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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 i gCairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus i gCairt na Náisiún Aontaithe – agus iarrtar i 
gcairt sin na Náisiún Aontaithe go staonfadh gach stát ó fhorneart a bhagairt nó a úsáid 
ina gcaidreamh lena chéile – agus freisin ag an dlí idirnáisiúnta, ag prionsabail chearta 
an duine, ag urraim do dhínit an duine agus ag tuiscint chomhchoiteann ar luachanna 
uilechoiteanna 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 le cosaint laistigh 
de chreat an Aontais, na luachanna uilechoiteanna sin a urramú agus go ndéantar an 
tsíocháin, cobhsaíocht, an tslándáil agus an dul chun cinn san Eoraip agus ar fud an 
domhain a chur chun cinn;

2. á iarraidh ar NA agus ar an bpobal idirnáisiúnta i gcoitinne tabhairt faoi na hiarrachtaí 
rialála is gá chun a áirithiú go bhfanfaidh forbairt agus cur i bhfeidhm na hIntleachta 
Saorga (IS) i gcúrsaí míleata laistigh de na teorainneacha dochta atá leagtha síos sa dlí 
idirnáisiúnta, lena n-áirítear an dlí daonnúil idirnáisiúnta (DDI) agus an dlí um chearta 
an duine, agus á iarraidh air acmhainneachtaí sibhialta i bhforfheidhmiú an dlí a 
mhéadú, amhail na n-acmhainneachtaí sin a bhíonn ag póilíní agus ag fórsaí rialaithe 
teorann, agus go n-áiritheoidh sé freisin go mbeidh staidéar, forbairt agus úsáid córas 
atá cumasaithe ag IS ag an arm laistigh den dlí sin; á chur i bhfáth gur cheart do AE 
féachaint chuige go ndéanfar a chuid caighdeán teicniúil agus eitice le haghaidh córais 
mhíleata atá cumasaithe ag IS a ghlacadh go hidirnáisiúnta agus, i ndlúthchomhar le 
comhpháirtithe atá den tuairim chéanna, go bhféachfaidh sé le creat rialála idirnáisiúnta 
a thabhairt isteach ina mbeidh cuntas ar noirm choiteanna atá bunaithe ar luachanna 
daonlathacha agus atá dréachtaithe go leormhaith chun go gcoiscfear a n-úsáid le 
haghaidh spiaireachta nó faireachas ar an ollphobal nó faireachas spriocdhírithe agus 
pholaitiúil, le haghaidh mífhaisnéise agus cúbláil sonraí agus le haghaidh rás na gcibear-
arm; á iarraidh go mbeadh comhar méadaithe ann le ECAT chun go mbunófar 
caighdeáin choiteanna agus chun go bhfeabhsófar idir-inoibritheacht na gcóras atá 
cumasaithe ag IS; á iarraidh ar an gCoimisiún idirphlé, dlúthchomhar agus sineirgí a 
chothú idir Ballstáit, taighdeoirí, acadóirí, gníomhaithe sa tsochaí shibhialta agus san 
earnáil phríobháideach, go háirithe cuideachtaí ceannródaíocha, agus fórsaí míleata 
chun a áirithiú i dtaobh próisis déanta beartais le haghaidh rialacháin IS a bhaineann le 
cosaint go bhfuil siad cuimsitheach;

3. á mheas, go háirithe, i ndearadh na gcóras atá cumasaithe ag IS agus atá beartaithe le 
haghaidh coinbhleachtaí, agus i bhforbairt agus úsáid na gcóras sin, go gcaithfidh siad, 
faoi mar a fhoráiltear i gClásal Martens, cloí leis prionsabail ghinearálta DDI agus nach 
ndéanfaidh siad riamh sárú ar aitheanta na coinsiasa poiblí ná na daonnachta agus nach 
gceadófar dóibh na haitheanta sin a shárú; á mheas gurb é comhlíonadh DDI é an 
caighdeán inghlacthachta íosta ó thaobh córais atá cumasaithe ag IS a úsáid i 
gcogaíocht; á iarraidh ar an bpobal taighde IS an prionsabal sin a chomhtháthú sna 



PE650.702v02-00 4/9 AD\1209374GA.docx

GA

córais uile atá cumasaithe ag IS agus atá beartaithe le haghaidh úsáid i gcogaíocht; á 
mheas nach féidir le haon údarás maolú ó na prionsabail sin a eisiúint ná deimhniú a 
dhéanamh ar chóras atá cumasaithe ag IS iontu agus a sháraíonn na prionsabail sin; á 
iarraidh dá bhrí sin ar fhorbróirí córas arm uathrialaitheach marfach (LAWS) stad de 
gach dearadh, fréamhsamhlú agus táirgeadh ar chórais den sórt sin;

4. á chur in iúl gur díol sásaimh di gur cruthaíodh Grúpa Saineolaithe Rialtais (GGE) 
maidir le Stát-Iompar Freagrach sa Chibearspás a Chur Chun Cinn i gComhthéacs na 
Slándála Idirnáisiúnta laistigh de na Náisiúin Aontaithe agus á iarraidh ar AE a bheith 
páirteach go hiomlán ina chuid oibre;

5. á iarraidh ar an Leas-Uachtarán/Ard-Rúnaí an bealach a réiteach le haghaidh 
caibidlíochtaí domhanda d’fhonn córas rialaithe ar airm IS a chur ar bun agus nuashonrú 
a dhéanamh ar gach ceann de na hionstraimí conarthacha atá cheana ann agus atá 
tiomnaithe do rialú arm, dí-armáil agus neamhleathadh ionas go ndéanfar córais atá 
cumasaithe ag IS atá le húsáid i gcogaíocht a chur san áireamh; á iarraidh go 
bhfoilseofar Comhsheasamh ón gComhairle ina sainítear rialacha coiteanna lena 
rialaítear rialú onnmhairiú teicneolaíochta agus trealaimh mhíleata chun lán-aird a 
thabhairt ar chórais arm atá cumasaithe ag IS agus chun na córais sin a chlúdach ann;

6. á chur i bhfáth nach mór do stáit, do pháirtithe i gcoinbhleacht agus do dhaoine aonair, 
nuair a bhíonn córais atá cumasaithe ag IS i gcogaíocht á n-úsáid acu, cloí lena n-
oibleagáidí agus lena ndliteanas faoin dlí idirnáisiúnta infheidhme agus nach mór dóibh 
a bheith cuntasach as na gníomhachtaí a thagann as córais den sórt sin a úsáid; á 
mheabhrú gur daoine daonna atá fós cuntasach as éifeachtaí beartaithe, 
neamhbheartaithe nó neamh-inmhianaithe á éiríonn as córais atá cumasaithe ag IS a 
úsáid i láthair chatha; ag cur béim ar an bhfíoras gur daoine daonna a chaithfidh i gcónaí 
cinneadh a dhéanamh i dtaobh gníomhaíocht mharfach trí bhíthin córas arm ag a bhfuil 
ardleibhéal uathrialaitheachta agus go gcaithfidh na daoine daonna sin rialú agus 
forléargas stuama a fheidhmiú chomh maith leis an leibhéal breithiúnais is gá a bheith 
acu a bheadh ag teacht le prionsabail na comhréireachta agus an riachtanais; á chur i 
bhfáth nach féidir, in imthosca ar bith, ligean do chórais atá cumasaithe ag IS teacht in 
ionad na cinnteoireachta daonna; 

7. á thabhairt chun suntais gur gá aird chuí, le linn na gcéimeanna dearaidh, forbartha, 
tástála agus imlonnaithe do chóras atá cumasaithe ag IS, a thabhairt ar rioscaí a 
d’fhéadfadh a bheith ann go háirithe maidir le taismigh agus díobhálacha teagmhasacha 
sibhialtacha, bás taismeach agus damáiste do bhonneagar sibhialtach, ach freisin maidir 
le rioscaí a bhaineann le rannpháirtíocht neamhbheartaithe, cúbláil, leathadh, 
cibearionsaí nó trasnaíocht agus aimsiú ag grúpaí coireachta eagraithe agus 
sceimhlitheoireachta, as a leanann éifeachtaí díchobhsaíochta méadaitheacha a 
fhéachann lenár sochaithe, fórsaí míleata agus insititiúidí a fhágáil leochaileach;

8. á chur in iúl gur díol buartha di an fíoras nach leanfadh gach comhalta den phobal 
idirnáisiúnta cur chuige rialála i leith IS atá duinelárnaithe; ag tathant ar AE agus ar na 
Ballstáit measúnú a dhéanamh ar fhorbairt teicneolaíochtaí IS, go háirithe iad sin atá in 
úsáid chun críoch míleata agus faireachais, i stáit fhorlámhacha ina seachnaítear cloí le 
rialacháin faoi stiúir AE;
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9. á chur i bhfáth go bhfuil gá le tástáil, meastóireacht, deimhniú, faireachán agus córais 
mheastóireachta láidre atá bunaithe ar noirm shoiléire dhlíthiúla agus dhaonlathacha, 
chomh maith lena bheith bunaithe ar fhorálacha soiléire sábháilteachta agus slándála, 
chun a áirithiú le linn saolré iomlán na gcóras atá cumasaithe ag IS agus a úsáidtear sa 
réimse míleata, go háirithe le linn céimeanna a bhaineann le hidirghníomhaíocht duine 
le meaisín, meaisínfhoghlaim agus coigeartú agus oiriúnú d’imthosca nua, nach dtéann 
na córais ná a n-éifeachtaí thar na teorainneacha atá beartaithe agus go n-úsáidtear iad i 
gcónaí ar shlí atá i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta infheidhme; á mheas, sa chás go 
dtéitear thar na teorainneacha sin le linn oibríochtaí, gur cheart na húdaráis shibhialta nó 
mhíleata a d’imlonnaigh na córais IS a ghairm chun cuntais;

10. á thabhairt chun suntais nach mór d’aon chóras atá cumasaithe ag IS agus atá á úsáid sa 
réimse míleata a bheith in ann, mar íoscheanglais, idirdhealú a dhéanamh idir 
comhraiceoirí agus neamhchomhraiceoirí sa láthair chatha agus idir spriocanna míleata 
agus sibhialtach agus go gcaithfidh siad a bheith in ann a aithint cén uair a bhíonn 
comhraiceoir ag géilleadh nó cén uair atá comhraiceoirí hors de combat; chomh maith 
leis sin nach mbeidh éifeachtaí neamh-idirdhealaitheacha bainteach leis, go bhfuil sé in 
ann aonrú a dhéanamh ar úsáid foirnirt agus spriocdhíriú ar chatagóirí áirithe daoine 
agus nach mbeidh sé ina chúis le fulaingt neamhriachtanach do dhaoine agus nach 
mbeidh sé cruálach ná ina chúis le cóir tháireach agus fós nach mbeidh sé claonta nó 
oilte le sonraí claonta, agus ní mór é a úsáid i gcomhréir le prionsabail ghinearálta DDI 
maidir le daonnacht, idirdhealú, comhréireacht, réamhchúram agus riachtanas míleata 
sula dtéitear i comhrac agus le linn ionsaithe; á chur in iúl go láidir a thábhachtaí atá 
cáilíocht algartaim, sonraí bunaidh agus athbreithniú ex ante na bpróiseas 
cinnteoireachta;

11. á chur i bhfáth maidir le húsáid na gcóras atá cumasaithe ag IS sa tslándáil agus sa 
chosaint, go bhfuil gá le tuiscint staide chuimsitheach an oibreora dhaonna, le 
hintuarthacht agus iontaofacht an chórais atá cumasaithe ag IS, le cumas an oibreora 
daonna athruithe féideartha a bhrath sna himthosca agus sa timpeallacht oibríochtúil 
agus le cumas gan dul i ngleic agus gan leanúint ar aghaidh le hionsaí chun a áirithiú go 
gcuirtear i bhfeidhm go hiomlán prionsabail DDI, go háirithe prionsabal an 
idirdhealaithe, prionsabal na comhréireachta agus prionsabal an réamhchúraim in ionsaí, 
thar an slabhra ceannais agus rialaithe iomlán; á chur i bhfáth nach mór, le córais atá 
cumasaithe ag IS, go mbeadh an cheannaireacht mhíleata in ann smacht stuama a bheith 
aici, freagracht iomlán a ghlacadh agus a bheith cuntasach as na húsáidí uile;

12. ag spreagadh na stát chun measúnú a dhéanamh lena fháil amach cibé ar rannchuidigh 
feistí míleata uathrialaitheacha lena slándáil náisiúnta, agus má rannchuidigh conas a 
rinneadh é sin, agus cén tairbhe a d’fhéadfadh a slándáil náisiúnta a bhaint as córais arm 
atá cumasaithe ag IS, go háirithe maidir le hacmhainneacht teicneolaíochtaí den sórt sin 
chun tacú le cinnteoireacht dhaonna agus chun cinnteoireacht dhaonna a fheabhsú ar 
shlí a bheidh ag comhlíonadh DDI agus a chuid prionsabal; á mheabhrú go bhféadfadh 
aon LAW nó arm a bhfuil ardleibhéal uathrialaitheachta aige feidhmiú mícheart mar 
gheall ar chód atá scríofa go dona nó mar gheall ar chibearionsaí ó stát naimhdeach nó ó 
ghníomhaí naimhdeach neamhstáit; 

13. ag meabhrú a rúin an 12 Meán Fómhair 2018 maidir le córais arm uathrialaitheach; á 
chur in iúl gur geal léi ina leith sin an comhaontú idir an Chomhairle agus an 
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Pharlaimint 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;

14. á iarraidh go mbunófar gníomhaireacht Eorpach um intleacht shaorga, a mbeidh sé mar 
shainordú aige déileáil le caighdeáin choiteanna, deimhniúchán agus creataí faireacháin, 
chomh maith le comhar déthaobhach láidir le ECAT a mhéid a bhaineann le himlonnú, 
forbairt agus úsáid IS sa réimse míleata;

15. ag meabhrú a seasaimh an 12 Meán Fómhair 2018 maidir le córais arm uathrialaitheach, 
ina luaitear nach féidir ionraí a dhéanamh mura mbeidh idirghníomhú fónta daonna ann; 
á iarraidh ar an Leas-Uachtarán/Ard-Rúnaí, ar na Ballstáit agus ar an gComhairle 
Eorpach comhsheasamh maidir le córais arm uathrialaitheach a ghlacadh ina n-
áiritheofar rialú fónta daonna i gcás feidhmeanna criticiúla na gcóras arm, lena n-áirítear 
le linn imlonnaithe; á athdhearbhú go dtacaíonn sí leis an obair ar LAWS atá ar siúl ag 
GGE na nArd-Pháirtithe Conarthacha sa Choinbhinsiún maidir le Gnáth-Airm Áirithe 
(CCW) de chuid na Náisiún Aontaithe, atá fós ar an bhfóram idirnáisiúnta ábhartha le 
haghaidh pléití agus caibidlíochtaí faoi na dúshláin dhlíthiúla atá á gcruthú ag córais 
arm uathrialaitheach; á iarraidh go gcuirfear dlús leis na hiarrachtaí iltaobhacha atá 
cheana ann ionas nach mbeidh forbairtí teicneolaíochtaí agus modhanna nua cogaíochta 
tagtha chun cinn sula mbeidh na creataí normatacha agus rialálacha tugtha isteach; á 
iarraidh ar an Leas-Uachtarán/Ard-Rúnaí, faoi chuimsiú na bpléití atá ar siúl i dtaobh 
rialáil idirnáisiúnta ar LAWS ag státpháirtithe CCW, a bheith páirteach go hiomlán i 
gcúrsaí agus cabhrú le dlús a chur leis an iarracht atá ar siúl chun creat rialála domhanda 
nua a fhorbairt chomh maith le hionstraim atá ceangailteacht le dlí a bheidh dírithe ar 
shainmhínithe, coincheapa agus saintréithe na dteicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn i 
réimse LAWS, ar cheisteanna eitice agus dlíthiúla a bhaineann le rialú daonna, go 
háirithe i ndáil lena bhfeidhmeanna criticiúla amhail roghnú sprice agus aimsiú sprice, 
ar fhreagracht agus cuntasacht daonna a choimeád agus ar an méid idirghníomhaíocht 
idir an duine agus an meaisín atá ag teastáil, lena n-áirítear an choincheap de smacht 
daonna agus breithiúnas daonna, chun a áirithiú go gcomhlíontar an dlí daonnachta 
idirnáisiúnta agus an dlí um chearta an duine le linn na gcéimeanna éagsúla de shaolré 
arm atá cumasaithe ag IS, d’fhonn moltaí inláimhsithe a chomhaontú le haghaidh 
soiléiriú, breithniú agus forbairt a dhéanamh ar ghnéithe den chreat normatach a 
bhaineann leis na teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn i réimse LAWS;

16. á chur i bhfáth gur gá don Aontas Eorpach a dhícheall a dhéanamh chun athléimneacht 
straitéiseach a bhaint amach ionas nach mbheidh sé neamh-ullmhaithe in am 
géarchéime go brách arís, agus á chur in iúl go láidir, go háirithe maidir le hintleacht 
shaorga agus a fheidhmeanna míleata, go bhfuil sé sin ríthábhachtach; ag chur béim ar 
an bhfíoras gur cheart slabhraí soláthair le haghaidh córais IS míleata a bhféadfadh 
spleáchas teicneolaíochta a bheith mar thoradh orthu a athchalabrú agus na spleáchais 
sin a chéimniú amach; á iarraidh go ndéanfar tuilleadh infheistíochta in IS Eorpach don 
chosaint agus sa bhonneagar criticiúil lena gcothaítear é;

17. á aithint go bhfuil an dinimic nua-aimseartha i rás na n-arm idir na mór-náisiúnstáit 
mhíleata ó thaobh LAWS a fhorbairt go mór chun tosaigh ar chur chun cinn agus ar 
fheidhmiú uilíoch éifeachtach rialacha coiteanna agus creataí dlíthiúla, mar go bhfuil 
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faisnéis i dtaobh fhorbairt agus imlonnú na gcóras sin rúnaicmithe agus go bhfuil leas 
bunúsach ag na náisiúinstáit ann na hacmhainneachtaí ionsaitheacha is tapúla agus is 
éifeachtaí a chruthú, gan beann ar chreataí dlíthiúla nó prionsabail atá faoi láthair ann nó 
a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo;

18. á chreidiúint go bhfuil sé ríthábhachtach don tslándáil dhomhanda go mbeadh sásra 
éifeachtach ann chun na rialacha ar neamhleathadh LAWS a chur i bhfeidhm agus 
déanamh amhlaidh le haon teicneolaíochtaí ionsaitheach atá cumasaithe ag IS a bheadh 
ann sa todhchaí.
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