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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. á mheas go bhfuil sé riachtanach go mbeadh rialacha aonair agus uile-Aontais ann le 
haghaidh an chomhraic in aghaidh an fhuatha agus na mífhaisnéise, le haghaidh cosaint 
do leanaí agus do dhaoine óga agus freisin le haghaidh fógraíocht ar líne agus 
ríomhthráchtáil chothrom, agus, ag an am céanna, tá sí á iarraidh go mbeadh idirdhealú 
docht ann idir inneachar mídhleathach agus inneachar díobhálach chomh maith le 
cásanna de mhífhaisnéis agus go mbeadh rialacha ar leithligh ann le cur i bhfeidhm ina 
leith;

2. á éileamh nach é amháin go mbeadh inneachar neamhdhleathach á scrios láithreach ag 
oibreoirí na n-ardán tar éis dóibh fáil amach faoi, ach go gcuirfidís na húdaráis 
forfheidhmithe dlí ar an eolas go leanúnach ina thaobh chun go bhféadfar ionchúiseamh 
a thionscnamh dá bhun, agus go ndéanfaidís na meiteashonraí is gá chuige sin a chur ar 
fáil dóibh;

3. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil cosaint agus cur chun cinn na saoirse agus na 
héagsúlachta i leith tuairimí, faisnéise, na meán agus léirithe cultúir, mar aon le cosaint 
do phríobháideacht na cumarsáide idir daoine aonair, ina mbunús don daonlathas 
liobrálach agus gur cheart go mbeadh feidhm aige sin freisin gan srianta maidir leis an 
saol ar líne; á iarraidh, dá bhrí sin, i gcás aon mhodh teicniúil féideartha a úsáidfear 
chun inneachar díobhálach nó neamhdhleathach ar líne a chomhrac go gcaithfidh sé a 
bheith in úsáid chuige sin mar iniúchadh roimh ré, atá cáiréiseach agus bunreachtúil, 
agus dá réir sin go bhfuil sí ag diúltú do réamhscagadh ar an inneachar féin óir gur rud é 
atá díréireach;

4. 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.
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