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Θέμα: Διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών και διασύνδεση όλων των βάσεων 
δεδομένων της ΕΕ για την καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων και της 
τρομοκρατίας 

Οι έρευνες που ακολούθησαν τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι και της 22ας Μαρτίου 
2016 στις Βρυξέλλες κατέδειξαν ότι μία από τις κυριότερες προκλήσεις για την ανάληψη 
αποτελεσματικής και βιώσιμης δράσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος είναι η εξασφάλιση αποτελεσματικότερης και ταχύτερης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, με τους οργανισμούς της ΕΕ και μεταξύ των 
οργανισμών αυτών. Ωστόσο, παρά τη συνύπαρξη πολυάριθμων βάσεων δεδομένων της ΕΕ, φαίνεται 
ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων, η ύπαρξη ανταγωνιστικών διαύλων και τα 
εμπόδια που δυσχεραίνουν την πλήρη πρόσβαση στις εν λόγω βάσεις δεδομένων διατάραξαν την 
ανταλλαγή πληροφοριών ζωτικής σημασίας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποτροπή των 
επιθέσεων ή στον εντοπισμό των τρομοκρατών που σήμερα διαφεύγουν. 

Kατά συνέπεια, για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η πλήρης 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων του SIS II, του VIS, του 
Eurodac, του Prüm, του ECRIS και του iArms, καθώς και η συστηματική διασύνδεση των εν λόγω 
βάσεων δεδομένων και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές όλων των αστυνομικών αρχών, των αρχών 
επιβολής του νόμου, των υπηρεσιών πληροφοριών, των δικαστικών αρχών, και των σχετικών 
οργανισμών της ΕΕ (Europol, Frontex, Eurojust). 

1. Έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με θέμα « Ισχυρότερα και ευφυέστερα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την 
ασφάλεια», θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει ποιες επείγουσες πρωτοβουλίες προτίθεται να 
αναλάβει προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων συστημάτων 
πληροφοριών και αν εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής νομοθετικής πρότασης που θα προβλέπει 
την πλήρη διασύνδεση των εν λόγω βάσεων δεδομένων και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές;  

2. Δεδομένου ότι στην προαναφερόμενη ανακοίνωση, η Επιτροπή ανήγγειλε ότι θα συστήσει ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τα συστήματα πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα σε επίπεδο 
υψηλόβαθμων υπαλλήλων με οργανισμούς της ΕΕ, εθνικούς εμπειρογνώμονες και τους 
αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες, θα μπορούσε η Επιτροπή να γνωστοποιήσει με ποιον τρόπο 
θα ενημερωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα συμπεράσματα αυτής της  ομάδας 
εμπειρογνωμόνων;  

3. Επιπλέον, δεδομένου ότι η Επιτροπή παρουσίασε το 2013 μελέτη σχετικά με την ανταλλαγή 
αστυνομικών βάσεων δεδομένων («Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου 
(EPRIS)1 / αυτοματοποίηση της διαδικασίας ανταλλαγής δεδομένων (σχέδιο ADEP»)), θα 
μπορούσε η Επιτροπή να δηλώσει αν θα διερευνήσει περαιτέρω αυτό το σχέδιο; 
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1  Tο Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου (EPRIS) προβλέπεται να χορηγεί στις αρχές 

επιβολής του νόμου των κρατών μελών τη δυνατότητα απευθείας αναζήτησης στις εθνικές βάσεις δεδομένων 
προκειμένου να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν αρχεία για συγκεκριμένα πρόσωπα, χωρίς να παρέχει 
πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία. 


