
AD\1208168GA.docx PE650.401v02-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

2020/2012(INL)

24.6.2020

TUAIRIM
ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

le moltaí don Choimisiún maidir le creat na ngnéithe eiticiúla den intleacht 
shaorga, róbataic agus teicneolaíochtaí gaolmhara

(2020/2012(INL))

Rapóirtéir don tuairim (*): Urmas Paet

(*) Coiste comhlachaithe – Riail 57 de na Rialacha Nós Imeachta

(Tionscnamh – Riail 47 de na Rialacha Nós Imeachta)



PE650.401v02-00 2/13 AD\1208168GA.docx

GA

PA_INL



AD\1208168GA.docx 3/13 PE650.401v02-00

GA

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar an coiste 
atá freagrach:

– na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á thabhairt chun suntais go bhfuil beartais slándála agus chosanta an Aontais Eorpaigh 
agus a Bhallstát treoraithe ag na prionsabail atá cumhdaithe sa Chairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus i gCairt na Náisiúin Aontaithe, agus ag tuiscint 
chomhchoiteann ar luachanna uilechoiteanna na hurraime arb éard iad na cearta 
dosháraithe agus doshannta atá ag an duine, dínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, 
an comhionannas agus an smacht reachta; á thabhairt chun suntais go ndéantar, leis na 
hiarrachtaí uile a bhaineann leis an gcosaint laistigh de chreat an Aontais, na luachanna 
uilechoiteanna sin a urramú agus go ndéantar an tsíocháin, an tslándáil agus an dul chun 
cinn san Eoraip agus ar fud an domhain a chur chun cinn; den tuairim gur cheart úsáid 
na hintleachta saorga (IS) a bheith bunaithe ar shraith choiteann de phrionsabail eiticiúla 
ar dá réir ba cheart í a úsáid ar bhealach: freagrach, cothrom, inrianaithe, iontaofa, 
inrialaithe;

2. á chur in iúl gur geal léi gur formhuiníodh ag Cruinniú 2019 de na hArdpháirtithe 
Conarthacha i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Gnáth-Airm Áirithe 
(CCW) 11 Phrionsabal Treorach maidir le córais arm uathrialach a fhorbairt agus a 
úsáid; á chur in iúl gurb oth léi, áfach, nár thángthas ar chomhaontú maidir le hionstraim 
atá ceangailteach ó thaobh dlí de lena rialaítear airm uathrialacha mharfacha (LAWS), i 
dteannta sásra forfheidhmithe éifeachtach; á chur in iúl gur geal léi na ‘Treoirlínte Eitice 
le haghaidh Intleacht Shaorga Iontaofa’ ón nGrúpa Ardleibhéil Saineolaithe sa 
Choimisiún um an Intleacht Shaorga a foilsíodh an 9 Aibreán 2019 agus an seasamh atá 
aige ar chórais arm uathrialaitheach marfach (LAWS), agus go dtacaíonn sí leis an méid 
sin; ag tathant ar na Ballstáit straitéisí náisiúnta i dtaca le sainiú agus stádas na n-arm 
uathrialaitheach marfach (LAWS) a fhorbairt i dtreo straitéis chuimsitheach ar leibhéal 
an Aontais agus, in éineacht le hArdionadaí an Aontais/an Leas-Uachtarán de chuid an 
Choimisiúin agus an Chomhairle, an plé ar LAWS a chur chun cinn i gcreat CCW na 
Náisiún Aontaithe agus i bhfóraim ábhartha eile agus bunú norm idirnáisiúnta a chur 
chun cinn maidir leis na paraiméadair eiticiúla agus dhlíthiúla a bhaineann le córais arm 
marfach atá go hiomlán uathrialaitheach, leath-uathrialaitheach agus a oibrítear ó chian 
a fhorbairt agus a úsáid; á mheabhrú di i ndáil leis sin a rún an 12 Meán Fómhair 2018 
maidir le córais arm uathrialaitheach agus á iarraidh arís eile go ndéanfaí 
comhsheasamh maidir le córais arm uathrialaitheach marfach a fhorbairt agus a 
ghlacadh ar bhonn práinneach agus go gcuirfí toirmeasc idirnáisiúnta ar chórais arm 
uathrialaitheach marfach a fhorbairt, a tháirgeadh agus a úsáid, córais lenar féidir 
ionsaithe a dhéanamh gan rialú fónta an duine agus gan urraim do phrionsabal an “duine 
i mbun idirghabhála”, i gcomhréir leis an ráiteas ó na taighdeoirí IS is mó le rá ar 
domhan ina litir oscailte ó 2015; á chur in iúl gur geal léi an comhaontú ón gComhairle 
agus ón bParlaimint go ndéanfar airm uathrialaitheacha mharfacha ‘gan an 
fhéidearthacht a bheith ann go ndéanfadh duine rialú fónta ar chinntí roghnaithe agus 
úsáide, agus ionsaithe á ndéanamh’ a eisiamh ó ghníomhaíochtaí arna gcistiú faoin 
gCiste Eorpach Cosanta; á chreidiúint nár cheart neamhaird a thabhairt ar na gnéithe 
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eiticiúla d’úsáidí eile IS i réimse na cosanta, amhail faisnéis, faireachas agus 
taiscéalaíocht (ISR) nó cibearoibríochtaí, agus nach mór aird ar leith a thabhairt ar 
ladrainn a bheith á bhforbairt agus á n-úsáid in oibríochtaí míleata;

3. ag moladh nach mór d’aon chreat Eorpach, lena rialaítear úsáid na gcóras atá 
cumasaithe ag an intleacht shaorga (IS) i réimse na cosanta, i gcásanna comhraic agus 
neamhchomhraic araon, gach réimeas dlí is infheidhme a urramú, go háirithe an dlí 
daonnúil idirnáisiúnta agus an dlí idirnáisiúnta um chearta an duine, agus nach mór dó a 
bheith i gcomhréir le dlí, prionsabail agus luachanna an Aontais; á chur i bhfáth gur 
cheart ról domhanda a bheith ag an Aontas ó thaobh a bheith ar thús cadhnaíochta i 
dtreo creat rialála IS a bheidh inchreidte, ceangailteach agus bunaithe ar luachanna 
daonlathacha agus ar chur chuige duine-lárnaithe; á iarraidh ar an Aontas agus ar na 
Ballstáit sásraí comhpháirteacha a fhorbairt chun measúnú tapa agus críochnúil a 
dhéanamh ar na rioscaí agus na deiseanna a bhaineann go dlúth leis an intleacht shaorga 
i ndáil le cur i bhfeidhm dhlí an Aontais, a bheidh bunaithe ar dhea-chleachtais na 
mBallstát atá níos forbartha, agus foráil a dhéanamh maidir leis an gcoigeartú agus an 
forfheidhmiú is gá, agus aird á tabhairt ar na héagothromaíochtaí atá ann ó thaobh na 
mbonneagar teicniúil agus slándála ar fud an Aontais;

4. ag aithint, murab ionann agus bunáiteanna tionsclaíocha cosanta, go bhféadfadh 
nuálaíochtaí criticiúla IS teacht ó Bhallstáit bheaga, agus, dá bhrí sin, gur cheart go n-
áiritheofaí le cur chuige caighdeánaithe de chuid an Chomhbheartais Slándála agus 
Cosanta (CBSC) nach mbrúfar amach na Ballstáit bheaga agus FBManna; á chur i 
bhfáth gur féidir le sraith acmhainneachtaí coiteanna IS de chuid AE, atá ar aon dul le 
coincheapa oibriúcháin Ballstáit, na bearnaí teicniúla a líonadh a d’fhéadfadh stáit a 
fhágáil amach, ar stáit iad nach bhfuil an teicneolaíocht ábhartha, an saineolas 
tionsclaíoch ná an cumas acu córais IS a chur chun feidhme ina n-aireachtaí cosanta;

5. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go gcumhdófaí i raon feidhme geografach i ndáil 
le creat den sórt sin comhchodanna uile na hintleachta saorga, na róbataice agus 
teicneolaíochtaí gaolmhara a fhorbraítear, a imlonnaítear nó a úsáidtear san Aontas, lena 
n-áirítear i gcásanna ina bhféadfadh cuid de na teicneolaíochtaí a bheith lonnaithe 
lasmuigh den Aontas nó ina bhféadfadh sé nach mbeadh suíomh ar leith acu;

6. á chur i bhfios go láidir gur cheart na teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn nach 
gcumhdaítear faoin dlí idirnáisiúnta a mheas le prionsabal na hurraime don chine 
daonna agus le prionsabail an choinsiasa phoiblí; á chur i bhfios go láidir nach mór 
measúnú leanúnach a dhéanamh ar úsáid agus eitic na gcóras cosanta atá cumasaithe ag 
IS, ó thaobh chearta an duine de, go háirithe sábháilteacht an duine, sláinte agus 
slándáil, saoirse, príobháideachas, sláine agus dínit, agus nach mór faireachán 
leanúnach a dhéanamh orthu, go háirithe ó thaobh na mbuntáistí agus na míbhuntáistí a 
bhaineann leo, mar aon leis an tionchar atá acu ar chosaint chearta uilíocha an duine; á 
chreidiúint nach mór na buntáistí teicneolaíochta i réimse na gcóras cosanta atá 
cumasaithe ag IS a bheith fite fuaite le plé fairsing ar úsáid IS agus ar an tionchar atá 
aici ar shochaithe agus pobail agus ar na tairbhí eacnamaíocha agus sochaíocha a 
d’fhéadfadh a bheith ag baint léi, agus nach mór na rioscaí a eascraíonn as úsáid IS a 
chur in iúl go cuí;

7. á mheas go ndéanfar, leis na gníomhaíochtaí a bhaineann leis an gcosaint agus an 
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tslándáil atá ar bun faoi láthair agus a dhéanfar amach anseo laistigh de chreat an 
Aontais, leas a bhaint as IS, as an róbataic agus an uathriail, agus as teicneolaíochtaí 
gaolmhara agus go bhféadfadh IS atá láidir, iontaofa agus ar féidir brath air rannchuidiú 
leis an arm nua-aimseartha agus éifeachtach; ní mór don Aontas, dá bhrí sin, ról 
ceannaireachta a ghlacadh sa taighde agus san fhorbairt ar chórais IS i réimse na 
slándála agus na cosanta; á chreidiúint go bhféadfadh úsáid na bhfeidhmchlár atá 
cumasaithe ag IS i réimse na slándála agus na cosanta roinnt tairbhí díreacha a chur ar 
fáil do cheannasaí na hoibríochta, amhail na sonraí a bhailítear a bheith ar chaighdeán 
níos airde, feasacht staide níos fearr, cinnteoireacht níos gasta, riosca laghdaithe ó 
thaobh damáiste comhthaobhach de a bhuí le cáblú níos fearr, cosaint na bhfórsaí ar an 
láthair, mar aon le trealamh míleata níos iontaofa agus, dá bhrí sin, riosca laghdaithe 
ann do dhaoine agus go mbeidh taismigh ann; á chur i bhfáth go bhfuil sé 
ríthábhachtach IS iontaofa a fhorbairt i réimse na cosanta chun uathriail straitéiseach 
Eorpach a áirithiú i réimsí inniúlachta agus oibríochtúla; á mheabhrú di go bhfuil córais 
IS níos mó is níos mó ina n-uirlisí lárnacha sa chomhrac in aghaidh bagairtí slándála atá 
ag teacht chun cinn, amhail an chibearchogaíocht agus an chogaíocht hibrideach sna 
réimsí ar líne agus as líne araon; á chur i bhfios go láidir, san am céanna, go bhfuil 
iliomad rioscaí agus dúshlán ag baint le húsáid neamhrialáilte IS; ag tabhairt dá haire go 
bhfuil baol cúblála, earráidí agus míchruinnis ann i gcás IS;

8. á iarraidh go mbunófaí sineirgí agus líonraí idir na hionaid taighde Eorpacha éagsúla um 
IS agus idir fóraim iltaobhacha eile, amhail Comhairle na hEorpa, Eagraíocht 
Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO), an Eagraíocht 
um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE), an Eagraíocht Dhomhanda Trádála 
agus an tAontas Teileachumarsáide Idirnáisiúnta (ITU), chun a gcuid iarrachtaí a ailíniú 
agus chun comhordú níos fearr a dhéanamh ar fhorbairt theicneolaíocht na hintleachta 
saorga;

9. á chur i bhfáth go mbaineann dé-úsáid le teicneolaíochtaí IS go bunúsach agus go 
mbaineann forbairt IS i ngníomhaíochtaí a bhaineann leis an gcosaint tairbhe as 
malartuithe idir teicneolaíochtaí míleata agus sibhialta; á thabhairt chun suntais gur 
teicneolaíocht bhunathraitheach thrasnach í an intleacht shaorga atá i ngníomhaíochtaí a 
bhaineann leis an gcosaint agus go bhféadfadh forbairt na teicneolaíochta sin deiseanna 
a chur ar fáil d’iomaíochas agus uathriail straitéiseach an Aontais;

10. á thabhairt chun suntais, bunaithe ar an teachtaireacht ón gCoimisiún an 8 Aibreán 2019 
‘Muinín a Chothú san Intleacht Shaorga Duine-Lárnaithe’, ina dtugtar lánurraim leis an 
teicneolaíocht do chearta an duine agus ina mbíonn údarás fós ag daoine ar chórais 
chinnteoireachta uathoibrithe, agus ina ndéantar uathriail agus cinnteoireacht an duine a 
chomhlánú agus ina dtacaítear leo san am céanna, go bhfuil creat rialála IS atá láidir de 
dhíth ar an Aontas atá dírithe ar an tslándáil agus ar an gcosaint, a chloíonn le conair 
freagrachta agus trédhearcachta, chun na saoránaigh agus a gcuid sonraí a chosaint, agus 
chun ár luachanna a chosaint, a bhfuil sé mar aidhm leis na beartais atá ann an tsíocháin 
a choinneáil, coinbhleachtaí a chosc agus an tslándáil idirnáisiúnta a neartú, agus na 
deiseanna a chuireann na teicneolaíochtaí sin ar fáil a thapú san am céanna, mar aon 
lena thuiscint go mbeidh córais atá cumasaithe ag IS ina bpríomhghné de na forbairtí a 
dhéanfar i réimse na cosanta agus sna hacmhainneachtaí cosanta amach anseo;

11. á iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún a áirithiú, agus an rúndacht is gá á 
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coimeád, go mbeidh na halgartaim a úsáidtear i gcórais chosanta á rialú ag prionsabal na 
trédhearcachta, lena n-áirítear réimeas dliteanais soiléir le haghaidh na dtorthaí ar úsáid 
IS; á chur i bhfios go láidir go gcaithfear na halgartaim sin a choigeartú go leanúnach de 
réir mar a tharlaíonn dul chun cinn sna teicneolaíochtaí IS;

12. á chur i bhfios go láidir go gcaithfidh an tAontas a bheith ar thús cadhnaíochta ó thaobh 
tacaíocht a thabhairt d’iarrachtaí iltaobhacha faoi chuimsiú Ghrúpa Saineolaithe Rialtais 
CCW na Náisiún Aontaithe agus fóraim ábhartha eile, chun plé a dhéanamh ar chreat 
rialála éifeachtach idirnáisiúnta lena n-áirithítear go ndéanann an duine rialú fónta ar 
chórais arm uathrialaitheach chun máistreacht a fháil ar na teicneolaíochtaí sin trí 
phróisis atá sainithe go cuí agus atá bunaithe ar thagarmharcanna a bhunú agus trí 
reachtaíocht a ghlacadh maidir lena n-úsáid eiticiúil, i gcomhar leis an arm, an tionscal, 
lucht fhorfheidhmiú an dlí, an lucht léinn agus geallsealbhóirí na sochaí sibhialta, chun 
tuiscint a fháil ar na gnéithe eiticiúla gaolmhara agus chun bunrioscaí na 
dteicneolaíochtaí sin a shrianadh agus a n-úsáid chun críoch mailíseach a chosc; áirítear 
ina measc go háirithe díobháil neamhábhartha do dhaoine, bíodh sin ábharach nó ná 
bíodh, amhail sárú ar chearta bunúsacha nó díobháil fhisiceach; ní mór don Aontas, i 
gcomhar leis na Ballstáit, na córais dliteanais iomchuí is infheidhme maidir le 
nuálaíochtaí IS agus teicneolaíochtaí tumthacha eile i réimse na slándála agus na 
cosanta a chinneadh, agus, ar an gcaoi sin, bunús dlí a bhunú le haghaidh sásraí 
cuntasachta agus inrianaitheachta; á thabhairt chun suntais nár cheart aon dul chun cinn 
teicneolaíoch a dhéanfar amach anseo, dul chun cinn in IS agus modhanna nua cogaidh 
a bheith chun tosaigh ar reachtaíocht agus creataí normatacha an Aontais agus, dá bhrí 
sin, nach mór tacú leo trí scéimeanna faireacháin fónta a ndéanfar coigeartú leanúnach 
orthu chun bealaí éalaithe dlíthiúla nó réimsí doiléire a chosc; á chur i bhfios go láidir 
gur cheart a áirithiú le breis taighde agus forbartha ar IS gur fearr is féidir le córais atá 
cumasaithe ag IS tuiscint a fháil ar chomhthéacsanna ar leith;

13. ag formhuiniú phríomhphrionsabal na “heitice trí dhearadh”, trína ndéantar prionsabail 
eiticiúla a dhaingniú i dtáirgí agus i seirbhísí IS ó thús an phróisis deartha;

14. á mheabhrú di go bhfuil an chuid is mó de na cumhachtaí míleata atá ann faoi láthair ar 
fud an domhain i mbun iarrachtaí suntasacha taighde agus forbartha a bhaineann leis an 
ngné mhíleata de IS; á mheas nach mór don Aontas féachaint chuige nach dtitfidh sé ar 
gcúl ina leith sin; á chur i bhfáth gur cheart don Aontas caighdeáin theicniúla agus 
eagraíochtúla a leagan síos d’aon fheidhmchlár cosanta atá mar chuid de chórais atá 
cumasaithe ag IS, i gcomhréir le prionsabal na “slándála trí dhearadh”, lenar féidir leis 
an duine maoirseacht shonrach a dhéanamh, chun a áirithiú go bhfuil na córais sin sách 
láidir i gcoinne íogaireachtaí chun gur féidir leo ionsaithe seachtracha, cibirionsaithe 
agus tionchar digiteach a sheasamh atá dírithe ar na sonraí, an múnla nó an bonneagar 
bunúsach, idir bhogearraí agus chrua-earraí, agus chun a áirithiú go bhfuil siad ag 
comhlíonadh na gcaighdeán iontaofachta is airde is féidir agus go bhfuil faireachán agus 
maoirseacht ghníomhach ar bun a mhéid a bhaineann le bailiú, stóráil agus úsáid sonraí 
oibríochtúla feadh saolré iomlán córais; ag cur béim ar a thábhachtaí atá an 
trédhearcacht agus an chuntasacht le haghaidh algartaim IS; ag tabhairt dá haire go 
bhfuil idirdhealú tábhachtach ann idir trédhearcacht na n-algartam agus trédhearcacht 
úsáid na n-algartam; á chur i bhfáth nach mór córais agus feidhmchláir IS atá ceaptha 
sonraí a bhaint agus a thiomsú, agus torthaí a eachtarshuí uathu sin chun bonn eolais a 
chur faoi chinntí maidir le hábhair a bhaineann leis an gcosaint agus an tslándáil 
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náisiúnta, a bheith sonrach ó thaobh raon feidhme de agus i gcomhréir leis na forálacha 
a leagtar amach sa chreat rialála atá ann faoi láthair ó thaobh sonraí a bhailiú agus a 
phróiseáil; á chur i bhfáth gur cheart d’fheidhmchláir IS, a dearadh chun sonraí a 
phróiseáil le haghaidh cuspóirí faisnéise i ngníomhíochtaí a bhaineann le cosaint, 
caighdeáin phróiseála sonraí a chomhlíonadh a chun rioscaí maidir le faireachas 
neamhbheartaithe nó sárú ar chearta aonair a sheachaint; á chreidiúint gur gá don 
Aontas a áirithiú, i gcás feidhmeanna ardriosca teicneolaíochtaí atá cumasaithe ag IS 
amhail aghaidh-aithint nach bhfuil creat rialála cinntitheach acu ar leibhéal AE, go 
bhfuil a bhforbairt agus a n-imscaradh ceart, comhréireach agus go n-urraimítear cearta 
an duine aonair leo; á chur i bhfáth gur gá d’údaráis inniúla náisiúnta forghníomhaithe 
dlí reachtaíocht ábhartha a urramú agus córais agus teicneolaíochtaí atá cumasaithe ag 
IS á bhforbairt agus á n-imscaradh acu chun an t-ord poiblí a choinneáil ionas go 
bhféadfar na rioscaí díréireacha a bhaineann le póilíneacht réamhfháistineach a mhaolú; 
ag aithint gurb ea ECAT príomhráthóir slándála Eora-Atlantaigh agus á iarraidh 
tuilleadh comhair laistigh de  Chomhghuaillíocht ECAT maidir le comhchaighdeáin 
agus idir-inoibritheacht córas IS i réimse na cosanta a bhunú; á chur i bhfáth go bhfuil 
an caidreamh tras-atlantach ríthábhachtach chun luachanna comhroinnte a chaomhnú 
agus chun bagairtí a bheidh ann amach anseo nó atá ag teacht chun cinn a chomhrac;

15. á thabhairt chun suntais go bhfuil gá le forálacha agus ceanglais shoiléire maidir le 
hiontaofacht, sábháilteacht agus slándáil a ghlacadh le deimhnithe ceart do chórais IS i 
réimse na slándála agus na cosanta, le critéir trédhearcachta ag na céimeanna éagsúla a 
thabhairt isteach, eadhon dearadh, táirgeacht agus oibríocht, agus faireachán leanúnach, 
tástálacha agus fíorú rialta a dhéanamh ar feadh na saolré iomláine; á chur i bhfios go 
láidir gur gá comhlíonadh na gcaighdeán is infheidhme agus na ndeimhnithe a fuarthas 
a áirithiú i gcás ina ndéanann IS athruithe, mar shampla trí mheaisínfhoghlaim, ar 
fheidhmiúlacht agus iompraíocht na gcóras ina bhfuil sé comhtháthaithe, chun 
inrianaitheacht iomlán, inmhínitheacht agus cuntasacht na gcinntí a rinneadh inar 
úsáideadh IS agus a dtorthaí a áirithiú, chomh maith le rialú fónta daonna i gcásanna ina 
bhféadfadh córais den chineál sin daoine a mharú; 

16. á iarraidh ar an gCoimisiún fothú acmhainneachta cibearshlándála a chomhtháthú mar 
chuid dá bheartas  tionsclaíoch lena áirithiú go ndéanfar córais atá cumasaithe ag IS 
agus córais róbataic sábháilte, athléimneacha agus láidre a fhorbairt agus a imscaradh; á 
iarraidh ar an gCoimisiún go bhfiosródh sé úsáid prótacal agus feidhmchlár 
cibearshlándála atá bunaithe ar bhlocshlabhra chun feabhas a chur ar athléimneacht, 
muinín agus stóinseacht bonneagar IS trí mhúnlaí dí-idirghabhála criptiúcháin sonraí; ag 
spreagadh geallsealbhóirí Eorpacha chun taighde agus innealtóireacht a dhéanamh ar 
ardghnéithe lena n-éascófaí brath ar chórais róbataic, atá cumasaithe ag IS, atá 
éillitheach agus mailíseach a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do shlándáil an Aontais 
agus a shaoránaigh;

17. á chur i bhfáth gur gá creat misin coincréiteach agus dea-shainithe a bheith ag gach 
córas IS i réimse na cosanta, ina bhfuil acmhainn fós ag daoine chun córais imscartha a 
bhrath agus a scoitheadh nó a dhíghníomhachtú i gcás ina n-imíonn siad óna gcreat 
misin atá sainithe agus sannta ag ceannasaí daonna, nó i gcás ina dtugann siad faoi aon 
ghníomhaíocht formhéadaithe nó neamhbheartaithe; á mheas gur cheart go mbeadh 
‘bosca dubh’ a bheith ag córais, táirgí agus teicneolaíocht, atá cumasaithe ag IS, atá 
beartaithe d’úsáid mhíleata chun gach idirbheart sonraí a dhéanann an measín a 
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thaifeadadh;

18. á chur i bhfios go láidir nach mór don fhreagracht agus cuntasacht iomlán as an 
gcinneadh córais IS a dhearadh, a fhorbairt, a imscaradh agus a úsáid a bheith ar 
oibreoirí daonna, toisc gur gá faireachán agus rialú fónta daonna a bheith i gceist le 
haon córas airm agus nach mór intinn dhaonna a bheith sa chinneadh chun fórsa a úsáid 
agus aon chinneadh maidir le córas arm atá cumasaithe ag IS á chur i bhfeidhm a 
d’fhéadfadh iarmhairtí marfacha a bheith aige; á chur i bhfios go láidir gur cheart go 
mbeadh rialú daonna fós éifeachtach maidir le ceannas agus rialú córas atá cumasaithe 
ag IS, á leanúint na Bprionsabal ‘duine i mbun idirghabhála’ ‘duine i mbun 
maoirseachta’ agus ‘duine i gceannas’ ar leibhéal ceannaireachta míleata; á chur i bhfáth 
nach mór go gceadófaí le córais atá cumasaithe ag IS go mbeadh an cheannaireacht 
mhíleata in ann a freagracht agus cuntasacht iomlán a ghlacadh maidir le húsáid fórsa 
mharfaigh agus breithiúnas ar an leibhéal is gá a fheidhmiú, rud nach féidir a thabhairt 
do mheaisín toisc gur gá dó a bheith bunaithe ar idirdhealú, comhréireacht agus 
réamhchúram, chun gníomhaíocht mharfach nó scriosach mhórscála a dhéanamh trí 
mheán na gcóras sin; á chur i bhfáth an gá le húdarú soiléir agus inrianaithe agus creataí 
cuntasachta le haghaidh arm cliste agus córas eile atá cumasaithe ag IS a bhunú, agus 
úsáid a bhaint as a ngnéithe úsáideora aonair amhail sonraíochtaí bithmhéadracha chun 
gur féidir le foireann údaraithe amháin iad a imscaradh;

19. á iarraidh ar an gCoimisiún comhoibriú le húdaráis inniúla náisiúnta na mBallstát agus 
le geallsealbhóirí eile a ghlacann páirt i bhforbairt agus imscaradh na gcóras, táirgí agus 
teicneolaíochtaí atá cumasaithe ag IS chun creat sábháilte, slán agus athléimneach a 
bhunú lena ndéantar cód foinse na gcóras atá cumasaithe ag IS a roinnt, a fhaireadh 
agus a fhíorú chun claontaí a d’fhéadfadh a bheith ann ó phrionsabail rialála agus ón 
gcreat eiticiúil atá mar bhonn taca do theicneolaíocht IS i réimse na slándála agus 
cosanta a mhaolú; ag moladh don Choimisiún gur gá don Aontas úinéireacht a 
choimeád ar mhaoin intleachtúil taighde atá maoinithe ag an Aontas maidir le córais, 
táirgí agus teicneolaíochtaí atá cumasaithe ag IS i réimse na slándála agus na cosanta;

20. á chur i bhfios go láidir gur gá don Aontas tuiscint níos fearr a chur chun cinn maidir le 
himpleachtaí, buntáistí agus deiseanna agus lagaí míleata de chuid IS, róbataic agus 
feidhmeanna agus gnéithe uathrialaitheacha, lena n-áirítear an acmhainneacht do 
thionscal cosanta na hEorpa, trí hoibriú in éineacht le hoifigí míleata; á mheas gur gá 
don Aontas sealbhú na scileanna agus an eolais riachtanaigh ar phróisis forbartha 
teicneolaíochta agus ar mhodhanna oibríochtúla a chur chun cinn ar fud an tslabhra 
soláthair agus do shaolré iomlán na gcumas míleata atá cumasaithe ag IS; á chur i bhfios 
go láidir an gá práinneach le níos mó neamhspleáchais straitéiseach agus teicneolaíoch 
don Eoraip i réimse córas atá cumasaithe ag IS, lena n-áirítear an bonneagar criticiúil ar 
a bhfuil sé bunaithe;

21. á chreidiúint go bhfuil gá le comhar feabhsaithe idir na Ballstáit agus an Coimisiún 
chun rialacha comhleanúnacha trasteorann a ráthú san Aontas, chun comhoibriú idir 
tionscail Eorpacha a spreagadh agus chun forbairt agus imscaradh teicneolaíochtaí atá 
cumasaithe ag IS agus atá i gcomhréir leis na caighdeán slándála agus sábháilteachta atá 
forordaithe, agus an creat eiticiúil lena rialaítear forbairt agus imscaradh theicneolaíocht 
IS a cheadú;
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22. ag aithint, sa comhthéacs cogaíochta hibridí agus ardleibhéal atá ann faoi láthair, go 
bhféadfadh méid agus luas na faisnéise le linn luathchéimeanna géarchéime a bheith 
iomarcach d’anailísithe daonna agus go bhféadfadh córas IS an fhaisnéis a phróiseáil 
lena áirithiú go bhfuil cinnteoirí daonna ag rianú raon iomlán na faisnéise laistigh de 
thréimhse iomchuí le haghaidh freagartha tapa;

23. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí is atá infheistíocht i gcaipitil daonna a fhorbairt 
don intleacht shaorga, ag cothú na scileanna agus oideachas a bhfuil gá leo i réimse na 
slándála agus teicneolaíochtaí cosanta IS, le béim ar leith ar eitic na gcóras oibriúcháin 
leath-uathrialaitheacha agus uathrialaitheacha bunaithe ar chuntasacht dhaonna i 
ndomhan atá cumasaithe ag IS; á chur i bhfáth, go háirithe, a thábhachtaí is atá sé a 
áirithiú go bhfuil na scileanna iomchuí ag eiticithe sa réimse seo agus go bhfaigheann 
siad oiliúint cheart; á iarraidh ar an gCoimisiún a “Chlár maidir le Scileanna a threisiú” 
a chur in iúl a luaithe is féidir, mar a fógraíodh sa Pháipéar Bán ar an Intleacht Shaorga 
an 19 Feabhra 2020;

24. á chur i bhfáth go bhféadfadh an t-athrú is réabhlóidí a bhí ann maidir le coinbhleacht ó 
cuireadh tús le hairm damhach a bheith i gceist le ríomhaireacht chandamach, agus dá 
bhrí sin ag tathant go mbeadh tuilleadh forbartha ar theicneolaíochtaí ríomhaireachta 
candamaí a bheidh mar thosaíocht don Aontas agus do na Ballstáit; ag aithint go 
gcruthófar trí ghníomhartha ionsaithe, lena n-áirítear ionsaithe ar bhonneagar criticiúil, 
le cuidiú ó ríomhaireacht chandamach, comhshaol coinbhleachta ina ndéanfar an am 
chun cinntí a dhéanamh a laghdú go drámatúil ó laethanta agus uaireanta go nóiméid 
agus soicindí, lena gcuirfí iallach ar na Ballstáit cumas a fhorbairt chun iad féin a 
chosaint agus chun a gcinnteoirí agus a bpearsanra míleata a oiliúint chun freagairt go 
héifeachtúil laistigh de thráthchláir den chineál sin;

25. á chur i bhfáth gur gá teacht thar an ilroinnt atá ann faoi láthair san Aontas maidir leis 
an dlí náisiúnta a bhaineann le IS, an taighde, an nuálaíocht agus an saineolas i réimse 
IS, a chuireann feidhmíocht an mhargaidh inmheánaigh i mbaol agus an cuspóir chun é 
a áirithiú go mbeidh forbairt iontaofa agus slán maidir le IS ann san Eoraip; á chur in iúl 
gur geal léi, ina leith sin, go n-áirítear tionscadail a bhaineann le IS faoin gClár Eorpach 
Forbartha Tionscal (EDIDP); á chreidiúint gur deiseanna iad an Ciste Eorpach Cosanta 
(EDF) agus an Buanchomhar struchtúrtha (PESCO) le haghaidh creat dea-oiriúnaithe do 
thionscadail a bhaineann le IS a bheidh ann amach anseo a chuideodh chun cuíchóiriú 
níos fearr a dhéanamh ar iarrachtaí an Aontais sa réimse sin, agus ag an am céanna 
cuspóir an Aontais chun cearta an duine, an dlí idirnáisiúnta agus réitigh iltaobhacha a 
chur chun cinn; á chur i bhfáth gur cheart do thionscadail a bhaineann le IS a 
shioncrónú le cláir shibhialtacha níos leithne de chuid an Aontais atá dírithe ar IS; ag 
tabhairt dá haire, i gcomhréir leis an bPáipéar Bán ón gCoimisiún Eorpach maidir le 
barr feabhais IS agus ionaid tástála ina ndírítear ar thaighde agus forbairt IS i réimse na 
slándála agus na cosanta, gur cheart dóibh a bheith bunaithe le sonraíochtaí dhiana mar 
bhonn taca do rannpháirtíocht agus infheistíocht ó gheallsealbhóirí príobháideacha;

26. á thabhairt chun suntais gur gá don Aontas a dhícheall a dhéanamh chun athléimneacht 
straitéiseach a bhaint amach ionas nach mbheidh sé neamhullmhaithe in am géarchéim 
arís, agus á chur béim, go háirithe maidir le hintleacht shaorga agus a cur chun feidhme 
maidir le cosaint agus slándáil, go bhfuil sé sin ríthábhachtach; á chur béim ar an bhfíric 
go bhféadfadh spleáchas teicneolaíochta a bheith mar thoradh ar shlabhraí soláthair 
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áirithe do chórais IS agus gur gá dóibh a athchalabrú agus spleáchais den chineál sin a 
chéimniú amach; á iarraidh tuilleadh infheistíochta in IS Eorpach don chosaint agus sa 
bhonneagar criticiúil lena gcothaítear é; 

27. ag cur béim ar an ngá le bailiú agus roinnt straitéiseach sonraí san Aontas idir eintitis 
phríobháideacha agus phoiblí, chomh maith le eiceachóras IS de chuid an Aontais a 
neartú, lena mbaineann geallsealbhóirí poiblí, príobháideacha agus den tsochaí sibhialta, 
chun IS a fhorbairt lena urraimítear cearta bunúsacha agus lena dtacófaí le leas an 
phobail; á iarradh ar an gCoimisiún idirphlé, comhar níos dlúithe agus sineirgíochtaí idir 
na Ballstáit, taighdeoirí, acadóirí, gníomhaithe na sochaí sibhialta agus an earnáil 
phríobháideach a chothú, go háirithe ionas go mbeidh próisis déanta bheartais 
chuimsitheacha ag comhlachtaí, fiontair agus an arm maidir le rialacháin IS a bhaineann 
le cosaint, chun úsáid iomlán a bhaint as acmhainneacht IS, agus tuiscint níos fearr ar 
rioscaí agus buntáistí á cothú, comh maith leis an tslándáil oibriúcháin is mó a áirithiú;

28. á thabhairt chun suntais, i gcomhthéacs an chogaidh bréagfhaisnéise fhorleathain, go 
háirithe ó ghníomhaithe neamh-Eorpacha, go bhféadfadh go mbeadh droch-éifeachtaí 
eitice i gceist trí thairbhe a bhaint as chlaontacht i sonraí agus algartaim nó trí shonraí 
foghlama ó thríú tír a mhalartú d’aon ghnó, agus go bhféadfaí go mbeadh sé nochta ar 
chineálacha eile cúblála díobhálaí dainséaraí ar bhealaí dothuartha agus le hiarmairtí 
nach féidir a ríomh; dá bhrí sin, tá gá níos mó go leanfadh an tAontas ar aghaidh le 
hinfheistíocht i taighde, anailís, nuálaíocht agus traschur eolais trasteorainn agus 
trasearnáil chun teicneolaíochtaí IS a fhorbairt a bheadh gan aon chineál próifílithe, 
claonta agus idirdhealaithe, agus a d’fhéadfadh rannchuidiú go héifeachtach chun 
bréagaisnéis agus faisnéis mhícheart a chomhrac, agus ag an am céanna ag urramú 
phríobháideachas sonraí agus chreat dlíthiúil an Eoraip;

29. á chur i bhfáth a thábhachtaí is atá sé cód iompair eiticiúil a chruthú mar bhonn taca 
d’imscaradh córas atá curtha in oiriúint le húsáid i gcogadh agus atá cumasaithe le IS in 
oibríochtaí míleata, cosúil leis an gcreat rialála reatha lena gcuirtear cosc ar airm 
cheimiceacha agus bhitheolaíocha a imscaradh; den tuairim gur cheart don Choimisiún 
tús a chur le caighdeán a chruthú maidir le húsáid córas arm atá cumasaithe ag IS i 
gcogaíocht i gcomhréir le dlí daonnúil idirnáisiúnta, agus gur cheart don Aontas glacadh 
idirnáisiúnta caighdeán den chineál sin a lorg; á mheas gur cheart don Aontas páirt a 
ghlacadh i dtaidhleoireacht IS i bhfóraim idirnáisiúnta le comhpháirtithe atá ar aon 
intinn amhail G7, G20 agus ECFE;

30. ag tabhairt dá haire Páipéar Bán an 19 Feabhra 2020 ón gCoimisiún maidir leis an 
Intleacht Shaorga agus á chur in iúl gurb oth léi nár cuireadh gnéithe míleata san 
áireamh; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an Leas-Uachtarán/ar an Ardionadaí 
straitéis earnálach IS a chur i láthair, mar chuid den chur chuige foriomlán sin freisin, le 
haghaidh gníomhaíochtaí a bhaineann leis an gcosaint laistigh de chreat an Aontais, lena 
n-áiritheofar urraim do chearta na saoránach agus leasanna straitéiseacha an Aontais 
araon, agus atá bunaithe ar chur chuige comhsheasmhach ó thionscnamh na gcóras atá 
cumasaithe ag IS go dtí a n-úsáidí míleata, agus Grúpa Oibre um Shlándáil agus Cosaint 
a bhunú laistigh den Sainghrúpa Ardleibhéil um an Intleacht Shaorga ar cheart dó 
déileáil go sonrach le ceisteanna beartais agus infheistíochta chomh maith le gnéithe 
eiticiúla maidir le IS i réimse na slándála agus na cosanta; á iarraidh ar an gComhairle, 
ar an gCoimisiún Eorpach agus ar an Leas-Uachtarán/ar an Ardionadaí dul i mbun 
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idirphlé struchtúrtha le Parlaimint na hEorpa chuige sin.
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