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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 agus 
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 iarraidh ar NA agus ar an bpobal idirnáisiúnta i gcoitinne tabhairt faoi na hiarrachtaí is 
gá chun a áirithiú go bhfanfaidh cur chun feidhme na hIntleachta Saorga (IS) i gcúrsaí 
míleata agus na córais atá cumasaithe ag IS a bheith á n-úsáid ag an arm laistigh de na 
teorainneacha dochta atá leagtha síos sa dlí idirnáisiúnta agus sa dlí daonnúil 
idirnáisiúnta (DDI);

3. á mheas go háirithe nach mór do chórais atá cumasaithe ag IS cloí le prionsabail Chlásal 
Martens, agus ní mór dóibh gan prionsabail an choinsiasa phoiblí agus prionsabail na 
daonnachta a shárú nó a bheith ceadaithe iad shárú riamh; á mheas gurb é seo an tástáil 
deiridh maidir le hinghlacthacht córais atá cumasaithe ag IS i gcogaíocht; á iarraidh ar 
an bpobal taighde IS an prionsabal sin a chomhtháthú sna córais uile atá cumasaithe ag 
IS atá beartaithe le haghaidh úsáid i gcogaíocht; á mheas nach féidir le haon údarás 
maolú ó na prionsabail sin a eisiúint nó córas atá cumasaithe ag IS a dheimhniú;

4. á chur i bhfáth nach mór do stáit, do pháirtithe i gcoinbhleacht agus do dhaoine aonair, 
agus iad ag baint úsáid as córais atá cumasaithe ag IS i gcogaíocht, cloí lena n-
oibleagáidí faoin dlí idirnáisiúnta infheidhme agus a bheith freagrach as na 
gníomhachtaí a thagann as córas den sórt sin a úsáid; á mheabhrú nach féidir le meaisíní 
IS, in imthosca ar bith, a bheith freagrach as éifeachtaí beartaithe, neamhbheartaithe nó 
neamh-inmhianaithe de bharr córais atá cumasaithe ag IS sa láthair chatha;

5. á thabhairt chun suntais an gá, le linn na gcéimeanna dearaidh, forbartha, tástála agus 
imlonnaithe do chóras atá cumasaithe ag IS, le rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann maidir 
le taismigh agus daoine gortaithe sa phobal sibhialtach, bás taismeach, agus damáiste do 
bhonneagar sibhialtach, agus le rioscaí a bhaineann le rannpháirtíocht 
neamhbheartaithe, cúbláil, leathadh, cibirionsaí nó trasnaíocht agus éadáil a bheith á 
ndéanamh ag grúpaí sceimhlitheoireachta a chur san áireamh go cuí;

6. á chur i bhfáth an gá le tástáil agus córais mheastóireachta láidre bunaithe ar noirm chun 
a áirithiú le linn shaolré iomlán na gcóras atá cumasaithe ag IS sa réimse míleata, go 
háirithe le linn céimeanna a bhaineann le hidirghníomhaíocht duine le meaisín, 
meaisínfhoghlaim agus coigeartú agus oiriúnú go himthosca nua, nach dtéann na córais 
thar na teorainneacha atá beartaithe agus go gcomhlíonfaidh siad an dlí idirnáisiúnta 
infheidhme i gcónaí;
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7. á thabhairt chun suntais nach mór d’aon chóras atá cumasaithe ag IS atá á úsáid sa 
réimse míleata a bheith in ann, mar íoscheanglais, idirdhealú idir comhraiceoirí agus 
neamhchomhraiceoirí sa láthair chatha, gan éifeachtaí neamh-idirdhealaitheacha a 
bheith bainteach leis, gan a bheith ina chúis le fulaingt neamhriachtanach do dhaoine, 
gan a bheith claonta nó a bheith oilte le sonraí claonta, agus ní mór dó a bheith i 
gcomhréir le prionsabail DDI maidir le riachtanas míleata, comhréireacht na láimhe 
láidre agus réamhchúram roimh na rannpháirtíochta;

8. á chur i bhfáth, maidir le húsáid na gcóras atá cumasaithe ag IS sa tslándáil agus sa 
chosaint, go bhfuil gá le tuiscint ar staid iomlán an oibreora, le cumas athruithe 
féideartha a bhrath sna himthosca agus le cumas gan leanúint ar aghaidh le hionsaí chun 
áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm go hiomlán prionsabail DDI, go háirithe prionsabal an 
idirdhealaithe, prionsabal na comhréireachta agus prionsabal an réamhchúraim in ionsaí 
thar iomlán an tslabhra ceannais agus rialaithe; á chur i bhfáth nach mór, le córais atá 
cumasaithe ag IS, go mbeadh an cheannaireacht mhíleata in ann a freagracht iomlán a 
ghlacadh chucu féin i gcónaí;

9. á iarraidh ar stáit chun measúnú a dhéanamh ar conas a rannchuidigh feistí míleata 
uathrialaitheacha lena slándáil náisiúnta agus cén tairbhe is féidir lena slándáil náisiúnta 
baint as córais arm atá cumasaithe ag IS, go háirithe maidir le hacmhainneacht na 
teicneolaíochta sin chun earráid an duine a laghdú agus cur chuige phrionsabail DDI a 
fheabhsú dá bhrí sin;

10. á iarraidh ar an Ardionadaí/Leas-Uachtarán, faoi chuimsiú na bpléití leanúnacha maidir 
le rialáil idirnáisiúnta na gcóras arm uathrialaitheach marfach ag comhpháirtithe stát an 
Choinbhinsiún maidir le Toirmisc nó Srianta ar Úsáid Gnáth-Airm Áirithe, chun cuidiú 
le cuíchóiriú na díospóireachta domhanda i ndáil le croí-shaincheisteanna agus croí-
shainmhínithe nach bhfuil comhdhearcadh bainte amach fós ina leith, go háirithe maidir 
le coincheapa agus tréithe na n-arm uathrialitheach marfach atá cumasaithe ag IS agus a 
bhfeidhmeanna targaid a aithint, a roghnú agus dul i mbun comhraic léi i ndáil le cur i 
bhfeidhm choincheap na freagrachta daonna in úsáid na gcóras atá cumasaithe ag IS sa 
chosaint, agus méid na hidirghníomhaíochta daonna/meaisín, lena n-áirítear coincheap 
an rialaithe agus an bhreithiúnais dhaonna, le linn na gcéimeanna éagsúla de shaolré 
airm atá cumasaithe ag IS.


