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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um an Margadh Inmheánach 
agus um Chosaint an Tomhaltóra, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. ag creidiúint go láidir go raibh rath ar Threoir reatha 2000/31/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle1 maidir leis an tráchtáil leictreonach a fhorbairt, ach moltar 
ann, ag an am céanna, an reachtaíocht maidir le seirbhísí digiteacha a chomhchuibhiú 
chun raon leathan soláthraithe sheirbhísí na sochaí faisnéise a chur san áireamh agus 
chun rialacha ceangailteacha níos soiléire agus dliteanas iomchuí a fhorchur orthu;

2. á mheas go bhfuil gá, i bprionsabal, rialacha níos soiléire a ghlacadh agus, a mhéid is 
féidir, rialacha uile-Aontais is infheidhme go haonfhoirmeach agus próisis rialála 
chomhsheasmhacha a ghlacadh chun ábhar díobhálach, fuathchaint agus bréagaisnéis a 
chomhrac agus mionaoisigh a chosaint, chomh maith le rialacha lena rialaítear 
fógraíocht ar líne, micreadhíriú agus ríomhthráchtáil chothrom, agus ag an am céanna, á 
éileamh go ndéanfaí idirdhealú dian idir ábhar neamhdhleathach, gníomhartha 
inphionóis agus ábhar atá comhroinnte go neamhdhleathach ar thaobh amháin, agus 
ábhar díobhálach, fuathchaint agus bréagaisnéis ar an taobh eile, ós rud é go bhfuil cur 
chuige agus rialacha éagsúla infheidhme i ngach cás;

3. ag tuiscint, sa chomhthéacs sin, gurb é atá i gceist le ‘fuathchaint’ cumarsáid 
bhriathartha nó neamhbhriathartha a bhaineann le naimhdeas atá dírithe ar dhuine nó ar 
ghrúpa sóisialta faoi leith nó ar bhall de ghrúpa den sórt sin, go minic ar fhorais a 
thagraíonn do chine, dath, reiligiún, sliocht nó bunadh náisiúnta nó eitneach, 
gnéaschlaonadh, tacú go poiblí le foréigean inscne-shonrach, diúltú gurb ann nó beag is 
fiú a dhéanamh de nó daoine a ghríosú chuige; á chur i bhfáth go n-áirítear sa tuiscint 
sin gríosú poiblí chun foréigin nó fuatha;

4. ag tuiscint, sa chomhthéacs sin, gurb é atá i gceist le mífhaisnéis’ gach cineál faisnéise 
atá bréagach, míchruinn nó míthreorach agus a chumtar, a chuirtear i láthair agus a 
chuirtear chun cinn agus é mar aidhm díobháil a dhéanamh don phobal nó chun brabús a 
dhéanamh, agus gurb é atá i gceist le ‘bolscaireacht’ den chuid is mó ná cumarsáid 
straitéiseach atá deartha agus curtha chun feidhme ar bhealach a chuirfeadh pobal ar 
míthreoir, chomh maith le cur isteach ar cheart an phobail a bheith ar an eolas agus ar 
cheart an duine aonair faisnéis agus smaointe de gach cineál a iarraidh agus a fháil;

5. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh sé d’aidhm ag aon rialachán nua trédhearcacht, 
cóir chomhionann, slándáil, féinchinntiúchán agus muinín na n-úsáideoirí deiridh i rialú 
an ábhair a chuirtear ar fáil dóibh a mhéadú; á iarraidh go mbeadh ardleibhéal idir-
inoibritheachta ann maidir le seirbhísí agus iniomparthacht sonraí, agus ardchaighdeáin 
cóipchirt agus cosanta sonraí á gcoinneáil ag an am céanna chomh maith le ceannasacht 
sonraí mar aon le féinchinntiúchán;

1 Treoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2000 maidir le gnéithe áirithe 
dlí de sheirbhísí na sochaí faisnéise, an trádáil leictreonach go háirithe, sa Mhargadh Inmheánach (“an Treoir 
maidir le trádáil leictreonach”) (IO L 178, 17.7.2000, lch. 1).
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6. ag meabhrú gur cheart rialacháin a cheapadh ó thaobh cearta bunúsacha a chosaint, go 
háirithe an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh, faisnéis, tuairimí agus na meáin, an ceart 
chun maoine intleachtúla, iolrachas na meán, éagsúlacht chultúrtha agus cosaint sonraí a 
chur chun cinn mar aon le hiomaíocht éagsúil agus chóir agus rochtain ar shaothair 
Eorpacha a áirithiú;

7. á mheas go bhfuil sé ríthabhachtach go ndéanfaí an coincheap "tríú páirtithe a bhfuil 
leas dlisteanach acu" a shainiú go soiléir agus go mbeidh rochtain ag na tríú páirtithe sin 
ar fhaisnéis iontaofa faoi sholáthraithe sheirbhísí na sochaí faisnéise;  á chur in iúl gurb 
oth léi nár forfheidhmíodh go héifeachtach na ceanglais faisnéise a leagtar síos in 
Airteagal 5 de Threoir 2000/31/CE; gan dochar a dhéanamh d’iomaíochas na bhfiontar 
beag agus na micrifhiontar, á iarraidh go ndéanfadh idirghabhálaithe áirithe ar líne, 
amhail cláraitheoirí ainmneacha fearainn, soláthraithe seirbhísí óstála nó soláthraithe 
seirbhíse fógraíochta ar líne, céannacht a gcustaiméirí gnó a fhíorú trí chomparáid a 
dhéanamh idir na sonraí aitheantais atá ag a n-úsáideoirí tráchtála, atá ann cheana agus 
atá ar fáil, i gcomhréir leis an reachtaíocht maidir le cosaint sonraí, faoin bprótacal 
“Know Your Business customer (KYBC)”, agus chun go mbeidh idirghabhálaithe i 
dteideal a seirbhísí a dhiúltú nó scor de bheith á gcur ar fáil mar fhaisnéis atá bréagach 
ag na húdaráis ghnó mar eolas faoi chéannacht an chustaiméara mar fhaisnéis 
bhréagach; á mheas gur cheart go ndéanfaí an prótacal KYBC sin a chur i bhfeidhm i 
leith custaiméirí gnó agus nach mbeadh tionchar aige ar shonraí pearsanta úsáideoirí 
indibhidiúla;

8. á athdhearbhú a thábhachtaí atá sé an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus tuairimí a 
fháil ón bpobal a ráthú; i bhfianaise a thábhachtaí atá sé iriseoireacht neamhspleách a 
chosaint faoin Acht um Sheirbhísí Digiteacha, ag cur go mór i gcoinne, i ndáil leis an 
méid sin, meastóireacht bhreise a dhéanamh ar ábhar dlí a luaithe a fhoilseofar é go 
dlíthiúil, ach amháin má tá údar leis sin toisc go bhfuil an t-ábhar faoi seach, cé go 
bhfuil sé dlíthiúil, ina ábhar imní tromchúiseach maidir leis an dochar suntasach is féidir 
a dhéanamh leis;  á éileamh in aon chás den sórt sin go gcaithfidh caingean ó sholáthraí 
seirbhíse sochaí faisnéise a bheith bunaithe ar ordú cúirte; á chur i bhfios gur féidir, má 
dhéantar raon feidhme Threoir (AE) 2018/1808 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle2 a leathnú chuig soláthraithe ardán  comhroinnte físeán (VSPanna) agus 
chuig líonraí sóisialta i ndáil le dáileadh ábhair chlosamhairc, rannchuidiú go suntasach 
le srian a chur le hábhar díobhálach, bréagaisnéis agus fuathchaint, má thrasuitear sa dlí 
náisiúnta é gan mhoill;

9. á iarraidh go ndéanfaí rialacha maidir le trédhearcacht níos nithiúla agus, a mhéid is 
féidir,  infheidhme go haonfhoirmeach, ós rud é go ndéantar, le baint, díghrádú agus cur 
in ord tosaíochta i líonraí sóisialta, laghdú ar scaipeadh méadaithe ábhair 
neamhdhleathaigh ar líne agus go gcuidíonn sé le comhrac in aghaidh ábhar díobhálach, 
fuathchainte agus bréagaisnéise;

10. á iarraidh go ndéanfaí  fógraíocht tráchtála shonraíbhunaithe agus micrea-
spriocdhíriú a rialáil agus a chur faoi réir dianrialacha trédhearcachta;  á iarraidh go 

2 Treoir (AE) 2018/1808 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Treoir 
2010/13/AE maidir le comhordú forálacha áirithe a leagtar síos le dlí, le rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin 
sna Ballstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc) i 
bhfianaise athruithe ar an margadh (IO L 303, 28.11.2018, lch. 69).
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ndéanfaí fógraíocht pholaitiúil íoctha ar líne a lipéadú go héigeantach lena n-áirithítear 
go mbeadh an t-úsáideoir deiridh in ann éa aithint go héasca; á chur i bhfáth gur cheart 
go mbeadh fógra polaitiúil íoctha ar líne trédhearcach ionas go bhfeicfidh an t-úsáideoir 
deiridh cé a d’íoc as an ábhar sin;

11. á aithint gur chuidigh an Cód Cleachtais Bréagaisnéise le hidirphlé a struchtúrú le 
hardáin agus rialtóirí; ag moladh gur cheart d’ardáin ar líne coimircí éifeachtacha agus 
iomchuí a chur i bhfeidhm, go háirithe chun a áirithiú go ngníomhóidh siad ar bhealach 
dúthrachtach, comhréireach agus neamh-idirdhealaitheach, agus chun cosc a chur ar 
bhaint neamhbheartaithe ábhair nach bhfuil neamhdhleathach; ag moladh gur cheart 
meastóireacht a dhéanamh ar an gcreat dlíthiúil atá ann cheana chun mionaoisigh a 
chosaint agus chun ábhar díobhálach, fuathchaint agus bréagaisnéis a chomhrac agus 
chun an creat sin a fhorfheidhmiú go héifeachtach trí bhíthin “Plean Gníomhaíochta i 
gcomhair an Daonlathais”; ag cur béim, sa chomhthéacs sin, ar úsáid éifeachtach a 
bhaint as comhrialáil agus as féinrialáil agus ar mhalartú dea-chleachtais ar leibhéal an 
Aontais agus ar nach mór comhar le seiceálaithe fíoras agus le taighdeoirí a bheith san 
áireamh sa phlean sin; á mheas gur fearr is féidir cur i gcoinne scaipeadh ábhair 
dhíobhálacha, na fuathchainte agus na bréagaisnéise trí chabhrú le saoránaigh 
litearthacht sna meáin agus litearthacht dhigiteach a fháil agus trí smaointeoireacht 
chriticiúil a fhorbairt, agus trí iriseoireacht ghairmiúil neamhspleách agus meáin 
ardchaighdeáin a neartú; á iarraidh go mbeadh comhar méadaithe ann idir údaráis rialála 
náisiúnta agus/nó comhlachtaí, laistigh de na Ballstáit agus eatarthu araon, chun déileáil 
ar bhealach níos éifeachtaí le héifeachtaí neamh-inmhianaithe agus le fadhbanna 
sonracha;  á mheas, sa chomhthéacs sin, go bhfuil gá le comhordú ar leibhéal an 
Aontais;

12. á aithint nach bhfuil an prionsabal nach bhfuil ach seirbhísí digiteacha 
éighníomhacha amháin, amhail soláthraithe rochtana ar an idirlíon, freagrach as an 
ábhar a thugtar trí mheán a gcuid seirbhísí toisc nach bhfuil aon smacht acu ar an ábhar 
sin (‘cainéal fórach’), nach bhfuil aon idirghníomhaíocht ghníomhach acu leis nó nach 
mbaintear barrfheabhas as, ós rud é gur bunchloch é den idirlíon saor in aisce, cé gur 
cheart go mbeadh seirbhísí gníomhacha fós faoi dhliteanas i leith ábhar a gcuid 
seirbhísí;

13. á iarraidh go gcaithfí ceanglas a fhorchur ar sholáthraithe sheirbhísí na sochaí faisnéise 
a bhaineann le hábhar neamhdhleathach a scriosadh go gasta tar éis dóibh fáil amach 
faoi nó tar éis dó a bheith tuairiscithe, ach go dtuairisceofaí ábhar den sórt sin do na 
húdaráis inniúla ábhartha freisin ionas go bhféadfaí tuilleadh imscrúdaithe agus 
ionchúisimh a dhéanamh; á mheas gur cheart d’oibreoirí na meiteashonraí gaolmhara a 
stóráil ar feadh tréimhse theoranta agus gan iad a chur ar aghaidh ach amháin mar 
fhreagra ar iarraidh ó na húdaráis inniúla le linn na tréimhse sin;

14. á chur i bhfáth gur cheart do sholáthraithe sheirbhísí na sochaí faisnéise  faisnéis 
intuigthe a bhfuil rochtain éasca uirthi a sholáthar maidir leis an gcaoi a láimhseálann 
siad ábhar neamhdhleathach agus maidir le soláthraithe ábhair a chur ar an eolas faoi 
scriosadh an ábhair sin ar aon chuma, agus an bunús dlí agus na deiseanna agóide agus 
sásraí éifeachtúla gearáin agus sásaimh á lua; á mheabhrú nach mór toimhde na 
neamhchiontachta in aon nós imeachta breithiúnach eile a chosaint agus nach mór 
sonraí pearsanta na n-íospartach a chosaint;
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15. á chur i bhfáth nár cheart, mar thoradh ar bhearta deonacha a ghlacann soláthraithe 
sheirbhísí na sochaí faisnéise chun ábhar neamhdhleathach nó ábhar díobhálach, 
fuathchaint agus bréagaisnéis a chomhrac, go ndéanfaí a ndliteanas a theorannú;

16. á éileamh gur cheart oibleagáidí a ghrádú freisin ionas go mbeidh ardáin a bhfuil 
ceannasacht acu laistigh den mhargadh nó i gcuid mhór de (i.e. ardáin atá ag feidhmiú 
mar gheataí nó ardáin a d’fhéadfadh a bheith ina n-ardáin um struchtúrú margaidh) 
rialaithe go mór agus gur cuideachtaí nideoige iad atá ag teacht chun cinn sa dóigh gur 
féidir le hardáin níos mó agus ardáin bhunaithe níos mó acmhainní a chur i leataobh 
chun iompraíocht mhíthreorach agus modhnóireacht inneachair a bhrath ar bhealach 
comhordaithe;  á chur i bhfáth nach mór d’oibreoirí na n-ardán ceannasach ní hamháin 
an éagsúlacht chultúrtha agus teanga a chosaint ach a chur chun cinn go gníomhach 
freisin, mar go bhfuil ról ríthábhachtach acu maidir le rochtain ar nuacht, ar ábhar 
closamhairc agus ar shaothair chultúrtha agus chruthaitheacha;  den tuairim gur cheart 
tosaíocht a thabhairt d’ábhar iontaofa meán atá ar ardchaighdeán, atá saincheaptha do 
mhargaí ábhartha agus urraim á tabhairt do dhlíthe teanga náisiúnta, agus gur cheart do 
na hardáin sin é a chur ar fáil go héasca; á chur i bhfáth, chun éagsúlacht chultúrtha 
agus teanga a chosaint agus a chur chun cinn, gur cheart go mbeadh úsáid algartaim ag 
na hardáin sin trédhearcach agus inchoigeartaithe ag úsáideoirí deiridh, ionas go mbeidh 
tuiscint agus roghanna ann d’úsáideoirí maidir leis an gcaoi a ndéantar rochtain ar an 
ábhar ábhartha a dheonú, a aicmiú nó a theorannú;  á mheas gur cheart socruithe fónta a 
bheith ag gabháil le haon chóras a mholtar chun cearta bunúsacha a chosaint gan dochar 
don fhéidearthacht maoirseacht bhreithiúnach neamhchlaonta a dhéanamh;

17. á iarraidh go dtabharfaí aghaidh ar shaincheist na gcuntas bréige agus go ndéanfaí 
brabúis na ndaoine a scaipeann bréagaisnéis a choigistiú;

18. á iarraidh go mbeadh creat dlíthiúil neartaithe ann a bheadh sainmhínithe níos soiléire 
chun a áirithiú go ndéanfaidh soláthraithe sheirbhísí na sochaí faisnéise bearta 
éifeachtacha, amhail cur leis an úsáid a bhaintear as nósanna imeachta um brath 
uathoibrithe lena mbaineann maoirseacht dhaonna, agus gníomhú go gasta chun ábhar 
neamhdhleathach a bhaint óna seirbhísí agus cosc a chur ar ábhar den sórt sin a 
athlódáil;

19. á mheas, i gcás ina sáraítear ábhar beo, gur cheart do sholáthraithe seirbhísí na sochaí 
faisnéise freagairt láithreach nuair a fhaigheann siad fógra ó shealbhóirí ceart, agus á 
iarraidh ar an gCoimisiún, sa chomhthéacs sin, soiléiriú a dhéanamh ar an gcoincheap 
‘frithghníomh gasta’, atá san áireamh cheana féin i dTreoir 2000/31/CE;  agus, ag an am 
céanna, ag tagairt don chásdlí náisiúnta a bhí ann le déanaí, lena gcuirtear d’oibleagáid 
ar sholáthraithe seirbhísí na sochaí faisnéise an t-ábhar sáraitheach a bhaint anuas 
laistigh de 30 nóiméad;

20. á mholadh gur cheart prionsabal na tíre tionscnaimh a neartú trí chomhar idir na 
Ballstáit a mhéadú chun urraim do leasanna ginearálta dlisteanacha agus leasanna poiblí 
dlisteanacha a fhorfheidhmiú, rud a éilíonn níos mó rannpháirtíochta ó na húdaráis 
rialála agus athbhreithnithe ar na rialacha nós imeachta agus ar na modhanna 
forfheidhmiúcháin atá ann cheana chun forfheidhmiú an dlí níos buaine agus níos 
éifeachtaí a bhaint amach i gcásanna trasteorann;
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21. ag áitiú nach mór cosaint agus cur chun cinn na saoirse agus léiriú ar éagsúlacht 
tuairimí, faisnéise, an phreasa, léirithe ealaíonta agus cultúrtha, cearta maoine chomh 
maith le cosaint na príobháideachta cumarsáide idir daoine aonair a bheith cothrom agus 
ina mbunús don daonlathas liobrálach, ar líne agus as líne araon; á éileamh, dá bhrí sin, 
go mbeadh úsáid gach modha indéanta theicneolaíoch chun ábhar neamhdhleathach nó 
ábhar díobhálach, fuathchaint agus bréagaisnéis ar an idirlíon a chomhrac, sa 
chomhthéacs sin, bunaithe ar mhaoirseacht bhreithiúnach agus rialála;  á chur i bhfios 
go láidir nach féidir aon bhearta rialaithe ex-ante ná 'scagadh uaslódála' an inneachair a 
bheith mar thoradh ar na bearta sin, nach gcomhlíonann Airteagal 15 de Threoir 
2000/31/CE; á chur i bhfios go láidir freisin nach féidir a bheith mar thoradh ar na 
bearta sin go bhforchuirfí oibleagáid ghinearálta chun faireachán a dhéanamh ar an 
ábhar go léir;  á mholadh, nuair a úsáidtear modhanna teicneolaíochta agus bearta 
sonracha i gcomhréir leis na forálacha dlíthiúla atá ann cheana, go bhfuil gá le coimircí 
láidre trédhearcachta agus cuntasachta, chomh maith leis an bpoitéinseal atá ann 
formhaoirseacht dhaonna neamhspleách neamhchlaonta ardoilte a dhéanamh;  á iarraidh 
ar an gCoimisiún rialacha a ghlacadh, a mhéid is féidir, a bheidh infheidhme go 
haonfhoirmeach  agus éifeachtach maidir leis an nós imeachta ‘fógra agus 
gníomhaíocht’ chun dlús a chur le brath agus le baint anuas ábhair atá neamhdhleathach 
nó á roinnt go neamhdhleathach, agus á áirithiú ag an am céanna go bhfanfaidh ábhar 
dlíthiúil agus ábhar atá comhroinnte de réir dlí ar líne agus nach ndéanfar ábhar dlíthiúil 
a scriosadh go héagórach, úsáideoirí aonair a shainaithint, ná sonraí pearsanta a 
phróiseáil; á iarraidh go gcuirfí de cheangal ar sholáthraithe seirbhísí na sochaí faisnéise 
sásraí gearáin agus sásaimh a chur ar fáil d’úsáideoirí agus gearáin a phróiseáil gan 
moill mhíchuí;

22. á thabhairt chun suntais gur gá a áirithiú go mbailítear agus go bpróiseáiltear na sonraí 
pearsanta go léir nach dtagann faoi raon feidhme Threoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle3, nó faoi raon feidhme Rialachán (AE) 2016/679 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle4, i gcomhréir le prionsabail na dlíthiúlachta, 
an riachtanais agus na comhréireachta, arna mbunú le hAirteagal 9 de Choinbhinsiún 
Chomhairle na hEorpa chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le hUathphróiseáil Sonraí 
Pearsanta (Coinbhinsiún Uimh. 108);

23. á chur i bhfáth go bhfuil gá le rochtain ar an margadh a fheabhsú d’eintitis 
neamhphríobháideacha, amhail eagraíochtaí neamhrialtasacha, leabharlanna, institiúidí 
cultúrtha, ionaid taighde, líonraí cultúrtha agus ollscoileanna;

24. á iarraidh go dtabharfaí rochtain do sholáthraithe seirbhíse meán ar na sonraí a ghineann 
na seirbhísí a sholáthraíonn siad nó an t-ábhar a tháirgeann siad, nó a bhfuil baint 
dhíreach acu leo, má thairgtear na seirbhísí agus an t-ábhar ar ardáin dhigiteacha 
dhomhanda, agus sa mhéid sin nach mór cloí i gcónaí leis na forálacha maidir le cosaint 

3 Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint 
daoine nádúrtha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a 
bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, 
agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lch. 89).
 4 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine 
nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, 
agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 
4.5.2016, lch. 1).
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sonraí pearsanta agus príobháideachais chun iomaíocht éagórach a chosc;  á iarraidh go 
mbeadh cosaintí láidre ann chun mí-úsáid sonraí úsáideoirí a chosc, lena n-áirítear trí 
thrédhearcacht agus cuntasacht algartamach a áirithiú mar aon le rochtain ar shonraí 
ábhartha do thaighdeoirí agus do chomhlachtaí maoirseachta poiblí;

25. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go gcuirfidh oibreoirí ardáin sásraí gearáin agus 
sásaimh ar fáil d’úsáideoirí agus go ndéanfaí gearáin a phróiseáil gan moill mhíchuí;

26. á iarraidh go mbeadh réitigh ann chun iomaíocht chóir agus rochtain chomhionann ar an 
Margadh Aonair a chumasú d’imeachtaí agus do sheirbhísí spóirt ó na Ballstáit go léir;

27. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go gcuirfidh oibreoirí ardáin tuarascálacha 
trédhearcachta ar fáil, ina bhfuil faisnéis faoi líon na gcásanna ina ndearnadh ábhar a 
aithint mar chásanna neamhdhleathacha nó mar chásanna arna roinnt go 
neamhdhleathach agus go gcuirfeadh na húdaráis inniúla faisnéis ar fáil faoi líon na 
gcásanna ina ndéantar an choireacht a imscrúdú agus a ionchúiseamh mar thoradh ar 
aistriú;

28. á mheas nach mór rialáil na teicneolaíochta a chur chun feidhme ar bhealach nach 
gcuireann isteach ar an nuálaíocht ná nach gcuireann srian leis an tsaoirse chun tuairimí 
a nochtadh;  á chur i bhfáth go bhfuil gá go háirithe le rochtain oscailte ar an idirlíon, 
atá neodrach ó thaobh gréasáin agus teicneolaíochta de, a chosaint ó thaobh an dlí de 
mar gurb é sin an dúshraith d’idirinoibritheacht riachtanach na seirbhísí agus na gcóras, 
go n-áirithíonn sé an ilghnéitheacht agus gur féidir iomaíocht chothrom agus bonneagar 
digiteach do sheirbhísí a chruthú dá bharr, rud a chumhdaíonn rochtain do gach 
saoránach den Aontas ar thairiscintí ardcháilíochta i réimsí na faisnéise, an oideachais, 
na heolaíochta agus an chultúir; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá réir sin, dlús a chur lena 
ghníomhaíochtaí ionsar dhéileáil leis an tsreabh sonraí ina hiomláine san Aontas ar 
bhealach comhionann agus neamh-idirdhealaitheach agus scrúdú criticiúil a dhéanamh 
uair eile ar an tionchar a bheadh ag tairiscintí rátála nialasaí ar an iomaíocht san Aontas; 
á thabhairt le fios gurb iad na bogearraí foinse oscailte, na caighdeáin oscailte agus na 
teicneolaíochtaí oscailte is oiriúnaí chun idir-inoibritheacht, iomaíocht chothrom agus 
inrochtaineacht a áirithiú;

29. á iarraidh ar an gCoimisiún bearta a bhunú chun a cheangal ar ardáin agus ar 
sholáthraithe sheirbhísí na sochaí faisnéise cosc a chur ar mhionaoisigh rochtain a fháil 
ar ábhar pornagrafach;  á mheabhrú go bhfuil ábhar den sórt sin, a bhíonn ar fáil go han-
mhinic gan bhac, in ann an ghlúin óg a dhíchobhsú go mór nuair a thagann siad ar a 
gcuid mothúchán agus a ngnéasacht; á chur i bhfáth go bhfuil steiréitíopaí gnéasaíocha i 
gcuid mhór d’ábhar pornagrafach ar líne, ar minic go ndéanann siad dochar 
tromchúiseach do dhínit na mban, nó fiú go gcuidíonn siad beag is fiú a dhéanamh de 
mhí-úsáid nó d’fhoréigean;  á chur i bhfáth dá bhrí sin, go bhfuil gá le gníomhaíocht 
dhaingean trí mheáin éifeachtacha theicneolaíocha chun cosc a chur ar mhionaoisigh a 
bheith neamhchosanta ar ábhar den sórt sin chun cearta na mban a chosaint agus chun 
foréigean inscnebhunaithe agus foréigean gnéasach a chomhrac; á mheabhrú gur gá 
rialacha uaillmhianacha a bhunú chun na críche sin, agus a thábhachtaí atá comhar níos 
fearr ar an leibhéal Eorpach chun mionaoisigh a chosaint;

30. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh tosaíocht ag rialacháin earnáilsonracha, mar 
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phrionsabal, ar rialacháin chothrománacha; á chur i bhfáth go háirithe, sa chomhthéacs 
sin, go n-aithnítear go hiomlán, le Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha amach anseo, mar 
lex specialis forálacha Threoir (AE) 2018/1808 atá ann cheana agus Threoir (AE) 
2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle5;

31. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá tionscail nua dhigiteacha chultúrtha agus 
chruthaitheacha agus an breisluach a thugann teicneolaíochtaí digiteacha isteach in 
earnálacha éagsúla cultúrtha, oideachais, meán, spóirt agus a bhaineann leis an óige;  á 
iarraidh ar an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh lena bhféadfar an treocht nua sin a 
fhorbairt, saothair chultúrtha agus chruthaitheacha na n-údar agus na gruthaitheoirí a 
chosaint, agus margadh inmheánach cóir agus cothrom a áirithiú do chách go 
neamhspleách ar a réigiún nó ar a mBallstáit;

32. á chur i bhfáth nach mór bearta a bheith ag gabháil le húsáid mhéadaitheac leabhar ón 
idirlíon chuig an margadh chun an éagsúlacht chultúrtha a áirithiú, ionas go mbeifear in 
ann a áirithiú go mbeidh rochtain chothrom ag cách ar an léitheoireacht, go ndéanfar an 
prionsabal maidir le luach saothair cóir agus cothrom do shealbhóirí ceart agus 
éagsúlacht an ábhair a fhoilsítear a chosaint; á athdhearbhú gur gá iomaíocht chóir a 
choinneáil ar bun sa mhargadh aonair digiteach, lena bhforchuirtear prionsabal na hidir-
inoibritheachta;

33. ag tathant go dtabharfaí aghaidh ar neodracht na ngléasanna, ós rud é gur trí bhíthin a 
hidirghníomhaíochta le neodracht líonra, agus ar an gcaoi sin amháin, ar féidir cinntí 
cumhachtaithe tomhalrtóirí a éascú ceann go ceann; 

34. á iarraidh ar na Ballstáit i gcomhar le hoibreoirí idirlín, Europol agus Eurojust, nósanna 
imeachta maidir le fógra a thabhairt agus baint anuas a dhéanamh níos éifeachtaí chun 
ábhar foréigneach agus ábhar pornagrafaíochta leanaí a scriosadh.

5 Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart 
agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoir 96/9/CE agus Treoir 
2001/29/CE (IO L 130, 17.5.2019, lch. 92).
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