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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

13.10.2020 A9-0186/1

Leasú 1
Emmanuel Maurel
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
An creat rialála maidir le gnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, den róbataic agus de 
theicneolaíochtaí gaolmhara
2020/2012(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris b

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

B. de bhrí go bhfuil an intleacht 
shaorga, an róbataic agus teicneolaíochtaí 
gaolmhara a bhfuil an acmhainneacht acu 
deiseanna do ghnólachtaí agus sochair do 
shaoránaigh a ghiniúint agus ar féidir leo 
tionchar díreach a imirt ar gach gné dár 
tsochaithe, lena n-áirítear cearta bunúsacha 
agus prionsabail agus luachanna bunúsacha 
sóisialta agus eacnamaíocha, mar aon le 
tionchar buan a bheith acu ar gach réimse 
gníomhaíochta á gcur chun cinn agus á 
bhforbairt go mear;

B. de bhrí go bhfuil an intleacht 
shaorga, an róbataic agus teicneolaíochtaí 
gaolmhara a bhfuil an acmhainneacht acu 
sochair do shaoránaigh a ghiniúint agus ar 
féidir leo tionchar díreach a imirt ar gach 
gné dár tsochaithe, lena n-áirítear cearta 
bunúsacha agus prionsabail agus luachanna 
bunúsacha sóisialta agus eacnamaíocha, 
mar aon le tionchar buan a bheith acu ar 
dheiseanna do ghnólachtaí agus ar gach 
réimse gníomhaíochta, á gcur chun cinn 
agus á bhforbairt go mear;
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13.10.2020 A9-0186/2

Leasú 2
Emmanuel Maurel
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
An creat rialála maidir le gnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, den róbataic agus de 
theicneolaíochtaí gaolmhara
2020/2012(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris ab

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

AB. de bhrí, chun cur chuige 
comhchuibhithe ar fud an Aontais agus 
feidhmiú barrmhaith an Mhargaidh Aonair 
Dhigitigh a áirithiú, gur cheart measúnú a 
dhéanamh at an gcomhordú a dhéanfaidh 
an Coimisiún ar leibhéal an Aontais, 
agus/nó aon institiúidí, comhlachtaí, oifigí 
agus gníomhaireachtaí ábhartha de chuid 
an Aontais a fhéadfar a ainmniú sa 
chomhthéacs sin, a mhéid a bhaineann leis 
na deiseanna agus na dúshláin nua, go 
háirithe iad siúd ar de chineál trasteorann 
iad, a eascraíonn as forbairtí teicneolaíocha 
leanúnacha; de bhrí, chun na críche sin, gur 
cheart a chur de chúram ar an gCoimisiún 
teacht ar réiteach iomchuí chun an 
comhordú sin a struchtúrú ar leibhéal an 
Aontais;

AB. de bhrí, chun cur chuige 
comhchuibhithe ar fud an Aontais agus 
feidhmiú barrmhaith an Mhargaidh Aonair 
Dhigitigh a áirithiú, gur cheart 
maoirseacht agus rialú a dhéanfaidh an 
Coimisiún ar leibhéal an Aontais, agus/nó 
aon institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an 
Aontais a fhéadfar a ainmniú sa 
chomhthéacs sin, a mheasúnú maidir leis 
na deiseanna agus na dúshláin nua, go 
háirithe iad sin ar de chineál trasteorann 
iad, a eascraíonn as forbairtí teicneolaíocha 
leanúnacha; de bhrí, chun na críche sin, gur 
cheart a chur de chúram ar an gCoimisiún 
teacht ar réiteach iomchuí chun an 
comhordú sin a struchtúrú ar leibhéal an 
Aontais;
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13.10.2020 A9-0186/3

Leasú 3
Emmanuel Maurel
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
An creat rialála maidir le gnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, den róbataic agus de 
theicneolaíochtaí gaolmhara
2020/2012(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 55

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

55. á mheas gur cheart go mbeadh 
cuspóirí na freagrachta sóisialta, na 
cothromaíochta inscne, chosaint an 
chomhshaoil agus na hinbhuanaitheachta 
gan dochar do na hoibleagáidí ginearálta 
agus earnála atá cheana ann sna réimsí sin; 
á chreidiúint gur cheart treoirlínte 
neamhcheangailteacha cur chun feidhme 
d’fhorbróirí, imlonnaitheoirí agus 
úsáideoirí, go háirithe teicneolaíochtaí 
ardriosca maidir leis an modheolaíocht 
chun measúnú a dhéanamh ar a 
gcomhlíonadh leis an Rialacháin seo agus 
ar ghnóthú na gcuspóirí sin a bhunú;

55. á mheas gur cheart go mbeadh 
cuspóirí na freagrachta sóisialta, na 
cothromaíochta inscne, chosaint an 
chomhshaoil agus na hinbhuanaitheachta 
gan dochar do na hoibleagáidí ginearálta 
agus earnála atá cheana ann sna réimsí sin; 
á chreidiúint gur cheart treoirlínte 
neamhcheangailteacha cur chun feidhme 
d’fhorbróirí, imlonnaitheoirí agus 
úsáideoirí, go háirithe teicneolaíochtaí 
ardriosca maidir leis an modheolaíocht 
chun measúnú a dhéanamh ar a 
gcomhlíonadh leis an Rialacháin seo agus 
ar ghnóthú na gcuspóirí sin a bhunú;
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13.10.2020 A9-0186/4

Leasú 4
Emmanuel Maurel
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
An creat rialála maidir le gnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, den róbataic agus de 
theicneolaíochtaí gaolmhara
2020/2012(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 71 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

71 a. ag aontú leis an amhras atá curtha 
in iúl ag a lán eagraíochtaí cosanta um 
chearta an duine agus ag an mBord 
Eorpach um Chosaint Sonraí freisin, inar 
tugadh chun suntais go mbeadh rioscaí 
móra maidir le cosaint sonraí i gceist le 
dianúsáid a bhaint as físfheistí faoi stiúir 
fheidhmchláir IS, go dteorannófaí ar 
mhéid díréireach na féidearthachtaí do 
ghluaiseacht anaithnid, go mbeadh siad 
ina siocair le tuiscint forleathan a bheith 
ann ar chur isteach buan ar 
phríobháideachas agus ar dhlúthaíocht, 
go mbeadh tionchar acu ar iompar na 
saoránach agus institiúidí ar bhealach a 
bheadh i gcoinbhleacht le caomhnú 
croíphrionsabal an Aontais i réimse na 
saoirsí sibhialta, agus nach mbeadh sé 
indéanta, sa ghearrthéarma, earráidí a 
chosc atá bunaithe ar lochtanna atá ar an 
mbealach a ndéanann an bogearra 
éagsúlachtaí aoise, inscne nó eitneachais 
a anailisiú; á éileamh, dá bhrí sin, go 
gcuirfidh an Coimisiún, sa togra 
reachtach atá ar na bacáin aige, cosc ar 
theicneolaíochtaí aitheanta aghaidhe a 
imlonnú agus a úsáid, i spás poiblí 
oscailte, fad is nach dtugtar aghaidh go 
cuí agus go cuimsitheach ar na rioscaí sin 
go léir agus go sárófar iad.
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13.10.2020 A9-0186/5

Leasú 5
Emmanuel Maurel
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
An creat rialála maidir le gnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, den róbataic agus de 
theicneolaíochtaí gaolmhara
2020/2012(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 128

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

128. á chur i bhfios go láidir a 
thábhachtaí atá comhordú ar leibhéal an 
Aontais de réir mar a dhéanann an 
Coimisiún agus/nó aon institiúidí, 
comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí 
ábhartha de chuid an Aontais é a chur i 
gcrích agus a fhéadfar a ainmniú sa 
chomhthéacs sin chun ilroinnt a sheachaint, 
agus chun cur chuige comhchuibhithe a 
áirithiú ar fud an Aontais; á mheas gur 
cheart don chomhordú díriú isteach ar 
shainorduithe agus ar ghníomhaíochtaí na 
n-údarás maoirseachta náisiúnta i ngach 
Ballstát dá dtagraítear san fhoroinn roimhe 
seo, chomh maith le dea-chleachtais a 
roinnt i measc na n-údarás sin agus 
rannchuidiú leis an gcomhar maidir le 
taighde agus forbairt sa réimse ar fud an 
Aontais; á iarraidh ar an gCoimisiún 
measúnú a dhéanamh agus teacht ar an 
réiteach is iomchuí chun an comhordú sin a 
struchtúrú; samplaí d’institiúidí, 
comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí 
ábhartha de chuid an Aontais atá cheana 
ann is ea ENISA, MECS agus an 
tOmbudsman Eorpach;

128. á chur i bhfios go láidir a 
thábhachtaí atá comhordú ar leibhéal an 
Aontais de réir mar a dhéanann an 
Coimisiún agus/nó aon institiúidí, 
comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí 
ábhartha de chuid an Aontais é a chur i 
gcrích agus a fhéadfar a ainmniú sa 
chomhthéacs sin chun cur i gcoinne 
neamhréireachtaí a d’fhéadfadh a bheith 
ann idir measúnuithe náisiúnta, ilroinnt a 
sheachaint, agus chun cur chun feidhme 
comhchuibhithe a áirithiú ar fud an 
Aontais; á mheas gur cheart don 
chomhordú díriú isteach ar shainorduithe 
agus ar ghníomhaíochtaí na n-údarás 
maoirseachta náisiúnta i ngach Ballstát dá 
dtagraítear san fhoroinn roimhe seo, chomh 
maith le dea-chleachtais a roinnt i measc na 
n-údarás sin agus rannchuidiú leis an 
gcomhar maidir le taighde agus forbairt sa 
réimse ar fud an Aontais; á iarraidh ar an 
gCoimisiún measúnú a dhéanamh agus 
teacht ar an réiteach is iomchuí chun an 
comhordú sin a struchtúrú; samplaí 
d’institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an 
Aontais atá cheana ann is ea ENISA, 
MECS agus an tOmbudsman Eorpach;
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13.10.2020 A9-0186/6

Leasú 6
Emmanuel Maurel
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
An creat rialála maidir le gnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, den róbataic agus de 
theicneolaíochtaí gaolmhara
2020/2012(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 143

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

143. ag aithint an ról atá ag ECAT i 
gcur chun cinn na slándála Eora-
Atlantaigh agus á iarraidh go mbeadh 
comhar ann laistigh de ECAT chun 
comhchaighdeáin agus idir-inoibritheacht 
chórais IS i réimse na cosanta a bhunú; á 
chur i bhfáth go bhfuil an caidreamh 
tras-atlantach ríthábhachtach chun 
luachanna comhroinnte a chaomhnú 
agus chun bagairtí a bheidh ann amach 
anseo nó atá ag teacht chun cinn a 
chomhrac;

scriosta
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