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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 cosanta an Aontais Eorpaigh 
agus a Bhallstát treoraithe ag prionsabail Chairt na Náisiúin Aontaithe, agus ag tuiscint 
chomhchoiteann ar na luachanna uilechoiteanna arb éard iad na cearta dosháraithe 
doshannta atá ag 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, an tslándáil agus an dul chun cinn san Eoraip agus ar fud an 
domhain a chur chun cinn;

2. á chur i bhfáth nach mór do chreat Aontais, lena rialaítear úsáid córas atá cumasaithe ag 
an intleacht shaorga (IS), 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 iarraidh ar an Aontas 
measúnú a dhéanamh ar na rioscaí bunúsacha a bhaineann le IS maidir le cur i bhfeidhm 
dhlí an Aontais, agus coigeartú agus forfheidhmiú riachtanach a dhéanamh i gcás inar 
gá;

3. á mheas go ndéanfar, leis na gníomhaíochtaí a bhaineann le cosaint atá ar bun faoi 
láthair agus a dhéanfar amach anseo laistigh de chreat an Aontais, leas a bhaint as IS, as 
róbataic agus as uathriail, agus as teicneolaíochtaí bainteacha agus nach mór don Aontas 
ról ceannaireachta a ghlacadh sa taighde agus san fhorbairt ar chórais IS i réimse na 
cosanta; á chreidiúint go bhfuil roinnt tairbhí le baint as feidhmchláir atá cumasaithe ag 
IS i réimse na cosanta amhail na sonraí a bhailítear a bheith ar chaighdeán níos airde, 
feasacht staide níos fearr, cinnteoireacht níos gasta, agus trealamh míleata níos iontaofa; 
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;

4. á thabhairt chun suntais, bunaithe ar chur chuige atá dírithe ar an duine, go bhfuil conair 
na freagrachta á glacadh ag an Aontas, ó thaobh ár saoránaigh a chosaint, agus ár 
luachanna a chosaint, agus go bhfuil deiseanna á dtapú a chuireann na teicneolaíochtaí 
sin ar fáil;

5. á chur i bhfios go láidir nach mór don Aontas a bheith ar thús cadhnaíochta ó thaobh 
máistreacht a fháil ar na teicneolaíochtaí sin trí phróisis atá dea-shainithe dá n-úsáid, 
chun na gnéithe eiticiúla gaolmhara a thuiscint agus chun creat rialála idirnáisiúnta 
éifeachtach a chothú ar creat é a áiríonn na rioscaí bunúsacha a bhaineann leis na 
teicneolaíochtaí sin agus a chuireann cosc ar a n-úsáid chun críocha mailíseacha; áirítear 
ina measc go háirithe díobháil neamhábhartha do dhaoine, bíodh sin ábharach nó ná 
bíodh, amhail sárú ar chearta bunúsacha; 

6. á chur i bhfáth gur cheart don Aontas caighdeáin theicniúla agus eagraíochtúla a leagan 
síos d’aon fheidhmchlár cosanta atá cumasaithe ag IS chun a láidreacht i gcoinne 
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cibear-ionsaithe agus tionchar digiteach a áirithiú, agus chun a áirithiú go bhfuil siad ag 
comhlíonadh na gcaighdeán iontaofachta is airde agus is féidir a mhéid a bhaineann le 
bailiú agus úsáid sonraí oibríochtúla;

7. á thabhairt chun suntais go bhfuil gá forálacha agus ceanglais shoiléire sábháilteachta 
agus slándála a ghlacadh do chórais IS i réimse na cosanta, agus tástálacha agus fíorú 
rialta a dhéanamh don tsaolré iomlán; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá comhlíonadh 
na gcaighdeán is infheidhme agus na ndeimhnithe a fuarthas a áirithiú i gcás ina 
ndéanann IS athruithe, e.g. trí mheaisínfhoghlaim, ar fheidhmiúlacht agus iompraíocht 
na gcóras ina bhfuil sé comhtháthaithe, chun inrianaitheacht iomlán na gcinntí a 
rinneadh inar úsáideadh IS a áirithiú;

8. á chur i bhfáth go bhfuil gá go mbeadh fearann úsáide dea-shainithe ag gach córas IS i 
réimse na cosanta agus go mbeadh an cumas ag na córais sin córais imscartha a bhrath 
agus a scoitheadh nó a dhíghníomhachtú i gcás ina n-imíonn siad óna bhfearann úsáide 
nó i gcás ina dtugann siad faoi ghníomhaíocht formhéadaithe nó neamhbheartaithe;

9. á chur i bhfios go láidir nach mór don fhreagracht iomlán as an gcinneadh córais IS a 
dhearadh, a fhorbairt, a sholáthar agus a úsáid a bheith ar oibreoirí daonna agus nach 
mór an prionsabal ‘duine i mbun idirghabhála’ a chur i bhfeidhm i leith ceannas agus 
rialú na gcóras atá cumasaithe ag IS; á chur i bhfáth nach mór, le córais atá cumasaithe 
ag IS, go mbeadh an cheannaireacht mhíleata in ann a freagracht iomlán a ghlacadh 
agus an breithiúnas ar an leibhéal is gá a fheidhmiú chun gníomhaíocht mharfach nó 
scriosach mhórscála a dhéanamh trí mheán na gcóras sin;

10. á chur i bhfios go láidir nach mór don Aontas tuiscint a chur chun cinn maidir leis na 
himpleachtaí míleata a bhaineann le IS, le róbataic agus le huathriail; 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;

11. á chur i bhfáth go bhfuil 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 i mbaol an margadh inmheánach agus an cuspóir a áirithiú go 
mbeidh forbairt iontaofa agus slán 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 cuíchóiriú níos fearr a 
dhéanamh ar iarrachtaí an Aontais sa réimse sin;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach agus ar an Leas-Uachtarán/ar an Ardionadaí 
straitéis earnálach IS a thíolacadh, mar chuid den chur chuige foriomlán sin freisin, le 
haghaidh gníomhaíochtaí i réimse na cosanta laistigh de chreat an Aontais, inar cheart 
cur chuige comhsheasmhach rialála a mholadh ó thosú na gcóras atá cumasaithe ag IS 
go dtí a n-úsáidí míleata; á iarraidh ar an gComhairle, ar an gCoimisiún Eorpach agus ar 
an Leas-Uachtarán/ar an Ardionadaí dul i mbun idirphlé struchtúrtha le Parlaimint na 
hEorpa chuige sin.
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