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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an moladh ó Pharlaimint na hEorpa chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún 
maidir le tabhairt i gcrích comhaontaithe, atá faoi chaibidil, idir an tAontas Eorpach 
agus an Nua-Shéalainn maidir le malartú sonraí pearsanta idir Gníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus údaráis 
inniúla na Nua-Shéalainne chun coireacht thromchúiseach agus sceimhlitheoireacht a 
chomhrac
(COM(2019)0551 – 2020/2048(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don mholadh ón gCoimisiún maidir le cinneadh ón gComhairle lena n-
údaraítear tús a chur leis na caibidlíochtaí ar chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus 
an Nua-Shéalainn maidir le malartú sonraí pearsanta idir Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus údaráis inniúla na 
Nua-Shéalainne chun coireacht thromchúiseach agus sceimhlitheoireacht a chomhrac 
(COM(2019)0551),

– ag féachaint do Chinneadh ón gComhairle an 13 Bealtaine 2020 lena n-údaraítear tús a 
chur leis na caibidlíochtaí leis an Nua-Shéalainn ar chomhaontú idir an tAontas Eorpach 
agus an maidir le malartú sonraí pearsanta idir Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i 
ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus údaráis inniúla na Nua-
Shéalainne chun coireacht thromchúiseach agus sceimhlitheoireacht a chomhrac,

– ag féachaint do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an Chairt), agus go 
háirithe Airteagail 2, 6, 7, 8 agus 47 di,

– ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, go háirithe Airteagal 6 
de, agus don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), go háirithe 
Airteagail 16 agus 218 de,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i 
bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 
2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle 
agus a ghabhann ionad na gCinntí sin1,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil 
le sonraí pearsanta a bheith á bpróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus 
lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh 
Uimh. 1247/2002/CE2,

1 IO L 135, 24.5.2016, lch. 53.
2 IO L 295, 21.11.2018, lch. 39.
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– ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE3,

– ag féachaint do Threoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
12 Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le príobháideachas a 
chosaint san earnáil cumarsáide leictreonaí4,

– ag féachaint do Threoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint daoine nádúrtha maidir le próiseáil sonraí pearsanta 
ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh 
nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, 
agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle5,

– ag féachaint do Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Daoine Aonair a Chosaint 
maidir le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil go hUathoibríoch (ETS Uimh. 108) an 
28 Eanáir 1981 agus do Phrótacal Breise an 8 Samhain 2001 a ghabhann leis an 
gCoinbhinsiún maidir le Daoine Aonair a Chosaint i ndáil le Sonraí Pearsanta a 
Phróiseáil go hUathoibríoch, a mhéid a bhaineann le húdaráis mhaoirseoireachta agus 
sreafaí sonraí trasteorann (ETS Uimh. 181),

– ag féachaint do Thuairim 1/2020 ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS) 
maidir le sainordú caibidlíochta chun comhaontú idirnáisiúnta i ndáil le malartú sonraí 
pearsanta idir Europol agus an Nua-Shéalainn a thabhairt i gcrích,

– ag féachaint do Thuarascáil 2019 ó Europol maidir le Staid agus Treochtaí na 
Sceimhlitheoireachta 2019,

– ag féachaint do Threoir um Ghníomh Christchurch arna glacadh ag an Nua-Shéalainn, 
an Fhrainc, an Coimisiún, cuideachtaí teicneolaíochta agus eile chun deireadh a chur le 
hinneachar sceimhlitheoireachta agus inneachar antoisceach foréigneach ar líne,

– ag féachaint do Riail 114(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 
Ghnóthaí Baile (A9-0131/2020),

A. de bhrí, le Rialachán (AE) 2016/794, go bhféadfar sonraí pearsanta a aistriú go húdarás 
inniúil tríú tír nó go heagraíocht idirnáisiúnta sa mhéid atá an t-aistriú riachtanach 
maidir le feidhmíocht chúraimí Europol, ar bhonn chinneadh leormhaitheasa an 
Choimisiúin de bhun Threoir (AE) 2016/680, comhaontú idirnáisiúnta de bhun 
Airteagal 218 de CFAE lena léirítear coimircí leormhaithe maidir le príobháideachas 
agus cearta bunúsacha agus saoirsí bunúsacha daoine aonair a chosaint, nó 
comhaontuithe comhair lena gceadaítear malartú sonraí pearsanta a tugadh i gcrích 
roimh an 1 Bealtaine 2017, agus, in imthosca eisceachtúla, de bhonn cás ar chás faoi 

3 IO L 119, 4.5.2016, lch. 1.
4 IO L 201, 31.7.2002, lch. 37.
5 IO L 119, 4.5.2016, lch. 89.
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choinníollacha dochta atá leagtha síos in Airteagal 25(5) de Rialachán (AE) 2016/794 
agus ar choinníoll go n-áiritheofar go mbeidh coimircí leordmhaithe ann; á chur i bhfáth 
gur gá don chomhaontú lánurraim a thabhairt do na cearta bunúsacha agus do na 
prionsabail bhunúsacha a aithnítear sa Chairt;

B. de bhrí, leis na comhaontuithe idirnáisiúnta lena gceadaítear do Europol agus triú tíortha 
comhoibriú agus sonraí pearsanta a mhalartú, gur cheart na cearta bunúsacha a 
aithnítear sa Chairt, go háirithe Airteagail 2, 6, 7, 8 agus 47 di, agus in Airteagal 16 de 
CFAE, a urramú agus, dá bhrí sin, prionsabal an teorannaithe de réir cuspóra agus na 
cearta rochtana agus ceartúcháin a urramú; de bhrí gur cheart na comhaontuithe sin a 
bheith faoi réir faireachán ag údarás neamhspleách, mar a leagtar amach go sonrach sa 
Chairt, agus ba cheart go mbeadh siad riachtanach chun cúraimí Europol a 
chomhlíonadh agus comhréireach ina leith sin;

C. de bhrí go dtugtar chun suntais i ndoiciméad clársceidealaithe 2020-20226 ó Europol 
nach féidir gníomhachtaí an Ardáin Eorpaigh Ildisciplínigh i gCoinne Bagairtí Coiriúla 
(EMPACT) a chur chun feidhme go hiomlán agus go rathúil, go háirithe ar an léibhéal 
oibríochtúil, gan dlúthchompáirtíocht le tríú tíortha agus le heagraíochtaí tríú tír; de bhrí 
go bhfuil dearcthaí comhchosúla ag AE agus an Nua-Shéalainn maidir le 
saincheisteanna slándála domhanda agus go bhfuil cuir chuige chomhchosúla acu i ndáil 
leis sin;

D. de bhrí gur bhunaigh Europol agus fórsa póilíneachta na Nua-Shéalainne cheana féin 
creat do chomhar feabhsaithe trí shocrú oibre agus trí mheabhrán tuisceana, ar síníodh 
an dá cheann acu in 2019, lena dtugtar cead d’fhórsa póilíneachta na Nua-Shéalainne an 
Feidhmchlár Líonra um Malartú Slán Faisnéise (SIENA) a úsáid agus oifigeach 
idirchaidrimh a imlonnú go buan go ceanncheathrú Europol sa Háig;

E. de bhrí go bhfuil comhaontuithe oibriúcháin  iomadúla tugtha i gcrích ag Europol san 
am a chuaigh thart maidir le malartú sonraí pearsanta le tríú tíortha; de bhrí gur chuir an 
tAontas tús le caibidlíocht in 2018 maidir leis an ábhar sin le hocht dtír sa 
Mheánoirthear agus san Afraic Thuaidh (an Tuirc, Iosrael, an Túinéis, Maracó, an 
Liobáin an Éigipt, an Ailgéir agus an Iordáin); agus de bhrí go bhfuil rúin maidir le 
sainorduithe caibdlíochta i dtaca leis na comhaontuithe sin glactha ag an bParlaimint7;

F. de bhrí gur ainmnigh Europol leibhéal bagartha ard ó sceimhlitheoirí Jiohádacha, agus 
de bhrí, in 2018, gur lean an sceimhlitheoireacht a bheith ina bagairt mhór ar shlándáil 
na mBallstát; de bhrí cé gur lean  líon na sceimhlitheoirí den eite dheis a gabhadh de 
bheith ar leibhéal measartha íseal, gurb amhlaidh a tháinig méadú air don tríú bliain as a 
chéile; de bhrí gur thuairiscigh na Ballstáit do Europol gur bhain gníomhaireachtaí 
forfheidmithe dlí úsáid as uirlisí malartaithe sonraí in 2018 chun stop a chur le 129 n-
ionsaí sceimhlitheoireachta, chun chur isteach orthu nó chun iniúchadh a dhéanamh 
orthu;

G. de bhrí go bhfuil maoirseacht ar Europol á déanamh ag an Maoirseoir Eorpach ar 
Chosaint Sonraí (MECS) ón 1 Bealtaine 2017 i leith, agus cuireann sé comhairle chomh 

6  Clár Sceidealaithe 2020-2022 ó Europol a ghlac Bord Bainistíochta Europol an 25 Márta 2020, EDOC# 
1003783v20E.
7 IO C 118, 8.4.2020, lch. 69-108.
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maith ar institiúidí AE maidir le beartais agus reachtaíocht i ndáil le cosaint sonraí, lena 
n-áirítear comhaontuithe a chaibidliú san earnáil forfheidhmithe dlí;

H. de bhrí, i bhfianaise an ionsaithe in Christchurch in 2019, maidir le comhar oibriúcháin 
atá le cur ar bhonn foirmiúil faoin gcomhaontú idir AE agus an Nua-Shéalainn, trí 
mhalartú sonraí pearsanta a chumasú, go bhféadfadh sé a bheith riachtanach chun cionta 
tromchúiseacha agus ionsaithe sceimhlitheoireachta eile a d’fheadfaí a phleanáil agus a 
dhéanamh laistigh de AE nó ar fud an domhain a chosc agus a ionchúiseamh;

I. de bhrí, maidir le haistrithe sonraí pearsanta a bhailítear i gcomhthéacs imscrúduithe 
coiriúla agus a dhéanann Europal a phróiseáil tuilleadh faoin gcomhaontú, go 
bhféadfadh  tionchar suntasach a bheith acu ar shaol na ndaoine lena mbaineann;

1. á mheas, trí chomhar leis an Nua-Shéalainn i réimse fhorfheidhmiú an dlí, go 
gcabhrófar leis an Aontas Eorpach chun tuilleadh cosanta a thabhairt dá leasanna 
slándála, go háirithe sna réimsí maidir leis an sceimhlitheoireacht a chosc agus a 
chomhrac, maidir le bheith ag cur isteach ar an gcoireacht eagraithe agus maidir leis an 
gcibearchoireachta a chomhrac; ag moladh don Choimisiún chun tús a chur go mear le 
caibidlíochtaí leis an Nua-Shéalainn maidir le malartú sonraí pearsanta idir Europol 
agus údaráis inniúla na Nua-Shéalainne chun coireacht thromchúiseach agus an 
sceimhlitheoireacht a chomhrac agus lánurraim a thabhairt do na treoirlínte 
caibidlíochta a ghlac an Chomhairle; á iarraidh ar an gCoimisiún na moltaí breise atá 
leagtha amach sa rún seo a leanúint;

2. á áitiú gur cheart an leibhéal cosanta sonraí dá bhforáiltear sa chomhaontú a bheith 
coibhéiseach go bunúsach leis an leibhéal cosanta dá bhforáiltear i ndlí AE, i ndlí agus i 
gcleachtas araon; á áitiú, thairis sin, mura ráthófar an leibhéal cosanta sin, nach féidir an 
comhaontú a chur i gcrích; á thabhairt chun suntais, sa chomhthéacs sin, gur thug an 
Coimisiún aitheanas foirmiúil don Nua-Shéalainne in 2012 mar thír atá ag soláthar 
leibhéal cosanta sonraí leormhaith; de bhrí, áfach, nach bhfuil feidhm ag an gcinneadh 
sin ach amháin maidir le cúrsaí a thagann faoi raon feidhme Rialachán (AE) 2016/679 
agus, dá réir sin, nach bhfuil feidhm aige maidir le cúrsaí forfheidhmithe dlí; 

3. á chreidiúint gur cheart tosaíocht a thabhairt do mhalartú faisnéise trasteorann idir na 
gníomhartha forfheidhmithe dlí ábhartha uile, laistigh de AE agus le comhpháirtithe 
domhanda, chun coireacht thromchúiseach agus seimhlitheoireacht a chomhrac ar 
bhealach níos éifeachtaí;

4. á éileamh go mbeidh na coimircí agus rialuithe uile is gá sa chomhaontú maidir leis an 
gcosaint sonraí pearsanta a leagtar amach sna treoracha caibidlíochta; ag tabhairt dá 
haire nár cheart aistriú sonraí pearsanta íogaire a cheadú ach amháin in imthosca 
eisceachtúla i gcás ina bhfuil aistrithe den sórt sin go hiomlán riachtanach agus 
comhréireach chun cionta coiriúla atá cumhdaithe leis an gcomhaontú a chosc agus a 
chomhrac; á chur i bhfáth gur cheart coimircí soiléire don ábhar sonraí, do dhaoine atá 
nasctha leis an ábhar sonraí agus do dhaoine atá nasctha leis an gcion coiriúil amhail 
finnéithe agus íospartaigh a shainmhíniú chun urraim do chearta bunúsacha a ráthú;

5. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim, i gcomhréir le prionsabal an teorannaithe de réir 
cuspóra, gur cheart go leagfaí amach go sainráite sa chomhaontú a bheidh ann amach 
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anseo liosta de na cionta coiriúla a mbeifear in ann sonraí pearsanta a mhalartú ina leith, 
i gcomhréir le sainmhínithe AE ar chionta coiriúla,anuair is ann dóibh; á mheas gur 
cheart go n-áireofaí sa liosta sin na gníomhaíochtaí a chumhdaítear le coireanna den sórt 
sin, agus na héifeachtaí is dócha a bheadh ag aistriú sonraí pearsanta;

6. á chur i bhfáth gur cheart go mbainfeadh na sonraí pearsanta a dhéanfar a aistriú le 
cásanna coiriúla aonair; á chur i bhfios gur cheart sainmhíniú soiléir ar choincheap 
cásanna coiriúla aonair a chur ar áireamh sa chomhaontú, mar go bhfuil gá leis an 
gcoincheap sin chun measúnú a dhéanamh ar riachtanas agus comhréireacht na n-
aistrithe sonraí;

7. á áitiú go mbeidh foráil shoiléir agus bheacht sa chomhaontú lena leagfar amach an 
tréimhse choinneála do shonraí pearsanta atá aistrithe go dtí an Nua-Shéalainn agus lena 
gceanglófar go scriosfar na sonraí ag deireadh na tréimhse sin; á iarraidh go leagfaí 
amach na bearta nós imeachta sa chomhaontú chun comhlíonadh a áirithiú; á iarraidh, i 
ndáil leis sin, go bhforáilfear go sonrach sa chomhaontú d’athbhreithnithe tréimhsiúla ar 
na tréimhsí coinneála agus ar aon riachtanas breise chun sonraí pearsanata a stóráil, 
agus go bhforáilfear leis sin do bhearta eile iomchuí chun a áirithiú go gcloífear leis na 
teorainneacha ama; á áitiú gur cheart, i gcásanna eisceachtúla ina bhfuil cúiseanna cuí-
réasúnaithe le sonraí a stóráil ar feadh tréimhse fhada, i ndiaidh dheireadh na tréimhse 
coinneála sonraí, na cúiseanna sin agus na doiciméid a ghabhann leo a chur in iúl do 
Europol agus do MECS;

8. ag tathant ar an gComhairle agus ar an gCoimisiún oibriú le Rialtas na Nua-Shéalainne, 
de bhun chásdhlí na Cúirte Bhreithiúnais agus de réir bhrí Airteagal 8(3) den Chairt, 
sainmhíniú a thabhairt ar an údarás maoirseachta neamhspleách, a bheidh dílsithe do 
chumhachtaí éifeachtacha imscrúdaithe agus idirghabhála, a bheidh i bhfeighil ar 
mhaoirsiú cur chun feidhme an chomhaontaithe idirnáisiúnta; á iarraidh go dtiocfaí ar 
chomhaontú faoi údarás den sórt sin agus go mbunófaí é sula bhféadfaidh an comhaontú 
idirnáisiúnta teacht i bhfeidhm; á áitiú go n-áireofar ainm an údaráis sin go sainráite sa 
chomhaontú;

9. á mheas gur cheart go gcuirfí ar áireamh sa chomhaontú idirnáisiúnta foráil lena 
gceadófaí do AE an comhaontú a fhionraí nó a fhoirceannadh i gcás sáraithe; á mheas 
go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh cumhacht ag an gcomhlacht maoirseachta 
neamhspleách cinneadh a dhéanamh maidir le haistrithe sonraí pearsanta a fhionraí nó a 
fhoirceannadh i gcás sáraithe chomh maith; á mheas, faoin gcomhaontú, gur cheart go 
mbeadh cead ag na húdaráis leanúint le próiseáil a dhéanamh ar shonraí pearsanta ar 
bith a thagann faoi raon feidhme an chomhaontaithe agus a aistríodh sula ndearnadh é a 
fhionraí nó a fhoirceannadh; á mheas gur cheart go mbunófaí sásra maidir le faireachán 
agus meastóireacht tráthrialta a dhéanamh ar an gcomhaontú chun measúnú a dhéanamh 
ar chomhlíonadh na gcomhpháirtithe leis an gcomhaontú agus ar fheidhmiú an 
chomhaontaithe maidir le riachtanais oibriúcháin Europol, agus le dlí cosanta sonraí 
AE; 

10. á mheas, maidir le faisnéis Europol a bheith á haistriú ar aghaidh ag údaráis inniúla na 
Nua-Shéalainne chuig údaráis eile sa Nua-Shéalainn, lena n-áirítear lena húsáid in 
imeachtaí breithiúnacha, nár cheart é sin a cheadú ach amháin chun críocha bunaidh an 
aistrithe ag Europol, agus á mheas gur cheart iad a chur faoi réir coinníollacha agus 



PE650.351v02-00 8/10 RR\1209230GA.docx

GA

coimircí iomchuí, lena n-áirítear réamhúdarú ag Europol; á chur i bhfios nár cheart go 
gceadófaí faisnéis Europol a bheith á haistriú ina dhiaidh sin ó húdaráis inniúla na Nua-
Shéalainne go húdaráis tríú tíortha;

11. á iarraidh ar an gComhairle agus ar an gCoimisiún dul i gcomhairle le MECS maidir 
leis na forálacha ar an dréacht-chomhaontú sula ndéanfar é a thabhairt chun críche agus 
i rith na gcaibidlíochtaí;

12. á mheas gur cheart go gcumhdófaí sa chomhaontú idirnáisiúnta leis an Nua-Shéalainn 
an ceart atá ag na hábhair sonraí chun faisnéise, ceartúcháin agus scriosadh dá 
bhforáiltear in reachtaíocht eile de chuid AE i ndáil le cosaint sonraí; á iarraidh, i ndáil 
leis sin, go gcuirfí rialacha soiléire agus sonracha ar áireamh sa chomhaontú maidir le 
faisnéis ar cheart a sholáthar do na hábhair sonraí;

13. á chur i bhfáth go mbeidh a toiliú maidir le tabhairt i gcrích an chomhaontaithe 
coinníollach ar a rannpháirtíocht sásúil ag gach céim den nós imeachta; ag dréim leis go 
gcoimeádfar ar an eolas go hiomlán agus go réamhghníomhach í faoi dul chun cinn na 
gcaibidlíochtaí i gcomhréir le hAirteagal 218 de CFAE agus ag dréim leis na doiciméid 
a fháil ag an am céanna leis an gComhairle chun a ról grinnscrúdaithe a chomhlíonadh;

14. á chur i bhfáth nach dtabharfaidh sí a toilitú do thabhairt i gcrích an chomhaontaithe ach 
amháin mura mbainfidh baol le comhaontú den sórt sin i dtaca le cearta chun 
príobháideachas agus cosaint sonraí, nó i dtaca le cearta bunúsacha agus saoirsí 
bunúsacha eile atá faoi chosaint ag an gCairt; á léiriú, i ndáil leis sin, de bhun Airteagal 
218(11) de CFAE, go bhféadfaidh sí tuairim na Cúirte Breithiúnais a fháil i dtaobh an 
bhfuil an comhaontú atá beartaithe ag luí leis na Conarthaí;

15. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig Rialtas na Nua-Shéalainne.



RR\1209230GA.docx 9/10 PE650.351v02-00

GA

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

Dáta an ghlactha 2.7.2020

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

37
26
2

Feisirí a bhí i láthair don vótáil 
chríochnaitheach

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando 
Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile 
Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław 
Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, 
Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura 
Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Andrzej Halicki, Balázs 
Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, 
Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen 
Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, 
Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola 
Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i 
Giner, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, 
Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, 
Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina 
Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair don 
vótáil chríochnaitheach

Abir Al-Sahlani, Gwendoline Delbos-Corfield, Kris Peeters, Domènec 
Ruiz Devesa, Isabel Santos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov



PE650.351v02-00 10/10 RR\1209230GA.docx

GA

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

37 +
PPE Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, 

Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil 
Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

RENEW Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Anna Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, 
Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI Laura Ferrara

26 -
S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo,  Caterina Chinnici, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López 

Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Petar 
Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I 
Giner, Tineke Strik 

GUE/NGL Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

NI Martin Sonneborn

2 0
RENEW Fabienne Keller

NI Milan Uhrík

Eochair:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh


