
1187929.NL PE 640.263

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002611/2019
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Sophia in 't Veld (Renew), Irina Von Wiese (Renew), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Maite 
Pagazaurtundúa (Renew), Moritz Körner (Renew), Abir Al-Sahlani (Renew), Olivier Chastel 
(Renew), Dragoş Tudorache (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Malik Azmani (Renew), 
Fabienne Keller (Renew), Antony Hook (Renew), Michal Šimečka (Renew), Yana Toom (Renew) 
en Anna Júlia Donáth (Renew)

Betreft: Onrechtmatig gebruik van de databank van het Schengeninformatiesysteem door de 
autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk

In mei 2018 publiceerde EUobserver het bericht dat het VK zich schuldig had gemaakt aan het 
onrechtmatig kopiëren van gerubriceerde persoonlijke informatie (waaronder foto’s en 
vingerafdrukken) uit het Schengeninformatiesysteem (SIS). Het VK, dat geen deel uitmaakt van het 
Schengengebied, heeft sinds 2015 beperkte toegang tot deze databank. Ook door de Britse regering 
ingehuurde Amerikaanse bedrijven hebben toegang gekregen tot deze kopieën1. 

Op 24 juli 2019 verklaarde Eurocommissaris King dat het VK inmiddels praktische maatregelen heeft 
genomen om dit probleem aan te pakken en dat er diverse lidstaten zijn waar een dergelijke 
problematiek speelt2. 

1. Is de Commissie het ermee eens dat het hier gaat om een buitengewoon ernstige schending 
die funest is voor het vertrouwen van de burgers in de EU en dat er snel een volledig en 
uitvoerig onderzoek moet worden uitgevoerd, waarvan de bevindingen aan het Parlement 
moeten worden voorgelegd?

2. Deelt de Commissie onze bezorgdheid dat de Amerikaanse autoriteiten deze Amerikaanse 
bedrijven wellicht op grond van de Amerikaanse CLOUD Act en de Patriot Act kunnen 
hebben gedwongen om gegevens over EU-burgers afkomstig van deze illegale kopieën uit 
het SIS door te spelen, en kan de Commissie aangeven waar de praktische maatregelen van 
het VK uit bestaan?

3. Is de Commissie van plan om een inbreukprocedure te starten tegen lidstaten die de SIS-
regels schenden en daarmee ernstige en onmiddellijke risico’s doen ontstaan voor de 
integriteit en veiligheid van gegevens uit het SIS en van EU-burgers? 

1 https://euobserver.com/justice/141919
2 https://euobserver.com/justice/145530


