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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um 
Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur i bhfios gur cuid de chearta bunúsacha é córas oibiachtúil luachanna a áirithíonn 
nach inathraithe iad saoirsí bunúsacha cumarsáide, amhail an ceart maidir le 
príobháideachas cumarsáide, saoirse agus iolrachas tuairimí a nochtadh, saoirse chun 
faisnéis a fháil, saoirse na n-ealaíon, saoirse na n-eolaíochtaí agus na meán, mar aon leis 
an gceart chun maoine agus a cosaint, agus nach mór cothromaíocht a aimsiú eatarthu, 
lena n-áiritear trí chomhaontuithe den dlí príobháideach nó trí théarmaí agus 
coinníollacha gnó;

2. á chur i bhfios go láidir gur cheart don Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) a 
bheith i gcomhréir go hiomlán leis an sprioc cosaint na gceart bunúsach a áirithiú, mar 
aon le cosaint tomhaltóirí, sábháilteacht úsáideoirí, rogha na hanaithnideachta ar líne 
agus saoirse chun cainte agus cosaint maoine; á chur i bhfios go láidir go bhfuil feidhm 
ag na cearta bunúsacha ní amháin mar chearta cosanta in aghaidh an stáit, ach go bhfuil 
feidhm acu freisin maidir leo siúd a fheidhmíonn a gcumhacht trína mbonneagar 
teicniúil, rud a chuireann teorainn lena gcumhacht; á chur i bhfáth nach mór, dá bhrí sin, 
cearta bunúsacha oibleagáidí a fhorchur orthu siúd freisin a dhéanann a gcumhacht a 
fheidhmiú trína mbonneagair theicniúla; á chur i bhfáth gur cheart aird chuí a thabhairt 
ar mhéid na ceannasachta sa mhargadh, suíomh ceannasach nó cuasa-mhonaplach, ar 
mhéid spleáchas an úsáideora ar sholáthar agus ar na leasanna a n-imríonn na 
húsáideoirí, na himreoirí cumhachtacha iad féin agus na tríú páirtithe eile tionchar 
orthu;

3. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé cuidiú le tomhaltóirí agus le húsáideoirí chun níos 
mó smachta a fháil ar a gcuid sonraí agus céannachta féin, agus freagracht a ghlacadh 
orthu, agus á iarraidh ar ardleibhéal cosanta ar shonraí pearsanta agus leibhéil 
trédhearcachta agus chuntasachta na seirbhísí digiteacha a mhéadú;

4. ag cur béim ar an bhfíoras nach mór inneachar atá dleathach agus a roinntear go 
dleathach faoi dhlí Aontais nó dlí náisiúnta a choinneáil ar líne agus nach ceadmhach 
gurb é a thiocfaidh as inneachar den sórt sin a bhaint ná go ndéanfar úsáideoirí aonair a 
shainaithint nó sonraí pearsanta a phróiseáil;

5. á chur i bhfios go mbíonn tionchar ag éifeachtaí suaiteacha na n-ardán ar líne ar 
éiceachóras na meán; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil sé d’oibleagáid ar údaráis 
phoiblí creat dlíthiúil a ghlacadh lena ndéantar forbairt na meán neamhspleách agus 
iolraíoch a chur chun cinn;

6. á mheabhrú an oibleagáid atá ar ardáin ar líne agus ar sheirbhísí eile atá ar líne gníomhú 
go tapa chun inneachar neamhdhleathach a bhaint óna n-ardáin agus seirbhísí agus ag 
meabhrú go n-oibríonn na bearta cosanta éigeantacha sin laistigh de chreat reachtach 
agus go bhfuil siad faoi réir maoirseachta breithiúnaí; á mheas go bhféadfadh rialacha 
earnáilsonracha rochtain gan bhac do sheirbhísí agus inneachar na meán a áirithiú, mar 
aon le saoirse agus iolrachas na meán a chur chun cinn;

7. á iarraidh go leanfaidh na bearta uile a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar chearta 
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bunúsacha a bheith bunaithe ar mhaoirseacht bhreithiúnach agus rialála agus nach 
ndéanfar cúraimí ceannasacha a tharmligean chuig cuideachtaí príobháideacha nó chuig 
daoine aonair;

8. á iarraidh ar réitigh chothroma maidir le hinneachar a bhaint, le comhar idir ardáin, 
údaráis rialála, sealbhóirí cearta agus úsáideoirí; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh sé 
mar thosaíocht ag ardáin, sonraí atá i gcomhréir le Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí (GDPR) i ndáil le gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a roinnt le húdaráis 
forfheidmithe dlí agus le húdaráis eile, sa bhreis ar a gcoimircí éifeachtacha agus 
iomchuí féin;

9. á iarraidh ar thrédhearcacht sna nósanna imeachta a úsáideann na hardáin shóisialta 
chun inneachar a bhaint, agus don chosc ar inneachar nach bhfuil neamhdhleathach a 
bhaint; á iarraidh ar rialacha soiléire d’ardáin shóisialta móra, lena n-éilítear orthu 
inneachar a dtarraingítear aird air a sheiceáil agus freagra a thabhairt ar na huaslódaithe 
le cinneadh réasúnaithe má tá bac curtha ar a n-inneachar; á iarraidh, dá réir sin, ar 
shásraí éifeachtacha gearáin agus sásaimh d’úsáideoirí atá treoraithe ag daoine, agus mí-
úsáid ar shásraí den sórt sin a chosc;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go gcuirfidh oibritheoirí na n-ardán na 
tuarascálacha trédhearcachta ar fáil ina bhfuil faisnéis ar líon na gcásanna inar 
ndearnadh inneachar a shainaithint go hearráideach mar inneachar neamhdhleathach nó 
a bhí roinnte go neamhdhleathach, agus go soláthróidh na húdaráis inniúla faisnéis 
maidir le líon na gcásanna ina bhfuil imscrúdú agus ionchúiseamh coireanna mar 
thoradh ar inneachar a bhaint.

11. á chur i bhfios nach gá go mbeadh roinnt inneachair atá díobhálach nó faisnéis atá 
cruinn go páirteach neamhdhleathach; ag tabhairt dá haire go bhféadfadh scagadh 
amach ar inneachar dleathach a bheith mar thoradh ar uirlisí scagtha uathoibríocha; á 
mheas go bhfuil sé riachtanach a áirithiú gur féidir le sealbhóirí inneachair a gcearta a 
chosaint go leormhaith nuair atá a n-inneachar bainte;

12. á chur i bhfáth gur cheart aon mhonatóireacht ar a n-inneachar atá curtha i bhfeidhm ag 
ardáin ar líne agus ag seirbhísí eile a bheith faoi réir caighdeán dian agus trédhearcach 
atá ar eolas ag úsáideoirí agus lena gcumasaítear ceart éifeachtach chun achomharc a 
dhéanamh i gcoinne cinntí, chuig ardán nó seirbhísí ar líne ar dtús, ach freisin chuig 
údarás poiblí;

13. ag moladh go dtabharfaí aird ar leith do leanaí agus do dhaoine óga a chosaint agus go 
ndéanfaí an chosaint sin a choimirciú freisin faoi dhlí cosanta sonraí, agus á iarraidh go 
mbeadh seirbhísí ar líne do chosaint leanaí agus daoine óga faoi réir na srianta is déine 
faoi dhlí cosanta sonraí;

14. á chur i bhfios gur féidir le comhordú bog, tacaíocht nó bearta forlíontacha, amhail cóid 
iompair nó féinrialúchán agus comhrialúchán, a bheith ina modhanna rialála 
éifeachtacha ar choinníoll go ndéanann gníomhaireachtaí rialtais monatóireacht ar a 
dtionchar agus go ndéantar forálacha dlíthiúla do rialáil stáit i gcás ina gcruthaítear go 
bhfuil bearta den sórt sin neamhéifeachtacha, ós rud é go lamháiltear go minic 
d’fhreagairt thapa ar imthoscaí atá ag athrú, lena mbaineann rannpháirtithe neamh-AE 
chomh maith;
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15. á chur i bhfios gur, i bprionsabal, freagracht na n-údarás rialála náisiúnta é an 
forfheidhmiú, lena n-áirítear cásanna trasteorann, agus nach mór é a aistriú go leibhéal 
Eorpach gan cúis mhaith; thairis sin, á chreidiúint go ndéanfar smaoineamh phrionsabal 
na tíre tionscnaimh a neartú má tá uirlisí éifeachtacha forfheidhmithe agus nósanna 
imeachta éifeachtúla do chomhar trasteorann ag na húdaráis rialála náisiúnta; á chur i 
bhfáth gur cheart go mbeadh nósanna imeachta um réiteach díospóidí tapa agus 
éifeachtúla ar an leibhéal Eorpach ag gabháil leis sin chun síocháin dhlíthiúil bhuan a 
áirithiú;

16. á éileamh go ndéanfaidh na seirbhísí a fhorbraítear agus a úsáidtear san Aontas cosaint 
éifeachtach agus chuimsitheach ar phríobháideachas agus ar shonraí a ráthú, agus go 
léireofar buntáistí in iomaíocht dhomhanda nár cheart a mheas faoina luach leis an 
leibhéal is airde de shaoirse tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, leis an gcosaint ar 
mhaoin intleachtúil agus ar phríobháideachas cumarsáide, le cur chun cinn tuairime, 
éagsúlacht chultúrtha agus neodracht líonra i dtimpeallacht dhigiteach shlán; á iarraidh 
ar an gCoimisiún forbairt na seirbhísí sin a chur chun cinn go córasach ar bhealach atá 
níos spriocdhírithe trí réitigh shoiléire agus éifeachtúla atá iomchuí don aois dhigiteach;

17. á iarraidh go gcloífear le luachanna Eorpacha, lena ndéantar éagsúlacht tuairime, 
neodracht líonra, saoirse cainte, cosaint maoine agus rochtain ar fhaisnéis, iolrachas na 
meán agus éagsúlacht chultúrtha agus teanga a chur chun cinn; á iarraidh ar rialacha 
soiléire agus, a mhéid is féidir, atá infheidhme go haonfhoirmeacha maidir le dliteanas 
na n-ardán, inneachar neamhdhleathach nó díobhálach, cuntasacht algartamach, 
fógraíocht thrédhearcach agus an comhrac in aghaidh inneachair dhíobhálaigh, na 
fuathchainte agus na bréagaisnéise agus a scaipthe trí chuntais bhréagacha nó róbait, 
chun cearta agus saoirsí bunúsacha a chaomhnú;

18. á chur i bhfáth gur cheart d’aon oibleagáidí nua ar ardáin a bheith comhréireach lena 
sciar den mhargadh agus lena gcumas airgeadais chun iomaíocht chóir a chur chun cinn 
agus nuálaíocht a thacú; á chreidiúint go gcabhródh cur chuige den sórt sin le faisnéis 
agus iolrachas na meán agus le héagsúlacht chultúrtha agus teanga a neartú;

19. á iarraidh, maidir le rialacha earnáilsonracha, a fhreastalaíonn ar spriocanna foriomlána 
na sochaí a bhaint amach agus na spriocanna sin a léiriú go follasach d’earnálacha 
áirithe, amhail Treoir (AE) 2018/1808, Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc 
(AVMSD), nó Treoir (AE) 2019/790, ‘Treoir um Chóipcheart’, go mbeidh tosaíocht acu 
ar rialacha ginearálta chun cearta na sealbhóirí cearta sa timpeallacht dhigiteach a ráthú;

20. á chur i bhfáth nach mór d’aon fhoráil ar mhodhnóireacht inneachair do sholáthraithe 
seirbhísí lánurraim a áirithiú do shaoirse tuairimí a nochtadh agus lena gcuirtear san 
áireamh, de réir Airteagal 11 de Chairt um cearta bunúsacha an Aontais Eorpaigh, 
‘saoirse chun tuairimí a bheith ag an duine agus faisnéis agus barúlacha a fháil agus a 
thabhairt gan cur isteach ó údarás poiblí agus ar neamhaird ar theorainneacha’, agus go 
rannchuidíonn rochtain ar éagsúlacht leathan tuairimí le forbairt sochaithe oscailte agus 
daonlathacha, fiú nuair is dearcthaí conspóideacha nó míthaitneamhacha atá sna 
dearcthaí sin;

21. á chur i bhfáth an gá atá le níos mó smachta a thabhairt do shaoránaigh faoi chonas a 
dhéantar a sonraí pearsanta a bhainistiú agus a chosaint ar líne, agus freisin níos mó 
freagrachta a chur ar ghnólachtaí maidir lena gcleachtais chosanta sonraí;
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22. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit comhar idir na hearnálacha poiblí agus 
príobháideacha agus an t-aos léinn a chur chun cinn chun go neartófaí an chomhroinnt 
eolais, an cur chun cinn ar shábháilteacht oideachais agus oiliúna, an príobháideachas 
sonraí, na himpleachtaí eiticiúla agus urraim do chearta an duine maidir le 
teicneolaíocht dhigiteach, róbataic agus intleacht shaorga (IS) a úsáid;

23. á chreidiúint gur cheart dliteanas na n-ardán a chur in oiriúint chun méid an oibritheora 
a urramú agus idirdhealú soiléir a dhéanamh maidir le rannpháirtíocht na n-ardán leis an 
inneachar, bunaithe ar critéir agus gnéithe soiléire agus infhíoraithe, amhail 
feidhmeanna eagarthóireachta, eolas iarbhír agus méid áirithe smachta; á mheas gur 
cheart ráthaíochtaí dainge na gceart bunúsach agus maoirseoireacht leormhaith phoiblí 
neamhspleách agus neamhchlaonta a bheith ag gabháil le haon chóras molta freisin;

24. á chur i bhfáth, gan beann ar na tairbhí sóisialta a sholáthraíonn teicneolaíochtaí nua, 
seirbhísí digiteacha agus teicneolaíochtaí atá faoi thiomáint sonraí, lena n-áirítear IS, 
nach mór céad tosaíocht a thabhairt do dhul i ngleic le rioscaí do luachanna 
daonlathacha, do smacht reachta agus do chearta bunúsacha d’fhéadfadh a bheith ann, 
agus anailís a dhéanamh orthu.
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