
Flash Eurobarometer

Polaiteoirí áitiúla AE agus todhchaí 
na hEorpa
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ionadaíocht air? (%)
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An aontaíonn tú nó an easaontaíonn tú go 

bhfuil go leor tionchair ag réigiúin, cathracha 
agus sráidbhailte ar thodhchaí an Aontais 
Eorpaigh, go ginearálta? (%)

Tionchar na réigiún, na 
gcathracha agus na sráidbhailte
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Nuair a smaoiníonn tú ar an staid reatha in 
Éirinn, cé chomh tábhachtach nó 
neamhthábhachtach atá gach ceann díobh seo 
a leanas...? (%)
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Réasúnta tábhachtach
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Níl sé tábhachtach ar chor ar bith

Ní fios

*Nóta modheolaíoch

Seoladh cuirí ríomhphoist chuig
polaiteoirí áitiúla ar gach leibhéal
polaitiúil agus de gach ceangal polaitiúil. 
Mar gheall ar dhifríochtaí sna sonraí
teagmhála a bhí ar fáil agus sna rátaí
freagartha, mar aon le teorainneacha ar
mhéid an tsampla, ní féidir an t-

ionadaíochas a ráthú.
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Príomhthopaicí beartais AE 
maidir le réigiúin, cathracha 
agus sráidbhailte

Eolas ar an gComhdháil ar 
Thodhchaí na hEorpa

As na hábhair seo a leanas, cén ceann ab 
fhearr leat go mbeadh tionchar níos mó ag 
réigiúin agus cathracha ar cheapadh beartais 
an AE ann? Roghnaigh suas le ceithre fhreagra 
le do thoil. (%)
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Tá, bhí páirt ghníomhach agam inti

Tá eolas agam ar ghníomhaíochtaí gaolmhara i mo thoghcheantar

Tá, ach níl eolas agam ar aon ghníomhaíochtaí gaolmhara i mo 
thoghcheantar
Níl, níl eolas agam uirthi

An bhfuil eolas agat ar an gComhdháil ar 
Thodhchaí na hEorpa? (%)
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Maidir le gach ceann de na bearta seo a 
leanas, cá mhéad a aontaíonn tú nó a 
easaontaíonn tú go n-oibreodh an daonlathas san 
Aontas Eorpach níos fearr dá mbarr? (% Iomlán 
'Aontú' )
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