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réigiúnach agus áitiúil

Agallamh: AE27 – 2 698 | IE - 64 (Obair allamuigh 25.07-11.09.2022)    Modheolaíocht

Éire

Próifíl ionadaithe áitiúla agus 
réigiúnacha a ndearnadh 
suirbhé orthu  

Cé acu seo a leanas lena ndéanfá féin cur 
síos ort? (%)

d2

Tionchar réigiún is cathracha

Éire
(ciorcal seachtrach)

Aontaím go hiomlán Claonadh orm aontú

Claonadh orm easaontú Easaontaím go hiomlán

Ní fios

AE27 Éire

48 52

41 39

6 0

2 0

3 9

*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.

68

77IE

30

20IE

Fear Bean

AE27 Éire

1 0

15 14

40 41

45 45

Éire
(ciorcal seachtrach)

18-24 bliain d’aois
25- 39 bliain d’aois
40-54 bliain d’aois
55 bliana agus níos

Dar leat, cén chaoi is éifeachtaí do réigiúin agus 
cathracha a bheith páirteach sa díospóireacht ar 
Thodhchaí na hEorpa? (Is féidir níos mó ná freagra 
amháin a thabhairt, %) 

q16

Ar an iomlán, an aontaíonn nó an 
easaontaíonn tú gur cheart go mbeadh níos mó 
tionchair ag réigiúin agus cathracha ar 
thodhchaí an Aontais Eorpaigh? (%)

q15

Cén aois thú? (%)
d1r1

Trí dhíospóireacht leanúnach a chinntiú ar 
an topaic ar an leibhéal réigiúnach agus 

áitiúil

Trí thacú le cruthú tionól buan saoránach 
chun bonn eolais a chur faoin 

díospóireacht

Trí rannpháirtíocht sa díospóireacht / 
choinbhinsiún ar an mbunreacht chun 

Conarthaí AE a athbhreithniú

Eile

Níl ceann ar bith acu sin thuas i gceist

65

58IE

27

39IE

26

25IE

5

6IE

4

2IE



56

59IE

55

56IE

49

50IE

35

33IE

33

16IE

27

19IE

26

42IE

24

30IE

14

22IE

2

0IE

Éire

Baraiméadar réigiúnach agus áitiúil

Príomhthopaicí AE do réigiúin is 
cathracha

Dar leat, cé acu de na topaicí a leanas ar 
cheart do réigiúin agus cathracha níos mó 
tionchar a imirt iontu i gceapadh beartas an 
Aontais Eorpaigh? (Is féidir níos mó ná freagra 
amháin a thabhairt, %) 

q17

An cogadh in aghaidh na 
hÚcráine: freagairtí réigiúnacha 
agus áitiúla

Cén cineál gníomhartha ar ghlac d’údarás 
áitiúil nó réigiúnach mar fhreagra ar an 
gcogadh in aghaidh na hÚcráine? (Is féidir níos 
mó ná freagra amháin a thabhairt, %)

q1

76

91IE

57

72IE

53

59IE

50

38IE

Cistiú AE do réigiúin is 
cathracha

I do thuairimse, cé na príomhchuspóirí ba 
cheart a bheith ag cistiú an Aontais Eorpaigh le 
haghaidh fhorbairt do chathrach nó do réigiúin 
sa todhchaí? (Is féidir níos mó ná freagra 
amháin a thabhairt, %) 

q11

51

55IE

48

41IE

42

63IE

40

58IE

Géarchéim aeráide agus an comhshaol

Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta 
agus poist

Oideachas, cultúr, an óige agus spórt

Luachanna agus cearta, smacht 
reachta agus slándáil

Sláinte

Imirce

Daonlathas Eorpach

Claochlú digiteach

An tAontas Eorpach sa domhan 
(beartas eachtrach, comhar

forbartha, srl.)

Dada

Fáilte a chur roimh theifigh ón Úcráin

Dlúthpháirtíocht pholaitiúil leis an 
Úcráin a léiriú

Tacú le saoránaigh agus le 
heagraíochtaí sochaí sibhialta áitiúla 

ina ngníomh dlúthpháirtíochta

Cabhair ábhartha a sheoladh chuig an 
Úcráin

Tacú le haistriú glas an gheilleagair

An borradh ar phraghsanna fuinnimh 
a mhaolú

Tionchar na géarchéime aeráide a 
mhaolú

Infheistiú i saoráidí iompair nua-
aimseartha
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