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Eochair do na siombailí a úsáidtear

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad líne agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a leasú 
le dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear 
an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas 
a bhaint as an tsiombail ▌ nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó trí líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus arb 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh cur chun feidhme ón gComhairle maidir le tús a chur le 
malartú uathoibríoch sonraí i ndáil le sonraí dachtalascópacha sa Ríocht Aontaithe
(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don dréacht ón gComhairle (14247/2019),

– ag féachaint d’Airteagal 39(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, arna leasú le 
Conradh Amstardam, agus d’Airteagal 9 de Phrótacal Uimh. 36 maidir le forálacha 
idirthréimhseacha ar dá mbun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle le Parlaimint na 
hEorpa (C9-0198/2019),

– ag féachaint do Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 
maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe chun an sceimhlitheoireacht 
agus an choireacht trasteorann a chomhrac1, agus go háirithe Airteagal 33 de, 

– ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 
Ghnóthaí Baile (A9-0100/2020),

1. ag diultú don dréacht ón gComhairle;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

1 IO L 210, 6.8.2008, lch. 1.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá sé mar aidhm leis an dréachtchinneadh cur chun feidhme seo ón gComhairle, agus atá 
bunaithe ar Airteagal 33 de Chinneadh 2008/615/CGB (dá ngairtear Cinneadh Prüm anseo 
feasta)1, go mbeifí in ann sonraí dachtalascópacha a mhalartú idir an Ríocht Aontaithe agus na 
Ballstáit atá faoi cheangal ag Cinneadh Prüm. 

1. Cúlra

Le Cinneadh Prüm ón gComhairle foráiltear do mhalartú faisnéise idir údaráis na mBallstát 
atá freagrach as coireanna coiriúla a chosc agus a imscrúdú. Chuige sin, féadfaidh na húdaráis 
inniúla sonraí dachtalascópacha a mhalartú arna bpróiseáil ina gcórais náisiúnta um 
shainaithint méarlorg arna mbunú chun coireanna coiriúla a chosc agus a imscrúdú. In 
Airteagal 9 de Chinneadh Prüm déantar foráil go ndéanfadh údarás inniúil de chuid Ballstáit 
cuardach uathoibrithe ar shonraí dachtalascópacha i gcóras náisiúnta Ballstáit eile. Ní fhéadfar 
sonraí pearsanta a sholáthar, mar a fhoráiltear dó faoin gCinneadh seo, go dtí go mbeidh 
cinneadh déanta ag an gComhairle go bhfuil na forálacha ginearálta maidir le cosaint sonraí a 
leagtar amach i gCinneadh Prüm (Airteagail 25(2) agus 33) curtha chun feidhme ina dhlí 
náisiúnta ag Ballstát ar mian leis a bheith rannpháirteach sa mhalartú sin. I gcomhréir le 
Cinneadh 2008/616/CGB ón gComhairle2 glacfar an Cinneadh Cur Chun Feidhme atá 
beartaithe tar éis tuarascáil mheastóireachta ar chur chun feidhme na bhforálacha ginearálta 
maidir le cosaint sonraí a leagtar amach i gCinneadh Prüm, arna bhunú ar cheistneoir, triail 
phíolótach agus cuairt mheastóireachta, a gcuirfear na torthaí ina dtaobh faoi bhráid na 
Comhairle. 
Tá an córas malartaithe faisnéise idir údaráis inniúla na mBallstát arna bhunú le Cinneadh Prüm 
bunaithe ar phrionsabal na cómhalartachta iomláine maidir le rochtain agus tá sé mar aidhm 
aige dlús a chur leis an gcomhar trasteorann trí bhíthin malartuithe sonraí arna bpróiseáil ina 
gcórais náisiúnta chun cionta coiriúla a chosc agus a imscrúdú (e.g. sonraí faoi dhaoine 
ciontaithe agus faoi amhrastaigh). Tá sé soiléir anois, áfach, nach bhfuil cur chun feidhme Prüm 
ag Ballstáit éagsúla i gcomhréir go hiomlán le prionsabal na cómhalartachta iomláine.  Ina 
theannta sin, tá éagsúlacht mhór ann freisin i dtaobh na hacmhainne faisnéis a roinnt idir na 
Ballstáit agus is é an toradh a bhíonn air sin go mbíonn sreabhadh neamhchothrom faisnéise 
ann. 

In 2019, ghlac an Chomhairle cinneadh lena dtugtar rochtain don Ríocht Aontaithe ar an sásra 
malartaithe maidir le faisnéis a bhaineann le DNA3. Leis an dréacht atá beartaithe, tá sé mar 
aidhm ag an gComhairle rochtain a thabhairt don Ríocht Aontaithe ar mhalartú sonraí 
dachtalascópacha. Níor cheap an Chomhairle aon rún chun tús a chur le próiseas comhchosúil 
maidir le sonraí clárúcháin feithicle, arb é an chuid is rathúla d’ollstruchtúr Prüm é. 

1 Cinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le dlús a chur le comhar 
trasteorann, go háirithe chun an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac; IO L 
210, 6.8.2008, lch. 1.

2 Cinneadh 2008/616/CGB ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le cur chun feidhme Chinneadh 
2008/615/CGB maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe chun an sceimhlitheoireacht 
agus an choireacht trasteorann a chomhrac, IO L 210, 6.8.2008, lch. 12.

3 Cinneadh cur chun feidhme 2019/968 an 6 Meitheamh 2019 maidir le tús a chur le malartú uathoibríoch 
sonraí i ndáil le sonraí DNA sa Ríocht Aontaithe, IO L 156, 13.6.2019, lch. 8.
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Leagtar amach i gCinneadh 2008/615/CGB agus i gCinneadh 2008/616/CGB ón gComhairle 
rialacha maidir le malartú idir na Ballstáit. I ndáil leis an méid sin, tugtar faoi deara gur chinn 
an Coimisiún Eorpach i mí Deireadh Fómhair 2019 tús a chur le nósanna imeachta maidir le 
sárú trí litreacha fógra fhoirmiúil a sheoladh chuig an Ostair, chuig an mBulgáir, chuig an 
Ungáir agus chuig an Rómáin ós rud é gur shín siad an 13 Meán Fómhair 2018 comhaontú le 
cúig thír de chuid na mBalcán Thiar maidir le malartú uathoibríoch sonraí DNA, sonraí 
dachtalascópacha agus sonraí i dtaca le clárú feithicle. Measann an Coimisiún go bhfuil 
inniúlacht eisiach AE sa réimse á sárú ag an gcomhaontú, go háirithe toisc go gcumhdaítear 
malartú sonraí den sórt sin idir na Ballstáit le Cinntí Prüm ón gComhairle (Cinntí 
2008/615/CGB agus 2008/616/CGB ón gComhairle).4 Cuireadh imní den chineál céanna in iúl 
maidir le malartú sonraí DNA agus sonraí dachtalascópacha a bhunú le tríú tíortha eile amhail 
SAM.

2. Cuspóir agus príomhghnéithe an dréachtchinnidh ón gComhairle

Tríd an dréachtchinneadh seo ón gComhairle, tá sé d’aidhm ag an gComhairle ligean don 
Ríocht Aontaithe a bheith rannpháirteach sa chuardach uathoibrithe ar shonraí 
dachtalascópacha agus leanúint ar aghaidh go dtí sonraí dachtalascópacha a sholáthar agus a 
ghlacadh de bhun an chórais a leagtar síos in Airteagal 9 de Chinneadh Prüm. 

Mar a deir an Chomhairle ina dréachtchinneadh cur chun feidhme, áfach, níl sé ar intinn ag an 
Ríocht Aontaithe sonraí dachtalascópacha daoine atá faoi dhrochamhras a chur ar fáil, 
d’ainneoin a raibh an Chomhairle ag súil leis agus d’ainneoin na gcinntí comhchosúla a glacadh 
do Bhallstáit eile. Ina theannta sin, tá sé contrártha le prionsabal na cómhalartachta atá mar 
bhonn le córas Prüm. 

Ghlac an Chomhairle leis an gcás áirithe sin i gCinneadh Cur Chun Feidhme 2019/968 ón 
gComhairle an 6 Meitheamh 2019 maidir le tús a chur le malartú uathoibríoch sonraí i ndáil le 
sonraí DNA sa Ríocht Aontaithe, a bhí i bhfeidhm ón 7 Meitheamh 2019.   I bhfianaise an 
tsáraithe ar phrionsabal na cómhalartachta, agus tar éis don Choimisiún tuairim dhiúltach a 
chur in iúl i ngeall ar shárú ar phrionsabal na cómhalartachta iomláine, leag an Chomhairle 
béim ar an tábhacht phraiticiúil agus oibríochtúil a bhaineann le próifílí na n-amhrastach a 
áireamh i malartú uathoibríoch sonraí DNA, i dtaca leis an tslándáil phoiblí, go háirithe chun 
an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac. Dá bhrí sin, tá an 
Chomhairle tar éis a fho-ordú go sainráite go leanfar ar aghaidh leis na malartuithe sin agus 
oibleagáid ar an Ríocht Aontaithe athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar a beartas maidir le 
próifílí amhrastach a eisiamh ó mhalartú uathoibríoch sonraí DNA faoin 15 Meitheamh 2020.   
Mura dtabharfaidh an Ríocht Aontaithe fógra faoin dáta sin go bhfuil athbhreithniú déanta 
aici ar a beartas, déanfaidh an Chomhairle laistigh de thrí mhí athmheastóireacht ar an gcás 
cibé acu an leanfar de mhalartú uathoibríoch sonraí DNA leis an Ríocht Aontaithe nó an 
bhfoirceannfar é.

3. Clásal athbhreithnithe

Ar an dóigh chéanna le Cinneadh cur chun feidhme 2019/968 ón gComhairle, sa 
dréachtchinneadh atá beartaithe, athdhearbhaíonn an Chomhairle, agus í feasach ar an 
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aimhrialtacht sin, “an tábhacht phraiticiúil agus oibríochtúil a bhaineann le próifílí na n-
amhrastach a áireamh i malartú uathoibríoch sonraí dachtalascópacha, i dtaca leis an tslándáil 
phoiblí, go háirithe chun an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac”. 
Ar an gcúis sin, leagann an Chomhairle amach freisin clásal athbhreithnithe ar an gcinneadh 
cur chun feidhme sin. Más rud é, faoin 15 Meitheamh 2020, nach mbeidh athbhreithniú 
déanta ag an Ríocht Aontaithe, ar a beartas maidir le próifílí na n-amhrastach a eisiamh ó 
mhalartú uathoibríoch sonraí dachtalascópacha, féadfaidh an Chomhairle deireadh a chur leis 
an malartú sonraí dachtalascópacha leis an Ríocht Aontaithe.

4. Tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ó AE: tionchar na hidirthréimhse

Sa chás i dtrácht, beidh éifeacht phraiticiúil an dréachtchinnidh cur chun feidhme a ghlacadh 
agus an mhalartaithe sonraí dachtalascópacha idir na Ballstáit agus an Ríocht Aontaithe 
teoranta don idirthréimhse a leagtar amach sa Chomhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na 
Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach 
agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach5. Beidh deireadh leis an 
idirthréimhse sin an 31 Nollaig 2020 agus beidh an Ríocht Aontaithe ina tríú tír ina dhiaidh 
sin. Thairis sin, tá feidhm ag an mbuncheanglas dá bhforáiltear in Airteagal 25(2) de 
Chinneadh Prüm maidir le gach Ballstát atá rannpháirteach i sásra Prüm. Dá measfaí go bhfuil 
sé ábhartha, agus dá gcinnfí sin, bheadh ionstraim dlí dhifriúil ag teastáil ó thriú tír chun 
leanúint ar aghaidh go dtí sonraí dachtalascópacha nó sonraí pearsanta eile a mhalartú mar a 
leagtar amach i gCinneadh Prüm.

5. An caidreamh a bheidh ann amach anseo idir AE agus an Ríocht Aontaithe 

Is féidir an caidreamh idir AE agus an Ríocht Aontaithe amach anseo a rialú le comhaontú 
comhpháirtíochta nua. Cuireadh tús cheana féin leis an gcaibidlíocht ar an gcomhaontú 
comhpháirtíochta nua sin i mí an Mhárta, 2020 agus cumhdófar léi freisin forfheidhmiú an dlí 
agus comhar breithiúnach in ábhair choiriúla. I gcás ina leantar ar aghaidh leis an malartú 
sonraí dachtalascópacha idir na Ballstáit agus an Ríocht Aontaithe agus í ina tríú tír, beidh sé 
sin faoi réir coinníollacha sonracha agus coimircí de bharr go mbeadh stádas tríú tír ag an 
Ríocht Aontaithe agus de bharr nach bhféadfadh sí leas a bhaint as na cearta agus na saoráidí 
céanna is a bhaineann Ballstát.

Sa Mholadh ón gCoimisiún an 3 Feabhra 2020 le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-
údaraítear tús a chur le caibidlíocht maidir le comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na 
Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann6 foráiltear gur cheart go mbeadh gealltanais maidir 
le cearta bunúsacha a urramú, lena n-áirítear cosaint leormhaith do shonraí pearsanta, mar 
bhonn taca leis an gcaidreamh amach anseo, rud a éascóidh an comhar.  Cuirtear in iúl go 
mbeidh leibhéal uaillmhéine fhorfheidhmiú an dlí agus an chomhair bhreithiúnaigh ag brath ar 
an leibhéal cosanta sonraí pearsanta a áiritheofar sa Ríocht Aontaithe. Tugadh le fios go n-
oibreoidh an Coimisiún i dtreo cinneadh leordhóthanachta chun an comhar sin a éascú má 
chomhlíontar na coinníollacha ábhartha (§ 112). 

5 IO L 29, 31.1.2020, lch. 1
6 COM (2020)0035).
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I ráiteas i scríbhinn ó Phríomh-Aire na Ríochta Aontaithe an 3 Feabhra 2020 maidir leis an 
gcaidreamh idir an Ríocht Aontaithe agus an tAontas Eorpach7, chuir Príomh-Aire na Ríochta 
Aontaithe in iúl go bhforbródh an Ríocht Aontaithe beartais neamhspleácha ar leithligh amach 
anseo i réimsí amhail cosaint sonraí. Thairis sin, le linn an chéad bhabhta caibidlíochta (an 2-5 
Márta 2020) faoin gcomhaontú comhpháirtíochta amach anseo, tá curtha in iúl ag an Ríocht 
Aontaithe, maidir le comhar breithiúnach agus póilíneachta in ábhair choiriúla, nach 
dtabharfaidh sí gealltanas go bhforfheidhmeoidh sí an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an 
Duine agus nach nglacfaidh sí le dlínse Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ach oiread.    
Mar fhreagairt air sin, chuir idirbheartaí an Aontais, Michel Barnier in iúl go soiléir, má 
chloíonn an Ríocht Aontaithe leis an seasamh sin, go mbeidh iarmhairtí láithreacha, praiticiúla 
aige sin ar an gcomhar idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe, rud a bheidh fós indéanta ar 
bhonn comhaontuithe idirnáisiúnta ach nach mbeidh uaillmhianach8. 

Sa Rún uaithi an 12 Feabhra 2020 9 chuir Parlaimint na hEorpa i bhfáth  “nach féidir leis an 
Ríocht Aontaithe rochtain dhíreach a bheith aici ar shonraí as córais faisnéise AE agus nach 
bhféadfaidh sí a bheith páirteach i struchtúir bhainistíochta ghníomhaireachtaí AE sa limistéar 
Saoirse, Slándála agus Ceartais, agus gur cheart go mbeadh aon chomhroinnt faisnéise, lena n-
áirítear sonraí pearsanta, leis an Ríocht Aontaithe faoi réir coimircí diana, iniúchóireachta agus 
coinníollacha formhaoirseachta, lena n-áirítear leibhéal cosanta sonraí pearsanta atá 
coibhéiseach leis an leibhéal a bhforáiltear dó le dlí an Aontais”.

Mheabhraigh Parlaimint na hEorpa, faoi dhlí an Aontais arna léirmhíniú ag an gCúirt 
Bhreithiúnais10, chun go bhféadfaidh an Coimisiún leormhaitheas chreat cosanta sonraí na 
Ríochta Aontaithe a dhearbhú, nach mór dó a léiriú go gcuireann an Ríocht Aontaithe leibhéal 
cosanta ar fáil atá “coibhéiseach go bunúsach” leis an leibhéal cosanta a thairgtear le creat 
dlithiúil AE, lena n-áirítear maidir le sonraí a aistriú ar aghaidh chuig tríú tíortha. Maidir leis 
sin, measann Parlaimint na hEorpa gur gá aird ar leith a thabhairt ar an gcreat dlíthiúil sa Ríocht 
Aontaithe i réimsí na slándála náisiúnta nó na próiseála ar shonraí pearsanta ag na húdaráis 
forfheidmithe dlí.  

Chuir Parlaimint na hEorpa i bhfios go láidir freisin, i dtaobh aon chomhshocruithe 
cómhalartacha chun sonraí as an Taifead Ainmneacha Paisinéirí (PNR) a mhalartú go tráthúil, 
go héifeachtach agus go héifeachtúil agus chun DNA, méarloirg agus sonraí clárúcháin feithicle 
(Prüm) a phróiseáil, chomh maith le comhar oibríochtúil trí Europol agus Eurojust, go 
gcaithfidh na comhshocruithe sin a bheith bunaithe ar choimircí agus coinníollacha láidre agus 
nach mór dóibh Tuairim 1/15 CBAE a chomhlíonadh go hiomlán11. 

D’iarr Parlaimint na hEorpa ar an Ríocht Aontaithe freisin leigheas a fháil láithreach ar na 
heasnaimh thromchúiseacha atá sainaitheanta a mhéid a bhaineann leis an gcaoi a n-úsáideann 
sí SIS agus d’iarr sí ar an gComhairle agus ar an gCoimisiún faireachán fíordhlúth a dhéanamh 

7 Ráiteas i scríbhinn - HCWS86, ina leagtar amach cur chuige beartaithe an Rialtais i 
leith na caibidlíochta le AE maidir leis an gcaidreamh a bheidh againn amach anseo, 
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-
statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/SPEECH_20_402.
9 P9_TA-PROV(2020)0033.
10 Cás C-362/14  Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner  ECLI:EU:C:2015:650.
11 Tuairim 1/15 PNR Ceanada; ECLI:EU:C:2017:592.

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/SPEECH_20_402
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ar an bpróiseas chun a áirithiú go dtugtar aghaidh i gceart ar na heasnaimh sin uile gan tuilleadh 
moille. Measann Parlaimint na hEorpa nár cheart aon phlé a dhéanamh ar na módúlachtaí don 
chomhar amach anseo idir AE agus an Ríocht Aontaithe i réimse fhorfheidhmiú an dlí go dtí 
go mbeidh na heasnaimh sin leigheasta.

6. Conclúid

Is catagóir sonraí pearsanta an-íogair iad sonraí dachtalascópacha nach mór cosaint shonrach 
a thabhairt di mar go bhféadfadh a próiseáil na cearta agus na saoirsí bunúsacha a chur i 
mbaol suntasach. Faoi dhlí an Aontais, i gcás inar gá próiseáil den sórt sin a dhéanamh, ní 
mór í a bheith faoi réir coimircí iomchuí do chearta agus saoirsí an ábhair sonraí. 

I bhfianaise staid na himeartha sa chaibidlíocht faoin gcaidreamh amach anseo idir an Ríocht 
Aontaithe agus AE, ní léir go fóill an gcomhlíonfaidh an Ríocht Aontaithe tar éis an 
31 Nollaig 2020 na coinníollacha is gá faoi dhlí an Aontais chun go measfar go gcuireann sí 
leibhéal cosanta ar fáil atá comhionann, tríd is tríd, leis an gcosaint a thugtar faoi dhlí an 
Aontais. Go deimhin, cheal leibhéal cosanta atá comhionann tríd is tríd nó coinníollacha agus 
coimircí láidre agus diana maidir le sonraí dachtalascópacha a phróiseáil, dhéanfadh an 
phróiseáil a dhéanfaí de thoradh an chuardaigh uathoibrithe ar mhéarloirg agus ar mhalartuithe 
sonraí pearsanta dá bhforáiltear in Airteagal 9 de Chinneadh Prüm an chosaint a thugtar do 
chearta agus saoirsí bunúsacha daoine aonair a chur i mbaol tromchúiseach. 

Thairis sin, tá an Rapóirtéir den tuairim gur cheart an tsaincheist maidir le sonraí ó amhrastaigh 
a áireamh a réiteach sular féidir sonraí a mhalartú leis an Ríocht Aontaithe, chun a áirithiú go 
n-urramaíonn malartú sonraí uathoibrithe prionsabal cómhalartachta chóras Prüm ina iomláine, 
arna chur i bhfeidhm ag Ballstáit eile atá rannpháirteach ann.

D’fhéadfaí an dréacht-Chinneadh Cur Chun Feidhme atá beartaithe a ghlacadh agus a chur i 
bhfeidhm cúpla seachtain roimh an 15 Meitheamh 2020 - an dáta, faoina mbeidh ar an Ríocht 
Aontaithe fógra a thabhairt don Chomhairle an bhfuil sé i gceist aici próifílí amhrastach a chur 
ar fáil, agus faoina mbeidh ar an gComhairle athmheastóireacht a dhéanamh an leanfar leis an 
malartú sonraí.

Thairis sin, in ainneoin na hiarrata ar fhaisnéis bhreise a chuir Comhaltaí LIBE in iúl 
d’Uachtaránacht na Comhairle ag cruinniú Choiste LIBE an 18 Feabhra 2020 agus na litreacha 
ó Chathaoirleach LIBE an 20 Feabhra 2020 agus an 5 Márta chuig Uachtaránacht na Comhairle 
agus chuig an gCoimisiún ag iarraidh freagraí ar cheisteanna nithiúla i scríbhinn agus na 
doiciméid uile, a bhaineann leis an dréachtchinneadh cur chun feidhme sin agus le cur chun 
feidhme Prüm, níor cuireadh an tuarascáil mheastóireachta ar fáil don Pharlaimint ina ndéantar 
achoimre ar thorthaí an cheistneora, na cuairte meastóireachta agus na treorach píolótaí maidir 
le malartú sonraí dachtalascópacha, a cuireadh faoi bhráid na Comhairle. Sa litir uaithi an 20 
Márta 2020, dhiúltaigh Uachtaránacht na Comhairle na doiciméid a iarradh a chur ar fáil gan 
bonn cirt soiléir a bheith leis sin. Is réamhriachtanas é cur i láthair na tuarascála sin chun an 
Cinneadh cur chun feidhme a fhormheas.

 Tá an Rapóirtéir den tuairim gur cheart an tuarascáil mheastóireachta sin a bheith curtha faoi 
bhráid na Parlaiminte chun go mbeadh sí in ann a dualgais reachtacha agus ghrinnscrúdaithe sa 
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nós imeachta dlíthiúil reatha a chomhlíonadh mar ba cheart. Ina theannta sin, tá an Rapóirtéir 
den tuairim gur cheart don Chomhairle an gníomh cur chun feidhme a ghlacadh tar éis don 
Ríocht Aontaithe a roinnt an bhfuil sé i gceist aici na sonraí a bhaineann leis na hamhrastaigh 
maidir le malartú sonraí DNA agus sonraí dachtalascópacha a áireamh agus, ar an gcaoi sin, é 
dearbhaithe go bhfuil rún aici cómhalartacht iomlán a chur i bhfeidhm sa chaidreamh slándála 
a bheidh ann amach anseo leis an Aontas chomh maith.

Dá bhrí sin, in éagmais na fianaise riachtanaí sin, agus ós rud é go gur ghá an dréachtchinneadh 
cur chun feidhme seo ón gComhairle a bheith teoranta ó thaobh ama de don 31 Nollaig 2020, 
agus fiú go bhféadfaí é a scor tar éis an 15 Meitheamh 2020, tá an Rapóirtéir den tuairim nár 
cheart an cinneadh cur chun feidhme lenar féidir leis an Ríocht Aontaithe dul ar aghaidh go dtí 
cuardach uathoibrithe ar shonraí dachtalascópacha mar aon le sonraí pearsanta a fháil agus a 
sholáthar de bhun Airteagal 9 de Chinneadh 2008/615/CGB a ghlacadh faoi na himthosca atá 
ann faoi láthair. 

Tá an dréachtchinneadh cur chun feidhme ón gComhairle bunaithe ar ghníomh dlíthiúil a 
glacadh faoin iar-thríú colún in iar-Chonradh ar an Aontas Eorpach. De bhun Airteagal 39(1) 
d’iar-Chonradh ar an Aontas Eorpach, ar rialaigh an Chúirt Bhreithiúnais é a bheith infheidhme 
fós i gcomhréir le hAirteagal 9 de Phrótacal 36, nuair a ghlacfaidh an Chomhairle bearta cur 
chun feidhme ar bhonn acquis an iar-thríú colún, ní mór dul i gcomhairle leis an bParlaimint 
ach is féidir leis an gComhairle spriocdháta a leagan síos don Pharlaimint chun a tuairim a 
thabhairt. Sna sainchomhaid chomhchosúla a bhí ann roimhe seo, mhol na rapóirtéirí faoi seach 
don Pharlaimint glacadh leis an ngníomh cur chun feidhme agus, dá bhrí sin, measadh gurbh 
iomchuí é a fhormheas gan leasú (nós imeachta simplithe faoi Riail 52). Measadh gurbh 
iomchuí an nós imeachta sin freisin chun an spriocdháta a leag an Chomhairle síos a 
chomhlíonadh. Ós rud é gurb é tuairim an Rapóirtéara é nár cheart don Pharlaimint toiliú leis 
an dréachtchinneadh cur chun feidhme atá beartaithe, feictear gurb é is iomchuí an nós imeachta 
maidir le tuarascálacha a dhréachtú faoi Riail 59 de na Rialacha Nós Imeachta.

7. Moladh an Rapóirtéara

Tá an Rapóirtéir ag moladh don Pharlaimint, dá bhrí sin, diúltú don dréachtchinneadh cur chun 
feidhme ón gComhairle agus a iarraidh ar an gComhairle gan a dréachtchinneadh cur chun 
feidhme a ghlacadh agus gan aon chinneadh a dhéanamh ina leith sin go dtí go bhfaighfear 
ráthaíochtaí ón Ríocht Aontaithe maidir le cómhalartacht iomlán agus cosaint sonraí agus go 
ndéanfar an creat nua dlíthiúil don chomhar comhpháirtíochta nua leis an Ríocht Aontaithe a 
chaibidil agus a thabhairt i gcrích.
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