Sut i… Lobïo Senedd Ewrop

mewnfudo, yr amgylchedd, a lles
anifeiliaid. Dydy hi ddim yn berthnasol
i bolisi tramor nac amaethyddiaeth.

Cyflwyniad
Senedd Ewrop yw’r unig gorff o’r Undeb
Ewropeaidd sy’n cael ei ethol yn
uniongyrchol. Gyda Chyngor y Gweinidogion,
dyma adain ddeddfwriaethol yr Undeb (sef yr
adain sy’n gwneud cyfreithiau).
Mae Senedd Ewrop yn cynrychioli pobl yr
Undeb Ewropeaidd. Mae hyn yn wahanol i
Gyngor y Gweinidogion, sy’n cynrychioli
llywodraethau’r gwledydd sy’n rhan o’r
Undeb.
Mae gan y Senedd ddwy siambr – un ym
Mrwsel yng Ngwlad Belg, a’r llall yn
Strasbourg yn Ffrainc. Dair wythnos bob mis,
mae’r Senedd yn gweithio ym Mrwsel, lle
mae’r rhan fwyaf o’r cyfarfodydd pwyllgor a
chyfarfodydd y grwpiau gwleidyddol yn cael
eu cynnal. Yna, mae’r cyfan yn symud i
Strasbourg am wythnos.
Pwerau
•

•

Mae pŵer yr Undeb Ewropeaidd i
wneud cyfreithiau wedi ei rannu’n
gyfartal rhwng y Senedd a Chyngor y
Gweinidogion. Rhwng y ddau gorff,
mae cyfreithiau’n cael eu diwygio, eu
cymeradwyo a’u gwrthod.
Mae’r broses o ‘benderfynu ar y cyd’ –
sef pan fydd cyfraith yn cael ei phasio
ddim ond os ydy hi’n cael ei
chymeradwyo gan y naill gorff a’r llall –
yn berthnasol mewn meysydd fel
amddiffyn defnyddwyr, y farchnad
sengl, hawliau gweithwyr, lloches a

•

Mae’r Senedd yn rhannu awdurdod
dros gyllideb yr Undeb Ewropeaidd â
Chyngor y Gweinidogion, ac mae’n
goruchwylio cyrff eraill yr Undeb – gan
gynnwys y Comisiwn. Mae’n
cymeradwyo Comisiynwyr newydd, a
gall ddiswyddo’r Comisiwn i gyd gyda’i
gilydd.

Aelodau’r Senedd Ewropeaidd (ASEau)
Mae Senedd Ewrop yn cynnwys 732 o
ASEau (78 o’r Deyrnas Unedig) sy’n cael eu
hethol bob pum mlynedd gan bobl y
gwledydd sy’n aelodau o’r Undeb. Mae gan
bob un o’r gwledydd hyn ei system bleidleisio
ei hun ar gyfer yr etholiadau.
Mae Senedd yr Undeb Ewropeaidd yn
cynnwys nifer fawr o wahanol grwpiau
gwleidyddol. Ymysg y grwpiau mae’r grŵp
sosialaidd (sy’n cynnwys y Blaid Lafur) a
grŵp y Democratiaid Cristnogol (sy’n
cynnwys y Blaid Geidwadol). Does dim un
grŵp yn rhedeg Ewrop ar ei ben ei hun.
Mae rhwng tri a deg ASE yn cynrychioli
rhanbarthau unigol Lloegr a chenhedloedd
eraill y Deyrnas Unedig, gan ddibynnu ar
boblogaeth yr ardaloedd hynny. Mae pob
ASE yn cynrychioli etholwyr yr holl ranbarth
neu genedl.
Mae eich ASEau yno i gynrychioli eich barn
a’ch pryderon chi, p’un a wnaethoch chi
bleidleisio iddyn nhw neu beidio.

Etholiadau Ewropeaidd
Mae etholiadau Senedd yr Undeb
Ewropeaidd yn cael eu cynnal bob pum
mlynedd, a gall unrhyw ddinesydd y Deyrnas
Unedig sy’n 18 oed neu’n hŷn bleidleisio
ynddyn nhw. Yn hytrach na dewis ymgeiswyr
unigol, mae ASEau yn cael eu hethol ar sail
nifer y pleidleisiau i bob plaid (heblaw yng
Ngogledd Iwerddon).
Cyn etholiad, mae pob plaid yn cyhoeddi
rhestr o’i hymgeiswyr a bydd nifer yr ASEau
sy’n cael eu hethol o’r rhestr honno yn
dibynnu ar gyfran y bleidlais y mae’n ei
hennill yn y rhanbarth.
Mae ASEau yn dod o bob math o
gefndiroedd. Mae llawer yn dod o fyd busnes
neu’r gyfraith, ond mae llawer hefyd yn
undebwyr llafur, yn ffermwyr, yn
newyddiadurwyr, yn athrawon neu hyd yn
oed yn sêr teledu.
Sut alla i ddylanwadu ar fy ASE?
Mae ASEau yn treulio un wythnos y mis
mewn sesiynau seneddol yn Strasbourg.
Yno, maen nhw’n cael dadleuon ar
ddeddfwriaeth ac yn pleidleisio arnyn nhw.
Bydd gweddill eu hamser yn cael ei rannu
rhwng Brwsel a’u hetholaethau. Mae’r gwaith
yn yr etholaeth yn arbennig o bwysig
oherwydd mae’n galluogi’r ASEau i
gynrychioli pryderon lleol ar y lefel
Ewropeaidd.
Bydd eich ASE lleol yn cynnal ‘cymorthfeydd’
rheolaidd (sef cyfarfodydd â phobl leol) yn
eich ardal. Os oes gyda chi unrhyw
gwestiynau am ddeddfwriaeth Ewropeaidd

neu broblem sy’n ymwneud â gwlad
Ewropeaidd arall, dylech gysylltu â’ch ASe yn
y lle cyntaf.
Gallwch hefyd siarad â’ch ASE ynghylch
cyflwyno deiseb i Senedd Ewrop er mwyn
dylanwadu ar ddeddfwriaeth neu i godi mater
nad ydy’r Undeb Ewropeaidd wedi ei drafod
eto. Os oes gyda chi achos da, mae’n bosib y
gallai eich ASE gael diwygiad wedi ei osod
gerbron y Senedd.
Mae ASEau yn aelodau o bleidiau, ond dydyn
nhw ddim bob tro’n cefnogi barn y blaid.
Felly, os nad oes ganddyn nhw farn gref ar y
mater, gallai eich dadleuon chi gael effaith
fawr ar y ffordd y maen nhw’n pleidleisio. I
ddod o hyd i ddyddiadau ac amseroedd
cymorthfeydd, cysylltwch â swyddfa etholaeth
eich ASE. (Mae manylion sut i wneud hynny
ar ddiwedd y ddogfen hon.)
Gallwch hefyd ysgrifennu’n uniongyrchol at
eich ASE, er nad ydy’r Senedd yn eu gorfodi i
ymateb i bob ymholiad. Er gwaethaf hyn,
mae’r ASEau yn talu llawer o sylw i’r hyn
maen nhw’n ei dderbyn yn y post. Felly gall
ysgrifennu i amlinellu eich pryderon ac annog
eraill i wneud yr un peth gael effaith anferth.
Sut alla i ddylanwadu ar ASEau eraill?
Mae’n werth cysylltu ag ASEau eraill sydd â
diddordeb yn y mater sydd o bwys i chi (yn
enwedig Aelodau sy’n eistedd ar Bwyllgorau).
Oherwydd bod gan bob un o ranbarthau
unigol Lloegr a chenhedloedd y Deyrnas
Unedig nifer o ASEau, mae nifer fawr y
gallwch chi ysgrifennu atyn nhw’n
uniongyrchol.

Sut alla i gysylltu â fy ASE?
Ewch i www.writetothem.com i chwilio am
fanylion cyswllt eich ASE.
Gallwch hefyd gysylltu ag ASEau drwy eu
swyddfa etholaeth. Er y gallech siarad yn
uniongyrchol â’r ASE rydych yn fwy tebygol o
gael gafael ar ei ymchwilydd neu ei
ysgrifennydd/es.
Hefyd, mae Swyddfa Senedd Ewrop yn y DU
yn rhoi enwau, cyfeiriadau, teitlau a
chymwysterau yr holl ASEau:
http://www.europarl.org.uk/uk_meps/Member
sMain.htm

