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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar shaoirse na meán a neartú: cosaint iriseoirí san Eoraip, an fhuathchaint, an 
bhréagaisnéis agus ról na n-ardán
(2020/2009(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus don Conradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), 

– ag féachaint do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (ECHR),

– ag féachaint do chásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus do chásdlí na 
Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine (ECtHR),

– ag féachaint do Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, don Chúnant Idirnáisiúnta ar 
Chearta Sibhialta agus Polaitiúla (CICSP), do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in 
aghaidh an Éillithe agus do Choinbhinsiún UNESCO ar Éagsúlacht Léirithe Cultúir a 
Chosaint agus a Chur Chun Cinn,

– ag féachaint do rúin ábhartha ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe agus ó 
Chomhairle na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine agus do na tuarascálacha ó 
Rapóirtéir Speisialta na Náisiún Aontaithe maidir le cur chun cinn agus cosaint an chirt 
chun saoirse tuairimíochta agus saoirse tuairimí a nochtadh, go háirithe tuarascáil an 23 
Aibreán 2020 dar teideal ‘Paindéimí galracha agus an tsaoirse tuairimíochta agus 
saoirse tuairimí a nochtadh’,

– ag féachaint do dhearbhú comhpháirteach an 3 Márta 2017 ó Rapóirtéir Speisialta na 
Náisiún Aontaithe maidir le Saoirse Tuairimíochta agus Saoirse Tuairimí a Nochtadh, ó 
Ionadaí na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (ESCE) maidir le 
Saoirse na Meán, ó Rapóirtéir Speisialta Eagraíocht na Stát Meiriceánach (OAS) maidir 
le Saoirse Tuairimí a Nochtadh agus ó Rapóirtéir Speisialta Choimisiún na hAfraice um 
Chearta an Duine agus um Chearta Pobal (ACHPR) maidir le Saoirse Tuairimí a 
Nochtadh agus Rochtain ar Fhaisnéis, dar teideal ‘An tSaoirse Tuairimí a Nochtadh 
agus an “Bhréagnuacht”, Bréagaisnéis agus Bolscaireacht’,

– ag féachaint do Phlean Gníomhaíochta na Náisiún Aontaithe maidir le Sábháilteacht 
Iriseoirí agus le Saincheist na Saoirse ó Phionóis,

– ag féachaint do Bharúil Ghinearálta Uimh. 34 ó Choiste na Náisiún Aontaithe um 
Chearta an Duine maidir le hAirteagal 19 den CICSP (‘Saoirse tuairimíochta agus 
saoirse tuairimí a nochtadh’),

– ag féachaint do Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe agus do na gealltanais a 
leagtar amach ann, inter alia, lena ndéantar sochaithe síochánta agus cuimsitheacha don 
fhorbairt inbhuanaithe a chur chun cinn, lena n-áirítear trí rochtain phoiblí ar fhaisnéis a 
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áirithiú agus cosaint a thabhairt do shaoirsí bunúsacha,

– ag féachaint don obair atá á déanamh ag Comhairle na hEorpa chun cosaint agus 
sábháilteacht iriseoirí a chur chun cinn, lena n-áirítear Moladh CM/Rec(2018)1 ó 
Choiste na nAirí do na Ballstáit maidir le hiolrachas sna meáin agus trédhearcacht 
úinéireacht na meán agus an dearbhú ó Choiste na nAirí maidir le hinbhuanaitheacht 
airgeadais na hiriseoireachta ardcháilíochta san aois dhigiteach, Moladh 
CM/Rec(2016)4 ó Choiste na nAirí do na Ballstáit maidir leis an gcosaint ar 
iriseoireacht agus sábháilteacht iriseoirí agus gníomhaithe eile sna meáin, agus a 
thuarascáil bhliantúil ó 2020 dar teideal ‘Ná bain do shaoirse na meán: Níor cheart 
gnáthghnás a dhéanamh d’ionsaithe ar na meáin san Eoraip’,

– ag féachaint do Rún 2300 ó Thionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa (PACE) an 1 
Deireadh Fómhair 2019 maidir le feabhas a chur ar an gcosaint do sceithirí ar fud na 
hEorpa,

– ag féachaint do theachtaireacht chomhpháirteach ón gCoimisiún agus ó Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála an 10 Meitheamh 2020 dar 
teideal ‘Dul i ngleic le bréagaisnéis maidir le COVID-19 – Léamh ceart ar na fíorais’ 
(JOIN(2020)0008),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 29 Eanáir 2020 lena ngabhann Clár 
Oibre 2020 an Choimisiúin (COM(2020)0027),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 17 Iúil 2019 dar teideal ‘An smacht 
reachta laistigh den Aontas a neartú: Treoirphlean gníomhaíochta’ (COM(2019)0343),

– ag féachaint don Straitéis um Chomhionannas Inscne 2020-2025 de chuid an 
Choimisiúin,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 26 Aibreán 2018 dar teideal ‘Dul i 
ngleic leis an mbréagaisnéis ar líne: cur chuige Eorpach’ (COM(2018)0236),

– ag féachaint do Chód Cleachtais an Choimisiún chun bréagaisnéis ar líne a chomhrac, a 
comhaontaíodh an 26 Meán Fómhair 2018,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 1 Márta 2018 maidir le bearta chun 
dul i ngleic go héifeachtach le hinneachar neamhdhleathach ar líne (COM(2018)1177),

– ag féachaint do Phlean Gníomhaíochta an Choimisiúin i gcoinne na Bréagaisnéise an 5 
Nollaig 2018,

– ag féachaint do Chód Iompair an Choimisiúin maidir le Fuathchaint Neamhdhleathach 
Ar Líne a Chomhrac, a seoladh i mí na Bealtaine 2016 agus dá cheathrú babhta de 
mheastóireachtaí, a raibh an doiciméad ‘Bileog eolais – an 4ú babhta faireacháin de 
chuid an Chóid Iompair’ mar thoradh air,

– ag féachaint do Threoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir leis an gcosaint do dhaoine a thuairiscíonn 
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sáruithe ar dhlí an Aontais1,

– ag féachaint do Threoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 
Márta 2010 maidir le comhordú forálacha áirithe a leagtar síos leis an dlí, le rialachán 
nó le gníomhaíocht riaracháin sna Ballstáit a bhaineann leis an soláthar ar sheirbhísí 
meán closamhairc (Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc nó AVMSD)2, agus Treoir 
(AE) 208/1808 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena 
leasaítear Treoir 2010/13/AE3,

– ag féachaint do thuarascáil ó Ghrúpa na Rialálaithe Eorpacha um Sheirbhísí na Meán 
Closamhairc ó 2020 dar teideal ‘Bréagaisnéis: Measúnú ar chur chun feidhme an Chóid 
Cleachtais’,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le litearthacht 
sna meáin i ndomhan atá ag athrú de shíor,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir leis an inneachar 
Eorpach sa gheilleagar digiteach a neartú, lena n-aithnítear ábharthacht an inneachair 
arna ghiniúint ag na meáin, ‘mar aon le hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha eile’ 
mar ‘cholúin ríthábhachtacha d’fhorbairt shóisialta agus eacnamaíoch na hEorpa’,

– ag féachaint do Chinneadh Réime 2008/913/CGB ón gComhairle an 28 Samhain 2008 
maidir le cineálacha agus léirithe áirithe ciníochais agus seineafóibe a chomhrac trí 
bhíthin an dlí choiriúil4,

– ag féachaint do Treoirlínte AE maidir le Cearta an Duine maidir le Saoirse Tuairimí a 
Nochtadh Ar Líne agus As Líne, a glacadh an 12 Bealtaine 2014, lena n-aithnítear 
saoirse ealaíne mar dhlúth-chomhchuid den tsaoirse tuairimí a nochtadh in éineacht le 
saoirse na meán,

– ag féachaint don nuashonrú ar Thuarascáil Speisialta ón tSeirbhís Eorpach 
Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) an 24 Aibreán 2020 dar teideal ‘ Measúnú Gearr ar 
Thráchtanna agus ar Bhréagaisnéis maidir le Paindéim COVID-19/an Choróinvíris’,

– ag féachaint don obair atá á déanamh ag Gníomhaireacht AE um Chearta Bunúsacha 
(FRA),

– ag féachaint do thorthaí ón Innéacs Domhanda de Shaoirse an Phreasa, arna bhfoilsiú ag 
Tuairisceoirí gan Teorainneacha, agus do na torthaí sin ón Monatóir ar Iolrachas sna 
Meáin de chuid Lárionad um Shaoirse agus Iolrachas na Meán ag an Institiúid Ollscoile 
Eorpach,

– ag féachaint do rún uaithi an 17 Aibreán 2020 maidir le gníomhaíocht chomhordaithe 
AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac5,

1 IO L 305, 26.11.2019, lch. 17.
2 IO L 95, 15.4.2010, lch. 1.
3 IO L 303, 28.11.2018, lch. 69.
4 IO L 328, 6.12.2008, lch. 55.
5 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0054.
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– ag féachaint do rún uaithi an 9 Eanáir 2020 maidir le héisteachtaí leanúnacha faoi 
Airteagal 7(1) CAE maidir leis an bPolainn agus an Ungáir6,

– ag féachaint do rún uaithi an 18 Nollaig 2019 maidir le hidirdhealú poiblí agus 
fuathchaint i gcoinne daoine LADTI, lena n-áirítear saorlimistéir LADTI7,

– ag féachaint do rún uaithi an 18 Nollaig 2019 maidir leis an smacht reachta i Málta tar 
éis an mhéid a tháinig chun solais le déanaí faoi dhúnmharú Daphne Caruana Galizia8,

– ag féachaint do rún uaithi an 28 Samhain 2019 maidir le haontachas AE le Coinbhinsiún 
Iostanbúl agus bearta eile chun foréigean inscnebhunaithe a chomhrac9, 

– ag féachaint do rún uaithi an 10 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cur isteach ón iasacht 
ar thoghcháin agus an bhréagaisnéis i bpróisis dhaonlathacha náisiúnta agus Eorpacha10,

– ag féachaint do rún uaithi an 19 Meán Fómhair 2019 maidir leis an tábhacht a 
bhaineann le cuimhneachán Eorpach do thodhchaí na hEorpa11,

– ag féachaint do rún uaithi an 28 Márta 2019 maidir le staid an smachta reachta agus an 
comhrac i gcoinne an éillithe san Aontas Eorpach, go sonrach i Málta agus sa 
tSlóvaic12,

– ag féachaint do rún uaithi an 16 Eanáir 2019 maidir le staid na gceart bunúsach san 
Aontas Eorpach in 201713,

– ag féachaint do rún uaithi an 17 Aibreán 2018 maidir le comhionannas inscne in earnáil 
na meán in AE14,

– ag féachaint do rún uaithi an 11 Meán Fómhair 2018 maidir le bearta chun mabáil agus 
gnéaschiapadh san ionad oibre, i spásanna poiblí agus sa saol polaitiúil in AE a 
chomhrac15,

– ag féachaint do rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an ngá atá le sásra 
cuimsitheach AE a bheith ann chun an daonlathas, an smacht reachta agus cearta 
bunúsacha a chosaint16,

– ag féachaint do rún uaithi an 25 Deireadh Fómhair 2018 maidir leis an úsáid a 
bhaineann Cambridge Analytica as sonraí úsáideoirí Facebook agus maidir leis an 

6 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0014.
7 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0101.
8 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0103.
9 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0080.
10 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0031.
11 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0021.
12 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0328.
13 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0032.
14 IO C 390, 18.11.2019, lch. 19.
15 IO C 433, 23.12.2019, lch. 31.
16 IO C 238, 6.7.2018, lch. 57.
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tionchar ar chosaint sonraí17,

– ag féachaint do rún uaithi an 3 Bealtaine 2018 maidir le hiolrachas sna meáin agus 
saoirse na meán san Aontas Eorpach18,

– ag féachaint do rún uaithi an 19 Aibreán 2018 maidir le hiriseoirí iniúchta san Eoraip a 
chosaint: i gcás an iriseora Ján Kuciak agus Martina Kušnírová ón tSlóvaic19,

– ag féachaint do rún uaithi an 12 Nollaig 2017 maidir leis an Tuarascáil ar Shaoránacht 
AE 2017: Cearta Saoránach a Neartú in Aontas atá i mbun Athrú Daonlathach20,

– ag féachaint do rún uaithi an 3 Deireadh Fómhair 2017 maidir leis an gcomhrac i 
gcoinne na cibearchoireachta21,

– ag féachaint do rún uaithi an 15 Meitheamh 2017 maidir le hardáin ar líne agus margadh 
aonair digiteach22,

– ag féachaint do rún uaithi an 14 Márta 2017 maidir le hiarmhairtí mórshonraí ar chearta 
bunúsacha: príobháideachas, cosaint sonraí, neamh-idirdhealú, slándáil agus 
forfheidhmiú an dlí23,

– ag féachaint do rún uaithi an 15 Samhain 2017 maidir leis an smacht reachta i Málta24,

– ag féachaint do rún uaithi an 25 Deireadh Fómhair 2016 maille le moltaí don 
Choimisiún maidir le sásra AE um an daonlathas, um an smacht reachta agus um 
chearta bunúsacha a bhunú25,

–  ag féachaint do rún uaithi an 23 Deireadh Fómhair 2013 maidir leis an gcoireacht 
eagraithe, éilliú agus sciúradh airgid: moltaí maidir leis an ngníomhaíocht agus na 
tionscnaimh a dhéanfar26, 

– ag féachaint do staidéar an 28 Feabhra 2019 ó Roinn Beartais um Chearta na Saoránach 
agus um Ghnóthaí Bunreachtúla Pharlaimint na hEorpa dar teideal ‘Bréagaisnéis agus 
bolscaireacht – tionchar ar fheidhmiú an smachta reachta in AE agus ina Bhallstáit’,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do thuairim ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas,

– ag féachaint do thuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 

17 IO C 324, 27.9.2019, lch. 392.
18 IO C 41, 6.2.2020, lch. 64.
19 IO C 390, 18.11.2019, lch. 111.
20 IO C 369, 11.10.2018, lch. 11.
21 IO C 346, 27.9.2018, lch. 29.
22 IO C 331, 18.9.2018, lch. 135.
23 IO C 263, 25.7.2018, lch. 82.
24 IO C 356, 4.10.2018, lch. 5.
25 IO C 215, 19.6.2018, lch. 162.
26 IO C 208, 10.6.2016, lch. 89.
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Ghnóthaí Baile (A9-0205/2020),

A. de bhrí gur codanna ríthábhachtacha den cheart chun tuairimí a nochtadh agus den 
cheart um shaoráil faisnéise iad saoirse na meán, an t-iolrachas, an neamhspleáchas 
agus sábháilteacht iriseoirí agus go bhfuil siad bunriachtanach d’fheidhmiú daonlathach 
AE agus dá Bhallstáit; de bhrí go n-áirítear an trédhearcacht agus an chuntasacht 
dhaonlathach a neartú ar phríomhchúraimí daonlathacha na meán; de bhrí go bhfuil ról 
riachtanach ag na meáin sa tsochaí dhaonlathach trí ghníomhú mar fhaireoirí poiblí, 
agus cabhair á tabhairt acu leis na saoránaigh a chur ar an eolas agus lena gcumhachtú 
trína dtuiscint ar an dtimpeallacht pholaitiúil agus shóisialta a leathnú agus lena 
gcothaítear a rannpháirtíocht chomhfhiosach sa saol daonlathach;

B. de bhrí go ndearnadh an ról riachtanach atá ag iriseoirí i dtaobh faisnéis iontaofa agus 
fhíoraithe a sholáthar do na saoránaigh a thabhairt chun suntais leis an ngéarchéim; de 
bhrí nach foláir, dá bhrí sin, iarracht níos fearr a dhéanamh chun dálaí oibre atá 
sábháilte agus oiriúnach a áirithiú d’iriseoirí; de bhrí gur cheart go dtabharfaí aird ar 
leith ar iriseoireacht iniúchach i gcomhthéacs an t-éilliú agus an drochriarachán in AE a 
chomhrac;

C. de bhrí go ndéantar saoirse na meán a theorannú i roinnt Ballstát trí mhodhanna 
eacnamaíocha, amhail fógraíocht phoiblí shaofa i measc eagraíochtaí na meán lena 
ndéantar athrú ar an iomaíocht, agus lena ndéantar rialú díreach ar na meáin phoiblí 
chun tionchar a imirt ar chinntí eagarthóireachta agus lena ndéantar, dá bhrí sin, 
dílseacht atá i bhfabhar an rialtais á áirithiú; de bhrí gur cheart do na húdaráis phoiblí 
creat dlíthiúil agus rialála a ghlacadh lena gcothófar an fhorbairt ar na meáin a bheidh 
saor, neamhspleách agus iolraíoch;

D. de bhrí nach foláir do na Ballstáit uile cloí leis na luachanna a chumhdaítear in Airteagal 
2 CAE;

E. de bhrí go bhfuil dúshaothrú méadaitheach chun críoch polaitiúil á dhéanamh ar na 
meáin atá faoi fhorlámhas stáit, ar an easpa trédhearcacht institiúideach, ar an 
bhfuathchaint agus ar an mbréagaisnéis mar uirlisí chun deighilt shóisialta a threisiú; de 
bhrí nach amháin go bhfuil sé riachtanach do réimse na gceart bunúsach go ndéanfaí na 
feiniméin sin a chomhrac, ach gur toisc bhunúsach é freisin ó thaobh chosaint an 
smachta reachta agus an daonlathais de in AE;

F. de bhrí, de réir Innéacs Domhanda de Shaoirse an Phreasa 2020, go bhfuil go leor 
géarchéimeanna eile tugtha chun suntais agus léirithe ar bhonn níos iomláine ag 
paindéim COVID-19, ar bagairt iad ar an gceart chun faisnéise a bheith tuairiscithe, 
neamhspleách, éagsúil agus iontaofa gan srian; de bhrí go bhfuil éagsúlachtaí 
suntasacha idir na Ballstáit aonair tugtha chun solais leis an innéacs, le roinnt Ballstát ar 
bharr an liosta sa rangú domhanda, agus roinnt eile atá i dtreo bhun an rangaithe, rud a 
fhágann go bhfuil bearna de níos mó ná 100 áit idir na Ballstáit is fearr agus is measa ó 
thaobh feidhmiú de; de bhrí go bhfuil roinnt Ballstát tar éis titim i rangú idirnáisiúnta 
shaoirse an phreasa;

G. de bhrí go bhfuil meathlú ag teacht ar shaoirse na meán le blianta beaga anuas, agus cé 
gur ghéaraigh ráig COVID-19 ar an meathlú sin, tá an tábhacht a bhaineann leis na 
meáin agus leis an ceart rochtana ar fhaisnéis iontaofa tugtha chun tosaigh aige freisin;
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H. de bhrí, de réir Thuarascáil 2019 maidir leis an Nuacht Dhigiteach ó Institiúid Reuters 
go raibh laghdú 2 phointe céatadáin go 42% tagtha ar an leibhéal muiníne ar an meán 
atá sa nuacht i gcoitinne (ar bhonn domhanda) i gcomparáid le 2018 agus go raibh níos 
lú ná leath díobh siúd a ndearnadh suirbhé orthu (49%) a dúirt go raibh muinín acu as na 
meáin ar bhain siad féin úsáid astu; de bhrí go bhfuil an mhuinín atá sa nuacht a 
fhaightear trí chuardach (33%) agus trí na meáin shóisialta (23%) fós cobhsaí ach an-
íseal;

I. de bhrí gur dearbh-réamhchoinníoll atá i dtrédhearcacht úinéireacht na meán chun 
iolrachas sna meáin agus iriseoireacht neamhspleách a áirithiú;

J. de bhrí go leantar den fhoréigin, bagairtí, ciaptha, brú, (féin-) cinsireacht, náiriú poiblí 
agus fiú feallmharú in AE a mbíonn ar iriseoirí agus gníomhaithe eile sna meáin 
aghaidh a thabhairt orthu, mar thoradh ar a gcuid oibre a dhéanamh ar mhaithe le leas an 
phobail a chosaint; de bhrí, le blianta beaga anuas, gur léiríodh méadú ar phatrún 
imeaglaithe atá dírithe ar iriseoirí a chur ina dtost agus go bhfuil gá le gníomhaíocht 
phráinneach ina leith sin chun an ról riachtanach atá ag na meáin neamhspleácha a 
chaomhnú ó thaobh phrionsabail an smachta reachta de a áirithiú; de bhrí go bhfuil 
dúnmharú Daphne Caruana Galizia agus Ján Kuciak ar dhá shampla atá thar a bheith 
tragóideach de chomh géar agus atáthar ag díriú ar iriseoirí iniúchacha as éilliú a 
nochtadh agus cosaint a dhéanamh ar an daonlathas agus an smacht reachta;

K. de bhrí go n-áirítear leis na bagairtí ar shaoirse na meán, ciapadh agus ionsaithe atá 
dírithe ar iriseoirí, neamhaird á déanamh dá gcosaint dhlíthiúil, na meáin atá faoi 
fhorlámhas stáit agus gníomhaíochtaí in earnálacha na meán arb í an pholaitíocht is 
siocair leo; 

L. de bhrí go mbíonn ar iriseoirí ar mná iad aghaidh a thabhairt ar chineálacha foréigin 
inscne-shonracha, amhail gnéaschiapadh agus ciapadh ar líne; de bhrí go bhfuil níos mó 
ná 70% de na mná a oibríonn sna meáin a d’fhulaing níos mó ná aon chineál amháin 
ciaptha, bagartha nó ionsaithe ar líne; de bhrí go bhfuil 52% de na mná a d’fhulaing na 
cineálacha sin cionta laistigh d’imeacht bliana amháin; de bhrí gur minic le gné atá thar 
a bheith gnéasaithe a bheith i gceist le ciapadh agus mí-úsáid ar líne, nach bhfuil 
bunaithe ar inneachar shaothar na n-íospartach, ach ar a dtréithe fisiciúla, a gcúlra 
cultúrtha nó a saol príobháideach; de bhrí go mbíonn féinchinsireacht i measc iriseoirí 
na mban mar thoradh ar na bagairtí sin agus go bhfuil éifeacht athchomhairleach ag na 
bagairtí sin ar shaoirse an phreasa agus ar an tsaoirse tuairimí a nochtadh; de bhrí go 
dtagtar ar fhianaise go comhsheasmhach leis an taighde a dhéantar gur mionlach iad na 
mná ar fud earnálacha na meán, go háirithe ó thaobh róil chruthaitheacha de, agus go 
bhfuil siad go mór faoi thearcionadaíocht ar leibhéil shinsearacha na cinnteoireachta27;

M. de bhrí, in go leor Ballstát, go leantar de chásanna dlí straitéiseacha i gcoinne 
rannpháirtíocht phoiblí (SLAPP) mar chleachtas a úsáidtear chun iriseoirí a scanrú chun 
stad a chur le himscrúduithe ar éilliú agus ar ábhair eile a bhaineann le leas an phobail;

N. de bhrí, sa bhreis ar an bhforéigean, an t-imeaglú agus an ciapadh atá á dhéanamh ar 
iriseoirí, gur ann d’easpa ionchúisimh i leith dhéantóirí na gcoireanna sin, agus go 

27 Fondúireacht um na Meáin Idirnáisiúnta na mBan ‘Tuarascáil Dhomhanda ar Stádas na mBan sna Meáin 
Nuachta’, 2011.
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bhfuil éifeacht athchomhairleach ag an tsaoirse ó phionós; de bhrí go dtuairiscítear le 
ESCE go bhfuil an tsaoirse ó phionós fós i réim, ós rud é, mar shampla, go bhfuil níos 
lú ná 15% de chásanna inar dhúnmharaíodh iriseoirí i réigiún ESCE atá gan réiteach;

O. de bhrí go bhfuil gá leis go bhfeabhsófar tuilleadh agus go gcosnófar go héifeachtach an 
ceart atá ag iriseoirí tuairisciú agus imscrúdú a dhéanamh;

P. de bhrí go n-éilítear le neartú shaoirse na meán faisnéis inchreidte agus mhionsonraithe 
ar raon agus nádúr na ndúshlán a mbeidh ar an Ballstáit agus AE ina iomláine aghaidh a 
thabhairt orthu, lena n-áirítear ar chásanna maidir le sárú ar phrionsabail na meán 
neamhspleách agus le sáruithe ar chearta bunúsacha iriseoirí;

Q. de bhrí gur dlúthchuid den cheart bunúsach chun tuairimí a nochtadh í an tsaoirse 
ealaíne agus go bhfuil bunriachtanas léi i gcás éagsúlacht chultúrtha agus sláinte 
dhaonlathach na hEorpa; de bhrí go bhfuil na hionsaithe ar an tsaoirse ealaíne ag éirí 
níos iomadúla ach nach ndéantar iad a thuairisciú;

R. de bhrí go bhfuil tionchar millteach sóisialta agus eacnamaíoch ag géarchéim 
dhomhanda COVID-19 ar earnáil na meán; de bhrí go bhfuil caillteanais shuntasacha 
ina n-ioncam fógraíochta á dtuairisciú ag eagraíochtaí na meán; de bhrí go bhfuil na 
mílte d’oibrithe na meán a bhfuil a bpoist caillte acu cheana nó atá i mbaol a bpoist a 
chailleadh ar bhonn sealadach nó ar bhonn buan; de bhrí go raibh tionchar sách láidir 
aige sin ar shaoririseoirí agus ar shaoroibrithe sna meáin, a bhfuil méadú ag teacht ar a 
líon ar fud AE agus arb ionann iad cheana agus sciar suntasach d’iriseoirí agus 
d’oibrithe uile na meán san Eoraip; de bhri go bhfuil riosca tromchúiseach ag baint leis 
sin go ndéanfar an comhchruinniú faisnéise atá faoi sheilbh ag an mbeagán a chothu 
tuilleadh agus lena gcoiscfear an scaipeadh ar fhaisnéis atá saor agus neamhspleách; de 
bhrí go bhfuil an inbhuanaitheacht airgeadais a ghabhann le poist agus neamhspleáchas 
airgeadais ina chuid ríthábhachtach de shaoirse an phreasa; 

S. de bhrí gur minic le gníomhaithe neamh-AE tairbhiú d’ioncam as fógraíocht dhigiteach 
agus go bhfuil ioncam na meán Eorpach ag laghdú go mór, lena gcuirtear i mbaol an 
méid atá i ndán do chuideachtaí traidisiúnta na meán a mhaoinítear trí fhógraíocht 
amhail cainéil teilifíse tráchtála, nuachtáin agus irisí;

T. de bhrí i roinnt Ballstát, nach ndearnadh láimhseáil thrédhearcach ar an Státchabhair atá 
ann d’eagraíochtaí na meán, lena gcuirtear neamhspleáchas agus inchreidteacht na n-
eagraíochtaí sin i mbaol;

U. de bhrí go bhfuil ról ag samhail ghnó ardáin na meán sóisialta, atá bunaithe ar 
fhógraíocht spriocdhírithe, i leathadh agus i méadú na fuathchainte lena ngríosaítear an 
t-idirdhealú agus an foréigean, agus lena gcothaítear an radacú as a leanann 
antoisceachas foréigneach, lena n-áirítear trí inneachar neamhdhleathach a chur i 
gcúrsaíocht; de bhrí go bhfuil an comhrac i gcoinne cineálacha uile na héadulaingthe ina 
dhlúthchuid den chosaint ar chearta an duine de réir mar a forbraíodh iad le dlí-
eolaíocht na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine;

V. de bhrí go bhfuil paindéim COVID-19 ina siocair le, lena n-áirítear trí na meáin, roinnt 
daoine atá go háirithe leochaileach a stiogmatú, lenar cothaíodh an deighilt i sochaí na 
hEorpa agus leathadh na fuathchainte;
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W. de bhrí go bhfuil feiniméan an chibearfhoréigin (lena n-áirítear fuathchaint ar líne, 
cibearstalcaireacht agus ciapadh ar líne) ag éirí níos forleithne; de bhrí gurb iad na mná 
a bhfuil ról poiblí acu, i measc polaiteoirí, iriseoirí agus gníomhaithe eile a bhíonn ag 
troid ar son chearta na mban agus chearta na ndaoine ar den mhionlach iad ó thaobh 
féiniúlacht inscne de, a bhfuiltear ag díriú go príomha orthu ó thaobh na 
cibearbhulaíochta agus an fhoréigin ar líne de;

X. de bhrí le AVMSD, go gcuirtear d’oibleagáid ar gach Ballstát a áirithiú go ndéanfaidh 
seirbhísí na meán closamhairc agus ardáin comhroinnte físeán bearta a chur i gcrích 
chun cosaint a thabhairt don phobal i gcoitinne ar chláir, ar fhíseáin ó úsáideoirí agus ar 
theachtaireachtaí tráchtála closamhairc lena n-áirítear leo gríosú chun foréigin nó fuath i 
gcoinne grúpa daoine nó ball de ghrúpa atá bunaithe ar aon cheann de na forais dá 
dtagraítear in Airteagal 21 de Chairt um Chearta Bunúsacha AE; de bhrí go gcuirtear 
d’oibleagáid ar na Ballstáit le AVMSD, neamhspleáchas rialtóirí na meán a áirithiú; 

Y. de bhrí go bhfuil leathadh na mífhasinéise agus na bréagaisnéise, mar aon le 
gníomhaíochtaí díréireacha chun dul i ngleic leis ar na hardáin digiteacha, ina bhagairt 
don tsaoráil faisnéise, don dioscúrsa daonlathach agus do neamhspleáchas na meán, 
agus go méadaítear leis ar an ngá atá le meáin thraidisiúnta ardcháilíochta a bheith ann; 
de bhrí go bhfuil tionchar méadaitheach ag anailísiú sonraí agus ag algartaim ar an 
bhfaisnéis a chuirtear ar fáil do shaoránaigh;

Z. de bhrí go bhfuil drochthionchar ag leathadh na nuachta, ar ann dó ar mhórscála, ó 
fhoinsí éagsúla nach furasta a fhíorú, mar aon leis an síorfhás ar ról na meán sóisialta 
agus na n-ardán teachtaireachtaí, ar chearta bunúsacha shaoránaigh AE; de bhrí, le 
paindéim COVID-19, go ndearnadh géarú ar an tionchar atá ag an mbréagaisnéis ar líne, 
ina raibh iarmhairtí tromchúiseacha don tsláinte phoiblí i gceist leis ar uairibh, agus go 
bhfuil sé fiú níos soiléire an gá atá le faisnéis a bheidh saor agus neamhspleách a 
áirithiú chun cosaint a dhéanamh ar chearta bunúsacha na saoránach; de bhrí gur 
éascaíodh an mhaidhm bréagaisnéise a bhaineann leis an bpaindéim leis an easpa 
straitéis chumarsáide chomhordaithe ar leibhéal AE, go háirithe ar na meáin shóisialta 
agus ar na hardáin teachtaireachtaí;

AA. de bhrí go bhféadfaidh bréagaisnéis agus mífhaisnéis a bhaineann le COVID-19 a 
bheith ina siocair le scaoll agus corraíl shóisialta agus nach mór aghaidh a thabhairt air 
sin; de bhrí nach féidir bearta chun bréagaisnéis agus mífhaisnéis a chomhrac a úsáid 
mar leithscéal chun srianta díréireacha ar shaoirse an phreasa a thabhairt isteach, lena 
mbaintear an bonn ó iolrachas sna meáin agus lena gcuirtear sábháilteacht iriseoirí i 
mbaol; de bhrí go léirítear le tuairiscithe go bhfuil feachtais chomhordaithe ar siúl ar fud 
na mBallstát agus na réigiún máguaird, lena gcuirtear faisnéis bhréagach faoin tsláinte 
agus bréagaisnéis faoi AE agus a chomhpháirtithe chun cinn; de bhrí gur thug an 
Coimisiún aghaidh ar na feiniméin sin sa teachtaireacht chomhpháirteach uaidh le 
déanaí maidir le dul i ngleic leis an mbréagaisnéis a bhaineann le COVID-19; de bhrí go 
bhfuil roinnt rialtas tar éis leas a bhaint as reachtaíocht éigeandála, agus cé gur ar bhonn 
sealadach a bheidh cuid de na srianta, tá an baol ann go gcuirfear síneadh le cuid eile 
díobh a mhairfidh i bhfad tar éis na géarchéime sláinte; de bhrí go bhfuil iolrachas foinsí 
faisnéise, cuntasacht agus trédhearcacht institiúideach ina bpríomhbhac cosanta i 
gcoinne na bréagaisnéise;
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AB. de bhrí go bhfuil meáin na seirbhíse poiblí atá go hiarbhír neamhspleách, atá cistithe go 
leormhaith agus a oibríonn ar fud na n-ardán éagsúil ríthábhachtach do dhaonlathas 
feidhmiúil in AE;

Saoirse na meán, iolrachas sna meáin agus an chosaint ar iriseoirí san Eoraip

1. á athdhearbhú gur cúis mhór bhuartha leanúnach di staid shaoirse na meán laistigh de 
AE i gcomhthéacs na mí-úsáidí agus na n-ionsaithe atá fós á ndéanamh i roinnt Ballstát 
i gcoinne iriseoirí agus oibrithe na meán i ngeall ar a gcuid oibre, mar aon leis an 
díspeagadh poiblí atá ag dul i méid agus an lagú i gcoitinne atá ag teacht ar an ngairm, 
ar cúis mhór imní é go háirithe don iriseoireacht áitiúil, imscrúdaitheach agus 
trasteorann; á chur i bhfáth, i gcomhréir le moladh ó Chomhairle na hEorpa an 7 Marta 
2018 maidir le hiolrachas sna meáin agus trédhearcacht úinéireacht na meán, go bhfuil 
sé d’oibleagáid dhearfach ar na Ballstáit timpeallacht fhabhrach a chothú don tsaoirse 
tuairimí a nochtadh, ar líne agus as líne, inar féidir le gach duine feidhmiú a dhéanamh 
ar an gceart chun tuairimí a nochtadh, agus á iarraidh ar na Ballstáit tacú go hiomlán leis 
an moladh agus é a fhormhuiniú;

2. á chur in iúl go bhfuil sí trína chéile go mór ag dúnmharuithe Daphne Caruana Galizia i 
Málta agus Ján Kuciak agus Martina Kušnírová, an bhean a raibh sé geallta léi, sa 
tSlóvaic, i ngeall ar an obair imscrúdaitheach a rinne siad chun an t-éilliú agus 
coireanna eile a thabhairt chun solais, agus á athdhearbhú a thábhachtaí atá sé imscrúdú 
neamhspleách a dhéanamh chun déantóirí na gcoireanna sin agus na daoine is siocair 
lena gcur i gcrích a thabhairt faoi réim an cheartais; á iarraidh ar an húdaráis náisiúnta 
um fhorfheidhmiú an dlí comhoibriú go hiomlán le Europol agus leis an heagraíochtaí 
idirnáisiúnta ábhartha eile ina leith sin;

3. á chur in iúl gur saoth léi gur minic le hiriseoirí agus oibrithe na meán a bheith ag obair 
i ndálaí forbhásacha, lena gcuirtear i mbaol a gcumas chun oibriú go hiomchuí agus lena 
gcuirtear, dá bhrí sin, bac ar shaoirse na meán; á chur i bhfáth a ríthábhachtaí sé atá 
dálaí oibre leormhaithe a bheith ann d’iriseoirí agus d’oibrithe na meán i gcothú na 
hiriseoireachta ardcháilíochta; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit bearta 
inbhuanaithe a chur chun cinn a bheidh dírithe ar iriseoireacht ardcháilíochta agus 
neamhspleách a mhaoiniú agus a thacú;

4. ag meabhrú an ról bunriachtanach atá ag an iriseoireacht iniúchach sa chomhrac i 
gcoinne na coireachta eagraithe trí fhaisnéis ábhartha a bhailiú agus a nascadh, lena 
ndéantar, dá bhrí sin, líonraí coiriúla agus gníomhaíochtaí aindleathacha a nochtadh; á 
thabhairt chun suntais go méadaítear leis na gníomhaíochtaí sin ar an riosca pearsanta 
atá ann d’iriseoirí;

5. á chur i bhfios go láidir ról ríthábhachtach na n-iriseoirí iniúchacha i dtaca le lucht na 
cumhachta a thabhairt chun cuntais agus a bhfeidhmeanna á bhfeidhmiú acu mar 
fhaireoirí don daonlathas agus don smacht reachta;

6. á athdhearbhú go láidir a hiarraidh ar an gCoimisiún go ndéileálfaí leis na hiarrachtaí 
atá á ndéanamh ag rialtais na mBallstát chun dochar a dhéanamh do shaoirse agus 
d’iolrachas na meán mar mhí-úsáid thromchúiseach agus chórasach cumhachtaí agus go 
dtéann siad i gcoinne luachanna bunúsacha AE de réir mar a chumhdaítear iad in 
Airteagal 2 CAE; á chur in iúl, dá bhrí sin, gur geal léi go bhfuil sé ar intinn ag an 
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gCoimisiún caibidil shonrach maidir le faireachán a dhéanamh ar shaoirse agus 
iolrachas na meán a áireamh ina Thuarascáil Bhliantúil ar Staid an Smachta Reachta 
laistigh de AE; ag moladh, sa chomhthéacs sin, cur chuige ón mbun aníos lena léireofar 
guth agus éagsúlacht na ndaoine chun a áirithiú go ndéanfar na dúshláin a mbeidh ar 
iriseoirí agus earnáil na meán aghaidh a thabhairt orthu a ghabháil go héifeachtach; á 
iarraidh, thairis sin, go ndéanfar moltaí tírshonracha agus freagairtí éifeachtacha mar 
aon le measúnú ar thrédhearcacht úinéireachta agus ar an leibhéal cur isteach ó rialtais 
agus ar bhonn príobháideach i mBallstáit AE a áireamh sa chaibidil seo; ag spreagadh 
an Choimisiúin chun comhoibriú go gníomhach le Comhairle na hEorpa, lena ndéanfar 
dea-chleachtais a mhalartú agus lena ndéanfar deimhin de go mbeidh na bearta a 
chuirfear i gcrích comhlántach; ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit creat 
inchreidte a fhorbairt agus a choimeád chun cosaint a dhéanamh ar shaoirse na meán 
agus ar iolrachas sna meáin; á iarraidh ar an gCoimisiún go mbeidh mar aidhm aige 
caighdeáin agus tagarmharcanna a thabhairt isteach i gcás shaoirse na meán ar leibhéal 
an Aontais, mar aon le dreasachtaí i gcomhair cóineasú ar bhonn níos airde a bheith ann 
idir na Ballstáit; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacaíocht iomlán a 
thabhairt agus neartú a dhéanamh ar na huirlisí atá forbartha cheana chun na cearta agus 
na saoirsí a chumhdaítear in Airteagal 11 de Chairt um Chearta Bunúsacha AE agus in 
Airteagal 10 de ECHR a chur chun cinn agus a chosaint, amhail an Monatóir ar 
Iolrachas sna Meáin agus Ardán Chomhairle na hEorpa chun Iriseoireacht agus 
Sábháilteacht Iriseoirí a Chosaint, agus freagairt go mear do bhagairtí agus do sháruithe 
a d’fhéadfadh a bheith ann i leith na gcearta agus na saoirsí sin; ag spreagadh an 
Choimisiúin chun tionchar na mbeart éigeandála a cuireadh i gcrích in 2020, i 
gcomhthéacs COVID-19, ar shaoirse an phreasa, trédhearcacht institiúideach, 
cuntasacht, iolrachas sna meáin agus sábháilteacht iriseoirí a chur san áireamh, lena n-
áirítear trí fhorléargas a thabhairt ar an hionsaithe a rinneadh ar iriseoirí ar fud AE agus 
ar na freagairtí a thug na Ballstáit ina leith sin; ag meabhrú iarraidh agus athiarraidh 
Pharlaimint na hEorpa i leith sásra buan, neamhspleách agus cuimsitheach lena 
gcumhdófaí an daonlathas, an smacht reachta agus cearta bunúsacha in AE; á mheas 
nach foláir d’aon sásra de chuid AE maidir leis an daonlathas, an smacht reachta agus 
cearta bunúsacha saoirse na meán a chumhdach, lena n-áirítear saoirse ealaíne, mar 
cholún bunriachtanach an chórais daonlathaigh; á iarraidh ar an gCoimisiún, sa 
chomhthéacs sin, faisnéis agus staitisticí ar shaoirse na meán agus ar iolrachas sna 
meáin a bhailiú sna Ballstáit uile;

7. ag tabhairt chun suntais an ról atá ag meáin na seirbhíse poiblí nach bhfuil a 
chomhshamhail le fáil, agus á chur i bhfáth a ríthábhachtaí atá sé a neamhspleáchas ar 
chur isteach polaitiúil a áirithiú agus a choimeád; á thabhairt chun suntais, sa bhreis air 
sin, an gá atá le neamhspleáchas airgeadais na n-oibreoirí sa mhargadh príobháideach 
agus leis na coinníollacha maidir le hinbhuanaitheacht a ngníomhaíochtaí a áirithiú chun 
go seachnófar forlámhas stáit ar na meáin; á athdhearbhú iarraidh Pharlaimint na 
hEorpa go mbeadh ann do phlean gníomhaíochta uaillmhianach de chuid AE maidir leis 
na meáin sa chomhthéacs sin; ag cáineadh na n-iarrachtaí atá á ndéanamh ag roinnt de 
rialtais na mBallstát chun na meáin chriticiúla agus neamhspleácha a chur ina dtost agus 
an bonn a bhaint ó shaoirse na meán agus ó iolrachas sna meáin; ag tabhairt rabhadh i 
leith na n-iarrachtaí chun na meáin sin a cheansú go hindíreach trí bhíthin pátrúnacht 
airgeadais agus ag cáineadh, go háirithe, iarrachtaí chun meáin na seirbhíse poiblí a 
rialú; á chur in iúl gur saoth léi an fíoras gur sampla é an craolachán poiblí i roinnt 
Ballstát de bholscaireacht atá ag taobhú leis an rialtas, ar minic leis grúpaí freasúra agus 
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mionlaigh a eisiamh ón tsochaí nó iad a chur in iúl i gcomhthéacsanna aithiseacha, agus 
go ndéantar foréigean fiú a spreagadh leis i roinnt cásanna; á chur i bhfios go láidir, i 
roinnt Ballstát, go háirithe i gceantair thuaithe, go bhfuil an rochtain ar fhaisnéis 
teoranta do bholscaireacht phoiblí agus go ndéantar an rochtain atá ar nuacht 
idirnáisiúnta a shrianadh le bacainní teanga; á mheabhrú a ríthábhachtaí atá rochtain ar 
fhaisnéis agus ar iriseoireacht ardcháilíochta don daonlathas; á thabhairt chun suntais an 
easpa anailís éagantaí atá ann ar inneachar i gcás eagraíochtaí na meán i roinnt Ballstát, 
lena soláthrófaí sonraí poiblí inchomparáide maidir le líon cothromaithe na nguthanna 
ar an teilifís agus ar an raidió atá ag taobhú leis an rialtas agus atá ag taobhú leis an 
bhfreasúra, go háirithe le linn feachtais toghcháin;

8. ag tarraingt aird ar na moltaí a áirítear i Rún 2255 ó PACE an 23 Eanáir 2019, lena n-
iarrtar ar an Ballstáit neamhspleáchas eagarthóireachta, mar aon le cistiú leordhóthanach 
agus cobhsaí a ráthú, i gcás mheáin na seirbhíse poiblí; á thabhairt chun suntais go 
bhfuil freagracht thábhachtach ar na meáin náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla agus go 
háirithe ar mheáin na seirbhíse poiblí freastal a dhéanamh ar leas an phobail agus léiriú 
leormhaith a thabhairt ar éagsúlacht chultúrtha, theangeolaíoch, shóisialta agus 
pholaitiúil ár sochaithe; á chur i bhfáth go ndéanfaí an ról atá ag meáin na seirbhíse 
poiblí mar sholáthraithe iontaoibhe a fhreastalaíonn ar leas an phobail i gcoitinne a 
fheabhsú trí chistiú iomchuí agus inbhuanaithe a bheith ann a bheadh saor ó chur isteach 
polaitiúil sna Ballstáit; á iarraidh ar na Ballstáit, dá bhrí sin, úsáid a bhaint as samhlacha 
maoinithe ina ndéanfar meáin na seirbhíse poiblí a mhaoiniú ó fhoinsí a bheidh 
neamhspleách ar an gcinnteoireacht pholaitiúil; á chur i bhfáth a ríthábhachtaí atá sé na 
húdaráis neamhspleácha a choimirciú agus maoirseacht láidir neamhspleách ar na meáin 
chlosamhairc a áirithiú i gcoinne idirghabháil mhíchuí stáit agus tráchtála agus ar 
iarrachtaí chun tionchar a imirt ar bheartais eagarthóireachta; á iarraidh ar an 
gCoimisiún creat dlíthiúil a thíolacadh chun maoirseacht a dhéanamh ar oibríochtaí 
sholáthraithe mheáin na seirbhíse poiblí, lena n-áirítear cé acu a dhéanann siad nó nach 
ndéanann siad na critéir maidir le bainistiú stuama agus maoiniú tascbhunaithe a 
chomhlíonadh agus cibé an gcomhlíonann a gcuid seirbhísí na hionchais i gcás 
iriseoireacht mhacánta, chothrom agus eiticiúil;

9. ag cáineadh na heaspa díospóireachta cothroime polaitiúla atá ann idir eagraíochtaí na 
meán i roinnt Ballstát agus gur ann go hiarbhír don srian ar fhaisnéis arb í an 
pholaitíocht is siocair leis, mar shampla trí dhiúltú don rochtain ar shonraí maidir le 
leasa an phobail, úsáid a bhaint as bearta moilleadóireachta, cúngú gan údar a dhéanamh 
ar raon na faisnéise a ndéantar iarraidh ina leith, toirmeasc a chur ar iriseoirí ó ionaid 
phoiblí lena n-áirítear parlaimintí, srian a chur ar na deiseanna atá ann d’iriseoirí ó 
agallaimh a dhéanamh le polaiteoirí agus le comhaltaí an rialtais, agus seachaint a 
dhéanamh ar agallaimh a thabhairt d’eagraíochtaí na meán nach bhfuil san ilchuideachta 
atá báúil leis an rialtas, fiú na heagraíochtaí sin a bhfuil for-rochtain shuntasach 
náisiúnta acu; á chur i bhfáth nach foláir do na húdaráis phoiblí trédhearcacht a áirithiú 
a mhéid a bhaineann lena ngníomhaíochtaí, ag cabhrú, dá bhrí sin, le muinín an phobail 
a neartú, ós rud é go gcabhraíonn an saorshreabhadh faisnéise le cosaint a dhéanamh ar 
an mbeatha agus ar an tsláinte agus leis an díospóireacht shóisialta, eacnamaíoch agus 
pholaitiúil agus leis an gcinnteoireacht a éascú agus a chur chun cinn; á iarraidh ar an 
Ballstáit a áirithiú go mbeidh rochtain fhónta ag iriseoirí agus ag eagraíochtaí na meán 
ar dhíospóireachtaí parlaiminteacha, ar chomhaltaí na bparlaimintí agus ar oifigigh 
shinsearacha rialtais, ar shonraí maidir le leas an phobail agus ar imeachtaí poiblí agus 
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ar phreasagallaimh, go háirithe na preasagallaimh sin ar de chuid na rialtas iad, ós rud é 
go gcuirtear srian tromchúiseach ar choincheap shaoirse na meán le heaspa rochtana den 
sórt sin;

10. á athdhearbhú gur cúis bhuartha di an easpa creataí sonracha dlíthiúla agus beartais atá 
ann lena gcosnaítear iriseoirí agus oibrithe na meán ar fhoréigean, bagairtí agus imeaglú 
ar an leibhéal náisiúnta laistigh de AE; á iarraidh ar phearsana poiblí agus ar ionadaithe 
ó na húdaráis staonadh ó léiriú dímheasúil a thabhairt ar iriseoirí, ós go mbaintear an 
bonn leis sin ón muinín atá sna meáin ar fud na sochaí; á chur i bhfios go láidir á 
thábhachtaí atá ról na n-iriseoirí i dtaobh tuairisciú a dhéanamh ar agóidí agus ar 
léirsithe agus á iarraidh go ndéanfar iad a chosaint ionas gur féidir leo a ról a chur i 
gcrích saor ó eagla; á iarraidh ar an Ballstáit cláir oiliúna shonracha a chur ar fáil 
d’údaráis forfheidhmithe dlí atá freagrach as cosaint a dhéanamh ar iriseoirí; á iarraidh 
ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún go n-áiritheofar – sa dlí agus i gcleachtas – cosaint 
agus sábháilteacht éifeachtach na n-iriseoirí agus gníomhaithe eile sna meáin mar aon 
lena bhfoinsí, lena n-áirítear i gcomhthéacs trasteorann; á chreidiúint go láidir, ina leith 
sin, gur cheart do na Ballstáit toirmeasc a chur ar an úsáid a bhaintear as 
imscrúdaitheoirí príobháideacha mar chineál imeaglaithe chun críche faisnéis a fháil 
faoi iriseoirí ina gcáil ghairmiúil nó faoina bhfoinsí;

11. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di na hionsaithe méadaitheacha polaitiúla ar na 
meáin agus gur saoth léi an easpa cosanta atá á déanamh ar fhoinsí iriseoireachta; ag 
meabhrú an oibleagáid atá ar na Ballstáit imscrúduithe meara, neamhchlaonta agus 
éifeachtacha a dhéanamh ar ionsaithe amhail bagairtí, maruithe, ciapadh agus imeaglú 
agus ar dhrochíde atá á ndéanamh i gcoinne iriseoirí agus ag tathant ar na Ballstáit dlús 
a chur lena n-iarrachtaí chun deireadh a chur le bagairtí agus ionsaithe i gcoinne iriseoirí 
agus oibrithe na meán, chun cuntasacht a áirithiú, agus chun a ráthú go mbeidh rochtain 
ag íospartaigh agus ag a dteaghlaigh ar leigheasanna iomchuí dlí; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú go mbeidh rochtain ann ar shásraí tuairiscithe; 
á iarraidh go ndéanfar Treoirlínte AE maidir le Cearta an Duine maidir le Saoirse 
Tuairimí a Nochtadh Ar Líne agus As Líne a chur chun feidhme, lena gcuirtear i bhfáth 
go ndéanfaidh AE na bearta iomchuí is gá chun an chosaint ar iriseoirí a áirithiú, ó 
thaobh bearta coisctheacha de agus trí imscrúduithe éifeachtacha araon a thathant nuair 
a tharlaíonn sáruithe; á thabhairt chun suntais go bhfuil iriseoirí ban go háirithe 
leochaileach do chiapadh agus d’imeaglú agus gur cheart, dá bhrí sin, go mbeidís faoi 
réir coimircí breise; á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di an méadú atá ag teacht ar 
ionsaithe i gcoinne iriseoirí agus oibrithe na meán ar mná iad; ag athdhearbhú a hiarrata 
ar an Ballstáit cur chuige inscne-íogair a ghlacadh agus bearta á meas chun aghaidh a 
thabhairt ar shábháilteacht iriseoirí; 

12. á iarraidh ar na Ballstáit moladh ó Chomhairle na hEorpa maidir leis an gcosaint ar 
iriseoireacht agus sábháilteacht iriseoirí agus gníomhaithe eile sna meáin a chur chun 
feidhme ina iomláine agus chun Treoir (AE) 2019/1937 maidir le cosaint do dhaoine a 
thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais a thrasuí, a bhfuil mar aidhm léi 
comhchaighdeáin íosta a leagan síos ina reachtaíocht náisiúnta a luaithe is féidir chun 
ardleibhéal cosanta a áirithiú do sceithirí; á thabhairt chun suntais a bhunriachtanaí atá 
an sceithireacht d’iriseoireacht iniúchach agus do shaoirse an phreasa; 

13. ag cáineadh na húsáide a bhaintear as SLAPP chun iriseoirí agus eagraíochtaí 
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iniúchacha a imeaglú agus timpeallacht na heagla a chruthú maidir lena dtuairisciú ar 
ábhair áirithe; ag athdhearbhú go láidir a hiarrata ar an gCoimisiún togra uileghabhálach 
a chur ar aghaidh maidir le gníomh reachtach lena ndíreofar ar chaighdeáin íosta i 
gcoinne chleachtais SLAPP a chur ar bun ar fud AE;

14. ag tagairt do mholtaí deiridh ón gCoiste Speisialta um Choireacht Eagraithe, um Éilliú 
agus um Sciúradh Airgid (CRIM) a leagtar amach i rún uaithi an 23 Deireadh Fómhair 
maidir le coireacht eagraithe, éilliú agus sciúradh airgid, ar dá réir a dhéanann dlí an 
chlúmhillte agus dlí an leabhail díspreagadh ar thuairisciú a d’fhéadfaí a dhéanamh ar 
éilliú; ag athdhearbhú a hiarrata ar an Ballstáit uile dlíthe an chlúmhillte agus an 
leabhail a dhíphionósú ina gcórais dlí, ar a laghad do chásanna lena mbaineann 
líomhaintí maidir le coireacht eagraithe, éilliú agus sciúradh airgid sna Ballstáit agus 
thar lear; 

15. á iarraidh ar an gCoimisiún beolíne de chuid AE a chur ar bun mar shásra 
mearfhreagartha d’iriseoirí a bhíonn ag iarraidh cosanta agus chun a áirithiú go 
dtabharfar aird leormhaith ar a gcás; 

16. á chur i bhfáth go bhféadfaidh comhchruinniú iomarcach úinéireachta in earnálacha 
táirgthe agus dáilte inneachair a bheith ina bhagairt ar rochtain na saoránach ar réimse 
inneachair; á chur i bhfios go láidir go bhfuil iolrachas sna meáin, a mbraitheann ar 
éagsúlacht úinéireacht na meán agus ar éagsúlacht inneachair mar aon le hiriseoireacht 
neamhspleách a bheith ann, ríthábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar leathadh na 
bréagaisnéise agus lena áirithiú go mbeidh saoránaigh na hEorpa go hiomlán ar an 
eolas; á mheabhrú, de réir Monatóir ar Iolrachas sna Meáin 2020, go bhfuil 
comhchruinniú úinéireachta na meán fós ar cheann de na rioscaí is suntasaí atá ann 
d’iolrachas sna meáin agus go meastar go gcruthaítear leis bacainní ar éagsúlacht na 
faisnéise; á iarraidh ar an Ballstáit creataí rialála maidir le húinéireacht na meán a 
ghlacadh agus a chur chun feidhme chun comhchruinniú cothrománach úinéireachta in 
earnáil na meán a sheachaint agus chun trédhearcacht, nochtadh agus so-rochtaineacht a 
ráthú do na saoránaigh a mhéid a bhaineann le faisnéis ar úinéireacht na meán, foinsí 
cistithe agus bainistiú; á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar leibhéal na 
mBallstát, ar chur chun feidhme ionstraimí AE atá cheana ann in aghaidh 
comhchruinniú úinéireachta agus Státchabhair neamhdhleathach chun an éagsúlacht a 
mhéadú i dtimpeallacht na meán; ag cáineadh aon iarracht a dhéanfar chun úinéireacht 
na meán san Ballstáit a mhonaplú nó chun cur isteach polaitiúil a fheidhmiú i mbainistiú 
na meán; ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit gníomhú go mear agus go 
diongbháilte chun méadú a dhéanamh ar thrédhearcacht úinéireacht na meán agus ar na 
foinsí airgeadais a mbaineann úinéirí na meán úsáid astu; á iarraidh ar an gCoimisiún 
iarrachtaí a neartú chun a áirithiú go ndéanfaidh na meáin faisnéis faoina struchtúir 
úinéireachta a fhoilsiú go réamhghníomhach, lena n-áirítear a n-úinéirí tairbhiúla, agus 
go ndéanfar rialacha soiléire a chur i bhfeidhm chun cosc a chur ar choinbhleachtaí 
leasa a d’fhéadfadh a theacht chun cinn i struchtúir úinéireachta na meán, agus béim ar 
leith á leagan ar chur isteach polaitiúil a sheachaint; ag cáineadh cur isteach iomarcach 
atá á dhéanamh ag rialtais in iolrachas sna meáin trí fhógraíocht phoiblí; á iarraidh ar an 
gCoimisiún dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an úsáid a bhainfear as cistí AE a 
leithdháiltear chun tacú le meáin shaora agus neamhspleácha chun go ndíreofar na 
hacmhainní orthu siúd a bhfuil gá acu leo; ag cur béim ar an bhfíoras, ina leith sin, nach 
féidir airgead AE a chaitheamh ar mheáin atá faoi smacht stáit agus ar mheáin a 
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scaipeann bolscaireacht pholaitiúil;

17. á chur in iúl gur saoth léi, i roinnt Ballstát, gur ann do chomhlachtaí rialála na meán atá 
anois faoi thionchar an rialtais agus go bhfuil siad ag feidhmiú ar bhealach atá claonta i 
gcoinne eagraíochtaí na meán a dhéanann cáineadh ar an rialtas;

18. á chur in iúl gur cúis bhuartha di na hiarrachtaí i leith leas a bhaint as paindéim COVID-
19 chun pionós a chur ar na meáin neamhspleácha agus chriticiúla agus chun srianta a 
thabhairt isteach ar rochtain agus grinnscrúdú na meán ar chinntí agus gníomhaíochtaí 
rialtais, lena gcuirtear cosc nó maolú ar shásraí trédhearcachta institiúideacha trí bhearta 
eisceachtúla a ghlacadh lena gcuirtear bac ar dhíospóireacht chuí agus fheasach a bheith 
ann ar na gníomhaíochtaí sin; á chur i bhfáth a ríthábhachtaí atá ról na hiriseoireachta 
agus saorshreabhadh faisnéise d’iarrachtaí AE i leith paindéim COVID-19 a choinneáil 
faoi smacht; á chur i bhfios go bhfuil feidhm ríthábhachtach freisin ag an iriseoireacht 
ag tráth na héigeandála sláinte poiblí; á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán 
cuimsitheach a dhéanamh ar na cleachtais sin leis na rialtais náisiúnta agus na torthaí a 
áireamh ina thuarascálacha bliantúla ar an smacht reachta;

19. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit pacáistí téarnaimh éigeandála AE agus 
náisiúnta a thabhairt isteach ar bhonn práinneach chun poist agus slite beatha iriseoirí 
agus oibrithe na meán a chosaint, chun tacú le cuideachtaí agus chun meáin na seirbhíse 
poiblí a chistiú trí phlean téarnaimh eacnamaíoch COVID-19, agus rialacha iomaíochta 
AE á n-urramú ag an am céanna; á thabhairt chun suntais le linn ghéarchéim COVID-
19, go raibh ann d’eagraíochtaí ar leith sna meáin agus d’ardáin áitiúla na meán go 
háirithe, a mheas a gcaillteanais de mhéid arb ionann é agus 80%28 dá n-ioncam i ngeall 
ar an laghdú i bhfógraíocht; á chur i bhfáth go bhfuil gá ag saoránaigh Eorpacha le 
hiriseoirí atá gairmiúil, slán ar bhonn eacnamaíoch agus neamhspleách chun aghaidh a 
thabhairt ar an bpaindéim; á athdhearbhú sa chomhthéacs sin a hiarraidh go gcruthófar 
buanchiste Eorpach d’iriseoirí faoi chuimsiú an chéad CAI eile (2021-2017), amhail a 
athdhréachtaíodh tar éis ghéarchéim COVID-19, lena gcuirfear tacaíocht airgeadais 
dhíreach ar fáil d’iriseoirí neamhspleácha agus d’eagraíochtaí na meán, saoroibrithe 
agus d’oibrithe féinfhostaithe na meán; á chur i bhfios go láidir gur cheart go mbeadh 
cistiú á bhainistiú ag eagraíochtaí neamhspleácha chun aon chur isteach ar 
chinnteoireacht eagarthóireachta a sheachaint agus nár cheart tacaíocht a thabhairt ach 
amháin d’eagraíochtaí poiblí agus tráchtála sin na meán atá fíorneamhspleách agus atá 
saor ó chur isteach ó rialtais nó ó aon chur isteach eile; á mheabhrú gur cheart go gcuirfí 
béim freisin ar ghnólachtaí nuathionscanta neamhspleácha na meán, go háirithe na cinn 
áitiúla, sna Ballstáit ina bhfuil saoirse na meán imithe in olcas le blianta beaga anuas, 
ina bhfuil méadú suntasach tagtha ar chomhchruinniú úinéireachta na meán agus ina 
bhfuil meáin na seirbhíse poiblí faoi bhagairt ó chur isteach polaitiúil;

20. ag athdhearbhú, sa chomhthéacs sin, a hiarraidh ar phlean gníomhaíochta uaillmhianach 
de chuid AE maidir leis na meáin a bheith ann chun tacú leis an bhforbairt ar 
thimpeallacht bhríomhar agus iolrach na meán;

21. á iarraidh go mbeadh ann do CAI uaillmhianach le leithdháiltí méadaithe buiséid chun 
tacú leis na meáin agus leis an iriseoireacht neamhspleách, go háirithe iriseoireacht 

28 Féach The Economist, ‘The newspaper industry is taking a battering’, 18 Aibreán 2020 agus Meáin Nuachta na 
hEorpa, COVID-19 agus na meáin nuachta: journalism always comes at a cost’, 24 Márta 2020. 
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iniúchach; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an nuálaíocht san iriseoireacht agus sna 
meáin nuachta, a d’fhéadfaí a chothú trí chistiú ó AE; ag tabhairt dá haire agus é ina 
chúis bhuartha di na ciorruithe buiséadacha atá beartaithe do chláir Eoraip na 
Cruthaitheachta agus Ceartais, Cearta agus Luachanna, i dtogra buiséadach 
athbhreithnithe an Choimisiúin;

22. á chur in iúl gur geal léi go mór an leithdháileadh ar chistí AE lena gcumasaítear 
tionscadail nua a sheoladh, amhail an sásra mearfhreagartha uile Eorpach do sháruithe 
ar shaoirse an phreasa agus na meán agus an ciste maidir le hiriseoireacht iniúchach 
trasteorann, ar mhaithe le saoirse na meán agus le hiolrachas sna meáin a neartú;

23. á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról cumhachtach ag na meáin i dtaca le comhionannas 
inscne agus frith-idirdhealú a chur chun cinn; ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na 
Ballstáit bearta gníomhacha a dhéanamh chun comhionannas inscne in earnáil na meán 
a chur chun cinn ionas gur féidir leis na mná seilbh a fháil ar phoist chruthaitheacha 
agus chinnteoireachta, lena gcuirfí ar chumas na meán rannchuidiú a dhéanamh leis an 
laghdú ar steiréitíopaí inscne;

Fuathchaint

24. ag cáineadh theagmhais uile na fuathchoireachta, na fuathchainte agus na líomhaintí 
nach bhfuil bunús leo nó a ceapadh de mheon mímhacánta29, as líne agus ar líne araon, 
atá spreagtha ag an idirdhealú atá bunaithe ar aon fhoras amhail gnéas, cine, dath, 
tionscnamh eitneach nó sóisialta, airíonna géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, 
tuairim pholaitiúil nó aon tuairim eile, ballraíocht de mhionlach náisiúnta, maoin, breith, 
míchumas, aois nó gnéaschlaonadh, a tharlaíonn laistigh de AE agus in áiteanna eile; á 
chur in iúl gur cúis bhuartha di na fuathchoireachtaí agus na coireanna a bhaineann le 
gríosadh chun idirdhealaithe nó foréigin a tharla le linn phaindéim COVID-19, as a 
leanann stiogmatú a bheith á dhéanamh ar dhaoine atá go háirithe leochaileach;

25. á chur in iúl gur saoth léi leibhéil mhéadaitheacha na fuathchainte a úsáidtear i 
gcumarsáid pholaitiúil ag rialtais agus ag páirtithe polaitiúla ar fud na hEorpa; á iarraidh 
ar na Ballstáit an fhuathchoireacht, an fhuathchaint agus uisce a bheith á tharraingt ar a 
muileann féin ag polaiteoirí agus ag oifigigh phoiblí, ar gach leibhéal agus ar gach 
cineál meán, a cháineadh go láidir agus smachtbhannaí a fhorchur ina leith, ós rud é go 
ndéanann na feiniméin sin an fuath agus an foréigean a normalú agus a threisiú go 
díreach sa tsochaí, agus staonadh ó reitric idirdhealaitheach agus ghríosach a úsáid i 
gcumarsáid rialtasach ós rud é go bhfuil sé díobhálach don tsochaí; á chur i bhfáth gur 
cheart go mbeadh smachtbhannaí comhlíontach i gcónaí leis na caighdeáin idirnáisiúnta 
maidir le saoirse tuairimí a nochtadh; á iarraidh, thairis sin, ar an Ballstáit, laistigh de 
theorainneacha an dlí, an tsaoirse tuairimí a nochtadh a ráthú agus a spreagadh, lena n-
áirítear an tsaoirse ealaíne, atá bunriachtanach do dhíospóireacht bhríomhar 
dhaonlathach a bheith ann; á mheabhrú nach gcumhdaítear caint chiníoch agus 
sheineafóbach leis an tsaoirse tuairimí a nochtadh;

26. ag athdhearbhú a hiarrata ar na Ballstáit bearta breise a chur chun feidhme agus a 
fhorfheidhmiú chun an fhuathchaint agus an choireacht fuatha a chosc, a cháineadh agus 
a chomhrac, d‘fhonn cur in aghaidh leathadh na fuathchainte agus an fhoréigin as líne 

29 Breithiúnas na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine an 23 Aibreán 1992, Iarratas Uimh. 11798/85, mír 46. 
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agus ar líne, agus, ag an am céanna, a áirithiú go gcuirtear cleachtais éifeachtacha 
taifeadta fuathchoireachta i bhfeidhm, bunaithe ar na prionsabail a d’fhormhuinigh 
Grúpa Ardleibhéil an Aontais maidir le ciníochas, seineafóibe agus cineálacha eile 
éadulaingthe a chomhrac;

27. á thabhairt chun suntais go bhfuil an fhuathchaint ar líne tar éis éirí níos forleithne le 
blianta beaga anuas mar go mbaineann daoine aonair agus gníomhaithe suaiteacha úsáid 
as cumhacht na n-ardán ar líne chun faisnéis fhuafar a scaipeadh; á chur i bhfáth go 
ndéantar dochar do leas coiteann an phobail toisc go mbaineann inneachar díobhálach 
an bonn den dioscúrsa poiblí measúil agus ionraic, agus go bhfuil bagairtí ann do 
shábháilteacht an phobail ós rud é gur féidir leis an bhfuathchaint ar líne an foréigean 
iarbhír a ghríosú;

28. á chur i bhfios gur cheart an creat dlíthiúil chun dul i ngleic leis an bhfuathchaint agus 
leis an idirdhealú a neartú; ag athdhearbhú a hiarrata go ndéanfaí an chaibidlíocht 
maidir leis an treoir chothrománach frith-idirdhealaithe a scaoileadh chun na críche sin;

29. ag athdhearbhú a hiarrata ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit bearta a dhéanamh chun 
slándáil na mban a mhéadú i spásanna poiblí agus ar an idirlíon, chun aghaidh a 
thabhairt ar chineálacha foréigin inscnebhunaithe atá ag teacht chun cinn amhail an 
chibearstalcaireacht agus an ciapadh ar líne, agus sásraí cuimsitheacha a thabhairt 
isteach chun cabhrú le híospartaigh an fhoréigin sin;

30. ag athdhearbhú a hiarrata ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle an 'clásal passerelle' 
a chumhdaítear in Airteagal 83(1) de CFAE a ghníomhachtú chun foréigean in aghaidh 
ban agus cailíní agus cineálacha eile foréigin atá bunaithe ar inscne (lena n-áirítear an 
cibearfhoréigean) a chur san áireamh i gcatalóg na gcoireanna atá aitheanta ag an 
Aontas; 

31. ag tabhairt dá haire an Cód Iompair maidir le gníomh a dhéanamh i gcoinne na 
fuathchainte neamhdhleathaí ar líne, a chuir an Coimisiún chun cinn, agus a chúigiú 
babhta meastóireachta, inar aithníodh, ar an meán, go mbaineann cuideachtaí TF 71 % 
den fhuathchaint neamhdhleathach a chuirtear in iúl dóibh; á mheabhrú gur cheart 
iriseoirí agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta a chur san áireamh i meastóireachtaí agus 
in athbhreithnithe ar an gCód Iompair agus nach ndéanann na cuideachtaí TF atá 
rannpháirteach sa Chód Iompair ach athbhreithniú a dhéanamh ar iarrataí a bhaint anuas 
de réir a dtéarmaí agus coinníollacha agus threoirlínte an chomhphobail; á thabhairt 
chun suntais an corrlach lánroghnach leathan atá ag cuideachtaí príobháideacha chun a 
chinneadh cad atá mídhleathach; ag moladh do na cuideachtaí uile a bhfuil ardáin meán 
sóisialta acu páirt a ghlacadh sa Chód Iompair;

32. á chur i bhfios nach mór do na Ballstáit a áirithiú, ar gach modh iomchuí, go bhfuil na 
meáin, lena n-áirítear na meáin ar líne agus na meáin shóisialta, chomh maith le 
fógraíocht, saor ó gach gríosú chun foréigin nó fuatha a dhírítear i gcoinne aon duine nó 
aon ghrúpa daoine, a bhféadfadh éifeacht dhíreach a bheith aige ar rannpháirtíocht na 
ndaoine sin sa tsochaí shibhialta; ag athdhearbhú a hiarrata ar an gCoimisiún, ar na 
Ballstáit agus ar chuideachtaí na meán sóisialta gníomhú i gcoinne scaipeadh an 
chiníochais, na seineafóibe, na fóibe-LADTI agus an fhuatha reiligiúnaigh ar an 
idirlíon, i gcomhar leis na heagraíochtaí ábhartha de chuid na sochaí sibhialta; á iarraidh 
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ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún sonraí níos iontaofa a bhailiú maidir le méid na 
fuathchainte agus na gcoireanna fuatha;

33. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an easpa tuairiscithe a dhéanann íospartaigh ar 
choireanna fuatha i ngeall ar choimircí neamhleora agus ar mhainneachtain na n-údarás 
imscrúdú cuí a dhéanamh ar choireanna fuatha sna Ballstáit agus deireadh a chur le 
saoirse ó phionós ina leith; á iarraidh ar na Ballstáit uirlisí agus sásraí a fhorbairt agus a 
scaipeadh chun coireanna fuatha agus an fhuathchaint a thuairisciú, agus a áirithiú go 
ndéanfar aon chás líomhnaithe de choir fuatha nó den fhuathchaint a imscrúdú, a 
ionchúiseamh agus a thriail go héifeachtach;

An bhréagaisnéis agus ról na n-ardán

34. ag tabhairt dá haire go raibh an teicneolaíocht dhigiteach nua agus na meáin shóisialta 
ina dtosca maidir le fadhb scaipeadh na bréagaisnéise agus leis an gcur isteach 
eachtrach, agus mar thoradh air sin, tá ról mór ag ardáin ar líne maidir le foilsiú, 
scaipeadh agus cur chun cinn nuachta agus inneachar eile ó na meáin; á athdhearbhú gur 
cúis bhuartha di bagairt fhéideartha na bréagaisnéise don tsaoráil faisnéise, don tsaoirse 
cainte, don dioscúrsa daonlathach, do neamhspleáchas na meán agus don tsláinte 
phoiblí; á thabhairt chun suntais gur cheart, leis na bearta chun an bhréagaisnéis a 
chomhrac, díriú ar iolracht tuairimí a chothú trí iriseoireacht ar ardchaighdeán a chur 
chun cinn, trí fhaisnéis iontaofa, dheimhnithe atá bunaithe ar fhíricí a sholáthar agus trí 
litearthacht sna meáin a fhorbairt, agus go gcaithfear, le haon bhearta den sórt sin, 
ráthaíochtaí a thabhairt don tsaoráil faisnéise agus don tsaoirse tuairimí a nochtadh; 

35. á iarraidh go mbeadh níos mó comhoibrithe ann idir ardáin ar líne agus údaráis 
forfheidhmithe dlí chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar scaipeadh 
teachtaireachtaí a ghríosaíonn fuath nó a spreagann foréigean; á chur i bhfáth a 
thábhachtaí atá sé inneachar neamhdhleathach a bhaint go pras chun srian a chur lena 
scaipeadh neamhrialaithe; ag tabhairt dá haire, áfach, nach féidir agus nár ceart d’ardáin 
ar líne a bheith ina gcinsirí príobháideacha agus nach mór aon bhaint a dhéantar ar 
inneachar neamhdhleathach ag ardáin ar líne a bheith faoi réir coimircí, lena n-áirítear 
athbhreithniú ag cúirteanna na mBallstát, chun an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh, 
lena n-áirítear saoirse ealaíne, an ceart chun faisnéis saor in aisce agus neamhspleách 
agus cearta bunúsacha na saoránach i gcoitinne a chosaint; á mheabhrú go bhfuil ardáin 
ar líne mar chuid den réimse poiblí ar líne ina dtarlaíonn díospóireacht phoiblí; á 
iarraidh ar an gCoimisiún coimircí le haghaidh ardán a áirithiú chun go ndéanfaí cearta 
bunúsacha agus an tsaoirse cainte a urramú;

36. á mheabhrú gur minic a bhaineann páirtithe polaitiúla agus eintitis phríobháideacha nó 
phoiblí úsáid as próifíliú polaitiúil, bréagaisnéis agus ionramháil faisnéise, agus á 
athdhearbhú gur cúis bhuartha di go bhfuil fianaise ar chur isteach ag teacht chun solais 
go leanúnach, le tásca tionchair eachtraigh roimh na mórthoghcháin náisiúnta agus na 
mórthoghcháin AE uile, agus go dtéann cuid mhór den chur isteach sin chun tairbhe 
d’iarrthóirí frith-AE agus pobalacha atá ag iarraidh iolrachas idé-eolaíoch a pholarú 
agus a neamhniú, agus iad ag díriú ar mhionlaigh ar leith agus ar ghrúpaí leochaileacha; 
ag tabhairt dá haire gur gné bhunúsach de chosaint luachanna agus daonlathas na 
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hEorpa a bheidh sa chomhrac i gcoinne an chur isteach ó thríú páirtithe amach anseo; á 
chur i bhfios go láidir, i gcomhthéacs éigeandáil COVID-19, go bhfuil úsáid á baint 
freisin ag grúpaí na fíor-eite deise agus pobalachais agus ag polaiteoirí as an 
mbréagaisnéis agus as tuarascálacha meán gáifeacha a bhaineann leis an bpaindéim, 
chun díriú ar ghrúpaí mionlaigh agus chun cur le reitric frith-imirce, as ar tháinig méadú 
ar líon na fuathchainte ciníche agus seineafóbaí agus ar an idirdhealú freisin;

37. á chur i bhfios go bhfuil cineálacha éagsúla mífhaisnéise agus bréagaisnéise, mar aon le 
cineálacha eile cúblála faisnéise a bhaineann, inter alia, le paindéim COVID-19, fós ag 
leathadh ar fud an domhain, gur minic a dhírítear iad ar na pobail is leochailí, agus go 
bhféadfadh iarmhairtí díobhálacha a bheith ann don tslándáil phoiblí, don tsláinte agus 
do bhainistiú éifeachtach géarchéime; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhfuil na 
feachtais bhréagaisnéise sin ag iarraidh an bonn a bhaint den phróiseas daonlathach 
agus de mhuinín na saoránach in institiúidí daonlathacha na mBallstát; á chur in iúl gur 
geal léi an teachtaireacht chomhpháirteach an 10 Meitheamh 2020 maidir le dul i ngleic 
le bréagaisnéis COVID-19; á mheabhrú di gur gá na bearta uile chun an bhréagaisnéis a 
chomhrac, lena n-áirítear iad siúd a dhéantar i gcomhthéacs na héigeandála maidir le 
COVID-19, a bheith riachtanach, comhréireach, trédhearcach, sealadach agus faoi réir 
maoirseachta rialta, ag seachaint aon srutha a mbeadh monaplacht phoiblí nó 
comhchruinniú foinsí faisnéise mar thoradh air, agus nach bhféadfadh sé, ar chúinse ar 
bith, cosc a chur ar iriseoirí ná ar ghníomhaithe na meán a gcuid oibre a dhéanamh nó 
inneachar den chineál sin a bhaint go míchuí nó rochtain a thabhairt ar inneachar 
blocáilte ar an idirlíon; á chur in iúl gur saoth léi go mbaineann nó go gcoisceann ardáin 
áirithe ar líne inneachar, lena n-áirítear inneachar iriseoireachta, a bhaineann le 
paindéim COVID-19 ar bhonn téarmaí agus coinníollacha nach bhfuil trédhearcach 
agus a chuireann srian gan ghá leis an tsaoirse cainte; á chur i bhfáth gurbh fhéidir go 
ndéanfaí rochtain ar fhaisnéis thábhachtach maidir leis an tsláinte phoiblí a chosc nó a 
theorannú mar thoradh ar dhul i muinín na mbeart sin; á thabhairt chun suntais go 
bhféadfaí mímhuinín a chruthú i bhfaisnéis institiúideach, moill a chur ar rochtain ar 
fhaisnéis iontaofa agus éifeacht fhuarálach a bheith ar an tsaoirse chun tuairimí a 
nochtadh má dhéantar aon iarrachtaí faisnéis a bhaineann leis an bpaindéim a choiriúlú;

38. ag cáineadh teoiricí comhcheilge agus feachtas bréagaisnéise a mhaoinítear go poiblí 
agus atá dírithe ar an Aontas a dhíchlú agus ar an bpobal a chur amú maidir lena 
aidhmeanna agus lena ghníomhaíochtaí; á iarraidh ar an gCoimisiún na bréaga agus an 
bhréagaisnéis atá á scaipeadh ag aon údarás stáit faoin Aontas a cháineadh agus a 
bhréagnú go hoscailte agus an bhréagaisnéis a scaipeadh agus freagra fíorasach a 
fhoilsiú agus a dháileadh chun saoránaigh a chur ar an eolas;

39. á chur in iúl gur geal léi an tionscnamh ón gCoimisiún chun Plean Gníomhaíochta um 
Dhaonlathas Eorpach a thíolacadh arb é is aidhm dó an bhréagaisnéis a chomhrac agus 
dul in oiriúint do bhagairtí agus do chúblálacha atá ag teacht chun cinn, mar aon le tacú 
leis na meáin shaora agus neamhspleácha; ag cur béim ar an bhfíoras i ndáil leis sin gur 
gné bhunúsach i dtéarmaí chosaint an smachta reachta agus an daonlathais san Aontas í 
an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh a chosaint, lena n-áirítear meáin atá saor, 
neamhspleách agus inmharthana ó thaobh airgeadais de, saoirse ealaíne, inneachar na 
gceart bunúsach agus díospóireacht dhaonlathach, agus an fhuathchaint agus an 
bhréagaisnéis á gcomhrac ag an am céanna; ag tabhairt dá haire, agus é ina ábhar imní 
di, go bhfaigheann suíomhanna gréasáin a scaipeann an bhréagaisnéis san Aontas níos 



PE652.307v02-00 22/39 RR\1217275GA.docx

GA

mó ná EUR 70 milliún in ioncam fógraíochta gach bliain, de réir staidéir de chuid an 
Innéacs Domhanda Faisnéise (IDG); á thabhairt chun suntais an tionchar diúltach a 
d’fhéadfadh a bheith ag samhlacha gnó atá bunaithe ar fhógraíocht mhicrea-dhírithe; ag 
dearbhú go bhforáiltear leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí30 don 
cheart ag daoine aonair gan a bheith faoi réir rianaithe forleatach ar líne thar láithreáin 
agus feidhmeanna; á iarraidh ar an gCoimisiún tuilleadh teagmhála a dhéanamh leis na 
hardáin dhigiteacha i ndáil leis an méid sin agus dlús a chur leis na hiarrachtaí chun an 
toirmeasc ar chleachtais den sórt sin a fhorfheidhmiú, cur i gcoinne mhéadú 
straitéiseach, uathoibrithe na bréagaisnéise trí úsáid a bhaint as próifílí róbata agus 
bréagacha ar líne, agus trédhearcacht a mhéadú i ndáil le fógraíocht ar líne a mhaoiniú 
agus a dháileadh; á iarraidh, ina theannta sin, ar gach ardán ar líne a áirithiú nach ar an 
bhfógraíocht atá na halgartaim atá mar bhonn taca lena bhfeidhmeanna cuardaigh 
bunaithe go príomha; á iarraidh go mbunófaí sainghrúpa il-gheallsealbhóra maidir le 
cearta digiteacha agus cearta bunúsacha lena gcuimseofar na meáin neamhspleácha agus 
eagraíochtaí neamhrialtasacha digiteacha agus chearta an duine chun cabhrú leis an 
gCoimisiún agus le hinstitiúidí AE i gcoitinne;

40. á chur in iúl gur geal léi seoladh an tionscadail Faireachlann Eorpach um na Meáin 
Dhigiteacha (EDMO), lena méadófar an t-eolas eolaíoch atá ar fáil maidir le 
bréagaisnéis ar líne, lena gcuirfear chun cinn margadh seirbhísí fíoraithe faisnéise de 
chuid an Aontais agus lena dtacófar le pobal trasteorainn, ildisciplíneach a chruthú ina 
mbeidh seiceálaithe fíricí agus taighdeoirí acadúla ag obair i gcomhar le geallsealbhóirí 
chun bagairtí féideartha bréagaisnéise a shainaithint, a anailísiú agus a nochtadh, i ndáil 
le COVID-19 mar shampla; 

41. ag meabhrú don Choimisiún agus do na Ballstáit mar aon leis an earnáil 
phríobháideach, go háirithe ardáin ar líne, agus an tsochaí shibhialta ina hiomláine go 
bhfuil gá le gníomhaíocht chomhpháirteach maidir leis an gcomhrac i gcoinne na 
bréagaisnéise; á chur i bhfáth gur cheart ról lárnach a bheith ag ardáin ar líne maidir le 
bréagaisnéis a bhrath agus a chomhrac; ag aithint thionchar na ngníomhaíochtaí 
deonacha a rinne soláthraithe agus ardáin seirbhísí áirithe, a bhfuil gealladh faoi agus gá 
leis ach nach raibh tionchar láidir go leor aige go fóill, chun cur i gcoinne na 
bréagaisnéise, ábhair neamhdhleathaigh agus an chur isteach eachtraigh ar phróisis 
toghcháin san Aontas; á thabhairt chun suntais, áfach, go bhfuil ag teip ar ardáin ar líne 
faoi láthair freagracht iomchuí a ghlacadh i gcoinne na mbagairtí láithreacha sin;

42. ag cur béim ar an bhfíoras nach féidir measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht na 
ngníomhaíochtaí a dhéanann ardáin ar líne chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis ach 
amháin nuair a dhéantar trédhearcacht iomlán a chleachtadh agus na sonraí ábhartha a 
chomhroinnt; ag tathant ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, measúnú a dhéanamh ar gach 
beart is féidir chun oibleagáid a chur ar ardáin ar líne aghaidh a thabhairt go 
héifeachtach ar leathadh na bréagaisnéise, ar bhealach trédhearcach agus cuntasach, 
agus na sonraí ábhartha a chomhroinnt dá réir; á iarraidh ar an gCoimisiún machnamh a 
dhéanamh ar smachtbhannaí d’ardáin ar líne nach ndéanann amhlaidh; ag dréim leis go 
léireofar an méid sin sa Phlean Gníomhaíochta Eorpach um Dhaonlathas agus sa 

30 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 (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
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Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha dá réir sin;

43. á chur i bhfáth, i ndáil leis sin, go mbíonn tionchar láidir ar an tsaoirse chun tuairimí a 
nochtadh agus faisnéis a fháil mar thoradh ar inneachar ar líne a bhaint in éagmais ordú 
breithiúnach lena gcinntear a nádúr neamhdhleathach; á iarraidh go ndéanfaí 
measúnuithe tionchair rialta ar na gníomhaíochtaí deonacha arna ndéanamh ag 
soláthraithe seirbhíse agus ardáin chun an bhréagaisnéis a chomhrac; á áitiú ar 
oibleagáid na mBallstát cearta bunúsacha a urramú, a chosaint agus a ráthú agus á 
iarraidh go ndéanfaí measúnú ar na roghanna uile atá ar fáil chun an ceart chun faisnéise 
agus rannpháirtíochta a chosaint agus a chaomhnú; á iarraidh ar an gCoimisiún, i ndáil 
leis an méid sin, rialacha AE a mholadh maidir le hardáin ar líne lena ndírítear freisin ar 
chleachtais rialtais a chuireann srian gan ghá leis an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh a 
chomhrac; á chur i bhfáth go bhféadfaí an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus 
faisnéis a fháil a chur i mbaol trí uirlisí uathoibrithe a úsáid i modhnóireacht inneachair 
agus nach mór do bheartas digiteach agus do straitéis dhigiteach an Aontais foráil a 
dhéanamh do réitigh agus coimircí iomchuí i gcomhréir iomlán le forálacha ábhartha na 
Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an ECHR;

44. á mheas go bhféadfaí Cód Cleachtais an Aontais maidir leis an mBréagaisnéis a neartú 
trí fhaireachán níos fearr a dhéanamh ar na gealltanais atá ann cheana, trí fhaisnéis agus 
sonraí a chur ar fáil ar bhealach trédhearcach imdhealaithe ag ardáin ar líne, agus trí 
ghealltanais den sórt sin a leathnú; á mheas go bhféadfaí dul chun cinn a dhéanamh 
maidir le cur chuige comhrialála a léiríonn na forbairtí reatha sa réimse digiteach ar 
bhonn leanúnach;

45. ag spreagadh na gcuideachtaí meán sóisialta agus na n-ardán ar líne chun féachaint an 
bhféadfaí uirlisí a chur ar fáil a chuirfeadh ar chumas úsáideoirí bréagaisnéis a 
d’fhéadfadh a bheith ann a thuairisciú agus a bhrath chun ceartú pras a éascú agus chun 
athbhreithniú a cheadú d’eagraíochtaí tríú páirtí neamhspleácha neamhchlaonta seiceála 
fíricí, agus mí-úsáid na n-uirlisí sin a chosc ag an am céanna; á chur i bhfáth gur cheart 
d’ardáin ar líne oibriú i gcomhar leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí an Aontais chun 
measúnú ar an mbréagaisnéis agus ar an gcur isteach eachtrach agus sainaithint na 
ndéantóirí coire a éascú;

An litearthacht sna meáin 

46. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cur lena n-iarrachtaí beartais oideachais 
a neartú lena gcuirtear litearthacht sna meáin agus san fhaisnéis chun cinn, lena dtugtar 
an chumhacht do shaoránaigh smaoineamh go criticiúil agus an bhréagaisnéis a 
shainaithint; á thabhairt chun suntais, i ndáil leis an méid sin, gur gnéithe riachtanacha 
iad seasamh le neamhspleáchas eagarthóireachta laistigh de na meáin lárnacha agus 
áitiúla agus tionscadail litearthachta sna meáin a fhorbairt chun athléimneacht a chothú, 
chun feasacht a mhúscailt agus chun oideachas a neartú sa chomhrac éifeachtach i 
gcoinne bolscaireachta, na bréagaisnéise agus na cúblála; á mheas go bhfuil tábhacht 
shuntasach ag baint le curaclaim agus iarrachtaí leanúnacha litearthachta sna meáin ar 
fud na n-aoisghrúpaí uile nuair a chuirtear leis an athléimneacht shochaíoch maidir le 
bagairtí den chineál sin sa spás digiteach; á iarraidh ar an gCoimisiún, i ndáil leis an 
méid sin, oibriú i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus le heagraíochtaí na sochaí 
sibhialta chun curaclaim maidir le litearthacht faisnéise, litearthacht meán agus 
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litearthacht sonraí a fhorbairt; á chur i bhfáth go bhfuil an litearthacht sna meáin, mar 
scil do shaoránaigh, ag éirí níos riachtanaí agus níos criticiúla de réir a chéile; á chur i 
bhfios go bhfuil sé tábhachtach, d’fhonn dul i dteagmháil le lucht féachana níos leithne 
agus leis an oiread aoisghrúpa agus is féidir, dlús a chur le tionscnaimh maidir le 
litearthacht sna meáin trí ardáin na meán sóisialta, lena n-áirítear straitéisí éifeachtacha 
maidir le litearthacht sna meáin do dhaoine scothaosta agus do na grúpaí is leochailí; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cláir agus beartais a chur chun cinn freisin 
lena ndírítear ar litearthacht sna meáin agus sa nuacht d’iriseoirí agus do ghníomhaithe 
na meán a chothú agus chun tuiscint chriticiúil agus chomhfhiosach a fhorbairt maidir le 
húsáid TFC, amhail, mar shampla, feachtais lena músclaítear feasacht ar chearta agus ar 
rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann sa réimse digiteach; á chur i bhfáth gur gá straitéis 
chuimsitheach AE a fhorbairt maidir le litearthacht sna meáin agus á iarraidh ar an 
gCoimisiún dlús a chur le hiarrachtaí chun na críche sin; á chur i bhfios go láidir an ról 
lárnach atá ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta maidir le litearthacht sna meáin a chothú 
agus maidir le cabhrú le leathadh na fuathchainte a chosc; á mheabhrú go bhfuil na cláir 
a mheastar a bhfuil straitéisí éifeachtacha á n-úsáid acu chun an fhuathchoireacht agus 
an fhuathchaint a chomhrac dírithe ar chomhar, ar chumarsáid, ar réiteach 
coinbhleachta, ar réiteach fadhbanna, ar idirghabháil agus ar fheasacht claontuairime;

47. ag tathant ar an gCoimisiún dlús a chur leis na hiarrachtaí chun maoiniú AE do chláir 
litearthachta sna meáin a mhéadú agus chun páirt ghníomhach a ghlacadh i bhfaisnéis 
iontaofa, fíoraithe atá bunaithe ar fhíricí a chur chun cinn trí bhealaí dáilte na meán a 
fheabhsú ionas go mbeidh rochtain níos fearr ar an bhfaisnéis sin; á iarraidh ar na 
Ballstáit forálacha Threoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc (AVMSD) athbhreithnithe a 
chur chun feidhme ina n-iomláine, lena gceanglaítear orthu scileanna litearthachta sna 
meáin a chur chun cinn agus a fhorbairt;

48. ag spreagadh an Choimisiúin tacaíocht a chur ar fáil chun cláir oideachais a chomhlánú 
i ngach Ballstát, ní hamháin laistigh de raon feidhme na litearthachta sna meáin, ach 
freisin san oideachas sibhialta níos leithne, lena n-áirítear oideachas i luachanna 
daonlathacha agus i gcearta an duine le haghaidh íogrú níos leithne ar an mbréagaisnéis 
agus ar an mbolscaireacht;

49. á thabhairt chun suntais gur struchtúir lárnacha iad eagraíochtaí áitiúla agus pobail na 
meán chun faisnéis agus fíorais a bhaineann le himeachtaí ealaíonta agus cultúrtha 
áitiúla agus mionlaigh a chur chun cinn, a léiriú agus a scaipeadh; á mheas gur uirlis 
thábhachtach iad chun iolrachas sna meáin agus timpeallacht ilchultúrtha a choimeád 
san Eoraip; á mheas gur cheart go n-áireofaí soláthraithe poiblí na meán mar 
gheallsealbhóirí i gcláir AE atá tiomanta d’iriseoireacht agus do litearthacht sna meáin a 
chur chun cinn, agus á iarraidh ar na Ballstáit tacaíocht leormhaith a thabhairt dóibh, 
lena n-áirithítear go ndéanfaidh siad a róil oideachasúla agus cultúrtha a chur i gcrích;

50. á iarraidh ar institiúidí AE cumarsáid neartaithe réamhghníomhach a áirithiú i ngach 
teanga oifigiúil nuair a tharlaíonn móréigeandálaí poiblí, amhail an phaindéim, chun a 
áirithiú go mbeidh rochtain ag saoránaigh AE ar fhaisnéis atá cruinn, soláimhsithe agus 
fíoraithe;

°
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51. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá saoirse na meán ag dul in olcas go seasta le blianta beaga anuas, fiú i roinnt de na 
daonlathais is mó tionchar. Is clocha coirnéil den daonlathas nua-aimseartha iad saoirse agus 
iolrachas na meán, áfach, agus is gnéithe ríthábhachtacha iad den díospóireacht dhaonlathach 
oscailte agus shaor. In éineacht leis an tsaoirse tuairimí a nochtadh, leis an iriseoireacht 
neamhspleách agus le timpeallacht atá saor ó fhuathchaint agus ó bhréagaisnéis, tá siad 
bunriachtanach dá bhrí sin d’fheidhmiú cuí daonlathach an Aontais agus a Bhallstát. Cuireann 
an Rapóirtéir i bhfáth go bhfuil úsáid mhéadaitheach á baint as na meáin atá faoi anáil an stáit, 
as an bhfuathchaint agus as an mbréagaisnéis mar uirlisí chun deighilt shóisialta a mhéadú, a 
ndéantar dúshaothrú uirthi, dá réir, chun críoch polaitiúil; Is é an sprioc deiridh atá ann ná 
fuath do ghrúpa ar bith, do smaoineamh ar bith nó d’institiúid ar bith a ghríosú i dtreo is go 
dtagann sé chun bheith ina shaincheist atá chomh híogair sin sa tsochaí gur treise na freagairtí 
mothúchánacha ná aon cheangal le rialacha stáit dhaonlathaigh a rialaítear leis an smacht 
reachta agus le cearta an duine. Dá bhrí sin, is féidir tacaíocht shóisialta a fháil do rialtais 
fhorlámhacha. Feasta, is iad na meáin atá faoi anáil an stáit, an fhuathchaint agus an 
bhréagaisnéis na huirlisí bunúsacha a úsáidtear i bpróiseas an údarásaíochais, i.e. riail 
fhorlámhach a thabhairt isteach fad is a chuirtear i gcéill gur ann fós do thoghcháin 
dhaonlathacha. Dá bhri sin, cuireann an Rapóirtéir i bhfáth go láidir nach é amháin go bhfuil 
sé ábhartha do réimse na gceart bunúsach go ndéanfaí na meáin atá faoi anáil an stáit, an 
fhuathchaint agus an bhréagaisnéis a chomhrac, ach gur toisc bhunúsach é freisin ó thaobh 
chosaint an smachta reachta agus an daonlathais in AE de.

Saoirse agus iolrachas na meán

Tá saoirse agus iolrachas na meán fréamhaithe sa cheart bunúsach chun tuairimí a nochtadh 
agus faisnéis a fháil, a chumhdaítear in Airteagal 11 de Chairt um Chearta Bunúsacha an 
Aontais Eorpaigh, in Airteagal 10 de CECD agus in Airteagal 19 den Chúnant Idirnáisiúnta ar 
Chearta Sibhialta agus Polaitiúla. In ainneoin na gcoimircí sin, níos mó ná riamh, tá an 
iriseoireacht faoi bhagairt. Cé go bhfuil rochtain ar inneachar ag níos mó daoine aonair ná mar 
a bhí riamh, is minic a chuireann an deighilt pholaitiúil agus an t-athrú teicneolaíochta bac ar 
chumas iriseoirí tuairisciú oscailte a dhéanamh ar ábhair atá i mbéal an phobail. Mar a áitíodh 
sa tuarascáil ó Freedom House le deireanas maidir le saoirse na meán, cé go bhfuil na bagairtí 
ar shaoirse na meán domhanda ina bhfíorbhagairtí agus ina n-údair imní iontu féin, is é an 
tionchar atá acu ar staid an daonlathais a fhágann gur bagairtí fíorchontúirteacha iad.’31 

Mar gheall ar phaindéim COVID-19, is contúirtí na bagairtí atá ann cheana ar shaoirse na 
meán32, agus tá tábhacht na meán agus rochtain ar fhaisnéis fhíoraithe tugtha chun tosaigh aici 
freisin. Is léir gur príomhfhoinse faisnéise inchreidte, tarrthála iad na meáin shaora agus 
neamhspleácha agus go bhfuil cruthaithe ag an iriseoireacht ghairmiúil gur seirbhís 
ríthábhachtach í le linn éigeandáil sláinte poiblí. 

Sa chomhthéacs sin, is thar a bheith suntasach an ráiteas a rinne na Tuairisceoirí gan 
Teorainneacha le déanaí, inar sonraíodh go mbeadh na deich mbliana atá amach romhainn 

31 Freedom House, Freedom and the Media 2019; 
32 Tuairisceoirí gan Teorainneacha (RSF), Innéacs Domhanda de Shaoirse an Phreasa, 2020, Entering a decisive 
decade for journalism, exacerbated by coronavirus, 
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ríthábhachtach chun caomhnú shaoirse na meán agus todhchaí na hiriseoireachta a áirithiú.33 
Dá bhrí sin, na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag na Ballstáit agus ag an Aontas féin chun 
timpeallacht meán iolrach, neamhspleách agus shaor, atá saor ó fhuathchaint agus ó 
bhréagaisnéis a choimirciú agus a chur chun cinn, ní hé amháin go bhfuil siad bunriachtanach 
ar na saolta seo chun an ceart chun saoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, chun 
an ceart sin a ráthú, ach tá siad bunriachtanach freisin chun na stáit dhaonlathacha atá faoi 
rialú an smachta reachta a chosaint.

Tá an Rapóirtéir den tuairim gurb é ceann de na bagairtí is mó ar an neamhspleáchas 
eagarthóireachta i líon méadaitheach tíortha ar fud an domhain ná na meáin atá faoi anáil an 
stáit, cineál de smacht meán a bhaintear amach trí chéimeanna córasacha ag rialtais agus ag 
grúpaí leasmhara cumhachtacha.34 I dtaca leis sin, cuireann sí in iúl gur geal léi go mór go 
bhfuil sé de rún ag an gCOIMISIÚN caibidil shonrach maidir le faireachán ar shaoirse agus 
iolrachas na meán a áireamh ina Thuarascáil Bhliantúil ar Staid an Smachta Reachta laistigh 
de AE; I gcomhthéacs thionchar phaindéim COVID-19 ar shaoirse na meán, tugann an 
Rapóirtéir dá haire gur nochtadh tuilleadh laigí sistéamacha i roinnt tíortha mar gheall ar an 
ngéarchéim, agus is saoth léi gur bhain roinnt rialtas úsáid as an gcás mar dheis chun dlíthe 
agus srianta éigeandála a chur chun feidhme a chuireann bac ar chumas iriseoirí an pobal a 
chur ar an eolas agus iad siúd atá i gceannas a thabhairt chun cuntais.

Neamhspleáchas polaitiúil na meán 

I gcomhthéacs go bhfuil an imní faoin easpa neamhspleáchais i mbainistiú agus cistiú na 
meán seirbhíse poiblí ag dul i méad i gcónaí, leagann an Rapóirtéir béim ar an ngá atá le creat 
dlíthiúil chun maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmiú soláthraithe meán seirbhíse poiblí. Ba 
cheart a áireamh leis sin seiceálacha i dtaobh cé acu a dhéanann siad nó nach ndéanann siad 
na critéir maidir le bainistiú stuama agus maoiniú tascbhunaithe a chomhlíonadh, agus cibé an 
gcomhlíonann a gcuid seirbhísí ionchais iriseoireachta macánta, cothroime agus eiticiúla. Is 
saoth leis an Rapóirtéir gur sampla de bholscaireacht páirtí pholaitiúil aonair gurb ea an 
craolachán poiblí i roinnt Ballstát, atá lán d’fhuathchaint agus de dhioscúrsa claonpháirteach, 
atá ar son an Rialtais, a fhágann go ndéantar grúpaí freasúra agus mionlaigh a eisiamh ón 
tsochaí agus foréigean a ghríosú fiú. Ba cheart go mbeadh na meáin seirbhíse poiblí 
neamhspleách ar chur isteach polaitiúil mar gheall ar a ról nach féidir déanamh dá uireasa, 
agus ba cheart do rialtais na mBallstát staonadh ó aon iarrachtaí ar iad a rialú. 

Cosaint iriseoirí 

Measann an Rapóirtéir go bhfuil sábháilteacht iriseoirí agus an comhrac i gcoinne na saoirse ó 
phionós i gcás coireanna a dhéantar ina gcoinne bunriachtanach chun an ceart bunúsach chun 
tuairimí a nochtadh, chun an ceart sin a ráthú. Níos mó agus níos mó, tá an obair a dhéanann 
iriseoirí agus pearsanra na meán faoi bhrat neamhshláine agus eagla. I gconclúidí Thuarascáil 
Bhliantúil 2020 ó Ardán Chomhairle na hEorpa chun Iriseoireacht agus Sábháilteacht Iriseoirí 
a Chosaint, tarraingíodh aird ar threocht leanúnach agus scanrúil foréigin agus imeaglaithe i 
gcoinne iriseoirí le blianta beaga anuas. Dá bhrí sin, tá sé bunriachtanach i gcónaí go 

33 Tuairisceoirí gan Teorainneacha (RSF), Innéacs Domhanda de Shaoirse an Phreasa, 2020, Entering a decisive 
decade for journalism, exacerbated by coronavirus, 
34 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report, 
Páras 
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dtabharfadh an tAontas agus a Bhallstáit tús áite do chosaint iriseoirí, agus go dtarraingeoidís 
ar an uile acmhainn chun saoirse ó phionós i gcás coireanna a bhaineann leis an iriseoireacht a 
sheachaint, agus an ESCE ag tuairisciú go bhfuil an tsaoirse ó phionós fós i réim agus níos lú 
ná 15 % de dhúnmharuithe iriseoirí réitithe. 

Is beag creat sonrach dlíthiúil nó beartais atá ann fós lena gcosnaítear iriseoirí agus oibrithe na 
meán ar fhoréigean, ar bhagairtí agus ar imeaglú is féidir a shainaithint ar an leibhéal 
náisiúnta i mBallstáit AE. Dá bhrí sin, tá an gá atá le cosaint éifeachtach i bhfad níos práinní. 
Sa chomhthéacs sin, athdhearbhaíonn an Rapóirtéir freisin iarraidh Pharlaimint na hEorpa ar 
an gCoimisiún tograí a thíolacadh chun cosc a chur le ‘Cásanna Dlí Straitéiseacha i gCoinne 
na Rannpháirtíochta Poiblí’ chun na meáin neamhspleácha a chosaint ar chásanna dlí 
cráiteacha a bhfuil sé mar aidhm leo iad a chur ina dtost nó a imeaglú in AE. 

Brú airgeadais agus eacnamaíoch 

Cuireann an Rapóirtéir i bhfáth go bhfuil staid na hiriseoireachta neamhspleáiche, ar a bhfuil 
brú airgeadais agus eacnamaíoch mar gheall ar an ngéarchéim eacnamaíoch agus ar an 
suaitheadh teicneolaíochta leanúnach, níos measa fós mar gheall ar thionchar millteach 
sóisialta agus eacnamaíoch COVID-19 ar earnáil na meán. Tá brú airgeadais fós ar cheann de 
na príomhchúiseanna leis na meáin atá faoi anáil an stáit. Léiríonn treochtaí go bhfuil 
neamhspleáchas na meán atá lagaithe agus meathlú i gcaighdeáin ghairmiúla iriseoireachta 
fite fuaite le brú eacnamaíoch méadaithe.35 Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh dálaí oibre 
forbhásacha brú míchuí a chur ar iriseoirí agus ar ghníomhaithe eile sna meáin chun imeacht ó 
eitic agus caighdeáin iriseoireachta a bhfuil glacadh leo.36 Sa chomhthéacs sin, tá an 
Rapóirtéir den tuairim go bhfuil sé ríthábhachtach ciste Eorpach buan don iriseoireacht 
neamhspleách a bhunú faoi chuimsiú an chéad CAI eile (2021-2027), arna athdhréachtú tar 
éis ghéarchéim COVID-19. 

An fhuathchaint

In ainneoin a uileláithrí atá an fhuathchaint sa timpeallacht as líne agus sa timpeallacht ar líne, 
agus tar éis go mbaintear úsáid fhorleathan as an téarma i réimse an dlí, sa réimse déanta 
beartas agus sa réimse acadúil, tá díospóireacht fós ar siúl maidir lena raon feidhme agus 
maidir leis an gcaoi ar cheart dul i ngleic léi. Tá an Rapóirtéir den tuairim, sa mhéid go bhfuil 
gá le creat rialála chun an fhuathchaint a chomhrac, gur cheart go mbeadh an creat sin 
iomlánaíoch, mar aon lena bheith difreáilte go straitéiseach, chun an fhuathchaint a chomhrac 
go héifeachtach.37 Ní mór an creat rialála a chomhlánú freisin le creat le haghaidh 
gníomhaíocht neamhdhlíthiúil. Iarrann an Rapóirtéir go láidir ar na Ballstáit athuair an 
fhuathchoireacht, an fhuathchaint agus uisce a bheith á tharraingt ar a muileann féin ag 
polaiteoirí agus ag oifigigh phoiblí ar gach leibhéal agus ar gach cineál meán a cháineadh 
agus smachtbhannaí a fhorchur orthu. Cuireann sí i bhfios go láidir freisin go bhféadfadh sé 
gur díobháilí ionsaithe agus ciapadh ar líne mar gheall ar an tsaoirse ó phionós atá ina crá ar 
idirghníomhaíochtaí sa réimse digiteach. Cuireann an Rapóirtéir i bhfáth freisin a 
ríthábhachtaí atá sé ról atá ag na meáin agus ag ardáin na meán sóisialta i scaipeadh na 
fuathchainte a mheas. Cé gurb eol di gur cáineadh roinnt tionscnaimh reachtacha ar an 

35 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report. 
36 FRA. 2016. Foréigean, bagairtí agus brú i gcoinne iriseoirí agus gníomhaithe eile sna meáin in AE. 
37 Tarlach McGonagle, The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges, 
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leibhéal náisiúnta toisc nár cuireadh san áireamh go leormhaith iontu an tsaoirse tuairimí a 
nochtadh agus an fhuathchaint á comhrac,38 cuireann an Rapóirtéir i bhfios go láidir gur gá 
aird ar leith a thabhairt ar an teannas idir an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh a bhfuil údar léi 
agus ceadmhacht gan údar na fuathchainte.

An Bhréagaisnéis 

Sainaithníodh gur mórdhúshlán don Eoraip é saoránaigh a bheith nochta sa timpeallacht 
dhigiteach don rud a ndéanann saineolaithe áirithe cur síos air mar ‘neamhord faisnéise’ 
leathan, inarb ann don mhífhaisnéis, don drochfhaisnéis agus don bhréagaisnéis i dteannta a 
chéile,39 a bhfuil tionchar díobhálach aige ar luachanna Eorpacha, ar chórais dhaonlathacha 
agus ar shláine toghchán.40 Mar gheall ar nádúr ilghnéitheach na bréagaisnéise ar líne, 
cuimsíonn na hiarrachtaí ar í a chomhrac cineálacha éagsúla freagairtí, gníomhaithe agus 
cuspóirí. Tugann an Rapóirtéir dá haire an ról ag an gCoimisiún i ndáil le maoirseacht a 
dhéanamh ar ullmhú Cóid Cleachtais ‘féinrialála’ deonach maidir leis an mBréagaisnéis, agus 
is geal léi an tionscnamh ón gCoimisiún chun Plean Gníomhaíochta um Dhaonlathas Eorpach 
a thíolacadh arb é is aidhm dó, i measc nithe eile, an bhréagaisnéis a chomhrac. Sa 
chomhthéacs sin, meabhraíonn an Rapóirtéir nach ardáin éighníomhacha amháin iad ardáin na 
meán sóisialta, agus cuireann sí i bhfios go láidir an ról méadaitheach atá acu i ndáil le 
fógraíocht atá bunaithe ar algartaim agus foilsiú inneachair a thabhairt isteach, agus fós 
cuireann sí in iúl gur cheart an ról sin a léiriú agus a shainiú níos fearr sa réimse rialála. Tá an 
Rapóirtéir den tuairim nach mór go mbeadh tionscnaimh chun an bhréagaisnéis a chomhrac 
go hiomlán i gcomhréir leis an gceart chun tuairimí a nochtadh agus leis na cearta eile a 
ráthaítear leis an dlí idirnáisiúnta agus réigiúnach um chearta an duine,41 agus freisin nach 
mór do rialtais na mBallstát a áirithiú go mbeidh bearta chun an bhréagaisnéis a chomhrac 
riachtanach, comhréireach agus faoi réir maoirseacht rialta,42 go háirithe i gcomhthéacs chur i 
gcoinne na bréagaisnéise faoi COVID-19. 

38 Amélie Heldt, Reading between the Lines and the Numbers: An Analysis of the First NetzDG Reports, 
Athbhreithniú ar Bheartas Idirlín 8(2), 2019.
39 Claire Wardle agus Hossein Derakhshan, Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for 
research and policy making, tuarascáil ó Chomhairle na hEorpa, DGI (2017)09, lch. 20.
40 Roberto Viola, 2019. Online Disinformation: A Major Challenge for Europe, sa Choimisiún Eorpach, An 
Margadh Aonair Digiteach. An Bhruiséil: An Coimisiún Eorpach. 
41 UNESCO. 2019. Elections and media in digital times, Eagrán In Fócas na dTreochtaí Domhanda maidir le 
Saoirse Tuairimíochta agus Forbairt na Meán, Páras.
42 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/press-freedom-must-not-be-undermined-by-measures-to-counter-
disinformation-about-covid-19 
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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 mheas, chun bréagaisnéis agus mífhaisnéis a chomhrac, iontaobhas sna meáin a 
athbhunú agus cur i gcoinne bagairtí ar an daonlathas, go bhfuil gá le straitéis 
chuimsitheach AE maidir le litearthacht meán agus faisnéise, a fhorbrófar i gcomhar leis 
na Ballstáit agus le heagraíochtaí na sochaí sibhialta, agus lena ndíreofar ar gach duine 
in AE a chumhachtú chun foinsí nuachta a shainaithint agus measúnú criticiúil a 
dhéanamh ar inneachar na meán, an difríocht atá idir ábhar eagarthóireachta agus ábhar 
tráchtála a thuiscint, agus an difríocht atá idir tuairimí agus fíorais a aithint; á 
chreidiúint go bhfuil ríthábhacht leis na meáin agus le heagraíochtaí na sochaí sibhialta 
chun litearthacht sna meáin a chothú agus cabhrú le scaipeadh na fuathchainte a chosc;

2. á chur i bhfáth go bhfuil saoirse na meán ag meathlú go mear ar fud na hEorpa le deich 
mbliana anuas, agus dúshláin os a gcomhair á dtabhairt chun suntais i gcásanna cúirte, i 
bhfiosrúcháin oifigiúla agus i dtuarascálacha ó institiúidí AE agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha; á chreidiúint, bíodh is gur féidir le réimse de thosca dlíthiúla, 
polaitiúla agus eacnamaíocha a bheith ina siocair leis an meathlú, ní foláir d’institiúidí 
AE cearta bunúsacha shaoirse agus iolrachas na meán a urramú agus a chosaint mar 
cholún bunriachtanach den daonlathas a chumhdaítear i gCairt um Chearta Bunúsacha 
an Aontais Eorpaigh;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an Ballstáit dlús a chur lena n-iarrachtaí chun dul i 
ngleic leis an mbréagaisnéis agus an mhífhaisnéis – a bhfuil mar aidhm leis an bonn a 
bhaint ón iontaobhas atá i mboinn dhaonlathacha na hEorpa – iad a shainaithint mar 
bhagairt ar an Aontas Eorpach agus a Bhallstáit, agus méadú leormhaith ar acmhainní 
airgeadais agus pearsanra a mholadh chun an feiniméan sin a chomhrac;

4. á chur in iúl gur geal léi seoladh na Faireachlainne Eorpaí um na Meáin Dhigiteacha le 
déanaí, ardán atá dírithe ar chabhrú le seiceálaithe fíricí agus taighdeoirí dul i mbun 
líonrú agus faisnéis a chur ar fáil do chleachtóirí na meán, do mhúinteoirí agus do 
dhaoine chun cabhrú leo tuiscint níos fearr a fháil ar an mbréagnuacht; á chur in iúl go 
bhfuil sí muiníneach go gcabhróidh an fhaireachlann le dea-chleachtais a bhailiú agus 
cláir litearthachta sna meáin a chur in oiriúint de réir na dtorthaí is déanaí; á iarraidh go 
ndéanfar faisnéis a bhaineann le sábháilteacht phoiblí a chur i láthair ar bhealach atá 
soiléir agus simplí, lena n-áirítear i bhformáidí inrochtana agus inúsáidte do dhaoine 
faoi mhíchumas;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, le tíortha is 
iarrthóirí agus le heagraíochtaí na sochaí sibhialta chun curaclaim a fhorbairt maidir le 
faisnéis, le litearthacht sna meáin agus litearthacht sonraí, agus le feasacht algartamach, 
agus teagmháil a dhéanamh le gach duine atá ina gcónaí sna tíortha sin trí oideachas 
foirmiúil, seachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, agus trí fhoghlaim ar feadh an tsaoil; á 
mheas gur cheart go mbeadh rochtain ag iriseoirí ar oiliúint leormhaith agus gur féidir é 
sin a bhaint amach trí oiliúint sa láthair oibre agus trí oiliúint a thairgeann scoileanna 
iriseoireachta araon; á chreidiúint gur féidir leis an bPlean Gníomhaíochta don 
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Oideachas Digiteach ról a bheith aige ó thaobh na dtionscnamh sin a éascú de, fad is go 
n-áirítear litearthacht sna meáin i measc a thosaíochtaí;

6. á iarraidh go ndéanfaí litearthacht sna meáin a chuíchóiriú agus a chomhtháthú i gcláir 
eile AE lena dtacaítear leis an oideachas agus leis na meáin mar uirlis don chuimsiú 
agus go spreagfaí daoine chun smaointeoireacht chriticiúil a fhorbairt;

7. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé iolrachas sna meáin ar líne agus as líne a áirithiú, atá 
faoi bhagairt thromchúiseach faoi láthair i ngeall ar chomhchruinniú iomarcach 
d’úinéireacht na meán, agus á chur i bhfios, mar thoradh air sin, go bhféadfadh sé go 
mbeadh gníomhaithe ceannasacha in earnáil na meán agus úsáid á baint acu as faisnéis 
ar mhaithe le cuspóirí polaitiúla, sóisialta agus tráchtála a shaothrú agus a bheadh ina 
mbagairt ar an iomaíocht dhaonlathach, lena n-áirítear ar an leibhéal áitiúil agus 
réigiúnach; á iarraidh go mbeadh machaire comhréidh agus soiléireacht dhlíthiúil ann 
chun cáilíocht, éagsúlacht agus iontaofacht na faisnéise a bhfuil fáil air a áirithiú agus á 
aithint go bhfuil sé de dhualgas agus d’oibleagáid dhearfach araon ar na húdaráis 
phoiblí staonadh ó shrian a chur ar an tsaoirse tuairimí a nochtadh agus creat dlíthiúil 
agus beartais a ghlacadh lena gcothófar an fhorbairt ar na meáin a bheidh saor agus 
iolraíoch; á mheabhrú an gá atá le faisnéis thrédhearcach a mhéid a bhaineann le 
húinéireacht na meán agus a foinsí cistithe agus á athdhearbhú gur cheart go mbeadh an 
fhaisnéis sin so-inrochtana don phobal i gcoitinne chun iontaobhas sna meáin a chothú;

8. á chur i bhfios go láidir gur minic le gairmithe agus ealaíontóirí a bheith ag obair i 
ndálaí forbhásacha a mhéid a bhaineann lena gconarthaí, tuarastail agus ráthaíochtaí 
sóisialta, lena gcuirtear i mbaol a gcumas oibriú go héifeachtach agus lena gcuirtear bac 
ar iolrachas agus saoirse na meán ar an gcaoi sin; á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú go 
dlúth leis na Ballstáit chun stádas agus dálaí oibre na n-ealaíontóirí a fheabhsú;

9. á chur i bhfios go láidir gurb é a dearcadh go bhfuil cumhdach meán neamh-
idirdhealaitheach, cuimsitheach agus cothrom bunriachtanach do shochaí shaor agus 
eolach san Eoraip; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit réimse meán a chur 
chun cinn a bheidh cuimsitheach agus ina n-urramófar comhionannas inscne, ina 
mbeidh poist chruthaitheacha agus chinnteoireachta ag daoine de ghrúpaí mionlaigh, 
imircigh agus dídeanaithe, mar aon le daoine ar de phobail LADTI+ iad agus ag daoine 
faoi mhíchumas, agus go dtacófar le tionscadail meán a bheidh ilteangach agus saor ó 
bhacainní, lena rannchuideofaí le laghdú a dhéanamh ar steiréitíopaí sna meáin;

10. á mheas gur cheart, sa chomhrac i gcoinne na bréagaisnéise agus na mífhaisnéise, go 
mbeadh croíphrionsabail na rochtana ar fhaisnéis agus thar aon ní eile, ar an tsaoirse 
tuairimí a nochtadh, lena n-áirítear saoirse ealaíne, i réim i gcónaí i measc chúlra an 
chruinnis, an neamhspleáchais, na cothroime, na rúndachta, na daonnachta, na 
cuntasachta agus na trédhearcachta; á chur in iúl gur cúis bhuartha di na cásanna ina 
bhfuil rialtais ag baint an bhoinn ó shaoirse na meán, lena n-áirítear saoirse ealaíne, faoi 
scáth an chomhraic i gcoinne na bréagaisnéise; ag aithint an chirt chun saoirse ealaíne 
agus an gá atá ann leis sin a thabhairt chun suntais i gcomhthéacs chreat níos leithne na 
saoirsí bunúsacha agus na saoirse tuairimí a nochtadh; á chur i bhfios go láidir an gá atá 
leis an tsaoirse tuairimí ealaíonta a nochtadh a áireamh i measc chuspóirí sonracha 
Eoraip na Cruthaitheachta 2021-2027;



RR\1217275GA.docx 33/39 PE652.307v02-00

GA

11. á mheas nach foláir d’aon sásra de chuid AE sa todhchaí maidir leis an daonlathas, an 
smacht reachta agus cearta bunúsacha saoirse na meán a chumhdach, lena n-áirítear 
saoirse ealaíne, mar cholún bunriachtanach na gcóras daonlathach;

12. á mheabhrú gur dlúthchuid d’aon daonlathas iad na meáin atá neamhspleách, 
neamhchlaonta, gairmiúil agus freagrach, a bhfuil mar aidhm leo eolas a chur ar fáil 
agus díospóireacht a spreagadh; á thabhairt chun suntais go bhfuil freagracht 
thábhachtach ar na meáin náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla agus go háirithe ar mheáin 
na seirbhíse poiblí freastal a dhéanamh ar leas an phobail agus léiriú leormhaith a 
thabhairt ar éagsúlacht chultúrtha, theangeolaíoch, shóisialta agus pholaitiúil ár 
sochaithe agus an pobal a chur ar an eolas go forleathan faoi gach ábhar is ábhartha dá 
ngnáthshaol laethúil, lena n-áirítear faisnéis neamhspleách agus oibiachtúil maidir le 
beartais agus gnóthaí AE; á chur in iúl go bhfuil tugtha faoi deara aici nach ndearnadh 
an éagsúlacht sin a léiriú go leormhaith i roinnt Ballstát agus nach bhfuil faisnéis 
leormhaith agus oibiachtúil á cur ar fáil ag na meáin maidir le beartais AE; á áitiú go 
bhfuil gá leis an gcás sin a réiteach;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus le heagraíochtaí na 
sochaí sibhialta straitéis earnáilsonrach chuimsitheach a fhorbairt lena n-áiritheofar 
rochtain chothrom ar fhoinsí iontaofa faisnéise, agus tacaíocht chun na meáin 
neamhspleácha agus an iriseoireacht ardcháilíochta a neartú, lena n-áirítear trí 
éiceachórais nuachta áitiúla a athbheochan; á chur i bhfáth go rannchuideoidh an 
straitéis sin le dul i ngleic go héifeachtach le scaipeadh na bréagaisnéise agus na 
mífhaisnéise, lena n-áirítear le linn feachtais toghchán;

14. á thabhairt chun suntais gur leas poiblí ríthábhachtach atá sna meáin nuachta lena ligtear 
do dhaoine cinntí eolacha a dhéanamh; á chur i bhfáth, dá bhrí sin, a ríthábhachtaí atá 
rochtain ar fhaisnéis agus ar iriseoireacht ardcháilíochta don daonlathas; á athdhearbhú 
a thábhachtaí atá sé an chosaint ar iriseoirí agus foinsí iriseoireachta a áirithiú; á iarraidh 
ar an gCoimisiún staidéir agus cúrsaí ar iriseoireacht neamhspleách a áireamh i 
dtionscadail agus cláir iomchuí a fhaigheann maoiniú ó AE;

15. á mheas go ndéanann idirghabhálacha stáit nó brú tráchtála an bonn a bhaint ón 
iriseoireacht neamhshrianta agus ón díospóireacht dhaonlathach; á chur in iúl go bhfuil 
sí den tuairim go bhfuil tábhacht freisin le saoirse na meán a dhaingniú agus, faoi 
choinníollacha áirithe, freagracht eagarthóireachta a ghlacadh ó thaobh faisnéis a 
sholáthar ar ardáin mhórscála de a fhoilsíonn nó a chraolann nuacht agus cláir go 
díreach nó trí úsáideoirí; á chur i bhfáth go bhfuil gá le comhar níos fearr a bheith ann 
idir na húdaráis agus ardáin ar líne chun dul i ngleic leis an bhfuathchaint; á mheabhrú 
gur dréachtaíodh rialacha le Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc chun aghaidh a 
thabhairt ar shaincheist na fuathchainte, an chosaint do mhionaosaigh, neamhspleáchas 
rialtóirí náisiúnta na meán, trédhearcacht, oibleagáidí maidir le litearthacht na meán 
agus fógraí a chur; á mheabhrú gur cheart go mbeadh cur chun feidhme na treorach agus 
an comhlíonadh ina leith trédhearcach, faoi réir meastóireachta agus a bheith mar aidhm 
leis saoirse leanúnach na meán a áirithiú san fhadtéarma;

16. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di an staid i roinnt Ballstát inar tugadh dlíthe maidir 
leis na meáin isteach lenar lamháladh do chur isteach polaitiúil ar bhonn níos mó, inar 
cuireadh d’iallach ar na meáin phoiblí agus phríobháideacha prionsabal na 
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neamhchlaontachta a thréigean mar thoradh air, rud a dtacaítear leis, inter alia, san 
fhianaise ó Innéacs Domhanda de Shaoirse an Phreasa 2020 de chuid na dTuairisceoirí 
gan Teorainneacha;

17. á iarraidh ar an Ballstáit go ndéanfar cosaint níos fearr ar shábháilteacht phearsanta na 
n-iriseoirí agus go háirithe iriseoirí iniúchacha a áirithiú; á chur i bhfáth gur cuid 
riachtanach d’iriseoireacht iniúchach é an sceithireacht; á áitiú nach foláir d’iriseoirí, 
agus iad ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail, a bheith faoi réir cosaint dhlíthiúil 
seachas ionchúiseamh dleathach; á chur i bhfáth go ndéantar an tsaoirse tuairimí a 
nochtadh a chur i mbaol le gníomhartha imeaglaithe ionsaithe, lena n-áirítear 
cibearbhulaíocht i gcoinne iriseoirí; ag cur béim ar an tábhacht ar leith a bhaineann le 
foinsí iriseoireachta a chosaint; á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go soláthróidh a 
gcreataí dlíthiúla agus cleachtais forfheidhmithe dlí tacaíocht, cosaint agus cúnamh 
d’iriseoirí agus do ghairmithe na meán; á athdhearbhú a hiarrata ar an gCoimisiún treoir 
frith-SLAPP (cás dlí straitéiseach i gcoinne rannpháirtíocht phoiblí) a mholadh;

18. á iarraidh ar na Ballstáit agus ar eagraíochtaí na meán a ráthú gur féidir le hiriseoirí a 
gcuid oibre a dhéanamh de réir na gcaighdeán is airde trí luach saothair cóir, dálaí 
maithe oibre, an chosaint ar fhoinsí iriseoireachta, tacaíocht eagarthóireachta do 
thaighde iriseoireachta agus eagarthóireacht neamhspleách a áirithiú, le hoiliúint 
ardcháilíochta leanúnach do ghairmithe conarthacha agus do shaorghairmithe na meán 
araon mar réamhriachtanais do thuairisciú atá cothrom agus fíorasbhunaithe;

19. á iarraidh ar an gCoimisiún a thacaíocht dhíreach agus indíreach d’iriseoireacht 
ardcháilíochta agus d’eagraíochtaí neamhspleácha na meán a mhéadú trí phrionsabal an 
fheidhmithe neamhspleách a áirithiú; á chur i bhfios go raibh na meáin ag dul i ngleic le 
cliseadh córasach margaidh lenar cuireadh bac ar inbhuanaitheacht na hiriseoireachta 
ardcháilíochta, go háirithe i margaí beaga, lena n-áirítear margaí áitiúla agus 
réigiúnacha na meán, i bhfad roimh ghéarchéim COVID-19; á chreidiúint gur cheart go 
mbeadh tacaíocht bhreise a thugtar le linn ghéarchéim COVID-19 dírithe ar earnáil na 
meán ó rud é gur cuid ríthábhachtach í an rochtain ar fhaisnéis sa chomhrac i gcoinne na 
paindéime;

20. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach an timpeallacht cheart agus machaire comhréidh a 
chruthú chun maolú a dhéanamh ar éifeachtaí suaiteacha shamhail ghnó na n-ardán 
ceannasach ar líne, rud a rannchuidigh le lucht léitheoireachta agus leis an bhfógraíocht 
aistriú chuig ardáin ar líne den chuid is mó; á chur i bhfáth go bhfuil an fhógraíocht ar 
an idirlíon ag éirí níos micri-spriocdhírithe agus go bhfuil an t-ioncam a ghintear léi ag 
méadú ar bhonn leanúnach, a théann chun sochair do na hardáin ar líne den chuid is mó, 
rud a chiallaíonn nach foláir do sheirbhísí na meán tairiscintí nua agus nuálacha a chur 
ar fáil; á thabhairt chun suntais go mbeadh i gceist leis an gcreat ceart, inter alia, déileáil 
leis an timpeallacht ar líne ar an mbealach céanna le mar a dhéileálfaí leis an 
timpeallacht as líne, lena n-áirítear i ndáil le fógraíocht agus cánachas; á chur i bhfáth a 
thábhachtaí atá sé nuashonrú a dhéanamh ar dhlí iomaíochta AE maidir leis an margadh 
digiteach agus á thabhairt chun suntais an gá atá le freagrachtaí a mhéadú agus 
nuashonrú a dhéanamh ar an gcreat dliteanais i gcás ardáin ar líne; á mheas nach foláir 
do na hardáin ar líne ina gcáil mar gheatóirí, déanamh deimhin de go mbeidh rochtain 
éasca ar inneachar iontaofa agus ardcháilíochta na meán agus nach mbainfear óna 
bhonn; á chreidiúint gur cheart go mbeadh na bearta a dhéanfaidh na hardáin sin a 



RR\1217275GA.docx 35/39 PE652.307v02-00

GA

bheith curtha in oiriúint do na margaí ábhartha, lena n-urramaítear dlíthe náisiúnta 
teanga agus teangacha réigiúnacha; á chur i bhfáth, áfach, gur cheart d’oibleagáidí nua a 
bheith comhréireach agus gur cheart go gcuirfí an sciar den mhargadh agus acmhainn 
airgeadais na soláthraithe ábhartha san áireamh ina gcur chun feidhme praiticiúil chun 
cabhrú le machaire comhréidh a bheith ann agus iomaíocht a chur chun cinn in ionad é a 
shrianadh;

21. á thabhairt chun suntais gur struchtúir lárnacha iad eagraíochtaí áitiúla agus pobail na 
meán chun faisnéis agus fíorais a bhaineann le himeachtaí ealaíonta agus cultúrtha 
áitiúla agus mionlaigh a chur chun cinn, a léiriú agus a scaipeadh; á mheas gur uirlis 
thábhachtach iad chun iolrachas sna meáin agus timpeallacht ilchultúrtha a choimeád 
san Eoraip; á mheas gur cheart go n-áireofaí soláthraithe poiblí na meán mar 
gheallsealbhóirí i gcláir AE atá tiomanta d’iriseoireacht agus do litearthacht sna meáin a 
chur chun cinn, agus á iarraidh ar na Ballstáit tacaíocht leormhaith a thabhairt dóibh, 
lena n-áirithítear go ndéanfaidh siad a róil oideachasúla agus cultúrtha a chur i gcrích;

22. á aithint gurb é an t-idirlíon an fhoinse nua dhigiteach choiteann faisnéise, lena dtugtar 
deiseanna nua do dhaoine a bheith rannpháirteach, idirphlé a dhéanamh, tuairimí a 
chruthú agus faisnéis a roinnt; á thabhairt chun suntais go bhfuil iarmhairtí suntasacha 
ag cinntí a dhéanann ardáin na meán – e.g. a mhéid a bhaineann lena gcaighdeáin 
chomhphobail nó algartaim mholta – i gcás fheidhmiú na saoirse tuairimí a nochtadh, an 
ceart chun faisnéis neamhchlaonta a fháil, shaoirse na meán, an iolrachais agus an 
daonlathais; á iarraidh ar AE coimircí a áirithiú chun go ndéanfaidh ardáin cearta 
bunúsacha agus saoirse cainte a urramú;

23. á chur i bhfáth nach foláir do na Ballstáit a ráthú go mbeidh seirbhís phoiblí na meán 
saor ó chinsireacht agus tionchar polaitiúil, ós rud é go bhfuil sé de dhualgas uirthi a 
bheith iolraíoch agus an pobal a choinneáil ar an eolas, agus éagsúlacht chultúrtha agus 
pholaitiúil á léiriú ag an am céanna; ag tathant ar rialtais na mBallstát gan cur isteach ar 
chinntí eagarthóireachta;

24. á mheabhrú conclúidí 2018 ón gComhairle maidir leis an inneachar Eorpach sa 
gheilleagar digiteach a neartú, lena n-aithnítear ábharthacht an inneachair arna ghiniúint 
ag na meáin, ‘mar aon le hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha eile’ a bheith mar 
‘cholúin ríthábhachtacha d’fhorbairt shóisialta agus eacnamaíoch na hEorpa’.
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