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19  
Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 21 Deireadh Fómhair 2021 maidir le trédhearcacht AE 
i bhforbairt, ceannach agus dáileadh vacsaíní COVID-19 (2021/2678(RSP))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 168 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), 
agus d’Airteagail 4, 6, 9, 15(3) agus 122(1) de,

– ag féachaint do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Airteagail 3 agus 35 di,

– ag féachaint do Chairt Shóisialta na hEorpa a síníodh in Torino an 18 Deireadh Fómhair 
1961, agus go háirithe d’Airteagal 11 di,

– ag féachaint d’Airteagal 31 de Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) 
maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPS),

– ag féachaint don rún a glacadh ag an seisiún iomlánach den 72ú Comhthionól 
Domhanda Sláinte an 28 Bealtaine 2019 dar teideal ‘Feabhas a chur ar thrédhearcacht 
na margaí le haghaidh cógas, vacsaíní agus táirgí sláinte eile’,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le trádmharc an Aontais Eorpaigh,1

– ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid ó Pharlaimint 
na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún2,

– ag féachaint do Threoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
6 Samhain 2001 maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena 
n-úsáid ag an duine3,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

1 IO L 154, 16.6.2017, lch. 1.
2 IO L 145, 31.5.2001, lch. 43.
3 IO L 311, 28.11.2001, lch. 67.



an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán 
(CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear 
Treoracha 90/385/CEE agus 93/42/CEE ón gComhairle1,

– ag féachaint do na rúin uaithi maidir le paindéim COVID-19 a chomhrac, go háirithe 
rún uaithi an 17 Aibreán 2020 maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun 
paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac2,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 17 Meitheamh 2020 dar teideal 
‘Straitéis AE le haghaidh vacsaíní COVID-19’ (COM(2020)0245),

– ag féachaint do chinneadh ón gCoimisiún an 18 Meitheamh 2020 lena bhformheastar an 
comhaontú leis na Ballstáit maidir le vacsaíní COVID-19 a sholáthar thar ceann na 
mBallstát agus nósanna imeachta gaolmhara, lena n-áirítear an iarscríbhinn a ghabhann 
leis (C(2020)4192),

– ag féachaint do chásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE), go háirithe a 
breithiúnais i gcásanna C-183/95 agus C-221/10,3

– ag féachaint do shraith fiosrúchán agus tionscnamh an Ombudsman Eorpaigh ag 
féachaint do thrédhearcacht fhreagairt riarachán AE ar phaindéim COVID-19,4

– ag féachaint do Rún 2361 (2021) ó Thionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa an 27 
Eanáir 2021 dar teideal ‘Vacsaíní COVID-19: ceisteanna eiticiúla, dlíthiúla agus 
praiticiúla’5;

– ag féachaint do Choinbhinsiún Oviedo um Chearta an Duine agus an Bhithmhíochaine 
agus dá Phrótacail6;

– ag féachaint don cheist chuig an gCoimisiún maidir le trédhearcacht AE i bhforbairt, 
ceannach agus dáileadh vacsaíní COVID-19 (O-000046/2021 – B9-0033/2021),

– ag féachaint do Riail 136(5) agus Riail 132(2) dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil achainíocha 1477/2020, 0062/2021 agus 0066/2021 faighte ag an 
gCoiste um Achainíocha, arb achainíocha iad a léiríonn ábhair imní maidir le heaspa 
trédhearcachta AE i dtaobh forbairt, ceannach agus dáileadh vacsaíní COVID-19;

B. de bhrí go n-iarrtar sna hachainíocha go ndéanfaí sonraí iomlána na gconarthaí maidir le 
vacsaíní COVID-19 arna dtabhairt i gcrích idir an Coimisiún, na Ballstáit agus tionscal 

1 IO L 117, 5.5.2017, lch. 1.
2 IO C 316, 6.8.2021, lch. 2.
3 Breithiúnas na Cúirte an 17 Iúil 1997, Affish BV v Rijksdienst voor de keuring van Vee 

en Vlees, C-183/95, EU:C:1997:373, mír 43, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0183&from=ga; 

 Breithiúnas na Cúirte (an tríú seomra) an 19 Aibreán 2012, Artegodan v an Coimisiún, 
C-221/10 P, EU:C:2012:216. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:62010CJ0221&from=ga. 

4 Overview: https://www.ombudsman.europa.eu/en/news-document/en/136499. 
5 https://pace.coe.int/en/files/29004/html 
6 https://www.coe.int/en/web/bioethics/oviedo-convention 
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na cógaisíochta, chomh maith le sonraí na dtrialacha cliniciúla ar leibhéal an othair, a 
fhoilsiú go tráthúil agus go ndéanfaí dlí na paitinne a chur ar fionraí go sealadach chun 
go mbeidh rochtain thapa, chothrom agus uilíoch ar vacsaíní i ngach cuid den domhan;

C. de bhrí gurb í trédhearcacht iomlán maidir le mionsonraí uile an taighde ar vacsaíní 
COVID-19 agus maidir le forbairt, ceannach agus dáileadh vacsaíní COVID-19 an 
réamhriachtanas bunúsach chun feabhas a chur ar mhuinín na saoránach as vacsaíní 
agus as an mbealach ar a bhfuil méideanna ollmhóra de chistí poiblí caite ag institiúidí; 
de bhrí gurb ionann aon easpa trédhearcachta i gcreat na géarchéime sláinte poiblí is 
tromchúisí sa lá atá inniu ann agus sárú ar cheart na saoránach chun faisnéise agus go 
bhféadfadh neamhchinnteacht, leathadh na bréagaisnéise agus baol méadaithe drogaill 
roimh an vacsaíniú a bheith mar thoradh uirthi, rud a bhainfeadh an bonn de 
ghníomhaíocht mhear agus éifeachtach in aghaidh na paindéime; de bhrí gur colún 
bunúsach í an trédhearcacht le go n-éireoidh le straitéis AE um vacsaíní COVID-19;

D. de bhrí go bhfuil bearta eisceachtúla á gcur chun feidhme ag an nGníomhaireacht 
Leigheasra Eorpach (EMA) chun trédhearcacht a gníomhaíochtaí rialála a uasmhéadú 
maidir le cóireálacha agus vacsaíní in aghaidh COVID-19 atá formheasta nó a bhfuil 
meastóireacht á déanamh orthu, lena n-áirítear tuarascálacha a fhoilsiú maidir le staidéar 
cliniciúil arna gcur faoi bhráid EMA in iarratais ar údarú margaíochta; de bhrí go bhfuil 
sé d’aidhm ag na bearta arna gcur chun feidhme ag EMA aghaidh a thabhairt ar an 
ardleibhéil spéise atá i bhfaisnéis maidir le taighde domhanda ar chógais COVID-19 
agus tacú leis an taighde sin;

E. de bhrí, sa chéad dá ráithe de 2021, nach raibh cuideachtaí cógaisíochta ag comhlíonadh 
a ngealltanas seachadta vacsaíne, rud a bhí ag cur moill shuntasach ar an bpróiseas 
vacsaínithe sna Ballstáit agus a bhí ina bhagairt thromchúiseach don tsláinte phoiblí dá 
bharr;

F. de bhrí go mbunaítear an bonn don chomhar vacsaínithe san Eoraip le trédhearcacht i 
gceannach agus dáileadh vacsaíní COVID-19;

G. de bhrí go bhfuil níos mó ná 200 000 saoránach tar éis tacú cheana féin leis an 
Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh ‘Paindéim gan Bhrabús’, lena n-éilítear ‘gur 
cheart sonraí maidir le costais táirgthe, ranníocaíochtaí poiblí agus éifeachtacht agus 
sábháilteacht vacsaíní agus cógas a bheith poiblí agus nach mór conarthaí idir údaráis 
phoiblí agus cuideachtaí cógaisíochta a phoibliú’;

H. de bhrí gur tástáil iontaoibhe í láimhseáil phaindéim COVID-19 do gach Ballstát agus 
institiúid AE, a bheidh mar bhonn eolais don fhreagairt ar éigeandálaí sláinte poiblí a 
d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo;

I. de bhrí go bhfuil sé d’oibleagáid ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit oibriú ar 
bhealach chomh hoscailte agus is féidir agus chomh gar agus is féidir do na saoránaigh, 
agus conarthaí vacsaíne COVID-19 á gcaibidliú acu le cuideachtaí cógaisíochta; de bhrí 
go ndiúltaíonn an Coimisiún ainmneacha na saineolaithe nó fiú na seacht mBallstát a 
ndéantar ionadaíocht orthu ar an gcomhfhoireann chaibidlíochta a nochtadh; de bhrí gur 
réamhriachtanas í an chuntasacht dhaonlathach má tá straitéis vacsaíne AE le ról 
éifeachtach inchreidte a imirt sna hiarrachtaí ar vacsaíniú domhanda;

J. de bhrí go bhfágtar an tsochaí gan cosaint ar mhífhaisnéis, agus de bhrí gur minic a 



chuirtear faisnéis bhréagnaitheach agus mhíthreorach ar fáil faoi cheannach agus 
dáileadh vacsaíní COVID-19;

K. de bhrí nach bhfuil ach leaganacha folaithe de na comhaontuithe réamhcheannaigh agus 
de na comhaontuithe ceannaigh foilsithe ag an gCoimisiún agus ag na Ballstáit, agus 
faisnéis ríthábhachtach scriosta nó in easnamh iontu, rud a fhágann go bhfuil easpa 
trédhearcachta agus iontaoibhe nach bhfuil gá leis sa tsochaí;

L. de bhrí go bhfuil sé de cheart ag saoránaigh Eorpacha faisnéis fhíor, fhírinneach a fháil 
maidir le bainistiú na paindéime agus maidir leis an gcomhrac i gcoinne COVID-19 ó 
na hinstitiúidí Eorpacha agus ó fhoinsí oifigiúla eile; de bhrí go bhfuil sé d’oibleagáid ar 
gach údarás Eorpach an fhaisnéis sin a sholáthar;

M. de bhrí go bhfuil chuid mhaith den taighde agus forbairt ar na vacsaíní cistithe ag AE, 
go bhfuil obair na gcuideachtaí cógaisíochta éascaithe aige le hinfheistíocht seachanta 
riosca roimh ré, go bhfuil údarú coinníollach tugtha aige, go bhfuil tacaíocht tugtha aige 
do chumas monaraíochta agus go bhfuil vacsaíní ceannaithe aige le hairgead poiblí;

N. de bhrí go n-aithníonn CBAE prionsabal ginearálta nach aon dabht ach gur gá tosaíocht 
a bheith ag cosaint na sláinte poiblí ar chúinsí eacnamaíocha;

O. de bhrí nach mór don Choimisiún an Pharlaimint a chur ar an eolas go leormhaith agus 
go héifeachtúil faoi gach gné de na himpleachtaí buiséadacha a bhaineann le taighde, 
forbairt, caibidlíocht, dáileadh agus leathadh amach vacsaíní COVID-19 in AE, ionas 
gur féidir leis an bParlaimint a dualgas a fheidhmiú go hiomlán maidir le cur chun 
feidhme bhuiséad AE a ghrinnscrúdú;

P. de bhrí nach bhfuil sonraí na dtrialacha cliniciúla ar leibhéal an othair curtha ar fáil ag 
an bpointe seo ag formhór na gcuideachtaí cógaisíochta atá rannpháirteach i straitéis AE 
maidir le vacsaíní COVID-19 agus de bhrí nach bhfoilseofar na sonraí sin go dtí idir lár 
na bliana 2022 agus deireadh na bliana 2023;

Q. de bhrí, tar éis fiosrúchán sé mhí1 ar fheidhmíocht an Lárionaid Eorpaigh um Ghalair a 
Chosc agus a Rialú (ECDC) le linn ghéarchéim COVID-19, gur aimsigh an 
tOmbudsman Eorpach bearnaí i gcleachtais trédhearcachta ECDC, lena n-áirítear sna 
sonraí is bunús lena mheasúnuithe riosca agus lena idirghníomhaíochtaí le 
comhpháirtithe idirnáisiúnta, amhail EDS agus an Lárionad Síneach um Ghalair a Rialú 
agus a Chosc; de bhrí go ndearna an tOmbudsman sraith tograí chun grinnscrúdú poiblí 
agus tuiscint phoiblí níos mó ar obair ECDC maidir le vacsaíní COVID-19 a chumasú;

R. de bhrí gur cleachtas í rúndacht praghsanna maidir le táirgí íocshláinte a cheannach, ar 
cleachtas é a bhféadfadh ilroinnt an mhargaidh inmheánaigh ar leibhéal na mBallstát a 
bheith mar thoradh air;

S. de bhrí gur cheart a mheas gur tosaíocht don tsláinte phoiblí é dlús a chur leis an ráta 
vacsaínithe domhanda in aghaidh COVID-19; de bhrí nach leor a luas faoi láthair chun 
cosc a chur ar ghéarú na paindéime de dheasca na n-athraitheach COVID-19 atá níos 
tógálaí agus de dheasca teacht chun cinn athraitheach nua atá níos contúirtí fós agus a 
d’fhéadfadh a bheith in ann an chosaint imdhíonachta a thugann vacsaíní COVID-19 atá 

1 Fiosrúchán straitéiseach OI/3/2020/TE an Ombudsman Eorpaigh ar conas a rinne 
ECDC faisnéis a bhailiú agus a chur in iúl le linn ghéarchéim COVID-19.



ann cheana a sheachaint;

1. ag leagan béim ar a thábhachtaí atá sé freagairt chomhpháirteach, mhear agus 
éifeachtach a thabhairt ar phaindéim COVID-19 mar an tAontas Eorpach agus mar 
chuid den chomhphobal domhanda, agus ag aithint na freagrachta ar leith atá ar an 
Aontas maidir le rochtain chothrom agus uilíoch ar vacsaíní COVID-19 a áirithiú;

2. á chur in iúl gur cúis aiféala ollmhóire di an easpa trédhearcachta ón gCoimisiún, ó na 
Ballstáit agus ó chuideachtaí cógaisíochta maidir le forbairt, ceannach agus dáileadh 
vacsaíní COVID-19, go háirithe i gcomhthéacs sáruithe leanúnacha ar chonarthaí atá 
sínithe;

3. ag leagan béim ar na srianta a cuireadh ar an bParlaimint ina ról mar chomhreachtóir 
mar gheall ar dhoiléire na straitéise vacsaíne a ghlac an Coimisiún, rud a chuir cosc ar 
an bParlaimint a bheith in ann rialú éifeachtach a dhéanamh ar an bpróiseas ceannaigh 
agus dáileacháin vacsaíní, agus a chuir a cumas chun grinnscrúdú a dhéanamh ar chur i 
bhfeidhm ceart bhuiséad an Aontais ar neamhní;

4. ag leagan béim ar an ngá atá ann an t-idirphlé leis na saoránaigh a neartú chun tuiscint 
níos fearr a fháil ar na nithe is fíorábhair imní dóibh agus ar an amhras atá orthu faoi 
vacsaíniú; á iarraidh ar an gCoimisiún a chumarsáid leis an bpobal a fheabhsú maidir le 
straitéis an Aontais i dtaobh vacsaíní COVID-19, rud a d’fhágfadh go mbeadh an 
straitéis soiléir, trédhearcach agus dian chun ceart shaoránaigh an Aontais rochtain a 
fháil ar fhaisnéis a bhaineann go díreach lena sláinte a chomhlíonadh, lena n-áirítear na 
critéir faoina roghnaítear vacsaíní áirithe thar vacsaíní eile;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún togra reachtach a dhéanamh maidir le soláthar 
comhpháirteach vacsaíní amach anseo, ina mbeadh forálacha soiléire maidir le 
trédhearcacht agus dáileadh inniúlachtaí i measc ghníomhaithe chreat institiúideach AE 
agus na mBallstát agus maidir le cóireálacha a bheidh ann amach anseo i gcoinne 
COVID-19 agus cóireálacha dílleachta faoi chuimsiú na straitéise cógaisíochta don 
Eoraip; á iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar théarmaí na 
gcomhaontuithe rúndachta praghsanna chun aghaidh a thabhairt ar ilroinnt reatha an 
mhargaidh inmheánaigh Eorpaigh;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún a nochtadh cé hiad comhaltaí na bhfoirne a bhfuil baint acu 
le comhaontuithe réamhcheannaigh agus comhaontuithe ceannaigh a chaibidliú le 
cuideachtaí cógaisíochta chun vacsaíní COVID-19 a cheannach; á iarraidh go ndéanfadh 
an Coimisiún soiléiriú ar a chritéir maidir le baill na foirne caibidlíochta a roghnú;

7. ag tathant ar an gCoimisiún grúpa teagmhála COVID-19 idir an Coimisiún agus an 
Pharlaimint, a d’fhógair Uachtarán an Choimisiúin i mí Feabhra 20211, a áireamh sa 
phróiseas cinnteoireachta maidir le conarthaí amach anseo a fhormheas chun 
trédhearcacht níos mó a áirithiú sa phróiseas caibidlíochta; á iarraidh go ndéanfaí 
faisnéis, a nuashonrófaí go seachtainiúil, a sholáthar don ghrúpa sin, lena n-áirítear 
staidéar mionsonraithe ar tháirgeadh vacsaíní, allmhairí, onnmhairí agus réamhaisnéis 

1 An Coimisiún Eorpach, óráid ón Uachtarán von der Leyen ag an seisiún iomlánach i 
bParlaimint na hEorpa faoi staid na himeartha maidir le straitéis vacsaínithe COVID-19 
AE, 10 Feabhra 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail
/ga/speech_21_505 
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dáileoige;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún trédhearcacht iomlán a áirithiú trí leaganacha 
neamhfholaithe de na comhaontuithe réamhcheannaigh agus de na comhaontuithe 
ceannaigh a fhoilsiú gan tuilleadh moille, agus na mionsonraí sin a leanas, i measc nithe 
eile, a nochtadh: an méid infheistíochta poiblí a rinneadh chun vacsaíní a fhorbairt; na 
réamhíocaíochtaí agus na híocaíochtaí iarsheachadta arna ndéanamh ag an gCoimisiún 
le gach forbróir vacsaíní, mar aon le sonraí faoi dháileadh na gcistí sin thar fhorbairt 
agus táirgeadh vacsaíní; sonraí maidir le cionroinnt costas idir infheisteoirí poiblí agus 
príobháideacha i dtaighde, forbairt agus táirgeadh vacsaíní; líon na ndáileog a tugadh do 
gach tír agus atá le seachadadh in aghaidh na ráithe; praghsanna in aghaidh na 
dáileoige; líon agus suíomhanna na láithreán táirgthe atá ar fáil; sonraí faoi 
chomhaontuithe maidir le ceannacháin bhreise ionchasacha; na socruithe dliteanais agus 
cúitimh d’aon díobháil a d’fhéadfadh a bheith ann de dheasca na vacsaíní; na 
smachtbhannaí i gcás sárú conartha nó moilleanna ar sheachadadh; faisnéis faoi 
chomhroinnt fhéideartha ceart maoine intleachtúla, go háirithe an amhlaidh a 
chaomhnaíonn an Coimisiún aon tionchar ar chearta maoine intleachtúla mar gheall ar a 
infheistíochtaí tosaigh sa phróiseas forbartha vacsaíní, chomh maith le haon fhaisnéis 
ghaolmhar eile a d’fhéadfadh a bheith ina hábhar spéise don phobal; ról na 
Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí agus na n-údarás inniúil náisiúnta maidir le 
forálacha conartha a chinneadh; agus sonraí faoi aistrithe teicneolaíochta agus 
deonacháin do thríú tíortha, agus aon fhaisnéis ghaolmhar a d’fhéadfadh a bheith ina 
díol spéise don phobal;

9. á iarraidh ar an gCoimisiún na praghsanna in aghaidh na dáileoige ar vacsaíní gach 
monaróra a nochtadh agus faisnéis mhionsonraithe a thabhairt faoina straitéis soláthair, 
toisc go n-athraíonn praghsanna vacsaíní go mór idir monaróirí;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún na sonraí uile a bhaineann le leas an phobail a nochtadh 
maidir le conarthaí i leith vacsaíní COVID-19 a bheidh ann amach anseo, agus maidir le 
comhlíonadh na gconarthaí sin, chomh maith leis na conarthaí sin le haghaidh 
teicneolaíochtaí COVID-19 eile a cheannach, rud ar réamhchoinníoll é don 
chaibidlíocht a dhéanfar amach anseo le cuideachtaí cógaisíochta;

11. ag cáineadh an chinnidh a rinne an Coimisiún gan úsáid a bhaint as an ngnáthnós 
imeachta reachtach trí Airteagal 168 CFAE chun an tÚdarás Eorpach um Ullmhacht 
agus um Fhreagairt d’Éigeandáil Sláinte (HERA) a bhunú, rud a fhágann nár bunaíodh é 
mar ghníomhaireacht neamhspleách lánfheidhme a bhfuil sainordú aici leas an phobail a 
chosaint agus atá faoi réir an ghrinnscrúdaithe dhocht chéanna le gníomhaireachtaí eile 
de chuid AE; á chur in iúl gurb oth léi gur féidir féachaint ar chur chuige an 
Choimisiúin, cur chuige a fhágann nár tugadh ról do Pharlaimint na hEorpa ó thaobh 
maoirseacht a dhéanamh ar obair HERA, mar easnamh eile fós a bhfuil an bonn bainte 
aige ón trédhearcacht agus an chuntasacht i leith an chaiteachais phoiblí agus na 
cinnteoireachta i réimse na sláinte poiblí;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún aon sáruithe féideartha ar chonarthaí ag cuideachtaí 
cógaisíochta, chomh maith leis na cúiseanna a bhí leo, a phoibliú, agus leas a bhaint as 
na hionstraimí uile atá ar fáil dó chun pionós a ghearradh as aon sáruithe a d’fhéadfadh 
a bheith ann nó aon mhoill gan údar;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún faisnéis mhionsonraithe a chur ar fáil don Pharlaimint faoin 



gcaoi ar bhain na cuideachtaí atá ar conradh úsáid as íocaíochtaí AE, lena n-áirítear an 
mhodheolaíocht chun íocaíochtaí a thomhas agus na modhanna rialaithe agus fíoraithe; 
á iarraidh ar an gCoimisiún impleachtaí buiséadacha uile straitéis AE maidir le vacsaíní 
COVID-19 a nochtadh go mion;

14. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfaidh na cuideachtaí atá ar conradh 
torthaí iomlána trialacha cliniciúla agus prótacail an taighde a d’fhéadfadh a bheith ann 
ar vacsaíní COVID-19 a chur ar fáil a luaithe is féidir chun gur féidir le saineolaithe 
neamhspleácha eolaíochta, anuas ar na saineolaithe in EMA, meastóireacht a dhéanamh 
orthu, lena n-áirítear pleananna anailíse staidrimh, staidéir chliniciúla agus 
tuarascálacha; á thabhairt le fios, i gcás ina mbraitear fo-éifeachtaí atá tromchúiseach 
agus/nó a bhíonn ann go minic le linn trialacha cliniciúla, gur cheart na teagmhais sin a 
chur in iúl láithreach;

15. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfaidh na cuideachtaí atá ar conradh na 
sonraí ó na tuarascálacha ar an bhfaireachas cógas a fhoilsiú i gcomhréir iomlán leis na 
rialacha a bhaineann le hurraim a thabhairt do shonraí pearsanta na n-othar lena 
mbaineann, agus grinnscrúdú poiblí na bhfrithghníomhartha díobhálacha a tharlaíonn le 
linn riar na vacsaíní a chur chun cinn agus faireachán a dhéanamh orthu;

16. á iarraidh ar an gCoimisiún taighde a dhéanamh ar an gcomhghaol idir leibhéal na 
trédhearcachta maidir le conarthaí vacsaíne, muinín an phobail i straitéis vacsaíne AE 
agus leibhéal an nochta don bhréagaisnéis, d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na cúiseanna 
leis an drogall roimh an vacsaíniú;

17. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar straitéis AE maidir le vacsaíní 
COVID-19 agus ar a theachtaireacht phoiblí agus an measúnú sin a fhoilsiú, agus 
athbhreithniú mionsonraithe á dhéanamh ar na gnéithe uile agus moltaí á ndéanamh 
maidir le creat don soláthar comhpháirteach Eorpach a bheidh ann amach anseo, go 
háirithe i ndáil le trédhearcacht;

18. á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint de dhlúthpháirtíocht a léiriú le tíortha eile an 
domhain, go háirithe leo siúd a bhaineann leis an mbeartas comharsanachta, agus tacú 
lena n-iarrachtaí an víreas COVID-19 a chosc agus a chomhrac;

19. á chur i bhfáth nach mór don Choimisiún a ráthú go bhféachfar ar vacsaíní COVID-19 
mar earra poiblí domhanda a théann chun tairbhe do chách, agus a áirithiú go mbeidh 
rochtain uilíoch orthu; á thabhairt chun suntais nach mór an ghné sin a léiriú freisin sna 
conarthaí gaolmhara uile a shíneofar le cuideachtaí cógaisíochta trí na  coimircí is láidre 
i ndáil leis sin a áireamhmaidir le hinfhaighteacht, inrochtaineacht agus 
inacmhainneacht vacsaíní COVID-19; ag tacú leis an iarracht dhomhanda i dtreo 
vacsaíní, trealamh agus cóireálacha COVID-19 a chur ar fáil do gach tír, lena n-áirítear 
tíortha atá i mbéal forbartha; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá aistrithe 
teicneolaíochta agus onnmhairiú comhpháirteanna bunriachtanacha chuig tríú tíortha 
chun táirgeadh agus dáileadh vacsaíní COVID-19 a uas-scálú ar an leibhéal domhanda 
d’fhonn dlús a chur leis an ráta vacsaínithe ar fud an domhain agus, ar an gcaoi sin, 
borradh breise faoi líon na mbásanna agus na ndaoine a chuirtear san ospidéil agus 
scaipeadh leaganacha COVID-19 a sheachaint; á aithint gur príomhbhacainn ar 
infhaighteacht vacsaíní í an acmhainneacht táirgeachta; ag leagan béim ar a thábhachtaí 
atá sé comhoibriú leis na cuideachtaí teicneolaíochta mRNA chun láithreáin táirgthe nua 
a bhunú do vacsaíní agus trealamh COVID-19, agus ar a thábhachtaí atá sé rannchuidiú 



an Aontais agus na Stát Aontaithe leis an tionscnamh COVAX a mhéadú, rud a fhágann 
go mbíonn gach deonú trédhearcach in aghaidh na tréimhse ama, chun beatha daoine a 
shábháil sna tíortha sin atá fágtha ar lár maidir le dáileadh vacsaíní;

20. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go gcomhroinnfidh na cuideachtaí cógaisíochta a 
gcuid eolais agus sonraí trí Dhíorma Rochtana ar Theicneolaíocht COVID-19 na 
hEagraíochta Domhanda Sláinte (C-TAP), agus go n-úsáidfidh siad gach rogha atá ar 
fáil chun táirgeadh agus dáileadh a mhéadú ar fud an domhain, lena n-áirítear 
comhlachas le cuideachtaí eile le haghaidh próisis forbartha agus dáileacháin;

21. á chreidiúint go láidir nach mór moltaí an Ombudsman, a rinneadh tar éis fhiosrúchán 
straitéiseach OI/3/2020/TE, chun obair ECDC agus a chleachtais trédhearcachta a 
fheabhsú, a chur chun feidhme go hiomlán agus go comhsheasmhach chun muinín an 
phobail i straitéis vacsaínithe COVID-19 AE a threisiú, i bhfianaise an róil 
ríthábhachtaigh atá ag ECDC maidir le faisnéis ríthábhachtach ar vacsaíní COVID-19 a 
bhailiú agus a phoibliú;

22. á iarraidh ar an gCoimisiún straitéis dhomhanda AE a fhoilsiú agus a mheasúnú chun 
dáileadh tapa agus cothrom vacsaíní a áirithiú ar fud an domhain, lena n-áirítear a 
rannpháirtíocht sa tionscnamh COVAX, C-TAP agus soláthar trasteorann na n-ábhar is 
gá chun vacsaíní a tháirgeadh, chomh maith lena straitéis le haghaidh méadú ar 
acmhainneacht táirgthe agus ar chritéir maidir le dáileadh dáileoige idir tíortha;

23. á iarraidh ar an gCoimisiún rochtain thapa agus chothrom ar vacsaíní a shocrú ar fud an 
domhain mar cheann de phríomhchuspóirí AE, agus conarthaí le cuideachtaí 
cógaisíochta á síniú aige amach anseo, ag breathnú ar chlásail a bhaineann le cearta 
maoine intleachtúla agus ceadúnais neamheisiacha, praghsanna agus iarrachtaí 
seandíchill chun feabhas a chur ar tháirgeadh agus dáileadh vacsaíní;

24. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-idirphlé le tíortha atá i mbéal forbartha a threisiú, trí na 
bealaí iomchuí, chun staidéar a dhéanamh agus foghlaim faoi na dúshláin agus na 
deacrachtaí atá os a gcomhair i ndáil le vacsaíní i gcoinne COVID-19 a tháirgeadh 
d’fhonn na modhanna riachtanacha a chur ar fáil dóibh le go mbeifear in ann vacsaíní 
COVID-19 a tháirgeadh ar a gcríocha agus, ar an gcaoi sin, comhrac níos éifeachtaí a 
chur i gcrích in aghaidh na paindéime ar fud an domhain;

25. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún 
Eorpach agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.


