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Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le liosta na gcionta coiriúla in 
Airteagal 83 CFAE a leathnú chun an réimse coireachta ‘scrios earraí cultúir agus 
séadchomharthaí’ a chur san áireamh

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 22 den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint d’Airteagal 27 de Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine,

– ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil círéibeacha ar siúl sna Ballstáit faoi láthair;

B. de bhrí go bhfuil sé de cheart ag gach duine páirt a ghlacadh gan srian i saol cultúrtha an 
phobail, sult a bhaint as na healaíona agus páirt a ghlacadh sa dul chun cinn eolaíoch 
agus sa mhéid a bhaintear amach leis;

C. de bhrí go dtugann an tAontas urraim don éagsúlacht chultúrtha;

D. de bhrí gur bunaíodh an tAontas ar bhonn feasacht i leith na hoidhreachta spioradálta 
agus morálta atá aige;

E. de bhrí gur mian leis an Aontas rannchuidiú le caomhnú agus tuilleadh forbartha a chuid 
comhluachanna, leis an urraim a thugtar d’éagsúlacht chultúrtha agus traidisiúin 
mhuintir na hEorpa agus leis an urraim a thugtar d’fhéiniúlacht náisiúnta na mBallstát;

1. ag cáineadh earraí cultúir agus séadchomharthaí a bheith á scriosadh d’aon turas;

2. á iarraidh ar na Ballstáit earraí cultúir agus séadchomharthaí a chosaint agus an rochtain 
orthu a choinneáil;

3. á chur i bhfios gur féidir le hearraí cultúir agus séadchomharthaí cuimhne a choinneáil 
ar bhotúin a rinneadh san am a caitheadh freisin, botúin nach mór a sheachaint amach 
anseo agus, dá bhrí sin, gur fiú iad a chosaint go háirithe;

4. á chur in iúl gur cúis bhuartha di go ndéantar damáiste d’earraí cultúir agus 
séadchomharthaí stairiúla agus, i roinnt cásanna, go ndéantar scrios buan orthu;

5. á iarraidh, dá bhrí sin, go leathnófaí mír 1 d’Airteagal 83 CFAE chun an réimse 
coireachta ‘scrios earraí cultúir agus séadchomharthaí’ a chur san áireamh.


