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Cyflwyniad 

 
Y Fonesig Rosemary Butler AC 

Y Llywydd 

 

Mae’n bleser gennyf gyflwyno rhifyn 31 o’n cylchlythyr, Materion Ewrop, sy’n cynnwys y 

wybodaeth ddiweddaraf am waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru mewn perthynas â materion 

Ewropeaidd. Er gwaethaf y pwysau ar Bwyllgorau oherwydd nifer y deddfwriaethau ar eu 

hagendâu, mae’n braf gweld ymgysylltiad gweithredol ar draws y Cynulliad mewn materion sy’n 

gysylltiedig â’r UE. 

Cynhaliodd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ymchwiliad i gynigion yr UE ar Gynnyrch 

Organig, ymatebodd i’r cynigion i wahardd y defnydd o rwydi drifft, a chraffodd ar baratoadau 

Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithredu’r PAC a diwygio pysgodfeydd. Y mis hwn, bydd y Pwyllgor 

Menter a Busnes yn cynnal sesiwn graffu ar waith y Gweinidog o ran paratoadau Llywodraeth 

Cymru ar gyfer y Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol newydd, a bydd yn gwneud gwaith dilynol o ran 

ei ymchwiliadau ar Horizon 2020 a Chyfleoedd Cyllido’r UE. Bydd y Pwyllgor yn trafod 

blaenoriaethau’r Llywydd Juncker yn y Comisiwn Ewropeaidd, â David Hughes, Pennaeth Swyddfa’r 

Comisiwn yng Nghymru. . Mae’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn parhau â’r 

gwaith o fonitro materion sybsidiaredd yr UE, ac roedd David Melding AC, cadeirydd y Pwyllgor yn 

bresennol yng nghyfarfod Fforwm y Comisiwn Ewropeaidd a’r Deyrnas Unedig o Gadeiryddion 

Deddfwrfeyddd Datganoledig/y DU a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr yn Senedd yr Alban. Bu’r 

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ymweld â’r  Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad 

Economaidd ym Mharis i drafod canlyniadau PISA yng Nghymru, tra bu ymchwiliad y Pwyllgor 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Sylweddau Seicoweithredol Newydd yn ystyried pa mor berthnasol 

yw deddfwriaeth drafft yr UE yn y maes hwn i Gymru. 

Yn ystod yr hydref, cynhaliwyd nifer o ddadleuon yn y Cyfarfod Llawn ar faterion pwysig yn 

ymwneud â’r UE, gan gynnwys y trafodaethau masnach TTIP rhwng yr UE â’r Unol Daleithiau, a 

chwmpas ar gyfer cymorth cyllid yr UE ar gyfer gweithwyr yr effeithir arnynt gan gau purfa olew 

Murco yn Sir Benfro. 

Mae Comisiwn y Cynulliad yn bwriadu ymweld â Brwsel yn ddiweddarach eleni ar gyfer cyfarfodydd 

pwysig gyda Senedd Ewrop a’r Comisiwn Ewropeaidd, a bydd dirprwyaeth o swyddogion y 

Cynulliad yn ymweld â Brwsel yn ddiweddarach y mis hwn ar gyfer cael hyfforddiant 

ymwybyddiaeth, a drefnir ac a ariennir gan Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru. 

Rydym wedi croesawu nifer o westeion nodedig i’r Cynulliad dros y misoedd diwethaf, yn enwedig 

Michael D Higgins, y Llywydd o Iwerddon, fel rhan o’i ymweliad â Chymru i ddathlu canmlwyddiant 

geni Dylan Thomas, yn ogystal â Llysgenhadon i’r DU o’r Eidal, Croatia a Hwngari. Rydym yn edrych 

ymlaen at ymweliad dirprwyaeth o Senedd Fiji, a arweinir gan y siaradwr Dr Jiko Luveni, a 

Llysgennad Latfia i’r DU, a fydd yn trafod Llywyddiaeth gyntaf ei wlad o’r UE gyda Chadeiryddion y 

pwyllgorau ar ddiwedd mis Chwefror. 

Dymunaf flwyddyn gadarnhaol a chynhyrchiol i bawb yn 2015.
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Pynciau sy’n ymwneud â’r UE ym mhwyllgorau’r 

Cynulliad 

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd 

Yn wyneb nifer y ddeddfwriaeth o Gymru y bydd y Pwyllgor yn treulio amser arni dros y 12 i 18 

mis nesaf, mae’r Pwyllgor wedi cytuno i fabwysiadu dull gweithredu newydd o ran ei waith yn 

Ewrop. Bydd yn olrhain, ac yn ceisio dylanwadu ar gynigion yr UE sydd o ddiddordeb i’r Pwyllgor, 

drwy ymgynghori’n ysgrifenedig ac ymgysylltu’n anffurfiol â rhanddeiliaid. Dilynir unrhyw 

faterion a nodir ar gyfer Cymru, drwy gyfathrebu’n ysgrifenedig â sefydliadau’r UE a Llywodraeth 

Cymru. Mae rhai o feysydd allweddol yr UE sydd o ddiddordeb i’r Pwyllgor wedi’u nodi isod. Mae 

rhestr lawn ar gael ar wefan y Pwyllgor.  

Ymchwiliad i gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig: Mae’r ymchwiliad hwn 

yn ymwneud ag effeithiau posibl cynigion y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer rheoleiddio’r 

trefniadau o ran cynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig ar Gymru a’r cynigion a 

gyhoeddwyd yn 2014. Mae’r ymchwiliad yn: ystyried effeithiau posibl y cynigion ar y sector 

organig yng Nghymru; ystyried yr argymhellion ar gyfer y newidiadau i’r cynigion cyfreithiol a 

gyhoeddwyd; gweithredu fel fforwm ar gyfer rhanddeiliaid yng Nghymru i gymryd rhan yn y 

drafodaeth ar ddyfodol cynhyrchu organig yn yr UE. Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth 

lafar ar 13 Tachwedd, ac mae wedi ysgrifennu at y Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop yn 

amlinellu ei gynigion allweddol ar gyfer newidiadau i destun y rheoliad drafft. 

Polisi morol a physgodfeydd:  Mae’r Pwyllgor wedi parhau i adolygu polisi morol a 

physgodfeydd Llywodraeth Cymru, gan gynnwys darparu Cyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth 

Forol a’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yng Nghymru. Cynhelir sesiynau dilynol pellach ar 

ddechrau 2015. 

Tyfu cnydau GMO: Yn dilyn cytundeb Cyngor yr Undeb Ewropeaidd ar safbwynt negodi 

ynghylch cynigion i ddiwygio’r broses awdurdodi ar gyfer tyfu cnydau GMO, cynhaliodd y 

Pwyllgor sesiynau briffio ffeithiol gyda Llywodraeth Cymru a swyddogion y Comisiwn 

Ewropeaidd ynghylch cynnwys y diwygiadau arfaethedig. Mae’r Pwyllgor yn bwriadu parhau i 

fonitro ac olrhain y trafodaethau ar y cynnig hwn. 

 Gwahardd rhwydi drifft: Ar ôl i’r Comisiwn Ewropeaidd gyhoeddi rheoliad i atal y gwaharddiad 

ar rwydi drifft, ysgrifennodd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd at Lywodraeth Cymru i 

egluro ei ymateb i’r cynigion. Mae’r Pwyllgor yn bwriadu ymgysylltu â rhanddeiliaid o Gymru 

ynghylch eu barn ar y cynigion a’r argymhellion ar gyfer newidiadau, a bydd yn ysgrifennu at y 

sefydliadau Ewropeaidd ar sail y dystiolaeth y mae’n ei chasglu. 

Y Pwyllgor Menter a Busnes 

Ymchwiliad i’r modd y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo masnach a 

mewnfuddsoddi: Mae’r ymchwiliad hwn yn ystyried pa mor effeithiol yw strwythurau cymorth 

Llywodraeth Cymru o ran hyrwyddo allforion gan fusnesau yng Nghymru a hwyluso 

buddsoddiad uniongyrchol o dramor, gan gynnwys gwaith trawslywodraethol o fewn y DU. 

Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Hydref a thrafodwyd ef yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Rhagfyr. 

Cytunodd y Gweinidog i ailystyried ei hymateb i adroddiad y Pwyllgor ar fasnach a 

mewnfuddsoddi yn dilyn y ddadl y Cyfarfod Llawn. Yn benodol, cytunodd y Gweinidog i edrych 

eto a oes rhagor o wybodaeth ar gael am ba mor effeithiol yw cefnogaeth Llywodraeth Cymru i 

allforwyr. Cytunodd y Gweinidog hefyd i adnewyddu’r manylion am ddull gweithredu 

Llywodraeth Cymru o ran masnachu a mewnfuddsoddi sydd yn y ddogfen bolisi bresennol, 

‘Adnewyddu’r Economi: cyfeiriad newydd’, a gyhoeddwyd yn 2010. 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=225
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=225
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=10713
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=4412&Opt=0
http://senedd.cynulliad.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=10402&Opt=3
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=228
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=228
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8492
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8492
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Ymchwiliadau i (i) Gyfleoedd cyflogaeth i bobl hŷn; (ii) Helpu Pobl Ifanc i gael 

Gwaith; (iii) Ymchwiliad i Dwristiaeth: Er bod prif ganolbwynt y tri ymchwiliad yma yn 

cynnwys camau gweithredu yng Nghymru a’r DU, mae pob ymchwiliad yn cynnwys yr angen i 

ystyried effaith a gwerth am arian cyllid Ewropeaidd. Cyhoeddwyd yr adroddiad ar Dwristiaeth 

ym mis Tachwedd, a chaiff ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Ionawr. Bydd y Pwyllgor yn cynnal 

sesiwn dystiolaeth bellach gyda’r Gweinidog ym mis Ionawr. 

Sesiwn graffu’r UE: Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu gyda’r Gweinidog Cyllid a Busnes 

y Llywodraeth ar 21 Ionawr, a fydd yn canolbwyntio ar baratoadau Llywodraeth Cymru ar gyfer 

Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol newydd ar gyfer 2014-2020, ac yn dilyn ymchwiliadau’r 

Pwyllgor i Horizon 2020 a Chyfleoedd Cyllido’r UE rhwng 2014 a 2020. Bydd y Pwyllgor hefyd yn 

cynnal sesiwn ddiweddaru gyda David Hughes, Pennaeth Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng 

Nghymru, a Swyddfa’r UE yn y Cynulliad, gan ganolbwyntio’n benodol ar Raglen Waith y 

Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2015, a blaenoriaethau’r Comisiwn Ewropeaidd newydd. 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg  

Ymchwiliad i ganlyniadau addysgol plant o gartrefi incwm isel:  Cynhaliodd y Pwyllgor 

sesiynau tystiolaeth yn ystod yr hydref 2013, ac aeth ymlaen i wneud gwaith sy’n canolbwyntio 

ar bwysigrwydd ymgysylltiad rhieni yn 2014. Cynhaliwyd sesiwn dystiolaeth bellach gyda’r 

Gweinidog ym mis Rhagfyr 2014, i gloi’r ymchwiliad. 

Ymweliad â’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd: 

Ymwelodd Ann Jones AC, cadeirydd y Pwyllgor, ac aelodau eraill â’r Sefydliad ar gyfer 

Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ym Mharis ym mis Medi, i drafod y canlyniadau PISA 

Cymru, adolygiad y Sefydliad ar y system addysg yng Nghymru, Addysg a Gofal Plentyndod 

Cynnar ac addysg ariannol. Mae’r ymweliad wedi llywio gwaith craffu’r Pwyllgor ar Gynllun Gwella 

Addysg newydd Llywodraeth Cymru, Cymwys am Oes. 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

Adroddiad ar Sybsidiaredd: Bydd yr adroddiad monitro ar faterion sybsidiaredd sy’n 

berthnasol i Gymru sy’n deillio o gynigion deddfwriaethol drafft yr UE, ar gyfer y cyfnod o fis Mai i 

fis Rhagfyr 2014, yn cael ei ystyried yn ystod tymor y gwanwyn. 

Fforwm y Comisiwn Ewropeaidd a’r DU: Aeth David Melding AC, Cadeirydd y Pwyllgor 

Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a’r Dirprwy Lywydd, i gyfarfod diweddaraf 

Cadeiryddion Pwyllgorau’r UE (neu gyfwerth) yn y DU a’r deddfwrfeydd datganoledig, a 

gynhaliwyd ar 8 Rhagfyr yn Senedd yr Alban.  

Rhwydi drifft: Ym mis Tachwedd, nododd y Pwyllgor gynnig ar gyfer deddfwriaeth yr UE ar 

Bysgota Rhwydi Drifft fel mater o gymesuredd, ac yn dilyn hynny ysgrifennodd at Gomisiynydd 

yr UE a Chadeirydd y Pwyllgor Craffu Ewropeaidd yn Nhŷ’r Cyffredin. Ers hynny, mae’r Pwyllgor 

wedi nodi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y mater hwn Gomisiynydd yr UE. 

Adolygiad Llywodraeth y DU o Gydbwysedd Cymwyseddau: Ym mis Mehefin 2014 

ymatebodd y Pwyllgor i Adolygiad Llywodraeth y DU o’r Cydbwysedd Chymwyseddau ar 

sybsidiaredd a chymesuredd. 

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd ("cyffuriau penfeddwol 

cyfreithlon"): Cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau tystiolaeth a chymerodd ran mewn 

gweithgarwch ymgysylltu yn ystod yr hydref a’r gaeaf 2014. Mae’r cylch gorchwyl ar gyfer yr 

Ymchwiliad hwn yn cynnwys ystyried tystiolaeth ryngwladol ar ddulliau gweithredu o ran 

Sylweddau Seicoweithredol Newydd (NPS) mewn gwledydd eraill. Cafodd y  Pwyllgor wybodaeth 

fod y Comisiwn Ewropeaidd wedi paratoi deddfwriaeth ddrafft a fyddai’n rheoleiddio sylweddau 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=11339
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=11185
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=11185
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=9531
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=224
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=6996
http://senedd.cynulliad.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=219
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8668
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=227
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=227
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=10562
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=10562
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seicoweithredol newydd ar lefel yr UE (yn ychwanegol at reoliad cyfyngedig presennol yr UE). 

Mae’r dull gweithredu newydd hwn gan yr UE wedi’i gwestiynu gan Lywodraeth y DU. Clywodd y 

Pwyllgor dystiolaeth gan swyddogion y Swyddfa Gartref yn ystod mis Ionawr 2015. 

Ymchwiliad i’r cynnydd a wnaed hyd yma ar weithredu Cynllun Cyflawni ar gyfer 

Canser Llywodraeth Cymru: Cyflwynodd y Pwyllgor adroddiad ym mis Hydref 2014.  Yn 

ystod yr ymchwiliad, codwyd pryderon am oblygiadau Rheoliadau Diogelu Data drafft yr UE, yn 

benodol y diwygiadau y cytunwyd arnynt i Erthygl 81 ac Erthygl 83, ar y defnydd o ddata i 

gefnogi darpariaeth gwasanaethau’r GIG, ac iechyd ac ymchwil wyddonol yng Nghymru. 

Ysgrifennodd y Pwyllgor at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder i’w annog i sicrhau y ceir 

cydbwysedd addas rhwng parchu preifatrwydd unigolion ac amddiffyn ymchwil, yn y 

trafodaethau ar y cynigion ar lefel yr UE. 

Busnes y Cyfarfod Llawn gyda sesiynau penodol ar faterion Ewropeaidd 

11 Tachwedd: rhoddodd y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth y wybodaeth ddiweddaraf am 

y rhaglen Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020, a chafwyd trafodaeth i ddilyn. 

3 Rhagfyr: nododd y Pwyllgor yr adroddiad gan y Pwyllgor Menter a Busnes yn dilyn ei ymchwiliad 

i ddulliau gweithredu Llywodraeth Cymru o ran Hyrwyddo Masnach a Mewnfuddsoddi. 

3 Rhagfyr: bu’r Cynulliad yn cynnal dadl ar y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Drawsatlantig 

arfaethedig. 

10 Rhagfyr: nododd y Cynulliad yr adroddiad a luniwyd yn dilyn ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol i’r cynnydd a wnaed hyd yma ar weithredu Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser 

Llywodraeth Cymru. 

10 Rhagfyr: dadl fer ar Ddiogelu dyfodol Ffermio yng Nghymru - Beth y gall Cymru ei ddysgu gan 

ei phartneriaid yn yr UE i sicrhau bod y genhedlaeth nesaf o ffermwyr yn gallu cael mynediad i 

dir, adeiladu eu busnesau, a gwneud y gorau o fanteision cronfeydd datblygu Ewropeaidd. 

Er gwybodaeth: yn ogystal â’r uchod, mae materion Ewropeaidd yn codi’n aml yn natganiadau’r 

Gweinidogion ac mewn cwestiynau i Weinidogion. 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8979
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8979
http://www.senedd.cynulliad.cymru/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=153
http://www.senedd.cynulliad.cymru/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=153
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Gweithgareddau allanol Aelodau ar fusnes y Cynulliad 

3 Hydref: Roedd Rhodri Glyn Thomas AC ym Mrwsel ar gyfer un o gyfarfodydd Comisiwn 

Adnoddau Naturiol Pwyllgor y Rhanbarthau. 

7-8 Hydref: Roedd Mick Antoniw AC a Rhodri Glyn Thomas AC yn bresennol yng Nghyfarfod 

Llawn Pwyllgor y Rhanbarthau ym Mrwsel. 

9 Hydref: Bu Rhodri Glyn Thomas AC yn cadeirio sesiwn banel (a oedd yn cynnwys siaradwyr o 

Fanc Buddsoddi Ewrop) ar offerynnau ariannol yn yr UE ar gyfer 2014-2020, ym Mhwyllgor y 

Rhanbarthau ym Mrwsel yn ystod Diwrnodau Agored Wythnos y Dinasoedd a’r Rhanbarthau 

2014. 

16-17 Hydref: Bu’r Fonesig Rosemary Butler AC, y Llywydd, Sandy Mewies AC a Rhodri Glyn 

Thomas AC, yn cymryd rhan mewn digwyddiad i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf yng ngorllewin 

Fflandrys a drefnwyd gan Senedd Fflandrys. 

19-21 Hydref: Arweiniodd David Melding AC, y Dirprwy Lywydd, ddirprwyaeth o Aelodau’r 

Cynulliad yn ystod  49ain Cyfarfod Llawn Cynulliad Seneddol Prydain ac Iwerddon, a gynhaliwyd 

yn Ashford, Caint, ac yn Ypres Salient, Fflandrys, i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf.  

27-31 Hydref: Arweiniodd y Fonesig Rosemary Butler AC, y Llywydd, ddirprwyaeth o Gomisiynwyr 

y Cynulliad ar ymweliad cyntaf y Cynulliad â Chanada. Roedd yr ymweliad yn cynnwys 

ymweliadau swyddogol â’r Senedd Ffederal yn Ottawa, ac â Chynulliad Deddfwriaethol New 

Brunswick yn Fredericton. 

5-8 Tachwedd:  Roedd y Fonesig Rosemary Butler AC, y Llywydd yn bresennol yng nghyfarfod 

Cynulliad Cyffredinol CALRE a gynhaliwyd yn Senedd Galicia yn Santiago de Compostela (Sbaen). 

20 Tachwedd: Siaradodd David Melding AC, y Dirprwy Lywydd a’r Arglwydd Tim Boswell, 

Cadeirydd Pwyllgor Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi mewn cynhadledd ar rôl Seneddau Cenedlaethol 

yn yr UE, a drefnwyd gan Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd Prifysgol Caerdydd. 

27 Tachwedd: Bu Mick Antoniw AC a Rhodri Glyn Thomas AC, cynrychiolwyr Pwyllgor y 

Rhanbarthau, yn cadeirio sesiynau gweithdy mewn cynhadledd yr UE ar gyflogaeth pobl ifanc, a 

drefnwyd gan Lywodraeth Cymru yng Nghaerdydd. 

19 Ionawr: Bu Lindsay Whittle AC yn cynrychioli’r Cynulliad yng nghyfarfod y Cynulliad Seneddol 

Prydeinig-Gwyddelig ar Faterion Economaidd, a fu’n trafod ei ymchwiliad presennol i 

‘Ddiweithdra ymhlith Pobl Ifanc’ yn Belffast. 

6-8 Chwefror: Bydd Joyce Watson AC, cadeirydd Cangen Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad (y 

CPA) yn y Cynulliad, yn arwain dirprwyaeth fechan a fydd yn mynd i ail gyfarfod Seneddwyr 

Benywaidd y Gymanwlad Rhanbarthol, a gaiff ei gynnal gan Senedd Gibraltar. 

11-13 Chwefror: Bydd Mick Antoniw AC yn bresennol yng nghyfarfod llawn cyntaf mandad 

newydd Pwyllgor y Rhanbarthau ym Mrwsel. 

22-24 Chwefror: Bydd David Melding AC, y Dirprwy Lywydd yn arwain dirprwyaeth o Aelodau’r 

Cynulliad yn ystod 50fed Cyfarfod Llawn y Cynulliad Seneddol Prydeinig Gwyddelig, a gaiff ei 

gynnal yn Nulyn. 
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Ymweliadau rhyngwladol ac ymweliadau gan bwysigion 

eraill â’r Senedd 

16 Hydref: Bu Llysgennad yr Eidal, Ei Ardderchowgrwydd Pasquale Q Terracciano, yn ymweld â’r 

Cynulliad i roi tystiolaeth i Gadeiryddion Pwyllgorau’r Cynulliad am flaenoriaethau’r Eidal yn 

ystod llywyddiaeth y wlad o Gyngor yr Undeb Ewropeaidd. 

27 Hydref: Cyfarfu David Melding AC, y Dirprwy Lywydd â Michael D Higgins, y Llywydd o 

Iwerddon fel rhan o’i ymweliad ef â Chymru i ddathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas. 

12 Tachwedd: Cyfarfu’r Fonesig Rosemary Butler AC, y Llywydd, â’r Ardderchowgrwydd Dr Ivan 

Grdešić, Llysgennad Croatia. 

19 Tachwedd: Cyfarfu’r Fonesig Rosemary Butler AC, y Llywydd, â’r Ardderchowgrwydd Mr Peter 

Szabadhegy, Llysgennad Hwngari. 

19 Tachwedd: Cyfarfu’r Fonesig Rosemary Butler AC, y Llywydd, â Dr John Freeman, Llysgennad 

Prydain i’r Ariannin. 

2-3 Chwefror: Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn croesawu ymweliad swyddogol gan Senedd 

Fiji, dan arweiniad y Llefarydd, Dr Jiko Luveni. 

26 Chwefror: Bydd Ei Ardderchowgrwydd Mr Andris Teikmanis, Llysgennad Latfia, yn ymweld â’r 

Cynulliad, lle bydd yn cwrdd â’r Llywydd a Chadeiryddion Pwyllgorau’r Cynulliad i drafod 

blaenoriaethau Latfia yn ystod ei chwe mis wrth y llyw yng Nghyngor yr UE. 
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Lincs 

Hafan Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Hysbysiad Busnes y Cynulliad 

Tudalennau’r pwyllgorau 

Tudalennau’r Gwasanaeth Ymchwil 

Blog y Gwasanaeth Ymchwil: Pigion 

 

I gael rhagor o wybodaeth  

Cysylltwch â: 

Gregg Jones, Pennaeth Swyddfa’r UE (Gregg.Jones@Cynulliad.Cymru)  

National Assembly for Wales EU Office 

Wales House 

6th Floor 

Rond Point Schuman 11 

1040 Brussels 

Belgium 

Ffôn 0032 2 226 66 92 

Symudol 0044 781 616 4455 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddEurope 

Tîm Cysylltiadau Rhyngwladol Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

Tŷ Hywel (Pedwerydd llawr) 

Bae Caerdydd 

Caerdydd CF99 1NA 

0044 (0)300 200 6255 / 6256 

TimRhyngwladol@Cynulliad.Cymru  

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.  

Gobeithio y bydd yr adroddiad hwn o ddiddordeb ichi. Os nad ydych am dderbyn copïau o’r 

cylchlythyr hwn yn y dyfodol, neu os nad ydych wedi derbyn y cylchlythyr hwn yn 

uniongyrchol ac yr hoffech ychwanegu eich enw at y rhestr bostio, cysylltwch â Gregg 

Jones drwy e-bost. 

http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx
http://www.cynulliad.cymru/cy/bus-home/Pages/Plenary.aspx?category=Business%20Statement
http://www.cynulliad.cymru/cy/bus-home/committees/Pages/committees.aspx
http://www.cynulliad.cymru/cy/bus-home/research/Pages/research.aspx
https://pigion.wordpress.com/
mailto:Gregg.Jones@Cynulliad.Cymru
mailto:InternationalTeam@Assembly.Wales



