhachtach ar atreorú ó chistí an AE ar nós 
CBT agus comhtháthú atá á ngearradh. Tá Sinn 
Féin i gcoinne PESCO agus airgead na hÉireann 
a bheith á úsáid chun cuideachtaí a mhaoiniú atá 
ag onnmhairiú arm agus ag cothú coimhlintí ar 
fud an domhain.

TROIDFIDH SINN FÉIN AR SON:
■ Prótacal sonrach atá ceangailte le conarthaí an AE maidir 

le neodracht na hÉireann atá cosúil leis an gceann atá 
daingnithe ag an Danmhairg;

■ Gan aon airgead AE a bheith ag an tionscal arm;

■ Tarraingt siar ag Éirinn ó chomhar buan struchtúrtha míleata 
an AE (PESCO);

■ Cosc ar easpórtálacha arm a onnmhairiú ó AE chuig tíortha 
atá i gcoimhlint;

■ Aitheantas agus meas an AE ar bheartas cosanta ballstát 
neodrach;

■ Gan aon airgead Éireannach a úsáid do thionscadail mhíleata 
i mballstáit eile.
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Ceartas agus 
Ceannasacht Cánach
Léirigh The Lux Leaks, na Páipéir Panama, Páipéir 
Paradise agus sceitheadh eile an méid ollmhór 
a bhain daoine aonair agus corparáidí is saibhre 
sa domhan as cáin chorparáideach, éilliú agus 
sciúradh airgid. Measann saineolaithe go bhfuil US 
$ 500 billiún á chailleadh gach bliain mar thoradh ar 
sheachaint cánach ag corparáidí ilnáisiúnta.

Cé go seasaimid ar cheart gach ballstát a chóras 
cánach féin a chinneadh, aithníonn Sinn Féin an 
gá atá le comhaontuithe AE agus idirnáisiúnta 
chun deireadh a chur le seachaint cánach ag na 
corparáidí is saibhre ar domhan. Molann Sinn 
Féin go ndéanfadh na cuideachtaí ilnáisiúnta is 
mó tuairisciú go poiblí ar thír-ar-thír ar a gcuid 
láimhdeachais, brabús agus cáin a íoctar. Éilímid 
freisin go gcuirfeadh rialtas na hÉireann deireadh 
lena achomharc costasach agus dochrach i gcoinne 
an Choimisiúin i gcás Apple. D’fhéadfaí an € 14 billiún 
a thaiscfidh Apple i gcuntas eascró a úsáid chun 
infheistíocht a dhéanamh i rudaí ríthábhachtacha 
cosúil le tithíocht, sláinte agus cúram leanaí.

TROIDFIDH SINN FÉIN AR SON:
■ Rialtas na hÉireann chun ár gcros a chosaint ar chúrsaí 

cánachais sa Chomhairle a chosaint;
■ Aon athruithe bunúsacha ar chánachas domhanda le tarlú ar 

an leibhéal idirnáisiúnta;
■ Rialtas na hÉireann chun deireadh a chur lena sheasamh 

maidir le tuairisciú a dhéanamh ar thuairisciú go poiblí tír-
ar-thír do na corparáidí ilnáisiúnta is mó sa Chomhairle;

■ Rialtas na hÉireann chun na tionscnaimh aontaithe ar fud 
an AE a chur i bhfeidhm go hiomlán chun trédhearcacht a 
mhéadú agus dul i ngleic le seachaint cánach amhail na 
dTreoracha um Chomhar Riaracháin (comhroinnt faisnéise) 
agus na dTreoracha um Sheachaint Frith-Chánach;

■ Deireadh a chur le hachomharc costasach, diomailteach agus 
in aisce do rialtais na hÉireann i gcoinne chúnamh stáit an 
Choimisiúin maidir leis na margaí ruin cánach a thug na 
Coimisinéirí Ioncaim do Apple;

■ Gach gné den chúigiú Treoir um Sciúradh Airgid a chur 
i bhfeidhm go tapa agus go hiomlán, ar chuir rialtas na 
hÉireann moill uirthi, lena n-áirítear go mbeidh cláir iomlána 
úinéirí tairbhiúla cuideachtaí ar fáil go poiblí.

Ag troid ar son 
cearta oibrithe            
– poist agus               
pá níos fearr
Tá na páirtithe agus na hinstitiúidí céanna a chuir 
polasaithe déine millteach i bhfeidhm anois i 
gceannas ar théarnamh aon-taobhach agus 
éagórach. Tá laghdú tagtha ar dhífhostaíocht ach 
tá méadú tagtha ar fhostaíocht neamhchinnte le 
pá íseal. Tugann dlí an AE tús áite do leasanna 
corparáideacha agus don mhargadh aonair faoi 
chearta gnáthdhaoine faoi láthair. Creideann 
Sinn Féin go bhféadfadh agus gur cheart don 
AE ról níos mó a bheith aige i gcosaint cearta 
oibrithe agus ceardchumann. Rachaimid i mbun 
feachtasaíochta le haghaidh ‘Prótacal Dul Chun 
Cinn Sóisialta’ atá ceangailte le Conradh an AE 
chun a chinntiú nach féidir rialuithe an ECJ a 
bhaint de choinníollacha pá agus fostaíochta.

TROIDFIDH SINN FÉIN AR SON:
■ Fostaíocht iomlán bunaithe ar phoist ar ardchaighdeán agus 

seasmhach;

 Pá beo agus i gcoinne fochonraitheoireachta bréige;

■ Deireadh a chur le conarthaí neamh-uaire, obair neamhbhuana 
agus príobháidiú;

■ Dreasachtaí dearfacha agus bearta eile chun cur ar chumas 
daoine bacainní ar fhostaíocht a shárú;

■ Idirdhealú inscne agus an bearna pá inscne a thabhairt chun 
críche, le meicníochtaí forfheidhmithe éifeachtacha;

■ Aitheantas éigeantach ceardchumann agus cosaint níos 
fearr d’oibrithe trí chómhargáil agus an ceart chun stailc a 
chosaint;

■ Rochtain na n-oibrithe ar fhoghlaim agus athoiliúint ar feadh 
an tsaoil atá maoinithe agus dea-mhaoinithe, lena n-áirítear 
trí Chlásail Shóisialta spriocdhírithe i gconarthaí soláthair 
agus spriocanna sainráite i gcláir mhaoinithe AE;

■ Aisiompú ar an rás go bun le cearta agus cosaintí comhionanna 
do gach oibrí.
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Athrú Aeráide, Timpeallacht, Inbhuanaitheacht
Is géarchéim é an t-athrú aeráide a tháinig chun cinn mar gheall ar chaipitleachas faoi rialáil - córas 
a cheadaigh do thruaillithe móra brabús a dhéanamh gan na hiarmhairtí ar ár bplainéad a chur san 
áireamh. Theip ar chur chuige réitigh margaidh an AE. Mar an gcéanna, teipfidh ar mholadh rialtas na 
hÉireann go ngearrfar pionós ar shealbhóirí tí as a dteipeanna le cánacha carbóin méadaithe toisc nach 
bhfuil roghanna malartacha fuinnimh agus iompair ann do ghnáthdhaoine. Ní mór dúinn spriocanna 
ceangailteacha a fhorfheidhmiú go hiomlán maidir leis na truaillitheoirí is mó, méadú suntasach a 
dhéanamh ar infheistíocht phoiblí i gcur i bhfeidhm roghanna inacmhainne do shealbhóirí tí agus 
comaitéirí agus a chinntiú go ndéantar dí-charbónú iomlán ar ár ngeilleagar roimh 2050.

TROIDFIDH SINN FÉIN AR SON:
■ Gan ardaithe ar bith ar cháin charbóin;

■ Straitéis láidir a bhunú chun an geilleagar a dhícharbónú roimh 2050 trí infheistíocht a dhéanamh i ndóigheanna eile;

■ Dífheistiú ó bhreoslaí iontaise i ngach ballstát, cosúil le hAcht um Dhíthiú Breosla Iontaise na hÉireann;

■ Toirmeasc ar fud an AE ar bhristeacha hiodrálacha (fraiceáil), chomh maith le hallmhairiú gáis brataithe;

■ Trasuíomh iomlán ar an Treoir maidir le Gnáthóga agus gach sprioc bhithéagsúlachta a chomhlíonadh;

■ Cur i bhfeidhm iomlán na Treorach maidir le Plaistigh Úsáide Aonair.

Socruithe Trádála
Thug Conradh Liospóin cumhachtaí nua idirbheartaíochta contúirteacha don Choimisiún a d’úsáid sé 
chun ‘Glúin Nua’ de chomhaontuithe trádála a bhagairt ar sheirbhísí poiblí, ar chosaint an chomhshaoil 
agus ar ár gceart féin chun rialáil. Spreagann na comhaontuithe nua seo rás go bun agus margaí oscailte 
ina n-éireoidh leis na holl-ilnáisiúntaí móra amháin. Cuireann Sinn Féin i gcoinne na Cúirte Iltaobhaí 
Infheistíochta a bhfuil an Coimisiún, le tacaíocht ó Fine Gael, ag iarraidh a chruthú. Tugann an chúirt 
seo an ceart do chuideachtaí rialtas a thoghtar go daonlathach a agairt le haghaidh athruithe beartais a 
théann i bhfeidhm ar a mbrabúis. 

TROIDFIDH SINN FÉIN IN AGHAIDH:
■  Ár ndaonlathas agus ár gcearta a thrádáil ar shiúl trí na comhaontuithe seo;

■  Bunú an Chúirt Iltaobhach Infheistíochta.

TROIDFIDH SINN FÉIN AR SON:
■  Margaí trádála níos cothroime ina léirítear meas do cheannasacht na mballstát;

■  Cosaint na seirbhísí poiblí agus ár gcomhshaoil ó dhrochmhargaí trádála.
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Forbairt Tuaithe
Tá Sinn Féin ag troid san Eoraip ar son leasanna na 
gceantar tuaithe in Éirinn. Táimid ag stocaireacht 
le haghaidh scéimeanna ardchaighdeáin cosanta 
do tháirgí Éireannacha agus soláthar rochtain 
WiFi saor in aisce i spásanna poiblí tríd an scéim 
EU WiFi 4. Is mór againn an méid a chuir Clár 
LEADER le hinfheistíocht a dhéanamh i gceantair 
thuaithe a ndéantar faillí orthu go minic agus 
creidimid gur chóir go mbeadh an clár á chur 
ar ais i lámha daoine áitiúla trí chuideachtaí 
forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail. Iarraimid 
díolúine ó Chúnamh Stáit do cheantair thuaithe 
i bhfianaise an Bhreatimeachta agus molaimid 
go laghdófaí maorlathas ionas go sroichfidh 
tuilleadh de mhaoiniú an AE le haghaidh rudaí 
cosúil le leathanbhanda na tairbhithe atá 
beartaithe in ionad iad a dhul isteach i bpócaí 
meáncheannaithe.

TROIDFIDH SINN FÉIN:
■  Chun an Clár LEADER a chur ar ais i measc mhuintir na háite 

agus chun rochtain leanúnach a fháil ar chistí Leader don 
Tuaisceart tar éis an Bhreatimeachta;

■  Le haghaidh díolúine ó Chúnamh Stáit do cheantair thuaithe 
agus imeallacha mar gheall ar an mBreatimeacht;

■  Chun deireadh a chur le hairgead an AE do sheirbhísí 
leathanbhanda a bheith i bhfolach i maorlathas an AE agus 
deireadh a chur le pócaí comhairliúchán agus gnólachtaí 
infheistíochta caipitil eachtraigh;

■  In aghaidh thráchtálú ár gceantair thuaithe trí Scéimeanna ar 
leibhéal an AE, mar shampla, nuair a plandáladh foraoiseacht 
ionrach ar mhachairí móra talún tuaithe, le beagán nó gan 
aon tuairisciú nó comhairliúchán le pobail tuaithe;

■  Chun reachtaíocht a phromhadh ó thaobh na tuaithe de agus 
promhadh a dhéanamh ar oileáin;

■  Chun go mbunófaí Idirghrúpa Oileáin i bParlaimint na hEorpa 
le bheith ar an gcéad fhóram tiomnaithe chun riachtanais na 
gcríoch a phlé. 

Talmhaíocht, CBT
Tá ioncaim feirme go mór éagothrom agus i 
gcás go leor feirmeoirí beaga tá siad neamh-
inbhuanaithe ar bhonn íseal. Tugann athdhearadh 
an Chomhbheartais Talmhaíochta tar éis 2020 
deis chun míchothromaíochtaí reatha a cheartú 
agus an tsamhail feirme teaghlaigh a chosaint. 
Cuireann Sinn Féin in aghaidh aon laghduithe ar 
cholún I nó colún II den CBT. Molaimid teorainn 
íocaíochta uachtaraí de € 60,000 chun leathadh 
na tacaíochta airgeadais a fheabhsú. Molaimid 
freisin deireadh a chur leis an gcóras éagórach 
de theidlíocht stairiúil.

TROIDFIDH SINN FÉIN AR SON:
■  Rochtain leanúnach ar mhaoiniú CBT d’fheirmeoirí sa 

Tuaisceart tar éis an Bhreatimeachta;

■  Uasteorainn íocaíochta € 60,000 chun leathadh na tacaíochta 
airgeadais a fheabhsú, agus íocaíocht athdháilte chun a 
chinntiú go bhfaigheann feirmeoirí tacaíocht bhreise ar an 
gcéad 15 heicteár a dhearbhaítear;

■  Gluaiseacht chun íocaíochtaí in aghaidh an heicteáir a 
chomhchuibhiú faoi 2023;

■  Córas comhréireach pionós a chuireann san áireamh staid 
eacnamaíoch an fheirmeora;

■  Toirmeasc ar chleachtais trádála éagóracha ar nós dhíolachán 
faoi chostas;

■  Méadú ar an gcaiteachas íosta náisiúnta ar fheirmeoirí 
óga agus scéim chun cabhrú le feirmeoirí óga talamh a 
cheannach;

■  Scéimeanna simplithe ECO i gcolún I agus i gcolún II a 
thugann cúiteamh cothrom d’fheirmeoirí;

■  Comhbheartas Talmhaíochta a ligeann d’fheirmeoirí a 
bheith ina gcaomhnóirí ar an gcomhshaol, bunaithe ar 
fheirmeoireacht ar scála níos lú a spreagann forbairt 
éiceolaíoch;

■  Na scéimeanna comhshaoil laistigh den CBT chun caomhnú, 
cosaint comhshaoil agus bithéagsúlacht a dhreasú i gceart.
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Iascaigh, an Mhuir,                                                          
Pobail an Chósta agus na nOileán
Tá iascaigh áitiúla ag fulaingt fad is a dhéanann oll-thrádálaithe tiomáinte ag ilnáisiúnaigh ár dtimpeallacht, 
stoic éisc agus pobail chósta a scrios. Tá an téarma Comhbheartas Iascaigh ina theideal ar fhéimheacht 
agus ar mhaorlathas. Ní mór an CBI a athchóiriú chun ár n-aigéan a chothú, chun ár n-iascairí, ár 
ngeilleagair áitiúla agus na pobail chósta a chothú. 

TROIDFIDH SINN FÉIN AR SON:
■  Athchóiriú radacach ar an gComhbheartas Iascaigh;

■  Bonneagar méadaithe chun tacú le pobail chósta na hÉireann agus lenár n-oileáin;

■  Níos mó cinnteoireachta a aistriú ar ais go hÉirinn;

■  Cosaint ar Oll-thrálaeir;

■  Maoiniú AE a leathnú chun cabhrú le pobail iascaireachta na hÉireann agus an comhshaol a chosaint;

■  Margadh iascaireachta chomhionann agus tairbheach d’Éirinn i ndiaidh an Bhreatimeachta.

 

Comhionannas do gach Réigiún
Is beag iomrá ar théarnamh ag tarlú i roinnt réigiún ar oileán na hÉireann. Tá na Réigiúin Thiar agus na 
Teorann go háirithe tar éis a bheith fágtha ar an ngannchuid ag an dá rialtas maidir leis an maoiniú atá 
de dhíth orthu go dona. Cuireann FPEanna Shinn Féin i gcoinne mholadh an Choimisiúin infheistíocht a 
dhéanamh i míleatú trí Mhaoiniú Forbartha Réigiúnaí a chreachadh. Rinneamar feachtais agus urraíocht 
ar ghealltanais freisin chun maoiniú Interreg agus SÍOCHÁIN IV a choinneáil ar fáil do cheantair ó thuaidh 
agus ó theorainneacha tar éis an Bhreatimeachta.

TROIDFIDH SHINN FÉIN AR SON:
■  Maoiniú iompair an AE do Chonair Iarnróid an Iarthair, agus an Stua Thiar ag síneadh ó Dhoire go Corcaigh;

■  Sruthanna maoinithe an AE a chosaint ó thuaidh, sna réigiúin teorann agus faoin tuath tar éis an Bhreatimeachta;

■  Rialtas na hÉireann maoiniú a tharraingt anuas do na réimsí is mó a dteastaíonn sé uathu agus cur i gcoinne athruithe cúlghabhálacha 
ar shruthanna Maoinithe na hEorpa;

■  Tionscadail bhonneagair trasteorann chun réigiúin na hÉireann a nascadh agus cosc a chur ar fhorbairt bhreise ró-lárnaithe ar Bhaile 
Átha Cliath.
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Seirbhísí Poiblí                     
a chosaint
Laghdaítear an t-airgead atá ar fáil le hinfheistíocht 
a dhéanamh i seirbhísí poiblí ríthábhachtacha le 
seachaint cánach ag mór-náisiúnaigh ilnáisiúnta 
agus leis an gclár oibre míleata lena mbíonn Fine 
Gael agus Fianna Fáil agus a ngrúpaí faoi seach i 
bParlaimint na hEorpa araon ag tacú.

Tá moltaí maidir le príobháidiú tar éis a bheith 
dochrach do sheirbhísí poiblí mar thoradh 
ar mholtaí comhleanúnacha an Choimisiúin 
Eorpaigh. Is cuid mhór den chlár oibre seo iad 
Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí. Chonaic 
muintir na hÉireann le gairid inár bhfoirgnimh 
scoile na hiarmhairtí casta a bhaineann leis an gcur 
chuige seo atá diomailteach ó thaobh airgid de agus 
leanfaidh Sinn Féin ag cur in aghaidh an chláir seo.

Ina iarracht is déanaí chun cumhacht a fháil, tá 
sé beartaithe ag an gCoimisiún réamh-chros 
a thabhairt dó féin maidir leis na hiarrachtaí a 
d’fhéadfadh reachtóirí náisiúnta a dhéanamh chun 
inrochtaineacht, cáilíocht agus inacmhainneacht na 
seirbhísí a fheabhsú. Faoin  nós imeachta fógartha 
nua atá beartaithe chun an Treoir um Sheirbhísí 
a fhorfheidhmiú, ní mór fógra trí mhí a thabhairt 
don Choimisiún faoi dhréachtmholtaí a chuireann 
ceanglais ar sholáthraithe seirbhíse. Bheadh sé 
de chumhacht ag an gCoimisiún neamhthofa agus 
rúnda cinneadh a dhéanamh ar thogra nach bhfuil 
incheadaithe. Chuirfí cosc orainn é a thabhairt 
isteach agus bheadh orainn achomharc a thabhairt 
chuig an ECJ sula mbeimis in ann gníomhú. Tá sé 
seo go holc do sheirbhísí agus don daonlathas.

TROIDFIDH SINN FÉIN:
■  Chun ceart na gcomhairlí áitiúla, na Dála agus an Tionóil 

reachtaíocht a dhéanamh maidir le seirbhísí a sholáthar ar 
mhaithe leis an bpobal agus leis an gcomhshaol. Éileoimid go 
dtarraingeofar siar an togra seo le haghaidh nós imeachta nua 
‘fógra’maidir le seirbhísí;

■  Chun cur i gcoinne iarrachctaí an Choimisiúin i dtreo seirbhísí 
poiblí ar nós iompair a phríobháidiú. Cuirfimid in aghaidh leathnú 
na gcomhpháirtíochtaí poiblí-phríobháideacha, arb ionann iad 
agus príobháidiú céimneach ar sheirbhísí poiblí, nuair a mholtar 
é mar bhréag-réiteach ar fhadhbanna eacnamaíochta an AE.

Uisce
Léirigh muintir na hÉireann ina gcuid céadta 
mílte gur ceart bunúsach é uisce sconna glan 
a sholáthar ón stát - ní earra le díol agus le 
ceannach.

Ní mór deireadh a chur le clár oibre muirear agus 
príobháidiú an AE faoi dheireadh is faoi dheoidhd. 
Tá foireann Fheisirí Shinn Féin ag obair go dian 
chun coimhdeacht maidir le bainistíocht uisce a 
chinntiú agus chun maolú na hÉireann ar mhuirir 
uisce tí a chomhdhlúthú. Déanfar athmhúnlú an 
bhliain seo chugainn ar an gCreat-Treoir Uisce - 
tá sé ríthábhachtach go n-atoghfar Feisirí Shinn 
Féin chun a chinntiú go mbeidh an maolú ar 
mhuirir uisce tí daingnithe.

Tá an Coimisiún Eorpach ag dul i mbun 
forfheidhmithe i gcoinne rialtas na hÉireann toisc 
gur theip air infheistiú a dhéanamh i gcóireáil 
fuíolluisce. Má tá pionóis agus fíneálacha le 
seachaint tá gá le hinfheistíocht leordhóthanach 
a dhéanamh.

TROIDFIDH SINN FÉIN CHUN:
■  A chinntiú go gcuireann an AE éilimh Thionscnamh na 

Saoránach Eorpaí Right2Water i bhfeidhm mar is ceart agus 
go gcuirfear deireadh leis an gclár príobháidithe, go háirithe 
maidir le bainistíocht uisce;

■  An maolú ar mhuirir uisce tí a dhaingniú in Alt 9.4 sa Chreat-
Treoir Uisce, ag cinntiú gur féidir le stát na hÉireann a 
chinneadh féin a dhéanamh ar an ábhar;

■  Uisce óil ardchaighdeáin a chinntiú do chách trí infheistiú i 
mbonneagar cóireála uisce;

■  Trédhearcacht níos mó a thabhairt isteach ionas nach mbeidh 
aon chur isteach polaitiúil ag an gCoimisinéir Vella ar an 
gcaoi a gcinneann Éire a cuid uisce a bhainistiú.
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Cearta agus Comhionannas                                                            
an duine a chur chun cinn
Baineann Sinn Féin úsáid as ardán Pharlaimint na hEorpa chun mí-úsáid chearta an duine a léiriú ar fud 
an domhain agus chun sochaí bunaithe ar chearta a chur chun cinn. Creidimid go bhféadfadh an AE a lán 
eile a dhéanamh chun comhionannas agus cearta an duine a chur chun cinn agus iad a chumhdach i ndlí 
an AE, go háirithe trí chearta sóisialta a ionchorprú ina reachtaíocht.

TROIDFIDH SINN FÉIN CHUN:
■  go gcomhlíonfadh Éire go hiomlán leis na hoibleagáidí cearta daonna go léir faoi CECD agus faoi Chairt Shóisialta na hEorpa;

■  Tacaíocht ón AE a fháil i leith Acht Gaeilge i dTuaisceart na hÉireann;

■  Tacaíocht ón AE a fháil chun Cairt Cearta Uile-Éireann a ghlacadh chun ráthaíochtaí a chomhchuibhiú, mar a fhoráiltear faoi théarmaí 
Chomhaontú Aoine an Chéasta;

■  Cearta sóisialta a bheith san áireamh i reachtaíocht ábhartha na hEorpa, amhail an ceart chun tithíocht, an ceart chun fuinnimh agus 
an ceart chun uisce a bheith ag daoine;

■  An reachtaíocht go léir a bheith profa ó thaobh inscne agus ó thaobh míchumais de ionas nach mbeidh drochthionchar ag aon 
reachtaíocht ar mhná agus ar dhaoine faoi mhíchumas;

■  LADT + cúram leighis cuí agus aitheantas a fháil do cheardchumainn agus do theaghlaigh ar fud an AE.

An Ghaeilge agus mionteangacha                              
a chur chun cinn san AE 
Tá 55 milliún cainteoir ann a bhfuil teanga réigiúnach, mionlaigh nó teanga nach bhfuil in úsáid acu san 
Eoraip.

Throid Sinn Féin go crua chun an Ghaeilge a aithint mar theanga oifigiúil de chuid an AE. Feidhmeoimid 
ar son cearta labhartha na Gaeilge a chur i bhfeidhm ag leibhéal an Choiste, mar atá sé sa suí iomlánach.

Molaimid freisin go mbunófaí Ombudsman Teanga Eorpach.

TROIDFIDH SINN FÉIN AR SON:
■  Cearta labhartha i nGaeilge a chur i bhfeidhm ag leibhéal coiste sa Pharlaimint, díreach mar atá sé sa suí iomlánach;

■  Ombudsman Teanga Eorpach chun gníomhú mar bhall faire do stáit a ghlacann le hidirdhealú in aghaidh chearta teanga duine agus a 
thugann comhairle maidir le conas cásanna idirdhealaithe teanga a mhaolú san AE.    
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Dlúthpháirtíocht Idirnáisiúnta
Bhí an dlúthpháirtíocht idirnáisiúnta go mór chun tosaigh riamh ag Sinn Féin. Tá a fhios againn ó streachailt 
na hÉireann féin, an luach agus an neart is féidir leis an dlúthpháirtíocht seo a thabhairt. I bParlaimint 
na hEorpa, chuidigh Sinn Féin le guth a thabhairt do dhaoine faoi chois atá ag streachailt le síocháin, 
daonlathas agus féinchinneadh san Eoraip agus ar fud an domhain - lena n-áirítear an Phalaistín agus 
an Chatalóin.

Tacaíonn Sinn Féin le bacainní arm in aghaidh sáruithe ar chearta an duine, ar nós an Araib Shádach, a 
roghnaíonn an AE neamhaird a dhéanamh orthu. Cuirfimid i gcoinne iarrachtaí an AE cur chuige beartais 
eachtraigh a chruthú a bhaineann an bonn de cheannasacht náisiúnta, dlí idirnáisiúnta agus an Chairt 
agus Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine.

Ba cheart do rialtas na hÉireann ár mbeartas eachtrach neamhspleách féin a dhearbhú thar ceann 
mhuintir na hÉireann.

TROIDFIDH SINN FÉIN CHUN: 
■  Tacú le streachailtí maidir le ceannasacht náisiúnta, féinchinneadh agus cearta an duine, laistigh den Aontas Eorpach agus ar fud an 

domhain;

■  Ceart mhuintir na Palaistíne a chosaint ar an tsaoirse agus ar an daonlathas, ag iarraidh go dtabharfaí aitheantas idirnáisiúnta do Stát 
na Palaistíne, agus ag tacú le réiteach dhá stát mar mhodh chun na críche sin;

■  Trádáil fhabhrach an AE le hIosrael a thabhairt chun críche, lena n-áirítear Comhaontú Comhlachais AE-Iosrael a chur ar fionraí, agus 
an feachtas Boycott, Dífheistiú agus Smachtbhannaí (BDS) a chur chun cinn mar uirlis thábhachtach chun mí-úsáid chearta an duine 
in Iosrael maidir le cearta an duine agus áitiú mídhleathach na Palaistíne;

■  Scaoileadh saor príosúnach polaitiúil i dTír na mBascach, sa Chatalóin, sa Chistéastáin agus in áiteanna eile a dhaingniú, agus feachtas 
a dhéanamh chun plé dearfach, síochánta a dhéanamh, agus meas a léiriú ar an daonlathas;

■  Éileamh go bhfeidhmítear cosaintí chearta an duine, mar atá i gCiste Iontaobhais an AE don Cholóim, chun cuidiú le dúnmharú leanúnach 
ghníomhaithe chearta an duine, frith-chogaidh, comhshaoil, saothair agus daonlathais a chosc;

■  Tacú le lánchosc arm in aghaidh sáruithe ar chearta an duine mar an Araib Shádach;

■   Cur i gcoinne iarrachtaí an AE cur chuige beartais eachtraigh a chruthú a bhaineann an bonn de cheannasacht náisiúnta, dlí idirnáisiúnta 
agus an Chairt agus Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine;

■  Freagairt dhaonnúil a chruthú ar an ngéarchéim atá ag tarlú sa Mheánmhuir.
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ÉIRE AONTAITHE AGUS PRÓISEAS                                   
NA SÍOCHÁNA A CHOSAINT
■ Chuir muid Aontacht na hÉireann agus an t-éileamh le haghaidh 

reifrinn ar aontú na tíre i lár an aonaigh ag leibhéal an Aontais 
Eorpaigh. 

■ D’éascaigh muid comhdháil i Parlaimint na hEorpa dar theideal ‘I 
ndiaidh an Bhreatimeachta: I dtreo Éire Aontaithe?’. Thionóil breis 
agus 100 duine chun Aontacht na hÉireann a phlé le réimse leathan 
d’aoichainteoirí.

■ Shocraigh muid trí idirbheartaíocht gur glacadh le rún láidir i leith 
Phróiseas na Síochána in Éirinn. (www.europarl.europa.eu/doceo/
document/B-8-2014-0218_EN.html)

AN BREATIMEACHT
■ Chinntigh muid go raibh na hábhair seo a leanas ar bharr an chláir 

idirbheartaíochta ag an Aontas Eorpach: Comhaontú Aoine an Chéasta 
a chosaint; teorainn chrua a sheachaint; cearta saoránach a chinntiú; 
Stádas Speisialta don tuaisceart a chur chun cinn.

■ Reáchtáil muid na mílte cruinniú le FPEanna, le hearnálacha éagsúla, le 
taidhleoirí an Aontais Eorpaigh agus le neart daoine eile atá ag déanamh 
an cháis ar son thuaisceart na hÉireann sna hidirbheartaíochtaí seo.

■ D’éirigh linn san fheachtas ar son Ciste Fóirithinte Breatimeachta a 
bhunú chun cuidiú le feirmeoirí agus gnólachtaí atá ag streachailt.

■ Choimisiúnaigh muid agus d’fhoilsigh muid saintuairimí dlíthiúla ar 
réimse leathan ábhar. Áirítear leis sin: tionchar an Bhreatimeachta ar 
thionscal na hiascaireachta, chomh maith le tionchar an Bhreatimeachta 
in Éirinn ar bhonn náisiúnta. 

EACNAMAÍOCHT AGUS MAOINIÚ
■ Chosain muid ceannas cánach na hÉireann agus chuaigh muid 

i mbun feachtais chun comhoiriúnú sa réimse sin a chosc ag 
leibhéal an Aontais Eorpaigh. 

■ Chuir muid i gcoinne iarrachta an Aontas Eorpaigh úsáid a bhaint 
as creach-chistí agus bealaí urrúsúcháin trí mhargadh tánaisteach 
le haghaidh iasachtaí neamhthuillmheacha

■ Chuir muid in éadan Rialtas na hÉireann a bheith comhpháirteach 
in iarrachtaí comhlachtaí ilnáisiúnta chun cáin a sheachaint.

■ Dheimhnigh muid go raibh vóta tromlaigh i gcoinne an Chomhshocrú 
Fhioscaigh a chur go buan i reachtaíocht an Aontais Eorpaigh.

■ Chinntigh muid go leanfar leis an mhaoiniú PEACE agus INTERREG 
IV d’Éirinn.

■ D’fhoilsigh muid treoir don earnáil phobail agus deonach i leith 
mhaoiniú an Aontais Eorpaigh.

■ Chinntigh muid gur úsáid Éire a cumhacht gan táillí uisce tí de réir 
méadair a thabhairt i bhfeidhm.

■ Scríobh muid tuarascáil a d’éiligh go n-aithneofar cearta ar uisce 
sa dlí. 

Bainte amach ag Feisirí Eorpacha Shinn Féin
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TALMHAÍOCHT AGUS IASCAIGH                                       
AGUS FORBAIRT RÉIGIÚNACH
■ Chuaigh muid i mbun feachtais agus bhain muid amach uasteorainn 

den chéad uair maidir le híocaíochtaí CBT. 

■ I ndiaidh dúinn a thabhairt chun solais go raibh ag teip ar an Roinn 
cloí le reachtaíocht an Aontais Eorpaigh, chuir muid iallach ar 
Rialtas na hÉireann plean bainistíochta riosca i gcás tuilte a chur 
chun tosaigh.

■ Chinntigh muid scéim cúitimh d’iascairí eascainne. 

■ Thóg muid ceisteanna faoin chaimiléireacht sa scéim Lost at Sea 
Scheme. 

■ I ndiaidh gur nochtadh go raibh an t-iar-Aire Iompair Leo Varadkar 
ag iarraidh é a fhágáil ar lár, chinntigh muid gur cuireadh an 
Western Rail Corridor le liosta tionscadal a bheadh incháilithe do 
mhaoiniú Eorpach.

■ Dheimhnigh muid go gcuimseofar cosaintí agus tacaíochtaí 
speisialta d’oileáin na hÉireann agus dár bpobal cois cósta i gCiste 
na nGóthaí Muirí agus na hIascaireachta 2020.

NEODRACHT AGUS DLÚTHPHÁIRTÍOCHT IDIRNÁISIÚNTA 
■ Vótáil muid i gcónaí in éadan airgead de chuid an Aontais Eorpaigh a 

chaitheamh ar chúrsaí míleata agus muid ag cosaint neodracht mhíleata 
na hÉireann.

■ Thóg muid ar urlár Pharlaimint na hEorpa an neamhréireacht dhlíthiúil idir 
an Ciste Eorpach Cosanta agus conarthaí de chuid an Aontais Eorpaigh. 

■ Tharraing muid aird ar sháruithe ar chearta daonna i leith na 
bPalaistíneach faoi lámh Stát Iosrael. D’éiligh muid go mbeadh cosc 
in Éirinn agus san Aontas Eorpach ar na hearraí go léir a dhéantar i 
lonnaíochtaí neamhdhleathacha. 

■ Tá Sinn Féin ina bhall den Catalonia-EU Dialogue Platform i bParlaimint na 
hEorpa. 

COMHSHAOL
■ Is é Sinn Féin an príomhúdar d’fhorógra éigeandála GUE/NGL ar an 

Athrú Aeráide.
■ Is FPE de chuid Shinn Féin an t-aon FPE Éireannach a bhí páirteach 

san fhoireann idirbheartaíochta ar an Treoir maidir le Plaisteach 
Aon-úsáide. 

■ Chuir muid i gcoinne thionchar na mbrústocairí corparáideacha.
■ Cuireann Feisirí Shinn Féin a dtuairimí in iúl go díreach maidir le 

cáin charbóin agus i dtaca le réitigh mhargadhbhunaithe a bhfuil 
teip orthu astaíochtaí a laghdú.

■ D’oibrigh muid  ar Straitéis an Aontais Eorpaigh maidir le Plaistigh. 
Tá an aidhm leis an straitéis dul i ngleic le truailliú plaisteach sna 
haigéin. 

■ Rinne muid idirbheartaíocht faoin Treoir maidir le hOGM a shaothrú go 
mbeadh rogha dhlíthiúil ag Éirinn gan barra géinmhodhnaithe a fhás.

AN GHAEILGE
■ Chinntigh muid gur cuireadh deireadh leis an mhaolú oifigiúil ar 

úsáid na Gaeilge sna hInstitiúidí Eorpacha; cinneadh a chruthaigh 
na céadta post do chéimí Gaeilge. 

■ Dheimhnigh muid go mbeadh ciste €3milliún le haghaidh 
aistritheoirí agus ateangairí Gaeilge a earcú agus a oiliúint.  

CEARTA
■ Chuaigh muid i mbun feachtais go ndaingneodh Éire Coinbhinsiún 

na Náisiún Aontaithe um Chearta Daoine Faoi Míchumas.

■ Bhí muid i mbun feachtais go dtabharfaí aitheantas oifigiúil do 
Theanga Chomharthaíochta na hÉireann.

■ Reáchtáil muid éisteacht speisialta maidir le hidirdhealú teanga 
san Eoraip. Bhí Coimisinéir Teanga na hÉireann i láthair chomh 
maith le coimisinéirí teanga agus saineolaithe ó roinnt ballstát eile. 

■ Bhain muid tacaíocht na Parlaiminte amach faoi choinne saoire 
le pá d’aon duine ar ar imríodh foréigean baile. Scríobh muid an 
polasaí: Polasaí don Áit Oibre i leith Foréigean Baile.

ÚINÉIREACHT AR NA MEÁIN CHUMARSÁIDE
■ Choimisiúnaigh muid tuarascáil dhlíthiúil faoi úinéireacht na meán 

cumarsáide in Éirinn.

■ Chuaigh muid i mbun feachtais go ndéanfadh leasú ar thírdhreach 
na meán cumarsáide in Éirinn. 

■ Thug muid chun solais go bhfuil lúb ar lár maidir le fógraíocht an 
stáit. Fágann an lúb ar lár go bhfuil fógraíocht an stáit díolmhaithe 
ón Chód Fógraíochta. Éilíonn muid gur chóir sin a chur ina cheart.
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