
 

 

Fógra maidir le Cosaint Sonraí - srian le cearta ábhar sonraí  
 
De bhun Rialachán (AE) 2018/1725, tá sé de cheart ag ábhair sonraí1 go gcuirfí ar an eolas iad faoina 
gcuid sonraí pearsanta a bheith á bpróiseáil ag Parlaimint na hEorpa, tá acu ceart rochtana, an 
ceart go ndéanfaí ceartúcháin, an ceart go ndéanfaí léirscriosadh, an ceart go gcuirfí srian le 
próiseáil, an ceart chun agóid a dhéanamh, an ceart chun iniomparthacht sonraí agus an ceart go 
gcuirfí tríú páirtithe ar an eolas faoi aon cheartú, aon léirscriosadh nó aon srianadh atáthar a 
dhéanamh ar phróiseáil a gcuid sonraí pearsanta.2 Déanfar sárú ar shonraí pearsanta a chur in iúl 
d’ábhair sonraí in imthosca áirithe. Áiritheoidh an institiúid rúndacht cumarsáide leictreonaí 
freisin. 

Mar sin féin, bíonn an fhéidearthacht ag Parlaimint na hEorpa srian a chur le cearta ábhar sonraí 
áirithe a bheith á bhfeidhmiú maidir le sonraí pearsanta a bhaineann leo i gcomhthéacs na 
ngníomhaíochtaí nó na nósanna imeachta seo a leanas arna ndéanamh ag Parlaimint na hEorpa: 
cosc agus imscrúdú inmheánach teagmhas slándála, fiosrúchán slándála agus imscrúduithe 
tánaisteacha; nósanna imeachta araíonachta, fiosrúcháin riaracháin agus imscrúduithe a 
bhaineann le baill foirne; nósanna imeachta roghnúcháin; comhaid leighis; gearáin ó bhaill foirne 
a scrúdú; iniúchtaí inmheánacha; imeachtaí breithiúnacha; faireachán nó imscrúduithe airgeadais; 
agus comhar le OLAF agus le húdaráis náisiúnta i gcomhthéacs imscrúduithe coiriúla nó airgeadais.  
 
Cuirtear in iúl d’ábhair sonraí leis seo go bhféadfar, de bhun Rialachán (AE) 2018/17253 agus 
Cinneadh ón mBiúró an 17 Meitheamh 2019, ceann amháin nó roinnt de na cearta thuasluaite – 
diomaite den cheart chun agóid a dhéanamh agus den cheart chun iniomparthacht sonraí – a 
shrianadh go ceann tréimhse shealadach ama chun cosaint a thabhairt don chuspóir atá le ceann 
amháin de na gníomhaíochtaí nó na nósanna imeachta arna ndéanamh ag Parlaimint na hEorpa 
mar a shonraítear thuas. Beidh aon sárú den sórt sin teoranta ó thaobh ama, beidh sé 
comhréireach, agus urramóidh sé bunbhrí na gceart thuasluaite. Cuirfear deireadh leis a thúisce 
nach mbeidh feidhm a thuilleadh ag na himthosca lenar tugadh bonn cirt leis an sárú.  
 
I gcomhréir leis an Rialachán, cuirfear ábhair sonraí ar an eolas faoi na príomhchúiseanna le sárú 
mura rud é go ndéanfadh an fhaisnéis sin éifeacht an tsáraithe inti féin a chur ar ceal. Má dhéantar 
soláthar na faisnéise a chur siar, a fhágáil ar lár nó a dhiúltú4, cuirfidh Parlaimint na hEorpa ábhair 
sonraí ar an eolas faoi phróiseáil a gcuid sonraí pearsanta agus faoi na príomhchúiseanna leis an 
sárú a thúisce a chuirfear deireadh leis an sárú. 
 
Tá sé de cheart ag ábhair sonraí gearán a thaisceadh le MECS ag: edps@edps.europa.eu maidir le raon 
feidhme an tsáraithe nó leigheas breithiúnach a lorg os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 
Eorpaigh.  
 
 

                                                           
1 Tagraíonn ‘ábhair sonraí’ do dhaoine nádúrtha a ndéanann Parlaimint na hEorpa a gcuid sonraí pearsanta a 
phróiseáil. 
2   Ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó in-sainaitheanta 
(‘ábhair sonraí’). 
3 Airteagal 25 de Rialachán (AE) 2018/1725.  
4 Airteagal 25(8) de Rialachán (EU) 2018/1725.  
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