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Ceist i gcomhair freagra scríofa E-003187/2018 

ar an gCoimisiún 
Riail 130 

Kinga Gál (PPE), Andrea Bocskor (PPE), Pál Csáky (PPE), József Nagy (PPE), Liadh Ní Riada 

(GUE/NGL), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), László Tőkés (PPE), Yana Toom (ALDE) agus 

Csaba Sógor (PPE) 

Ábhar: An ceart chun saorghluaiseachta san Aontas Eorpach 

An 9 Márta 2018, rinne Attila Dabis, saoránach Ungáireach agus comhairleoir dlí do Chomhairle 
Náisiúnta Szekler, iarracht dul trasna na teorann idir an Ungáir agus an Rómáin ag Ártánd-Bors lá 
amháin roimh an léirsiú aonair ag an mionlach náisiúnta Ungárach sa Rómáin; ‘Lá Shaoirse Szekler’, 
mar a thugtar ar an lá a bhfuil an tUas. Dabis ina chomheagraí aige. Chuir an garda teorann 
Rómánach in iúl dó go raibh toirmeasc air ó theacht isteach sa Rómáin, ach ní raibh sé in ann aon 
fhorais fhíorasacha ná dhlíthiúla a thabairt faoi sin. I ndiaidh dó iarraidh a chur isteach, fuair an tUas. 
Dabis, an 30 Márta 2018, an cinneadh ó Chigireacht Ghinearálta Gharda Teorann na Rómáine maidir 
leis an gcosc ar a dhul isteach. Is é a bhí sa chinneadh: ‘tugadh isteach an beart maidir le gan cead 
isteach sa Rómáin a thabhairt mar thoradh ar ghníomhartha arb ionann iad agus bagairtí ar an 
tslándáil náisiúnta, de bhun Airteagal 3 de Dhlí Uimh. 51/1991’.  

Tá sárú déanta ar roinnt de chearta bunúsacha de chuid an Uas. Dabis, ar cearta iad a chumhdaítear 
sa Chairt, is iad sin na saoirsí chun gluaiseachta, chun cainte/chun tuairimí a nochtadh agus chun 
tionóil go síochánta. 

An bhfuil sé i gcomhréir le reachtaíocht AE, go háirithe Airteagail 27 agus 30 de Threoir 2004/38/CE, 
cosc ar theacht isteach a fhorchur, gan aon sonrú, ar shaoránach de chuid an Aontais nach bhfuil aon 
taifead coiriúil aige nó aice, ar an bhforás go bhfuil bagairt ann don tslándáil náisiúnta? 

Cad is féidir leis an gCoimisiún a dhéanamh chun cosc a chur ar na Ballstáit toirmisc mhídhleathacha 
a fhorchur amach anseo ar shaoránaigh AE atá umhal don dlí? 


