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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha agus ar shaincheisteanna na gceart bunúsach
(2020/2022(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), go háirithe Airteagal 2 de,

– ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), go háirithe 
Airteagal 16 agus Airteagal 114 de,

– ag féachaint do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe 
Airteagal 6, Airteagal 7, Airteagal 8, Airteagal 11, Airteagal 13, Airteagal 21, Airteagal 
22, Airteagal 23, Airteagal 24, Airteagal 26, Airteagal 38 agus Airteagal 47 de,

– ag féachaint do Threoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
8 Meitheamh 2000 maidir le gnéithe áirithe dlí de sheirbhísí na sochaí faisnéise, go 
háirithe an tráchtáil leictreonach, sa Mhargadh Inmheánach (‘an Treoir maidir le 
Ríomhthráchtáil ’)1,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE (‘an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí’), (GDPR))2 ,

– ag féachaint do Threoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 
Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le príobháideachas a 
chosaint san earnáil cumarsáide leictreonaí (‘an Treoir maidir le príobháideachas agus 
cumarsáid leictreonach’)3,

– ag féachaint do Threoir (AE) 2018/1808 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Treoir 2010/13/AE maidir le comhordú forálacha 
áirithe a leagtar síos le dlí, le rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin sna Ballstáit agus 
a bhaineann le seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (Treoir Sheirbhísí na Meán 
Closamhairc) i bhfianaise athruithe ar an margadh4,

– ag féachaint do Threoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair 
Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/EC agus 2001/29/CE (‘an Treoir maidir le 
Cóipcheart’)5

– ag féachaint don mholadh ón gCoimisiún an 1 Márta 2018 maidir le bearta chun dul i 

1 IO L 178, 17.7.2000, lch.1.
2 IO L 119, 4.5.2016, lch. 1.
3 IO L 201, 31.7.2002, lch. 37.
4 IO L 303, 28.11.2018, lch. 69.
5 IO L 130, 17.5.2019, lch. 92.
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ngleic go héifeachtach le hinneachar neamhdhleathach ar líne6);

 – ag féachaint do Mheasúnú Europol ar Bhagairt na Cibearchoireachta Eagraithe ar an 
Idirlíon (IOCTA) an 18 Meán Fómhair 2018;

 – ag féachaint do chásdlí ábhartha Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint 
an Tomhaltóra agus ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 
Ghnóthaí Baile (A9-0172/2020),

A. de bhrí nach mór cearta bunúsacha, amhail cosaint na príobháideachta agus sonraí 
pearsanta, prionsabal an neamh-idirdhealaithe, chomh maith leis an tsaoirse chun 
tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, a bheith i gcroílár bheartas rathúil agus 
marthanach de chuid an Aontais maidir le seirbhísí digiteacha; de bhrí gur gá na cearta 
sin a mheas de réir an dlí, agus de réir mheon a gcur chun feidhme;

B. de bhrí go bhfuil na cineálacha seirbhísí digiteacha agus róil na soláthraithe seirbhíse 
digití athraithe ó bhonn ó glacadh an Treoir maidir le Ríomhthráchtáil 20 bliain ó shin;

C. de bhrí nach féidir muinín na n-úsáideoirí a fháil ach le seirbhísí digiteacha lena n-
urramaítear cearta bunúsacha úsáideoirí, rud nach é amháin a bheadh ina shiocair le 
glacadh seirbhísí, ach, chomh maith leis sin, a bheadh ina bhuntáiste iomaíoch agus ina 
shamhail ghnó chobhsaí do chuideachtaí;

D. de bhrí go ndearnadh na rialacha cosanta sonraí is infheidhme maidir le gach soláthraí a 
thairgeann seirbhísí digiteacha ar chríoch an Aontais a nuashonrú agus a chomhchuibhiú 
ar fud an Aontais le deireanas leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí; de 
bhrí go ndéantar rialacha príobháideachais don chumarsáid leictreonach, ar fothacar de 
sheirbhísí digiteacha iad, a chumhdach leis an Treoir maidir le príobháideachas agus 
cumarsáid leictreonach agus go bhfuil athbhreithniú á dhéanamh orthu faoi láthair;

E. de bhrí go bhfuil méadú as cuimse tagtha ar mhéid gach cineáil inneachair arna 
ghiniúint ag úsáideoirí a chomhroinntear agus ar mhéid na seirbhísí a sholáthraítear trí 
ardáin ar líne, lena n-áirítear néalseirbhísí, agus go bhfuil méadú as cuimse tagtha air ar 
luas nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo ag ardteicneolaíochtaí; de bhrí go n-
áirítear air sin inneachar neamhdhleathach amhail íomhánna lena léirítear ábhar mí-
úsáide gnéasaí leanaí (CSAM) ar líne agus inneachar atá dleathach ach a d’fhéadfadh 
dochar a dhéanamh don tsochaí agus don daonlathas, amhail bréagaisnéis faoi 
leigheasanna COVID-19;

F. de bhrí go bhfuil an fhuathchaint agus an bhréagaisnéis ar líne ag dul i bhforleithne le 
blianta beaga anuas mar go mbaineann daoine aonair agus gníomhaithe trioblóideacha 
úsáid as ardáin ar líne chun an deighilt a mhéadú, rud a úsáidtear, uime sin, chun 
críocha polaitiúla; de bhrí gur minic a dhírítear ar mhná, ar dhaoine de chine daite, ar 

6 IO L 63, 6.3.2018, lch. 50.
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dhaoine ar de mhionlaigh eitneacha nó teanga iad, nó a meastar iad a bheith díobh, agus 
ar dhaoine LGBTIQ agus fuathchaint leatromach, bulaíocht, bagairtí agus ceap milleáin 
ar líne á ndéanamh;

G. de bhrí gur chuidigh ardáin ar líne leis an treocht sin a bhfuil a samhail ghnó bunaithe ar 
shonraí úsáideoirí a bhailiú agus a anailísiú d’fhonn níos mó tráchta agus 'cliceáil' a 
ghiniúint, agus, dá réir sin, níos mó sonraí a phróifíliú agus brabús breise a dhéanamh; 
de bhrí go bhfuil sé sin ina shiocair le hinneachar gáifeach a mhéadú; de bhrí go 
ndéanann an fhuathchaint agus an bhréagaisnéis dochar do leas an phobail tríd an 
mbonn a bhaint ó dhioscúrsa poiblí measúil agus macánta a bhaint agus go go bhfuil 
siad ina mbagairtí ar an tslándáil phoiblí ós rud é gur féidir leo a bheith ina siocair le 
fíorfhoréigean; de bhrí go bhfuil sé bunriachtanach inneachar den sórt sin a chomhrac 
chun urraim do chearta bunúsacha a áirithiú agus chun an smacht reachta agus an 
donalathas in AE a chosaint;

H. de bhrí go mbaineann na meáin shóisialta agus ardáin dáileacháin inneachair eile úsáid 
as teicnící próifílithe chun a n-inneachar agus a bhfógraí a spriocdhíriú agus a 
dháileadh; de bhrí gur féidir sonraí a bhailítear ó rianta digiteacha daoine aonair a bhaint 
ar bhealaí a fhágann gur féidir tátal fíorchruinn a bhaint as faisnéis phearsanta an-
phríobháideach, go háirithe nuair a dhéantar na sonraí sin a chumasc le tacair sonraí 
eile; de bhrí gur léirigh scannal Cambridge Analytica agus scannal Facebook na rioscaí 
a bhaineann le hoibríochtaí próiseála sonraí teimhneacha ardán ar líne trína nochtadh 
gur  micri-spriocdhíríodh ar vótálaithe áirithe le fógraíocht pholaitiúil agus, in amanna, 
le bréagaisnéis spriocdhírithe fiú;

I. de bhrí go ndéanann na halgartaim uathoibrithe lena gcinntear conas inneachar tríú 
páirtí ar ardáin ar líne a láimhseáil, a chur in ord tosaíochta, a dháileadh agus a 
scriosadh, lena n-áirítear le linn feachtais pholaitiúla agus toghcháin, patrúin 
idirdhealaitheacha atá ann cheana sa tsochaí a atáirgeadh go minic, rud a fhágann go 
bhfuil riosca ard idirdhealaithe ann do dhaoine a ndearnadh difear dóibh cheana; de bhrí 
go bhfuil imní ann freisin faoin smacht reachta agus ceisteanna ann i dtaca le 
dlíthiúlacht, dlisteanacht agus comhréireacht mar gheall ar úsáid fhorleathan algartam 
chun inneachar a bhaint nó a bhlocáil;

J. de bhrí go bhfuil cumhacht shuntasach sa mhargadh ag líon beag soláthraithe seirbhíse, 
ar soláthraithe neamh-Eorpacha iad a mbunáite, agus go gcuireann siad anáil faoi 
chearta agus saoirsí daoine aonair, faoinár sochaithe agus faoinár ndaonlathais tríd an 
dóigh a gcuirtear faisnéis, seirbhísí agus táirgí i láthair a rialú, a mbíonn tionchar 
suntasach acu, dá bhrí sin, ar fheidhmiú na mBallstát agus ar a saoránaigh; de bhrí gur 
féidir iarmhairtí forleathana a bheith ag cinntí na n-ardán sin don tsaoirse chun tuairimí 
a nochtadh agus faisnéis a fháil agus do shaoirse agus iolrachas na meán; ;

K. de bhrí gur ar an gcomhar deonach agus ar inneachar a thógáil anuas arna shainordú le 
hordú ón gcúirt a díríodh go príomha go dtí seo faoin gcur chuige beartais i leith dul i 
ngleic le hinneachar neamhdhleathach ar líne in AE, ach go bhfuil breis reachtaíochta 
náisiúnta á glacadh ag líon méadaitheach Ballstát lena dtugtar aghaidh ar inneachar 
neamhdhleathach ar bhealach neamh-chomhchuibhithe; de bhrí gur áiríodh i 
reachtaíocht earnálach úrnua ar leibhéal AE forálacha chun aghaidh a thabhairt ar 
chineálacha áirithe d’inneachar neamhdhleathach;
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L. de bhrí nach ngabhann le cur chuige fíorfhéinrialála ardán, trédhearcacht, cuntasacht ná 
maoirseacht leormhaith; de bhrí nach ndéantar le cur chuige den sórt sin faisnéis 
iomchuí a sholáthar d’údaráis phoiblí, don tsochaí shibhialta agus d’úsáideoirí maidir le 
conas a thugann ardáin aghaidh ar inneachar neamhdhleathach agus ar ghníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha agus ar inneachar a sháraíonn a dtéarmaí agus a gcoinníollacha, ná 
maidir le conas a dhéanann siad inneachar a choimeád i gcoitinne; 

M. de bhrí go bhféadfadh sé nach ráthófaí le cur chuige den sórt sin go gcomhlíonfaí cearta 
bunúsacha agus go gcruthaíonn sé cás trína ndéantar freagrachtaí breithiúnacha a 
thabhairt i bpáirt do pháirtithe príobháideacha, rud is cúis leis an mbaol go gcuirfear 
isteach ar an gceart chun tuairimí a nochtadh;

N. de bhrí go bhfuil formhaoirseacht agus maoirseacht rialála earnáilsonrach in AE; de bhrí 
go mbeadh comhordú níos mó agus níos cuimsithí idir na comhlachtaí éagsúla 
maoirseachta ar fud an Aontais tairbheach; 

O. de bhrí go gcruthaíonn an easpa sonraí poiblí stóinsithe, inchomparáide maidir le 
leitheadúlacht inneachair neamhdhleathaigh agus dhíobhálaigh ar líne, maidir le fógraí 
agus a thógáil anuas arna sainordú ag an gcúirt agus féinrialála, agus maidir leis an obair 
leantach ag údaráis inniúla, easnamh trédhearcachta agus cuntasachta, san earnáil 
phríobháideach agus san earnáil phoiblí araon; de bhrí go bhfuil easpa faisnéise ann 
maidir leis na halgartaim a úsáideann ardáin agus suíomhanna gréasáin agus faoin 
gchaoi a dtugann ardáin aghaidh ar inneachar a bhaint anuas go hearráideach;

P. de bhrí go bhfuil an teacht i dtír gnéasach ar leanaí ar líne ar cheann de na cineálacha 
inneachair neamhdhleathaigh a éascaítear le forbairtí teicneolaíochta; de bhrí go bhfuil 
an méid ollmhór de CSAM a scaiptear ar líne ina shiocair le dúshláin thromchúiseacha 
maidir leis an teacht i dtír sin a bhrath agus a imscrúdú agus, thar aon ní eile, maidir le 
hiarrachtaí i ndáil le sainaithint íospartach; de bhrí, de réir Europol, gur tháinig méadú 
106 % le bliain anuas ar thuarascálacha ar chomhroinnt ar líne CSAM a rinneadh le 
NCMEC atá lonnaithe in SAM;

Q. de bhrí, de réir dhlí-eolaíocht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE), gur 
cheart inneachar a bhaint anuas de dhroim ordú cúirte ó Bhallstát; de bhrí go bhféadfadh 
sé go mbeadh soláthraithe óstacha in ann leas a bhaint as uirlisí agus teicneolaíochta 
uathoibrithe cuardaigh chun inneachar atá comhionann le hinneachar a dearbhaíodh 
roimhe sin a bheith neamhdhleathach a bhrath agus a bhaint anuas, ach nár cheart go 
mbeadh sé d’oibleagáid orthu faireachán ginearálta a dhéanamh ar an bhfaisnéis a 
stórálann sé, ná fíricí nó imthosca a lorg go gníomhach lena léirítear gníomhaíocht 
neamhdhleathach, amhail dá bhforáiltear in Airteagal 15(1) de Threoir 2000/31;

R. de bhrí go bhfuil sainaithint leictreonach iontaofa bunriachtanach chun rochtain shlán ar 
sheirbhísí digiteacha a áirithiú agus chun idirbhearta leictreonacha a dhéanamh ar 
bhealach níos sábháilte; de bhrí, faoi láthair, nár thug ach 15 Bhallstát fógra don 
Choimisiún faoina scéim aitheantais leictreonaigh le haghaidh aitheantais trasteorann 
faoi chuimsiú Rialachán (AE) 910/20147;

S. de bhrí go bhfuil an t-idirlíon agus ardáin idirlín fós ina bpríomhshuíomh do 
ghníomhaíochtaí grúpaí sceimhlitheoireachta, agus go n-úsáidtear iad mar uirlis le 

7 IO L 257, 28.8.2014, lch. 73.
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haghaidh bolscaireacht a chothú, le haghaidh earcaíochta agus le haghaidh a 
ngníomhaíochtaí a chur chun cinn;

1. á chreidiúint go ngabhann sochair shochaíocha agus eacnamaíocha shoiléire don Aontas 
agus dá Bhallstáit le margadh aonair digiteach atá ag feidhmiú; á chur in iúl gur geal léi 
na sochair sin, go háirithe rochtain fheabhsaithe ar fhaisnéis agus neartú na saoirse 
tuairimí a nochtadh; ag leagan béim ar an oibleagáid thábhachtach atá ann éiceachóras 
digiteach cothrom a áirithiú ina n-urramaítear cearta bunúsacha mar a chumhdaítear sna 
Conarthaí agus i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an 
tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, an neamh-idirdhealú, saoirse 
agus iolrachas na meán, príobháideacht agus cosaint sonraí, agus ina n-áirithítear 
sábháilteacht úsáideoirí ar líne; ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart idirghabhálacha 
reachtacha agus rialála eile sa mhargadh aonair digiteach arb é is aidhm dóibh 
comhlíonadh na hoibleagáide sin a áirithiú a bheith teoranta go docht don mhéid is gá; 
ag meabhrú go sáraítear Airteagal 10 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 
le sásraí chun inneachar a bhaint anuas a úsáidtear lasmuigh de ráthaíochtaí próisis chuí;

2. ag tathant ar an gCoimisiún cur chuige rialála saincheaptha a ghlacadh chun aghaidh a 
thabhairt ar na difríochtaí atá fós ann idir an saol ar líne agus an saol as líne agus na 
dúshláin a eascraíonn as éagsúlacht na ngníomhaithe agus na seirbhísí a thairgtear ar 
líne; á mheas, ina leith sin, go bhfuil sé bunriachtanach cuir chuige rialála éagsúla a 
chur i bhfeidhm maidir le hinneachar neamhdhleathach agus dleathach; á chur i bhfáth 
gur cheart dul i ngleic le hinneachar neamhdhleathacha ar líne agus coireanna 
cibearchumasaithe leis an déine chéanna agus ar bhonn na bprionsabal dlíthiúil céanna 
le hinneachar neamhdhleathach agus iompraíocht choiriúil as líne, agus leis na 
ráthaíochtaí céanna do shaoránaigh; ag meabhrú gurb í an Treoir maidir le 
Ríomhthráchtáil an creat dlíthiúil do sheirbhísí ar líne sa mhargadh inmheánach a 
rialaíonn bainistiú inneachair; 

3. á chreidiúint go bhfuil sí den tuairim gur gá inneachar neamhdhleathach a bhaint anuas 
go mear agus go comhsheasmhach chun aghaidh a thabhairt ar choireanna agus ar 
sháruithe ar chearta bunúsacha; á mheas nach dtugtar aghaidh ach go páirteach ar an 
tsaincheist le cóid dheonacha iompair;

4. á iarraidh ar sholáthraithe seirbhíse digití inneachar a thógáil as líne ar bhealach 
dúthrachtach, comhréireach agus neamh-idirdhealaitheach, agus aird chuí á tabhairt i 
ngach imthoisc ar chearta bunúsacha na n-úsáideoirí agus buntábhacht na saoirse chun 
tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil i sochaí oscailte agus dhaonlathach a chur san 
áireamh d’fhonn nach mbainfear anuas inneachar, nach inneachar neamhdhleathach é; 
ag iarraidh go bhféachfaidh soláthraithe seirbhíse digití, ar mian leo as a stuaim féin 
srian a chur ar inneachar dlíthiúil áirithe a n-úsáideoirí, an bhféadfaí an t-inneachar sin a 
lipéadú, seachas é a thógáil as líne, agus, ar an gcaoi sin, deis a thabhairt d’úsáideoirí 
rogha a dhéanamh an t-inneachar sin a rochtain as a stuaim féin;

5. á chreidiúint go bhfuil sí den tuairim gur cheart go mbainfeadh aon bhearta maidir le 
hinneachar a bhaint anuas atá sainordaithe de réir dlí sa Ghníomh um Sheirbhísí 
Digiteacha le hinneachar neamhdhleathach amháin, mar a shainmhínítear i ndlí an 
Aontais agus sa dlí náisiúnta, agus nár cheart go n-áireofaí sa reachtaíocht aon 
choincheapa agus téarmaí neamhshainithe toisc go gcruthódh sé sin éiginnteacht 
dhlíthiúil d’ardáin ar líne agus go gcuirfí cearta bunúsacha agus an tsaoirse cainte i 
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mbaol;

6. ag aithint, áfach, go spreagann an t-éiceachóras digiteach reatha iompraíocht fhadhbach 
freisin, amhail micrea-spriocdhíriú atá bunaithe ar shaintréithe lena nochtar 
leochaileachtaí fisiciúla nó síceolaíocha, scaipeadh na fuathchainte, inneachair chiníoch 
agus bréagaisnéise, saincheisteanna atá ag teacht chun cinn amhail mí-úsáid eagraithe 
ardán iomadúil, agus cruthú cuntas nó ionramháil inneachair ar líne le halgartaim; ag 
tabhairt dá haire, agus é ina ábhar imní di, go bhfuil roinnt samhlacha gnó bunaithe ar 
inneachar gáifeach agus deighilte a thaispeáint d’úsáideoirí chun a gcuid ama scáileáin a 
mhéadú agus, ar an gcaoi sin, brabús na n-ardán ar líne a mhéadú; ag leagan béim ar 
éifeachtaí diúltacha na samhlacha gnó sin ar chearta bunúsacha daoine aonair agus ar an 
tsochaí trí chéile;  á iarraidh go mbeidh trédhearcacht ann maidir le beartais luacha 
airgid ardán ar líne;

7. ag cur béim ar an bhfíoras, dá bhrí sin, gur cheart srian a chur le hinneachar díobhálach 
den sórt sin a scaipeadh; á chreidiúint go daingean go bhfuil scileanna litearthachta sna 
meáin, smacht úsáideora ar an inneachar a mholtar dóibh agus rochtain phoiblí ar 
inneachar agus oideachas ardcháilíochta ríthábhachtach ina leith sin; á chur in iúl gur 
geal léi, dá bhrí sin, an tionscnamh ón gCoimisiún chun Faireachlann Eorpach um na 
Meáin Dhigiteach a chrithú chun tacú le seirbhísí seiceála fíoras neamhspleácha, chun 
an t-eolas poiblí ar bhréagaisnéis ar líne a mhéadú agus chun tacú leis na húdaráis 
phoiblí atá i gceannas ar fhaireachán a dhéanamh ar na meáin dhigiteacha;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú le tacú le tionscnaimh chumarsáide 
agus oideachais neamhspleácha agus seirbhíse poiblí maidir le litearthacht sna meáin 
agus feachtais spriocdhírithe múscailte feasachta laistigh den tsochaí shibhialta; ag 
tabhairt le fios gur cheart aird ar leith a thabhairt ar inneachar díobhálach i gcomhthéacs 
mionaosaigh a bheith ag úsáid an idirlín, go háirithe a mhéid a bhaineann lena risíocht 
ar chibearbhulaíocht, ar ghnéaschiapadh, ar phornagrafaíocht, ar fhoréigean agus ar 
fhéindíobháil;

9. ag tabhairt dá haire, ós rud é go bhfágann gníomhaíochtaí ar líne duine aonair gur féidir 
léargas domhain a fháil ar a bpearsantacht agus é a bheith indéanta iad a ionramháil, go 
gcuireann bailiú ginearálta agus neamh-idirdhealaitheach sonraí pearsanta maidir leis an 
uile úsáid a bhaintear as seirbhís dhigiteach isteach go díréireach ar an gceart chun 
príobháideachais agus ar chosaint sonraí pearsanta; ag leagan béim ar an tionchar 
diúltach a d’fhéadfadh a bheith ag fógráin mhicri-spriocdhírithe agus ag measúnuithe ar 
dhaoine aonair, go háirithe mionaoisigh agus grúpaí leochaileacha, trí chur isteach ar 
shaol pearsanta daoine aonair, trí cheisteanna a tharraingt anuas maidir le bailiú agus 
úsáid na sonraí arna n-úsáid chun an fhógraíocht a phearsanú, tairgí nó seirbhísí a 
thairiscint nó praghsanna a shocrú; ag deimhniú go bhfuil ceart úsáideoirí gan rianú 
láidir a bheith á dhéanamh orthu agus úsáid á baint acu as seirbhísí digiteacha ar 
áireamh in RGCS agus gur cheart é a fhorfheidhmiú go cuí ar fud an Aontais; ag 
tabhairt dá haire gur mhol an Coimisiún go mbeadh coimeádaíocht inneachair 
spriocdhírithe faoi réir cinneadh um rogha a bheith páirteach ina thogra le haghaidh 
rialachán nua maidir le hurraim don saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i 
gcumarsáid leictreonach (2017/0003 (COD));

10. á mheas gur aicme speisialta bagartha ar líne gurb ea fógraíocht pholaitiúil atá 
míthreorach nó doiléir toisc go bhfuil tionchar aici ar na príomhshásraí lena n-éascaítear 
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feidhmiú ár sochaí daonlathaí, go háirithe nuair atá inneachar den sórt sin urraithe ag 
tríú páirtithe, lena n-áirítear gníomhaithe eachtracha; á chur i bhfios go láidir gurb 
amhlaidh, nuair a dhéantar próifíliú ar scála le haghaidh micrea-spriocdhíriú polaitiúil 
chun iompraíocht vótála a chúbláil, gur féidir an bonn a bhaint go tromchúiseach ó 
bhunchlocha an daonlathais; á iarraidh ar sholáthraithe seirbhíse digití, dá bhrísin, na 
bearta is gá a ghlacadh chun inneachar arna uaslódáil ag botaí sóisialta a shainaithint 
agus a lipéadú agus ag dréim leis go soláthróidh an Coimisiún treoirlínte maidir le 
húsáid teicneolaíochtaí digiteacha áititheacha den sórt sin i bhfeachtais toghcháin agus i 
mbeartas fógraíochta polaitiúla; á iarraidh, ina leith sin, go mbunófar diancheanglais 
trédhearcachta le haghaidh fógra polaitiúil íoctha a thaispeáint;

11. á mheas gur gá inneachar neamhdhleathach a bhaint anuas go comhsheasmhach agus 
gan moill mhíchuí chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe, go háirithe sáruithe a 
bhaineann le leanaí agus le hinneachar sceimhlitheoireachta, agus ar sháruithe ar chearta 
bunúsacha agus na coimircí is gá a bheith i bhfeidhm, amhail trédhearcacht an phróisis, 
an ceart achomhairc agus rochtain ar shásamh breithiúnach éifeachtach; á mheas nach 
ndéantar cóid dheonacha iompair ná téarmaí conarthacha caighdeánacha seirbhíse a 
fhorfheidhmiú go leormhaith agus gur cruthaíodh nach dtugann siad aghaidh ach go 
páirteach ar an tsaincheist; á chur i bhfáth gur ar údaráis inniúla neamhspleácha atá an 
fhreagracht deiridh as an dlí a fhorfheidhmiú, as cinneadh a dhéanamh faoi dhlíthiúlacht 
gníomhaíochtaí ar líne agus as ordú a thabhairt do sholáthraithe seirbhíse óstála rochtain 
ar inneachar neamhdhleathach a bhaint anuas nó a dhíchumasú;

12. ag aithint gur fíor, i ndiaidh gur féidir nádúr neamhdhleathach cineálacha áirithe 
inneachair a shuíomh go héasca, gur deacra an cinneadh i gcás cineálacha eile 
inneachair toisc gur gá comhthéacsú ina leith; ag tabhairt rabhadh nach bhfuil uirlisí 
uathoibrithe reatha in ann anailís chriticiúil a dhéanamh ná agus an tábhacht a 
bhaineann le comhthéacs do phíosaí inneachair ar leith a thuiscint go leormhaith, rud a 
d’fhéadfadh a bheith ina shiocair le tógáil anuas gan ghá agus díobháil a dhéanamh don 
tsaoirse tuairimí a nochtadh agus don rochtain ar fhaisnéis éagsúil, lena n-áirítear 
faisnéis faoi thuairimí polaitiúla, agus, ar an gcaoi sin, a bheith ina shiocair le 
cinsireacht; á thabhairt chun suntais nach réitítear an fhadhb sin go hiomlán le 
hathbhreithniú daonna ar thuarascálacha uathoibrithe ó sholáthraithe seirbhíse nó óna 
gconraitheoirí, go háirithe má dhéantar é a sheachfhoinsiú chuig foireann 
phríobháideach nach bhfuil neamhspleáchas, cáilíocht ná cuntasacht leordhóthanach 
acu;

13. ag tabhairt dá haire, agus é ina ábhar imní di, gur féidir inneachar neamhdhleathach ar 
líne mhéadú go héasca agus go tapa agus gur féidir a thionchar diúltach a ghéarú, dá 
bhrí sin, laistigh de thréimhse an-ghearr ama; á chreidiúint, mar sin féin, nár cheart aon 
oibleagáid a bheith sa Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha go ndéanfadh soláthraithe 
seirbhíse óstála nó idirghabhálaithe teicniúla eile uirlisí uathoibrithe a úsáid i 
modhnóireacht inneachair;

14. á mheabhrú nach é amháin gur cheart d’ardáin ar líne inneachar neamhdhleathach ar 
líne a bhaint anuas, ach gur cheart, ina theannta sin, go ndéanfadh na húdaráis 
forfheidhmithe dlí agus na breithiúna fiosrúchán ina leith tar éis a bhainte i gcás 
gníomhartha coiriúla a bheith i gceist; á iarraidh ar an gCoimisiún breithniú a dhéanamh 
i dtaobh oibleagáid a chur ar ardáin ar líne coireacht thromchúiseach a thuairisciú don 
údarás inniúil ar iad eolas a fháil faoi choir den sórt sin; á mheas, ina leith sin, nach 
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príomhshaincheist i roinnt Ballstát é go bhfuil cásanna acu nach bhfuil réitithe ach, lena 
chois sin, go bhfuil cásanna acu nár tugadh aghaidh orthu fós; á iarraidh go gcuirfear 
deireadh leis na bacainní ar ghearáin a dhéanamh leis na húdaráis inniúla; á chur in iúl 
go bhfuil sí suite de gur cheart, i bhfianaise an t-idirlíon a bheith gan beann ar 
theorainneacha agus mar gheall ar inneachar mídhleathach a bheith á scaipeadh go tapa 
ar líne, feabhas a chur ar an gcomhar idir soláthraithe seirbhíse agus údaráis inniúla 
náisiúnta, agus ar an gcomhar trasteorann idir údaráis inniúla náisiúnta, agus gur cheart 
an comhar sin a bheith bunaithe ar phrionsabail an riachtanais agus na comhréireachta; á 
chur i bhfáth, ina leith sin, gur gá urraim a thabhairt do dhlíchóras an Aontais Eorpaigh 
agus do phrionsabail sheanbhunaithe an chomhair trasteorann agus na hiontaoibhe 
frithpháirtí; á iarraidh ar na Ballstáit an saineolas, na hacmhainní agus na huirlisí is gá a 
sholáthar dá n-údaráis forfheidhmithe dlí agus bhreithiúnacha a fhágfaidh go mbeidh 
siad in ann déileáil go héifeachtach agus go héifeachtúil le líon méadaitheach cásanna 
lena mbaineann inneachar neamhdhleathach ar líne agus le réiteach díospóidí a 
bhaineann le hinneachar a thógáil as líne, agus feabhas a chur ar an rochtain ar an 
gceartas i réimse na seirbhísí digiteacha;

15. á chur i bhfios go láidir go bhféadfaí a mheas go bhfuil píosa sonrach inneachair 
neamhdhleathach i mBallstát amháin ach go gcumhdaítear i mBallstát eile é leis an 
gceart chun tuairimí a nochtadh; á thabhairt chun suntais, chun saoirse cainte a chosaint, 
chun coinbhleachtaí dlíthe a sheachaint, chun geobhlocáil neamhdhlisteanaithe agus 
neamhéifeachtach a chosc agus chun díriú ar mhargadh aonair digiteach 
comhchuibhithe a bhaint amach, nár cheart go gceanglófaí ar sholáthraithe seirbhísí 
óstála rochtain ar fhaisnéis atá dlíthiúil sa Bhallstát ina bhfuil siad lonnaithe nó ina 
bhfuil cónaí ar a n-ionadaí dlíthiúil ainmnithe, nó ina bhfuil an t-ionadaí sin lonnaithe, a 
bhaint ná a dhíchumasú; ag meabhrú nach féidir le húdaráis náisiúnta ach orduithe 
aistrithe ó údaráis inniúla neamhspleácha atá dírithe ar sholáthraithe seirbhíse atá 
lonnaithe ar a gcríoch a fhorfheidhmiú; á mheas gur gá na sásraí comhair idir na 
Ballstáit a neartú le tacaíocht ón gCoimisiún agus ó ghníomhaireachtaí ábhartha de 
chuid an Aontais; á iarraidh go mbeidh idirphlé struchtúrtha ann idir na Ballstáit chun 
an riosca a roinneann le cineálacha sonracha inneachair a chinneadh agus chun na 
difríochtaí a d’fhéadfadh a bheith ann sa mheasúnú ar rioscaí den sórt sin idir na 
Ballstáit a shainaithint;

16. á chur i bhfios go láidir gur cheart inneachar neamhdhleathach a bhaint san áit a bhfuil 
sé á óstáil, agus nár cheart go mbeadh ceangal ar idirghabhálaithe simplí rochtain ar 
inneachar a bhlocáil;

17. á chreidiúint go láidir gur cheart creat dlíthiúil reatha an Aontais lena rialaítear seirbhísí 
digiteacha a nuashonrú d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann leis an 
ilroinnt idir na Ballstáit agus teicneolaíochtaí nua, amhail an leitheadúlacht próifílithe 
agus cinnteoireachta algarmataí atá lárnach i ngach réimse den saol, chomh maith le 
soiléireacht dhlíthiúil agus urraim do chearta bunúsacha a áirithiú, go háirithe an 
tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus an ceart chun príobháideachta ar bhealach a 
bheidh slán i bhfad na haimsire i bhfianaise fhorbairt ghasta na teicneolaíochta;

18. á chur in iúl gur geal léi gealltanas an Choimisiúin i leith cur chuige comhchuibhithe a 
thabhairt isteach lena dtabharfar aghaidh ar oibleagáidí i gcomhair soláthraithe seirbhíse 
digití, lena n-áirítear idirghabhálaithe ar líne, chun ilroinnt an mhargaidh inmheánaigh 
agus forfheidhmiú neamhréireach rialachán a sheachaint; á iarraidh ar an gCoimisiún na 
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réitigh is éifeachtúla agus éifeachtaí don mhargadh inmheánach trí chéile a mholadh, 
agus fós ualaí riaracháin nua nach gá a sheachaint agus an margadh aonair digiteach a 
choinneáil oscailte, cóir, sábháilte agus iomaíoch dá rannpháirtithe uile; á chur i bhfáth 
nach mór an córas dliteanais do sholáthraithe seirbhíse digití a bheith comhréireach, 
nach mór é gan soláthraithe beaga agus meánmhéide a chur faoi mhíbhuntáiste agus 
nach mór é gan teorainn mhíréasúnta a chur le nuálaíocht ná le rochtain ar fhaisnéis;

19. á mheas gur cheart go mbeadh an dúshraith dhaingean atá le dlí sin an Aontais atá ann 
cheana, agus comhlíonadh iomlán an dlí sin, go háirithe an Rialachán Ginearálta maidir 
le Cosaint Sonraí agus an Treoir maidir le príobháideachas agus cumarsáid leictreonach, 
atá faoi athbhreithniú faoi láthair, a bheith mar bhunús leis an athchóiriú, agus gur 
cheart go n-urramófaí tríd tosaíocht ionstraimí earnáilsonracha eile amhail Treoir 
Sheirbhísí na Meán Closamhairc; á chur i bhfios go láidir gur féidir nuachóiriú na 
rialacha ríomhthráchtála difear a dhéanamh do chearta bunúsacha; ag tathant ar an 
gCoimisiún, dá bhrí sin, a bheith an-aireach ina chur chuige agus caighdeáin 
idirnáisiúnta maidir le cearta an duine a chomhtháthú ina athbhreithniú;

20. á thabhairt chun suntais go bhfuil acmhainneacht phraiticiúil úsáideoirí aonair castacht 
na n-éiceachóras sonraí a thuiscint  an-theoranta, agus gurb amhlaidh an cás maidir lena 
gcumas a shainaithint cé acu a dhéantar nó nach ndéantar an fhaisnéis a fhaigheann siad 
agus na seirbhísí a úsáideann siad a chur ar fáil dóibh faoi na téarmaí céanna faoina 
gcuirtear ar fáil iad d’úsáideoirí eile; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, 
trédhearcacht agus neamh-idirdhealú a chur i gcroílár an Ghnímh um Sheirbhísí 
Digiteacha;

21. ag áitiú nach mór é a bheith mar aidhm leis an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha 
leibhéal ard trédhearcachta a áirithiú a mhéid a bhaineann le feidhmiú seirbhísí ar líne 
maille le timpeallacht dhigiteach atá saor ó idirdhealú; á chur i bhfáth, diomaite den 
chreat rialála láidir atá ann cheana lena gcosnaítear príobháideacht agus sonraí 
pearsanta, gur gá oibleagáid a bheith ar ardáin ar líne úsáid dhlisteanach algartam a 
áirithiú; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, córas a fhorbairt a bheidh bunaithe ar 
an Treoir maidir le Ríomhthráchtáil lena leagfar amach go soiléir an fhreagracht atá ar 
sholáthraithe seirbhíse aghaidh a thabhairt ar na rioscaí a bhíonn le sárú ag a n-
úsáideoirí agus a gcearta a chosaint agus foráil a dhéanamh maidir le hoibleagáid 
trédhearcachta agus inmhínitheachta algartam, pionóis chun na hoibleagáidí sin a 
fhorfheidhmiú, an fhéidearthacht go ndéanfar idirghabháil dhaonna agus bearta eile 
amhail iniúchtaí neamhspleácha bliantúla agus tástálacha struis sonracha chun cabhrú le 
comhlíonadh agus é a fhorfheidhmiú;

22. á chur i bhfáth go gcaithfidh roinnt soláthraithe seirbhíse digití a bheith in ann úsáideoirí 
a shainaithint gan débhrí ar bhealach atá coibhéiseach lena ndéantar i gcás seirbhísí as 
líne; ag tabhairt dá haire sonraí pearsanta a bheith á mbailiú go neamhriachtanach, 
amhail uimhreacha fóin póca, ag ardáin ar líne tráth cláraithe na seirbhíse, arb é is cúis 
leis go minic ná úsáid a bheith á baint as féidearthachtaí aonair sínithe isteach; á chur i 
bhfios go láidir go ndéantar cur síos soiléir in RGCS ar an bprionsabal maidir le sonraí a 
íoslaghdú, agus, ar an gcaoi sin, go ndéantar na sonraí arna mbailiú a theorannú do na 
sonraí sin amháin a bhfuil géarghá leo chun na críche sin; ag moladh gur cheart go 
mbeadh sé de cheangal ar ardáin ar líne a thacaíonn le seirbhís sínithe isteach aonair a 
bhfuil sciar ceannasach acu sa mhargadh tacú le córas aitheantais oscailte amháin ar a 
laghad atá bunaithe ar chreat neamhdhílsithe, díláraithe agus idir-inoibritheach;
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23. á chur i bhfios go láidir nach mór, nuair is gá cineál áirithe sainaitheantais oifigiúil as 
líne, córas ríomhaitheantais slán coibhéiseach ar líne a chruthú; á chreidiúint gur féidir 
an sainaithint ar líne a fheabhsú trí idir-inoibritheacht thrasteorann ríomhaitheantas 
Rialachán eIDAS8 a fhorfheidhmiú ar fud an Aontais Eorpaigh; á iarraidh ar an 
gCoimisiún breithniú a dhéanamh i dtaobh córais aonair Eorpach sínithe isteach a 
chruthú mar mhalairt ar chórais aonair phríobháideacha sínithe isteach agus oibleagáid a 
thabhairt isteach go ndéanfadh seirbhísí digiteacha rogha chun síniú isteach de láimh a 
thairiscint i gcónaí freisin, a shocrófaí mar réamhshocrú; á chur i bhfios go láidir gur 
cheart an tseirbhís sin a fhorbairt ionas go mbeidh sé dodhéanta go teicniúil na sonraí 
maidir le síniú isteach a bheith á mbailiú ag an soláthraí seirbhíse sínithe isteach agus go 
gcoinnítear na sonraí a bhailítear chomh híseal agus is féidir; ag moladh, dá bhrí sin, go 
ndéanfaidh an Coimisiún breithniú freisin i dtaobh córas fíoraithe a churthú i gcomhair 
úsáideoirí seirbhísí digiteacha, chun a áirithiú go gconófar sonraí pearsanta agus fíorú 
aoise, go háirithe i gcomhair mionaoiseach, nár cheart a úsáid ar bhonn tráchtála ná 
chun úsáideoirí a rianú ar shuíomhanna gréasáin éagsúla; á chur i bhfáth nár cheart 
feidhm a bheith ag na córais sínithe isteach agus fíoraithe sin ach maidir le seirbhísí 
digiteacha lena n-éilítear sainaithint phearsanta, fíordheimhniú nó fíorú aoise; ag 
meabhrú go gcaithfidh na Ballstáit agus institiúidí an Aontais a ráthú go mbeidh 
ríomhaitheantais slán, trédhearcach, nach bpróiseálfaidh siad ach na sonraí is gá le 
haghaidh shainaithint an úsáideora agus nach n-úsáidfear iad ach chun críche dlisteanaí 
agus nach n-úsáidfear iad chun críche tráchtála, agus nach n-úsáidfear iad chun srian a 
chur leis an rochtain ghinearálta ar an idirlíon ná chun na húsáideoirí a rianú ar 
shuíomhanna gréasáin éagsúla;

24. den tuairim gur den riachtanas é comhchuibhiú agus soiléireacht iomlán a bheith ann i 
leith rialacha maidir le dliteanas ar leibhéal an Aontais chun a ráthú go n-urramófar 
cearta bunúsacha agus saoirsí úsáideoirí ar fud an Aontais; á chreidiúint gur cheart a 
bheith sna rialacha sin i gcónaí díolúintí ó dhliteanas le haghaidh idirghabhálaithe nach 
bhfuil eolas iarbhír acu faoin ngníomhaíocht neamhdhleathach ná faoin bhfaisnéis ar a 
n-ardáin; á chur in iúl gur cúis bhuartha di go bhfuil na dlíthe náisiúnta a glacadh le 
deireanas chun dul i ngleic le fuathchaint agus le bréagaisnéis ina siocair le hilroinnt 
rialacha a bheith ag dul i méad agus le cosaint níos ísle a bheith á tabhairt do chearta 
bunúsacha in AE;

25. á iarraidh, chuige sin, go ndéanfar tograí reachtacha lena gcoimeádfar an margadh 
aonair digiteach ar oscailt agus iomaíoch trí cheanglais chomhchuibhithe a bheith ar 
sholáthraithe seirbhíse digití nósanna imeachta agus coimircí nóis imeachta 
éifeachtacha, comhleanúnacha, trédhearcacha agus córa a chur i bhfeidhm chun aghaidh 
a thabhairt ar inneachar neamhdhleathach i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus le dlí 
Aontais, lena n-áirítear trí bhíthin nós imeachta comhchuibhithe fógra agus gnímh;

26. á chreidiúint, ina leith sin, go bhfuil sé bunriachtanach go soláthrófaí d’ardáin ar líne 
rialacha, ceanglais agus coimircí soiléire maidir le dliteanas i leith inneachar tríú páirtí; 
ag moladh go ndéanfar comhchreat rialála a chur i bhfeidhm chun inneachar 
neamhdhleathach a shainaithint agus a bhaint anuas go héifeachtúil;

27. á thabhairt chun suntais gur cheart rialacha maidir le sásraí fógra agus gnímh a 
chomhlánú le ceanglais ar ardáin bearta sonracha a ghlacadh atá comhréireach le méid a 

8 IO L 257, 28.8.2014, lch. 73.
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réimse agus lena n-acmhainneachtaí teicniúla agus oibríochtúla chun aghaidh a thabhairt 
go héifeachtach ar inneachar neamhdhleathach a bheith ag teacht chun cinn ar a gcuid 
seirbhísí; ag aithint, dá bhrí sin, nuair is indéanta go teicneolaíoch, ar bhonn orduithe a 
bhfuil bunús leordhóthanach leo ó údaráis phoiblí inniúla neamhspleácha, agus 
comhthéacs sonrach an inneachair á chur san áireamh go hiomlán, go bhféadfadh sé go 
n-iarrfaí ar sholáthraithe seirbhíse digití cuardaigh thréimhsiúla a dhéanamh ar 
chodanna inneachair ar leith a dhearbhaigh cúirt cheana a bheith neamhdhleathach, ar 
choinníoll go bhfuil faireachán agus cuardach na faisnéise lena mbaineann an urghaire 
sin teoranta d’fhaisnéis a chuireann teachtaireacht in iúl nach bhfuil aon athrú bunúsach 
ar a hinneachar i gcomparáid leis an inneachar lenar dearbhaíodh go raibh sé 
neamhdhleathacht agus gurbh ann do na heilimintí a sonraíodh san urghaire, atá, i 
gcomhréir le breithiúnas na Cúirte Breithiúnais an 3 Deireadh Fómhair 2019 i gcás C-
18/189, comhionann nó coibhéiseach sa mhéid nach gceanglófaí ar an soláthraí óstach 
measúnú neamhspleách a dhéanamh ar an inneachar sin;

28. ag áitiú di gur cheart rogha na mbeart nithiúil a fhágáil faoi na hardáin; ag tacú le cur 
chuige cothrom atá bunaithe ar idirphlé le scairshealbhóirí agus ar mheasúnú ar na 
rioscaí arna dtabhú ag na hardáin, maille le slabhra soiléir freagrachta chun ualaí 
neamhriachtanacha rialála ar na hardáin agus srianta neamhriachtanacha agus 
díréireacha ar chearta bunúsacha, go háirithe an tsaoirse tuairimí a nochtadh, rochtain ar 
fhaisnéis, lena n-áirítear faisnéis faoi smaointe polaitiúla, agus an ceart chun 
príobháideachais, a sheachaint; á chur i bhfáth gur féidir oibleagáidí áirithe a shonrú 
tuilleadh le reachtaíocht earnála; ag cur béim ar an bhfíoras nach féidir aon bheart a 
chuirtear i bhfeidhm chun na críche sin a bheith, de jure ná de facto, ina cheanglas 
faireacháin ginearálta;

29. á chur i bhfáth go bhfuil gá le coimircí iomchuí agus oibleagáidí maidir le próis chuí, 
lena n-áirítear ceanglas formhaoirseacht dhaonna agus fíorú daonna a dhéanamh, de 
bhreis ar nósanna imeachta frithfhógra, chun a chur ar chumas sealbhóirí agus 
uaslódaithe inneachair a gcearta a chosaint go leormhaith agus ar bhealach tráthúil, agus 
chun a áirithiú go mbeidh cinntí maidir le baint anuas nó blocáil ina gcinntí dlíthiúla, 
cruinne, a mbeidh bunús maith leo, lena gcosnófar úsáideoirí agus lena n-urramófar 
cearta bunúsacha; á thabhairt chun suntais gur cheart smachtbhannaí a chur ar dhaoine a 
thíolacann fógraí éagóracha nó mí-úsáideacha go córasach agus arís agus arís eile; ag 
meabhrú, diomaite de nósanna imeachta frithfhógra agus réiteach díospóidí lasmuigh 
den chúirt ag ardáin i gcomhréir leis an gcóras inmheánach gearán, gur cheart go 
mbeadh an fhéidearthacht i dtaobh sásamh breithiúnach éifeachtach a fháil fós ar fáil 
chun an ceart chun leighis éifeachtaigh a chomhall;

30. ag tacú le caomhnú an chreata reatha maidir le dliteanas teoranta i leith inneachair agus 
i leith phrionsabal na tíre tionscnaimh, ach á mheas go bhfuil sé bunriachtanach go 
mbeadh comhordú feabhsaithe ann i leith iarrataí ar bhaint anuas idir údaráis inniúla 
náisiúnta; á chur i bhfios go láidir gur cheart inneachar neamhdhleathach a bhaint anuas 
san áit a bhfuil sé á óstáil; ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go mbeadh iarrataí den 
sórt sin faoi réir coimircí dlíthiúla chun cosc a chur le mí-úsáid agus chun a áirithiú go 
ndéanfar cearta bunúsacha a urramú go hiomlán; á thabhairt chun suntais gur cheart 
iarrataí ó údaráis inniúla ar inneachar a bhaint anuas a bheith sonrach agus gur cheart an 

9 Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais dar dáta an 3 Deireadh Fómhair 2019, Eva Glawischnig-Piesczek v Facebook 
Ireland Limited, C-18/18, EU:C:2019:821
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bonn dlíthiúil leis an mbaint anuas a lua go soiléir mar chuid díobh; á chur i bhfáth gur 
cheart go mbeadh feidhm ag sásra éifeachtach maoirseachta agus forfheidhmithe, lena 
n-áirítear smachtbhannaí comhréireacha lena gcuirtear san áireamh a n-acmhainneachtaí 
teicniúla agus oibríochtúla, maidir leis na soláthraithe seirbhíse sin nach gcomhlíonann 
orduithe dleathacha;

31. á mheabhrú nár cheart do sholáthraithe seirbhíse digití a bheith faoi cheangal dlí sonraí 
pearsanta a n-úsáideoirí ná a rannpháirtithe a choinneáil chun críocha fhorfheidhmiú an 
dlí, seachas má dhéanann údarás inniúil neamhspleách coinneáil spriocdhírithe a ordú 
agus urraim iomlán a thabhairt do dhlí an Aontais agus do dhlí-eolaíocht CBAE; á 
mheabhrú tuilleadh gur cheart coinneáil sonraí den sórt sin a theorannú a mhéid is gá 
maidir le catagóirí na sonraí a bheidh le coinneáil, an modh cumarsáide a ndéanfar 
difear dó, na daoine lena mbaineann agus an tréimhse choinneála arna glacadh;

32. á chreidiúint gur cheart rialacha a thabhairt isteach leis an nGníomh um Sheirbhísí 
Digiteacha chun cearta bunúsacha a chosaint, ar rialacha iad ina mbeidh sé mar aidhm 
acu a áirithiú go bhfuil téarmaí seirbhíse na soláthraithe seirbhíse digití soiléir, 
trédhearcach, cóir agus ar fáil ar bhealach éasca agus inrochtana d’úsáideoirí; á chur in 
iúl gur saoth léi go gcuireann téarmaí seirbhíse roinnt ardán inneachair brú ar oifigigh 
forfheidhmithe an dlí cuntais pearsanta a úsáid chun gearáin áirithe a imscrúdú, rud atá 
ina bhagairt ar na himscrúduithe sin agus ar shábháilteacht phearsanta, á iarraidh go 
ndéanfar comhordú níos éifeachtúla idir Ballstáit maidir le hobair leantach a dhéanamh 
ar fhorfheidhmiú an dlí i ndáil le hinneachar neamhdhleathach a dtarraingítear aird air; á 
mheabhrú nach mór d’orduithe maidir le baint anuas ó údaráis inniúla neamhspleácha a 
bheith bunaithe ar an dlí i gcónaí, agus ní ar théarmaí seirbhíse na soláthraithe seirbhíse;

33. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go bhfuil rochtain ag úsáideoirí ar inneachar 
éagsúil agus ardcháilíochta ar líne mar mhodh chun a áirithiú go bhfuil saoránaigh 
curtha ar an eolas go leormhaith; ag dréim leis go n-áiritheofar, leis an Gníomh um 
Sheirbhísí Digiteacha, go mbeidh sé éasca rochtain a fháil ar inneachar ardcháilíochta 
na meán, agus go beidh sé éasca teacht air, ar ardáin tríú páirtí agus go mbeidh baint 
inneachair i gcomhréir le caighdeáin chearta an duine agus teoranta d’inneachar atá go 
soiléir neamhdhleathach nó a chinn údarás inniúil neamhspleách go bhfuil sé 
neamhdhleathach; á chur i bhfáth nár cheart go mbeadh inneachar dlíthiúil faoi réir aon 
oibleagáidí bainte nó blocála dlíthiúla;

34. ag tacú le níos mó idirphlé idir na Ballstáit, na húdaráis inniúla agus na geallsealbhóirí 
ábhartha leis an aidhm cuir chuige reachtaíochta boige, amhail an Cód Cleachtais AE 
maidir le Bréagaisnéis, a fhorbairt, a mheasúnú agus a fheabhsú chun dul i ngleic 
tuilleadh le catagóirí inneachair dhlíthiúil, lena n-áirítear an bhréagaisnéis; ag dréim leis 
go n-eiseoidh an Coimisiún treoirlínte, lena n-áireofar rialacha trédhearcachta 
méadaithe, maidir le modhnóireacht inneachair agus beartas fógraíochta in ionstraim 
shonrach a bheith ag gabháil leis an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha chun a áirithiú 
go ndéanfar baint agus blocáil inneachair dhlíthiúil ar bhonn téarmaí agus coinníollacha 
a theorannú don dearbh-íosmhéid; á iarraidh, thairis sin, ar an gCoimisiún creat a bhunú 
a thoirmeascann ardáin dara sraith smachta a fheidhmiú ar inneachar atá soláthartha faoi 
fhreagracht sholáthraí seirbhíse na meán agus atá faoi réir caighdeáin shonracha agus 
formhaoirseachta;

35. ag cur béim, lena chois sin, ar an bhfíoras gur cheart níos mó rogha agus smachta a 
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thabhairt d’úsáideoirí maidir leis an inneachar a fheiceann siad, lena n-áirítear níos mó 
roghanna ar an gcaoi ina ndéantar inneachar a rangú orthu agus an fhéidearthacht diúltú 
do choimeádaíocht inneachair; á chreidiúint go láidir gur cheart go mbeadh dearadh 
agus feidhmíocht na gcóras moltaí éasca le húsáid agus faoi réir trédhearcacht iomlán;

36. á mheas go bhfuil sonraí stóinsithe maidir le minicíocht agus dul i ngleic le 
gníomhaíocht neamhdhleathach agus baint inneachair neamhdhleathaigh ar líne, mar 
aon le sonraí stóinsithe maidir le halgartaim do choimeádaíocht inneachair na n-ardán ar 
líne, de dhíth ar chuntasacht, san earnáil phríobháideach agus phoiblí araon, agus ar 
cheapadh beartais atá bunaithe ar fhianaise;

37. á iarraidh, ina leith sin, ar oibleagáid tuairiscithe bhliantúil, cuimsitheach agus 
comhsheasmhach d’ardáin, atá comhréireach le méid a réimse agus lena n-
acmhainneachtaí oibríochtúla, go sonrach maidir lena nósanna imeachta 
modhnóireachta inneachair, lena n-áirítear faisnéis i ndáil le bearta arna nglacadh i 
gcoinne gníomhaíochtaí neamhdhleathacha ar líne agus sonraí caighdeánaithe ar mhéid 
an inneachair a baineadh agus bunchúiseanna agus bunúis dlíthiúla na bainte, ar chineál 
agus údar na n-iarrataí ar bhaint a bhfuarthas, ar líon na n-iarrataí ar diúltaíodh a 
fhorghníomhú agus na cúiseanna dá bharr; á chur i bhfáth gur cheart tuarascálacha den 
sórt sin, lena gcumhdaítear gníomhaíochtaí arna ndéanamh i mbliain ar leith, a 
thíolacadh faoi dheireadh na chéad ráithe den bhliain dár gcionn;

38. á iarraidh, thairis sin, ar oibleagáid tuairiscithe bhliantúil phoiblí d’údaráis náisiúnta, 
lena n-áirítear sonraí caighdeánaithe maidir le líon na n-iarrataí ar bhaint agus a 
mbunúis dlíthiúla, maidir le líon na n-iarrataí ar bhaint a bhí faoi réir leigheasanna 
riaracháin agus breithiúnacha, maidir le toradh na n-imeachtaí, le tagairt de na torthaí a 
shonraigh inneachar nó gníomhaíochtaí a sainaithníodh go hearráideach mar inneachar 
neamhdhleathach, agus maidir le líon iomlán na gcinntí lena bhforchuirtear pionóis, 
lena n-áirítear cur síos ar an gcineál pionóis a forcuireadh;

39. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an ilroinnt agus an easpa acmhainní airgeadais agus 
daonna atá doiciméadaithe le haghaidh na gcomhlachtaí maoirseachta agus 
formhaoirseachta; á iarraidh go mbeadh comhar méadaithe ann idir na Ballstáit maidir 
le formhaoirseacht rialála ar sheirbhísí digiteacha;

40. á mheas gur cheart formhaoirseacht ar chomhlíonadh nósanna imeachta, coimircí nós 
imeachta agus oibleagáidí trédhearcachta atá leagtha síos sa ghníomh seo a bheith 
comhchuibhithe laistigh den mhargadh aonair digiteach chun forfheidhmiú ceart den 
Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha a ráthú; ag tacú, ina leith sin, le forfheidhmiú láidir 
agus dian ag struchtúr neamhspleách formhaoirseachta AE a bhfuil sé de chumas aige 
fíneálacha a ghearradh ar bhonn measúnú a dhéanamh ar thacar de thosca atá sainithe go 
soiléir, amhail comhréireacht, bearta teicniúla agus eagrúcháin, agus faillí; á chreidiúint 
gur cheart go n-áireofar leis sin an fhéidearthacht fíneálacha a bheith bunaithe ar 
chéatadáin de láimhdeachas domhanda bliantúil na cuideachta;

41. á chur i bhfáth gur cheart iniúchtaí ar bheartais inmheánacha agus algartaim de 
sholáthraithe seirbhíse digití a dhéanamh le haird chuí ar dhlí an Aontais, go háirithe ar 
chearta bunúsacha úsáideoirí na seirbhíse, agus tábhacht an neamh-idirdhealaithe agus 
na saoirse tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil i sochaí oscailte agus dhaonlathach a 
chur san áireamh, gan sonraí atá íogair ó thaobh tráchtála de a fhoilsiú; ag tathant go 
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bhfuil gá measúnú a dhéanamh, de dhroim gearáin nó ar chonlán na gcomhlachtaí 
formhaoirseachta, ar cé acu a mhéadaíonn nó nach méadaíonn soláthraithe seirbhíse 
digití inneachar neamhdhleathach agus ar conas a mhéadaíonn siad é, mar shampla trí 
innill moltaí agus gnéithe optamaithe amhail uathchríochnú agus treochtáil;

42. á mheas gur cheart na tuarascálacha trédhearcachta arna dtarraingt suas ag ardáin agus 
ag údaráis inniúla náisiúnta a chur ar fáil go poiblí agus anailís a dhéanamh orthu le 
haghaidh treochtaí struchtúracha i mbaint, brath agus blocáil ag leibhéal AE;

43. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé úsáideoirí a chumhachtú chun a gcearta 
bunúsacha féin ar líne a fhorfheidhmiú, lena n-áirítear trí bhíthin nósanna imeachta de 
dhroim gearáin atá inrochtana go héasca, neamhchlaonta, trédhearcach, éifeachtúil agus 
saor in aisce, sásraí tuairiscithe le haghaidh inneachar neamhdhleathach agus le 
haghaidh iompraíocht choiriúil do dhaoine agus cuideachtaí, leigheasanna dlí, bearta 
oideachais agus múscailt feasachta maidir le saincheisteanna cosanta sonraí agus 
sábháilteacht leanaí ar líne;

44. á chreidiúint gur léirigh taithí roimhe seo éifeachtacht deis a thabhairt do shamhlacha 
gnó nuálacha teacht faoi bláth agus an margadh aonair digiteach a neartú, trí bhacainní 
ar shaorghluaiseacht na seirbhísí digiteacha a bhaint agus an tabhairt isteach bacainní 
náisiúnta nua nach bhfuil údar cuí leo a chosc, agus go ndéanfaidh leanúint den chur 
chuige sin ilroinnt an mhargaidh inmheánaigh a laghdú; á mheas, thairis sin, gur féidir 
leis an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha deiseanna a chur ar fáil chun eolas agus 
scileanna saoránach i réimse na digiteála a fhorbairt agus, ag an am céanna, ardleibhéal 
cosanta tomhaltóirí a ráthú, lena n-áirítear trí shábháilteacht ar líne a choimirciú;

45. ag cur béim ar cé chomh riachtanach is atá caighdeáin arna gcomhaontú maidir le 
slándáil bhunriachtanach i gcibearspás chun go ndéanfaidh seirbhísí digiteacha a 
dtairbhí iomlána a sholáthar do shaoránaigh; ag tabhairt dá haire, dá bhrí sin, an gá 
práinneach atá ann do na Ballstáit gníomhaíocht chomhordaithe a dhéanamh chun 
cibearshláinteachas bunúsach a áirithiú agus contúirtí inseachanta i gcibearspás a chosc, 
lena n-áirítear trí bhearta reachtacha;

46. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá tionchar seirbhísí digiteacha ar ár ngnáthshaol agus an méid inneachair arna ghiniúint ag 
úsáideoirí méadaithe go rímhór ó glacadh an Treoir maidir le Ríomhthráchtáil 20 bliain ó 
shin. Cé go bhfuil an beart ina dhúshraith le fás na seirbhísí digiteacha ar fud an Aontais, tá a 
leitheadúla atá inneachar neamhdhleathach ar líne sa lá atá inniu ann agus an easpa 
trédhearcachta fiúntaí a ghabhann leis an dóigh a dtéann soláthraithe seirbhísí digiteacha i 
ngleic leis sin, ina léiriú go bhfuil gá le hathchóiriú.

Chuathas i gceann an chomhair dheonaigh agus na féinrialála, agus ní gan rath, ach ba léir nár 
leor ann féin an méid sin, mar is follasach ó líon méadaitheach na mBallstát a bhfuil 
reachtaíocht náisiúnta á glacadh acu chun aghaidh a thabhairt ar inneachar neamhdhleathach 
ar na forais nach bpléitear go leordhóthanach le hábhair imní sa tsochaí leis an gcreat atá ann.

Dá bhrí sin, is geal leis an Rapóirtéir tiomantas an Choimisiúin Gníomh nua um Sheirbhísí 
Digiteacha (GSD) a thíolacadh. Tá sé mar aidhm leis an tuarascáil seo ionchur a sholáthar 
maidir leis na gnéithe ba cheart a áireamh sa Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha ó thaobh 
cearta bunúsacha agus cosaint sonraí de.

I dtaca leis sin, measann an Rapóirtéir go gcuireann an urraim do chearta bunúsacha agus do 
chosaint sonraí oibleagáid orainn aghaidh a thabhairt ar inneachar neamhdhleathach ar líne 
leis an déine chéanna lena dtugtar aghaidh ar inneachar as líne, gan srianta díréireacha a chur 
ar an tsaoirse tuairimí a nochtadh. Is féidir an tsaoirse tuairimí a nochtadh inneachar sonrach i 
mBallstát amháin a chumhdach ach gan é a chumhdach i gceann eile agus is gá comhthéacsú 
mionchúiseach ina leith i mórán cásanna. Ar ndóigh, is éard atá i gceist leis an bhfreagracht 
sin ná léirmhíniú ar an dlí nár cheart a tharmligean chuig cuideachtaí príobháideacha. Toisc 
nach bhfuil sé indéanta ag údaráis phoiblí gach píosa aonair inneachair a phlé, beidh gá le cur 
chuige fónta comhrialála a aimsiú.

Creideann an Rapóirtéir gur cheart do DSA cur le reachtaíocht an Aontais atá ann cheana agus 
í a urramú go hiomlán, lena n-áirítear RGCS agus an Treoir maidir le r-phríobháideachas. A 
mhéid a bhaineann leis na rialacha reatha a leagtar síos sa Treoir maidir le ríomhthráchtáil, 
molann an Rapóirtéir go gcoinneofaí an toirmeasc ar oibleagáid an fhaireacháin ghinearálta, 
dliteanas teoranta i leith an inneachair agus clásal an mhargaidh inmheánaigh chun ró-
chomhlíonadh agus ualaí rialála nach gá a sheachaint. Chun aghaidh a thabhairt ar inneachar 
neamhdhleathach ar bhealach níos éifeachtaí, ba cheart oibleagáidí dlíthiúla do sholáthraithe 
seirbhíse digití a thabhairt isteach maidir le trédhearcacht fhiúntach, le nósanna imeachta 
comhchuibhithe agus coimircí nóis imeachta, le cuntasacht as an inneachar a mhaolú, chomh 
maith le bearta réamhghníomhacha chun aghaidh a thabhairt ar inneachar neamhdhleathach a 
bheith ag teacht chun cinn ar a gcuid seirbhísí. Ba cheart comhlacht neamhspleách de chuid 
an Aontais a chruthú chun formhaoirseacht a dhéanamh ar iarrachtaí nóis imeachta 
soláthraithe seirbhíse digití, chun anailís a dhéanamh ar cibé acu an iadsan nó na halgartaim a 
úsáideann siad a mhéadaíonn an t-inneachar neamhdhleathach, chun pionóis chomhréireacha 
a fhorchur nuair is gá agus chun anailís struchtúrtha ar bhaint inneachair neamhdhleathaigh ar 
leibhéal an Aontais a sholáthar.

Ní hé amháin gur cheart inneachar neamhdhleathach a bhaint, ach ba cheart, ina theannta sin, 
go ndéanfadh na húdaráis forfheidhmithe dlí agus na breithiúna fiosrúchán air tar éis a 
bhainte. Iarrann an Rapóirtéir, ina leith sin, go mbeadh comhar níos fearr ann idir soláthraithe 
seirbhíse digití agus údaráis inniúla ar fud an Aontais.
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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra ar an gCoiste 
um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, na 
moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur in iúl gur díol sásamh di gealltanas an Choimisiúin cur chuige comhchuibhithe a 
thabhairt isteach lena dtabharfar aghaidh ar oibleagáidí do sholáthraithe seirbhíse digití, 
idirghabhálaithe ar líne san áireamh, chun ilroinnt an mhargadh inmheánaigh agus 
forfheidhmiú neamhréireach ar rialacháin a sheachaint; á chur i bhfáth gur cheart d'aon 
bhearta nua arna dtabhairt isteach ag an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha tionchar 
ionchasach ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a chur san áireamh, agus ag an am 
céanna cearta agus saoirsí bunúsacha úsáideoirí ar fud an Aontais a urramú go hiomlán; 
á iarraidh ar an gCoimisiún, thairis sin, ‘allmhairiú’ na rialachán náisiúnta a sheachaint 
agus, ina áit sin, na réitigh is éifeachtúla agus éifeachtaí don mhargadh inmheánach ar 
an iomlán a mholadh, agus, ag an am céanna, ag féachaint gan ualaí riaracháin nua a 
chruthú agus ag coinneáil an margadh aonair digiteach oscailte, cóir, sábháilte agus 
iomaíoch dá rannpháirtithe ar fad;

2. á chreidiúint gur cheart don Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha creat fairsing de chearta 
bunúsacha úsáideoirí agus tomhaltóirí sa mhargadh inmheánach a comhlíonadh, amhail 
an chosaint príobháideachais, an neamh-idirdhealú agus an dínit, agus, thar aon ní eile, 
nár cheart dó saoirse tuairimí a nochtadh a lagú; á mheabhrú, thairis sin, gur sárú ar 
Airteagal 10 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine é úsáid a bhaint as sásraí 
chun inneachar a bhaint gan ráthaíochtaí próise cuí; 

3. ag aithint an riachtanas atá ann reachtaíocht a nuachóiriú, i gcás inar gá, chun aghaidh a 
thabhairt ar bhealach níos fearr ar na dúshláin a bhaineann le teicneolaíochtaí atá ag 
forbairt; á chur in iúl, áfach, nach mór na forálacha maidir le dliteanas teoranta mar a 
leagtar amach sa Treoir maidir le Ríomhthráchtáil1 a choinneáil sa Ghníomh um 
Sheirbhísí Digiteacha, lena n-áirítear an prionsabal seanbhunaithe a chuireann cosc ar 
oibleagáidí an fhaireacháin ghinearálta, go háirithe chun cearta bunúsacha a chosaint, 
lena n-áirítear saoirse chun tuairimí a nochtadh, agus an tsaoirse chun seirbhísí a 
sholáthar a choinneáil; ag cur i bhfios a thábhachtaí atá na cosaintí sin chun muinín ar 
líne na dtomhaltóirí a neartú tuilleadh agus a chosaint níos fearr agus chun fás 
cuideachtaí Eorpacha a chur chun cinn, go háirithe fás FBManna agus 
micreaghnólachtaí;

4. ag aithint go bhfuil cumais éagsúla ag idirghabhálaithe ar líne, lena n-áirítear FBManna, 
micreaghnólachtaí agus gníomhaithe móra, maidir le hinneachar a mhodhnú; ag tabhairt 
rabhaidh go bhféadfadh ró-ualach ar ghnólachtaí trí oibleagáidí nua díréireacha a chur 
orthu bac breise a chur ar fhás FBManna agus cosc a chur orthu dul isteach sa 
mhargadh; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, oscailteacht agus iomaíochas an 
mhargaidh aonair dhigitigh a ráthú;

5. ag meabhrú gurb í an Treoir maidir le Ríomhthráchtáil an creat dlíthiúil do sheirbhísí ar 

1 Treoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2000 maidir le gnéithe áirithe 
dlí de sheirbhísí na sochaí faisnéise, go háirithe an tráchtáil leictreonach, sa Mhargadh Inmheánach (“an Treoir um 
thráchtáil leictreonach”), IO L 178, 17.7.2000, lch. 1.
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líne sa mhargadh inmheánach a rialaíonn bainistiú inneachair; á chur i bhfáth gur cheart 
go seachnófaí ilroinnt nach bhfuil údar cuí léi den chreat sin atá mar thoradh ar 
athbhreithniú ar an Treoir maidir le Ríomhthráchtáil ag pacáiste an Ghnímh um 
Sheirbhísí Digiteacha; ag tabhairt dá haire gur cheart go n-áireofaí le pacáiste an 
Ghnímh um Sheirbhísí Digiteacha ionstraim ex ante lena bhforchuirtear oibleagáidí ar 
ardáin a d’fhéadfadh a bheith ina mbagairt ar mhachaire comhréidh chun aghaidh a 
thabhairt ar theipeanna margaidh agus iompar mí-úsáideach, cearta bunúsacha na 
dtomhaltóirí a chosaint agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar a neartú, go háirithe 
do FBManna; 

6. ag tabhairt dá haire na héagsúlachtaí suntasacha atá ann idir seirbhísí digiteacha agus, dá 
bhrí sin, á iarraidh go seachnófaí cur chuige a oireann do chách, agus á chreidiúint gur 
cheart don Choimisiún an fhéidearthacht go bhféadfadh gá a bheith le forálacha éagsula 
chun aghaidh a thabhairt ar sheirbhísí digiteacha, imthosca agus staideanna éagsúla a 
scrúdú tuilleadh, trí úsáid a bhaint, inter alia, as an gcomhairliúchán poiblí a seoladh 
roimh thogra reachtach ón gCoimisiún maidir leis an nGníomh um Sheirbhísí 
Digiteacha;

7. á mheabhrú an fíoras nach neamhdhleathach i gcónaí an bhréagaisnéis agus an 
mhífhaisnéis ná an t-inneachar díobhálach; á mheabhrú gur féidir le cineálacha 
inneachair neamhdhleathaigh a bheith éagsúil idir na Ballstáit; á iarraidh, dá bhrí sin, go 
mbunófaí próiseas fógra agus gníomhaíochta atá dea-shainithe, comhchuibhithe agus 
trédhearcach laistigh de na prionsabail dliteanais theoranta reatha agus, ag an am 
céanna, a bheith aireach ar éagsúlachtaí suntasacha idir soláthraithe seirbhísí digiteacha 
ó thaobh méid a réimse agus a n-acmhainneachtaí oibríochtúla de, chun ualaí rialála 
nach gá leo a sheachaint; ag tacú le hidirphlé méadaithe idir na Ballstáit, na húdaráis 
inniúla agus na geallsealbhóirí ábhartha leis an aidhm cuir chuige reachtaíochta boige, 
amhail an Cód Cleachtais uile-AE maidir le Bréagaisnéis, a fhorbairt, a mheasúnú agus 
a fheabhsú chun dul i ngleic tuilleadh le bréagaisnéis agus le catagóirí eile d’inneachar 
díobhálach;

8. á thabhairt chun suntais leathadh na mífhaisnéise agus na bréagaisnéise le hinneachar 
bréagach nó míthreorach agus camscéimeanna ar thomhaltóirí a bhaineann le tairgí atá 
neamhshábháilte nó góchumtha; á chur i bhfáth gur cheart inneachar ‘neamhdhleathach’ 
a idirdhealú ó inneachar ‘díobhálach’ agus inneachar eile leis an nGníomh um 
Sheirbhísí Digiteacha; á mheas nár cheart inneachar díobhálach a rialáil nó a shainiú sa 
Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha;

9. á iarraidh go dtabharfar isteach coimircí iomchuí, oibleagáidí maidir le próis chuí agus 
uirlisí frithfhógra chun go mbeidh sealbhóirí inneachair agus uaslódálaithe in ann a 
gcearta a chosaint go leormhaith agus go tráthúil, chomh maith le formhaoirseacht 
dhaonna, nuair a thugtar fógra dóibh faoi aon bhaint anuas inneachair; á chur i bhfios go 
láidir a dearcadh nach féidir glacadh leis go dtarmligfear do chuideachtaí 
príobháideacha an fhreagracht teorainneacha maidir le saoirse chun tuairimí a nochtadh 
a shocrú agus go gcruthaíonn sé rioscaí do dhaoine aonair agus do ghnólachtaí araon; á 
chreidiúint gur cheart obair leantach a dhéanamh ar bhaint inneachair 
neamhdhleathaigh, i gcás inar gá, trí fhorfheidhmiú an dlí nó trí fhormhaoirseacht 
bhreithiúnach, agus má shuitear sa sásamh breithiúnach nó sa nós imeachta frithfhógra 
nach bhfuil an ghníomhaíocht nó an fhaisnéis i dtrácht neamhdhleathach, ba cheart don 
idirghabhálaí ar líne an t-inneachar a baineadh a chur ar ais gan moill mhíchuí;
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10. á chreidiúint gur léirigh taithí roimhe seo éifeachtacht deis a thabhairt do shamhlacha 
gnó nuálacha teacht faoi bhláth agus an margadh aonair digiteach a neartú trí bhacainní 
ar shaorghluaiseacht na seirbhísí digiteacha a bhaint agus an tabhairt isteach bacainní 
náisiúnta nua nach bhfuil údar cuí leo a chosc, agus go ndéanfadh leanúint den chur 
chuige sin ilroinnt an mhargaidh inmheánaigh a laghdú; á mheas, thairis sin, gur féidir 
leis an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha deiseanna a chur ar fáil chun eolas agus 
scileanna saoránach i réimse na digiteála a fhorbairt agus, ag an am céanna, ardleibhéal 
cosanta tomhaltóirí a ráthú, lena n-áirítear trí shábháilteacht ar líne a choimirciú;

11. ag spreagadh an Choimisiún chun measúnú a dhéanamh, bunaithe ar an reachtaíocht atá 
ann cheana agus ar shonraí tacaíochta nua óna chomhairliúcháin phoiblí, i measc foinsí 
eile, ar mhéid ar cheart don Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha aghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin atá nasctha le halgartaim agus le huirlisí uathoibrithe eile, go háirithe maidir 
le trédhearcacht córas den sórt sin, nó, seachas sin, cur síos a dhéanamh ar cén 
reachtaíocht ar cheart aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin; á chur i bhfáth a 
thábhachtaí atá rochtain neamhshrianta ar inneachar agus tuairimí éagsúla, mar aon leis 
an bhfíoras nár cheart cur isteach ar líonraí agus rochtain ar líonra gan forais dhlithiúla 
le húdar cuí.
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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um 
Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur i bhfios gur cuid de chearta bunúsacha é córas oibiachtúil luachanna a áirithíonn 
nach inathraithe iad saoirsí bunúsacha cumarsáide, amhail an ceart maidir le 
príobháideachas cumarsáide, saoirse agus iolrachas tuairimí a nochtadh, saoirse chun 
faisnéis a fháil, saoirse na n-ealaíon, saoirse na n-eolaíochtaí agus na meán, mar aon leis 
an gceart chun maoine agus a cosaint, agus nach mór cothromaíocht a aimsiú eatarthu, 
lena n-áiritear trí chomhaontuithe den dlí príobháideach nó trí théarmaí agus 
coinníollacha gnó;

2. á chur i bhfios go láidir gur cheart don Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) a 
bheith i gcomhréir go hiomlán leis an sprioc cosaint na gceart bunúsach a áirithiú, mar 
aon le cosaint tomhaltóirí, sábháilteacht úsáideoirí, rogha na hanaithnideachta ar líne 
agus saoirse chun cainte agus cosaint maoine; á chur i bhfios go láidir go bhfuil feidhm 
ag na cearta bunúsacha ní amháin mar chearta cosanta in aghaidh an stáit, ach go bhfuil 
feidhm acu freisin maidir leo siúd a fheidhmíonn a gcumhacht trína mbonneagar 
teicniúil, rud a chuireann teorainn lena gcumhacht; á chur i bhfáth nach mór, dá bhrí sin, 
cearta bunúsacha oibleagáidí a fhorchur orthu siúd freisin a dhéanann a gcumhacht a 
fheidhmiú trína mbonneagair theicniúla; á chur i bhfáth gur cheart aird chuí a thabhairt 
ar mhéid na ceannasachta sa mhargadh, suíomh ceannasach nó cuasa-mhonaplach, ar 
mhéid spleáchas an úsáideora ar sholáthar agus ar na leasanna a n-imríonn na 
húsáideoirí, na himreoirí cumhachtacha iad féin agus na tríú páirtithe eile tionchar 
orthu;

3. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé cuidiú le tomhaltóirí agus le húsáideoirí chun níos 
mó smachta a fháil ar a gcuid sonraí agus céannachta féin, agus freagracht a ghlacadh 
orthu, agus á iarraidh ar ardleibhéal cosanta ar shonraí pearsanta agus leibhéil 
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trédhearcachta agus chuntasachta na seirbhísí digiteacha a mhéadú;

4. ag cur béim ar an bhfíoras nach mór inneachar atá dleathach agus a roinntear go 
dleathach faoi dhlí Aontais nó dlí náisiúnta a choinneáil ar líne agus nach ceadmhach 
gurb é a thiocfaidh as inneachar den sórt sin a bhaint ná go ndéanfar úsáideoirí aonair a 
shainaithint nó sonraí pearsanta a phróiseáil;

5. á chur i bhfios go mbíonn tionchar ag éifeachtaí suaiteacha na n-ardán ar líne ar 
éiceachóras na meán; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil sé d’oibleagáid ar údaráis 
phoiblí creat dlíthiúil a ghlacadh lena ndéantar forbairt na meán neamhspleách agus 
iolraíoch a chur chun cinn;

6. á mheabhrú an oibleagáid atá ar ardáin ar líne agus ar sheirbhísí eile atá ar líne gníomhú 
go tapa chun inneachar neamhdhleathach a bhaint óna n-ardáin agus seirbhísí agus ag 
meabhrú go n-oibríonn na bearta cosanta éigeantacha sin laistigh de chreat reachtach 
agus go bhfuil siad faoi réir maoirseachta breithiúnaí; á mheas go bhféadfadh rialacha 
earnáilsonracha rochtain gan bhac do sheirbhísí agus inneachar na meán a áirithiú, mar 
aon le saoirse agus iolrachas na meán a chur chun cinn;

7. á iarraidh go leanfaidh na bearta uile a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar chearta 
bunúsacha a bheith bunaithe ar mhaoirseacht bhreithiúnach agus rialála agus nach 
ndéanfar cúraimí ceannasacha a tharmligean chuig cuideachtaí príobháideacha nó chuig 
daoine aonair;

8. á iarraidh ar réitigh chothroma maidir le hinneachar a bhaint, le comhar idir ardáin, 
údaráis rialála, sealbhóirí cearta agus úsáideoirí; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh sé 
mar thosaíocht ag ardáin sonraí atá i gcomhréir le Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí (RGCS) i ndáil le gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a roinnt le húdaráis 
forfheidmithe dlí agus le húdaráis eile, sa bhreis ar a gcoimircí éifeachtacha agus 
iomchuí féin;

9. á iarraidh ar thrédhearcacht sna nósanna imeachta a úsáideann na hardáin shóisialta 
chun inneachar a bhaint, agus don chosc ar inneachar nach bhfuil neamhdhleathach a 
bhaint; á iarraidh ar rialacha soiléire d’ardáin shóisialta móra, lena n-éilítear orthu 
inneachar a dtarraingítear aird air a sheiceáil agus freagra a thabhairt ar na huaslódaithe 
le cinneadh réasúnaithe má tá bac curtha ar a n-inneachar; á iarraidh, dá réir sin, ar 
shásraí éifeachtacha gearáin agus sásaimh d’úsáideoirí atá treoraithe ag daoine, agus mí-
úsáid ar shásraí den sórt sin a chosc;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go gcuirfidh oibritheoirí na n-ardán na 
tuarascálacha trédhearcachta ar fáil ina bhfuil faisnéis ar líon na gcásanna inar 
ndearnadh inneachar a shainaithint go hearráideach mar inneachar neamhdhleathach nó 
a bhí roinnte go neamhdhleathach, agus go soláthróidh na húdaráis inniúla faisnéis 
maidir le líon na gcásanna ina bhfuil imscrúdú agus ionchúiseamh coireanna mar 
thoradh ar inneachar a bhaint;

11. á chur i bhfios nach gá go mbeadh roinnt inneachair atá díobhálach nó faisnéis atá 
cruinn go páirteach neamhdhleathach; ag tabhairt dá haire go bhféadfadh scagadh 
amach ar inneachar dleathach a bheith mar thoradh ar uirlisí scagtha uathoibríocha; á 
mheas go bhfuil sé riachtanach a áirithiú gur féidir le sealbhóirí inneachair a gcearta a 
chosaint go leormhaith nuair atá a n-inneachar bainte;
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12. á chur i bhfáth gur cheart aon mhonatóireacht ar a n-inneachar atá curtha i bhfeidhm ag 
ardáin ar líne agus ag seirbhísí eile a bheith faoi réir caighdeán dian agus trédhearcach 
atá ar eolas ag úsáideoirí agus lena gcumasaítear ceart éifeachtach chun achomharc a 
dhéanamh i gcoinne cinntí, chuig ardán nó seirbhísí ar líne ar dtús, ach freisin chuig 
údarás poiblí;

13. ag moladh go dtabharfaí aird ar leith do leanaí agus do dhaoine óga a chosaint agus go 
ndéanfaí an chosaint sin a choimirciú freisin faoi dhlí cosanta sonraí, agus á iarraidh go 
mbeadh seirbhísí ar líne do chosaint leanaí agus daoine óga faoi réir na srianta is déine 
faoi dhlí cosanta sonraí;

14. á chur i bhfios gur féidir le comhordú bog, tacaíocht nó bearta forlíontacha, amhail cóid 
iompair nó féinrialúchán agus comhrialúchán, a bheith ina modhanna rialála 
éifeachtacha ar choinníoll go ndéanann gníomhaireachtaí rialtais monatóireacht ar a 
dtionchar agus go ndéantar forálacha dlíthiúla do rialáil stáit i gcás ina gcruthaítear go 
bhfuil bearta den sórt sin neamhéifeachtacha, ós rud é go lamháiltear go minic 
d’fhreagairt thapa ar imthosca atá ag athrú, lena mbaineann rannpháirtithe neamh-AE 
chomh maith;

15. á chur i bhfios gur, i bprionsabal, freagracht na n-údarás rialála náisiúnta é an 
forfheidhmiú, lena n-áirítear cásanna trasteorann, agus nár cheart é a aistriú go dtí an 
leibhéal Eorpach gan cúis mhaith; thairis sin, á chreidiúint go ndéanfar smaoineamh 
phrionsabal na tíre tionscnaimh a neartú má tá uirlisí éifeachtacha forfheidhmithe agus 
nósanna imeachta éifeachtúla do chomhar trasteorann ag na húdaráis rialála náisiúnta; á 
chur i bhfáth gur cheart go mbeadh nósanna imeachta um réiteach díospóidí tapa agus 
éifeachtúla ar an leibhéal Eorpach ag gabháil leis sin chun síocháin dhlíthiúil bhuan a 
áirithiú;

16. á éileamh go ndéanfaidh na seirbhísí a fhorbraítear agus a úsáidtear san Aontas cosaint 
éifeachtach agus chuimsitheach ar phríobháideachas agus ar shonraí a ráthú, agus go 
léireofar buntáistí in iomaíocht dhomhanda nár cheart a mheas faoina luach leis an 
leibhéal is airde de shaoirse tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, leis an gcosaint ar 
mhaoin intleachtúil agus ar phríobháideachas cumarsáide, le cur chun cinn tuairime, 
éagsúlacht chultúrtha agus neodracht líonra i dtimpeallacht dhigiteach shlán; á iarraidh 
ar an gCoimisiún forbairt na seirbhísí sin a chur chun cinn go córasach ar bhealach atá 
níos spriocdhírithe trí réitigh shoiléire agus éifeachtúla atá iomchuí don aois dhigiteach;

17. á iarraidh go gcloífear le luachanna Eorpacha, lena ndéantar éagsúlacht tuairime, 
neodracht líonra, saoirse cainte, cosaint maoine agus rochtain ar fhaisnéis, iolrachas na 
meán agus éagsúlacht chultúrtha agus teanga a chur chun cinn; á iarraidh ar rialacha 
soiléire agus, a mhéid is féidir, atá infheidhme go haonfhoirmeacha maidir le dliteanas 
na n-ardán, inneachar neamhdhleathach nó díobhálach, cuntasacht algartamach, 
fógraíocht thrédhearcach agus an comhrac in aghaidh inneachar díobhálach, na 
fuathchainte agus na bréagaisnéise agus a scaipthe trí chuntais bhréagacha nó róbait, 
chun cearta agus saoirsí bunúsacha a chaomhnú;

18. á chur i bhfáth gur cheart d’aon oibleagáidí nua ar ardáin a bheith comhréireach lena 
sciar den mhargadh agus lena gcumas airgeadais chun iomaíocht chóir a chur chun cinn 
agus nuálaíocht a thacú; á chreidiúint go gcabhródh cur chuige den sórt sin le faisnéis 
agus iolrachas na meán agus le héagsúlacht chultúrtha agus teanga a neartú;
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19. á iarraidh, maidir le rialacha earnáilsonracha, a fhreastalaíonn ar spriocanna foriomlána 
na sochaí a bhaint amach agus na spriocanna sin a léiriú go follasach d’earnálacha 
áirithe, amhail Treoir (AE) 2018/1808, Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc 
(AVMSD), nó Treoir (AE) 2019/790, ‘Treoir um Chóipcheart’, go mbeidh tosaíocht acu 
ar rialacha ginearálta chun cearta na sealbhóirí cearta sa timpeallacht dhigiteach a ráthú;

20. á chur i bhfáth nach mór d’aon fhoráil ar mhodhnóireacht inneachair do sholáthraithe 
seirbhísí lánurraim a áirithiú do shaoirse tuairimí a nochtadh agus lena gcuirtear san 
áireamh, de réir Airteagal 11 de Chairt um cearta bunúsacha an Aontais Eorpaigh, 
‘saoirse chun tuairimí a bheith ag an duine agus faisnéis agus barúlacha a fháil agus a 
thabhairt gan cur isteach ó údarás poiblí agus ar neamhaird ar theorainneacha’, agus go 
rannchuidíonn rochtain ar éagsúlacht leathan tuairimí le forbairt sochaithe oscailte agus 
daonlathacha, fiú nuair is dearcthaí conspóideacha nó míthaitneamhacha atá sna 
dearcthaí sin;

21. á chur i bhfáth an gá atá le níos mó smachta a thabhairt do shaoránaigh faoi chonas a 
dhéantar a sonraí pearsanta a bhainistiú agus a chosaint ar líne, agus freisin níos mó 
freagrachta a chur ar ghnólachtaí maidir lena gcleachtais chosanta sonraí;

22. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit comhar idir na hearnálacha poiblí agus 
príobháideacha agus an t-aos léinn a chur chun cinn chun go neartófaí an chomhroinnt 
eolais, an cur chun cinn an shábháilteacht oideachais agus oiliúna, an príobháideachas 
sonraí, na himpleachtaí eiticiúla agus urraim do chearta an duine maidir le 
teicneolaíocht dhigiteach, róbataic agus intleacht shaorga (IS) a úsáid;

23. á chreidiúint gur cheart dliteanas na n-ardán a chur in oiriúint chun méid an oibritheora 
a urramú agus idirdhealú soiléir a dhéanamh maidir le rannpháirtíocht na n-ardán leis an 
inneachar, bunaithe ar chritéir agus gnéithe soiléire agus infhíoraithe, amhail 
feidhmeanna eagarthóireachta, eolas iarbhír agus méid áirithe smachta; á mheas gur 
cheart ráthaíochtaí daingne na gceart bunúsach agus maoirseoireacht leormhaith phoiblí 
neamhspleách agus neamhchlaonta a bheith ag gabháil le haon chóras molta freisin;

24. á chur i bhfáth, gan beann ar na tairbhí sóisialta a sholáthraíonn teicneolaíochtaí nua, 
seirbhísí digiteacha agus teicneolaíochtaí atá faoi thiomáint sonraí, lena n-áirítear IS, 
nach mór céad tosaíocht a thabhairt do dhul i ngleic le rioscaí do luachanna 
daonlathacha, do smacht reachta agus do chearta bunúsacha a d’fhéadfadh a bheith ann, 
agus anailís a dhéanamh orthu.
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