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Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000072/2017 

chuig an gComhairle 
Rule 128 

Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara 

Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek 
thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE  

Ábhar: Barántais gabhála Interpol (Fógraí Dearga) agus an Tuirc 

I mí Lúnasa 2017, tar éis don Tuirc fógra Interpol a eisiúint, choinnigh póilíní na Spáinne beirt iriseoirí 
cháinteacha a raibh déshaoránacht acu, saoránacht de chuid na Sualainne agus na Tuirce duine 
amháin díobh, saoránacht de chuid na Gearmáine agus na Tuirce an duine eile . 

Thug Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa dá haire (i rún 2161 (2017)) go raibh roinnt tíortha 
tar éis mí-úsáid a bhaint as córas Fógra Dearg Interpol chun an tsaoirse tuairimíochta a chur faoi 
chois nó chun géarleanúint a dhéanamh ar lucht an fhreasúra pholaitiúil lasmuigh dá dteorainneacha. 

Tá sé tábhachtach, dá bhrí sin, go mbeadh cosaintí iomchuí ann, le haghaidh cosantóirí chearta an 
duine agus gníomhaithe dlisteanacha, ar an mí-úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as fógraí Interpol. 

Cuireann Ballstáit AE noirm éagsúla i bhfeidhm: tá roinnt Ballstát ann a dhiúltaíonn beart a dhéanamh 
nuair a fhaigheann siad fógra Interpol, agus tá Ballstáit eile ann a dhéanann an ghabháil a 
fhorghníomhú. 

 Cad atá á dhéanamh ag an gComhairle chun a áirithiú nach sáraítear cearta shaoránaigh AE 
agus cearta shaoránaigh tríú tír trí úsáid a bheith á baint ag Ballstáit AE as sonraí Interpol? 

 An bhfuil a fhios ag an gComhairle an bhfuil aon sásra ann chun a áirithiú go ndéantar faisnéis a 
mhalartú go huathoibríoch idir na Ballstáit aon uair a bhíonn móramhras ar Bhallstát amháin ar a 
laghad go bhfuil fógra Interpol dlisteanach, riachtanach nó comhréireach? 

 An bhfuil bara faoin gComhairle comhchuibhiú a dhéanamh ar na noirm agus na cleachtais ar an 
leibhéal náisiúnta maidir le cad ba cheart do na húdaráis phóilíneachta a dhéanamh nuair a 
fhaigheann siad fógra Interpol, amhail athbhreithniú breithiúnach éigeantach a bheith ann sula 
ndéantar coinneáil ar bhonn fógra Interpol? 
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Curtha ar aghaidh: 11.9.2017 
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