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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas 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 mheabhrú gur cheart go mbeadh an intleacht shaorga (IS) ag fónamh don chine 
daonna agus gur cheart na tairbhí a ghabhann leis a chomhroinnt go forleitheadach; á 
chur i bhfáth, san fhadtéarma, go bhféadfadh IS a bheith chun cinn ar chumas intleachta 
an duine; á chur i bhfáth go bhfuil gá dá bhrí sin le coimircí amhail rialú agus fíorú ag 
an duine ar chinnteoireacht IS a bhunú;

2. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh ról bunriachtanach ag AE i leagan síos na 
bprionsabal bunúsach le haghaidh forbairt, clársceidealú agus úsáid IS, go sonrach sna 
rialacháin agus na cóid iompair a ghabhann leis;

3. á mheabhrú nach é amháin gur féidir le IS gníomhaíochtaí a dhéanamh ar daoine daonna 
amháin a bhíodh á ndéanamh tráth, ach gur féidir leis freisin gnéithe uathrialacha agus 
cognaíocha a ghnóthú agus a fhorbairt trí fhoghlaim ó thaithí; á chur i bhfáth gur féidir 
le córais IS saothair chultúrtha agus chruthaitheacha a chruthú agus a ghiniúint go 
huathrialach, leis an ionchur is lú ar fad ón duine; ag tabhairt dá haire, thairis sin, gur 
féidir le córais IS éabhlú ar bhealach nach féidir a thuar trí shaothair bhunaidh a chruthú 
i ngan fhios do na ríomhchláraitheoirí tosaigh;

4. ag cur béim ar an ngá atá ann aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna cóipchirt a 
bhaineann le saothair chultúrtha agus chruthaitheacha arna nginiúint ag IS; á chur i 
bhfios go láidir, sa chomhthéacs seo, go bhfuil gá le measúnú a dhéanamh ar cibé a 
bhfuil an nóisean den chruthaitheoir daonna, atá mar bhonn don chóras le haghaidh 
cearta maoine intleachtúla (CMI), fós leormhaith i gcás saothair arna nginiúint ag IS; á 
mheas go mb’fhéidir nach é an bealach is fearr chun cinn é go ndéanfaí an cóipcheart do 
shaothair arna nginiúint ag IS a shannadh go huathoibríoch chuig sealbhóir cóipchirt na 
mbogearraí, algartam nó ríomhchlár IS;

5. á chur in iúl gur cúis bhuartha di gur ann d’fholús idir CMI agus forbairt IS, rud a 
d’fhéadfadh tionscail chultúrtha agus chruthaitheacha a fhágáil gan chosaint in aghaidh 
saothair arna nginiúint ag IS atá faoi chosaint chóipchirt; á iarraidh ar an gCoimisiún 
tacú le cur chuige cothrománach atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de ionsar 
CMI is féidir a chur i bhfeidhm i leith saothair arna nginiúint ag IS;

6. ag cur béim ar an ngá atá ann aghaidh a thabhairt ar shaincheist an dliteanais i gcás 
sáruithe cóipchirt a dhéanfadh córais IS, chomh maith le saincheist na húinéireachta 
sonraí.


