
1094312.ET PE 540.850 

Suuliselt vastatav küsimus O-000077/2016 

komisjonile 
Kodukorra artikkel 128 

Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Brice Hortefeux, Agustín Díaz de 

Mera García Consuegra, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt 
fraktsiooni PPE nimel 

Teema: Teabesüsteemide koostalitlusvõime ja kõikide ELi andmebaaside sidumine võitluseks 
raskete kuritegude ja terrorismiga 

13. novembril 2015. aastal Pariisis ja 22. märtsil 2016. aastal Brüsselis toimunud rünnakutele 
järgnenud uuringutest ilmnes, et üks peamisest väljakutsetest jätkusuutlikuks ja tõhusaks võitluseks 
terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega on tõhusama ja kohasema teabevahetuse tagamine 
liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahel ning koos ELi ametitega ja nende vahel. Vaatamata mitmete 
ELi andmebaaside kooseksisteerimisele näib, et teabesüsteemide vahelise koostalitlusvõime 
puudumine, konkureerivate kanalite olemasolu ja takistused nendele andmebaasidele täielikuks 
juurdepääsuks on häirinud olulise teabe vahetust, mis võiks aidata ära hoida rünnakuid või jälgida 
tagaotsitavate terroristide liikumist. 

Selle probleemiga tegelemiseks on seetõttu vaja tagada teabesüsteemide (kaasarvatud SIS II, VIS, 
Eurodac, Prüm, ECRIS ja iARMS) täielik koostalitlusvõime, nende andmebaaside süsteemne 
sidumine ja juurdepääs nendele andmebaasidele kõigi politseiasutuste, õiguskaitseasutuste, 
luureteenistuste, õigusasutuste ja asjaomaste ELi ametite (Europol, Frontex, Eurojust) poolt. 

1. Võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Tugevamad ja arukamad 
infosüsteemid piiride ja julgeoleku jaoks“, kas komisjon võiks täpsustada, milliseid kiireloomulisi 
algatusi ta on kavandanud, et tagada olemasolevate teabesüsteemide koostalitlusvõime ja kas ta 
kaalub esitada õigusakti ettepaneku andmebaaside täieliku sidumise ning nendele juurdepääsu 
tagamiseks? 

2. Kuna eelnimetatud teatise kohaselt moodustab komisjon koos ELi ametite, riiklike ekspertide ja 
asjaomaste institutsiooniliste sidusrühmadega teabesüsteeme ja koostalitlusvõimet käsitleva 
kõrgetasemelise eksperdirühma, kas ta võiks täpsustada, kuidas teavitatakse parlamenti selle 
eksperdirühma järeldustest?  

3. Kuna komisjon esitles 2013. aastal uuringu politsei andmebaaside vastastikuse jagamise kohta 
(Euroopa politseiregistrite infosüsteem (EPRIS)1 / andmevahetusprotsessi automatiseerimine 
(ADEP projekt)), siis kas ta võib kinnitada, kas ta kavatseb selle projektiga edasi tegeleda? 
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1  Euroopa politseiregistrite infosüsteem (EPRIS) tagaks liikmesriikide õiguskaitseasutustele võimaluse 

teostada otsinguid otse siseriiklikes andmebaasides, et näha, kas kindlate isikute registrid on olemas, ilma 
tagamata juurdepääsu registrites olevatele andmetele. 


