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Tuarascáil A9-0001/2021
Gilles Lebreton
maidir leis an intleacht shaorga: ceisteanna i ndáil le léirmhíniú agus cur i bhfeidhm an dlí 
idirnáisiúnta a mhéid a dhéantar difear do AE i réimse na n-úsáidí sibhialta agus míleata agus 
an údaráis stáit lasmuigh de raon feidhme an cheartais choiriúil(2020/2013(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 72

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

72. ag tabhairt dá haire, mar gheall ar 
theicneolaíochtaí IS áirithe, gur féidir 
próiseáil faisnéise agus gníomhaíocht a 
uathoibriú ar scála nach bhfacthas riamh 
roimhe seo, amhail i gcás ollfhaireachais 
sna réimsí sibhialta agus míleata, rud ar 
bagairt é do chearta bunúsacha agus lena 
réitítear an bealach do chur isteach 
neamhdhleathach ar cheannasacht 
náisiúnta; á iarraidh go ndéanfar 
grinnscrúdú ar ghníomhaíochtaí 
ollfhaireachais faoi dhlínse an dlí 
idirnáisiúnta agus faoi chaighdeáin 
forfheidhmithe idirnáisiúnta; á chur in iúl, 
maidir le roinnt feidhmchlár scórála 
sóisialta atá forbartha, gur cúis mhór 
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bhuartha di iad ós rud é go bhfuil siad an-
chontúirteach do chearta bunúsacha a 
bheith á n-urramú; á iarraidh go gcuirfí 
toirmeasc sainráite ar úsáid scórála 
sóisialta ar mhórscála ag údaráis phoiblí 
chun cearta saoránach a shrianadh; á 
iarraidh go bhfeabhsófaí cuntasacht na 
ngníomhaithe príobháideacha faoin dlí 
idirnáisiúnta, i bhfianaise cheannas 
cinnteoireachta agus rialaithe gníomhaithe 
príobháideacha áirithe maidir le forbairt na 
dteicneolaíochtaí sin; á iarraidh, sa 
chomhthéacs sin, ar an gCoimisiún, ar an 
gComhairle agus ar na Ballstáit aird ar leith 
a thabhairt agus comhaontuithe 
idirnáisiúnta a bhaineann le cásanna 
teaghlaigh trasteorann, amhail fuadaigh 
idirnáisiúnta leanaí, á gcaibidliú, á 
dtabhairt i gcrích agus á ndaingniú acu, 
agus a áirithiú sa chomhthéacs sin go n-
úsáidfear córais IS i gcónaí faoi fhíorú 
éifeachtach daonna, agus go n-urramófaí 
an próiseas cuí laistigh den Aontas agus de 
na tíortha sin a shínigh na comhaontuithe 
sin;
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