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Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000002/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Lucy Nethsingha
thar ceann an  Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Ábhar: Réada aindleathacha priontáilte 3T

Teicneolaíocht is ea priontáil 3T lena ngabhann acmhainneacht shuntasach eacnamaíoch do 
ghnólachtaí Eorpacha, go háirithe d’fhiontair bheaga nuálacha, agus tá mórán tíortha ag tosú ar 
straitéisí a ghlacadh chun a forbairt a chur chun cinn. Siocair is ea an teicneolaíocht freisin, áfach, le 
ceisteanna dlíthiúla agus eiticiúla sonracha. Is léir ó staidéir éagsúla a rinne an Coimisiún go bhfuil 
lúba ar lár ann i reachtaíocht AE maidir le priontáil 3T a úsáid. Ábhar imní a bhí sna himeachtaí 
tubaisteacha a thit amach le deireanas agus ba dheimhniú iad ar an ngá le gníomhaíocht ar leibhéal 
AE. An 9 Deireadh Fómhair 2019, maraíodh beirt agus gortaíodh beirt eile in Halle na Gearmáine 
nuair a rinne ionsaitheoir iarracht ar dhul isteach sa sionagóg áitiúil le linn na saoire Giúdaí, Yom 
Kippur. D’úsáid an t-ionsaitheoir arm priontáilte 3T, agus rinne sé dearadh an airm sin a uaslódáil ar 
Twitter. Sa tuarascáil uaidh, a ndearna an Pharlaimint í a ghlacadh mar rún ina dhiaidh sin an 3 Iúil 
2018 1 , bhí an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (JURI) tar éis a imní in iúl, ní hé amháin maidir le hairm, 
pléascáin, drugaí agus táirgí guaiseacha eile a mhonarú i gcomhthéacs na priontála 3T, ach freisin 
maidir leis na fadhbanna a bhaineann le dliteanas sibhialta agus le sáruithe ar chearta maoine 
intleachtúla. I bhfianaise a phráinní atá an t-ábhar, ba mhaith le Coiste JURI a iarraidh ar an 
gCoimisiún:

1. Cén chaoi a bhfuil sé i gceist aige dul i ngleic leis na fadhbanna a bhaineann le réada 
aindleathacha priontáilte 3T a úsáid?

2. An bhfuil sé beartaithe aige gníomhaíocht (reachtach) ar bith a dhéanamh bunaithe ar stáidéir 
agus meastóireachtaí atá á ndéanamh agus a rinneadh roimhe seo? Má tá, cad iad na bearta de 
chuid an Aontais a measfar a n-imreofar tionchar orthu?

3. Cad í an amlíne do na gníomhaíochtaí atá beartaithe ag an gCoimisiún? Cad a dhéanfaidh sé 
chun freagairt phrapúil a áirithiú?

4. Cén dul chun cinn atá déanta maidir leis na gníomhaíochtaí a gheall an Coimisiún a dhéanamh 
mar thoradh ar rún 2018 na Parlaiminte?

Curtha síos: 06/01/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 07/04/2020

1 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 3 Iúil 2018 maidir le priontáil thríthoiseach, dúshlán i réimsí na gceart maoine 
intleachtúla agus an dliteanais shibhialta (Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0274).


