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Suullisesti vastattava kysymys O-000077/2016 

komissiolle 
työjärjestyksen 128 artikla 

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

Mera García Consuegra, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt 
PPE-ryhmän puolesta 

Aihe: Tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja kaikkien EU:n tietokantojen yhteenliitettävyys 
vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa varten 

Pariisissa 13. marraskuuta 2015 ja Brysselissä 22. maaliskuuta 2016 tehtyjen iskujen jälkeisissä 
tutkimuksissa kävi ilmi, että yksi suurimmista haasteista terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden 
tehokkaalle ja kestävälle torjunnalle on sen varmistaminen, että jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten ja EU:n erillisvirastojen keskinen ja välinen tietojenvaihto on tehokkaampaa 
ja nopeampaa. Kuitenkin huolimatta siitä, että EU:ssa on olemassa monia tietokantoja, vaikuttaa siltä, 
että järjestelmien välisen yhteentoimivuuden puute, kilpailevien kanavien olemassaolo ja esteet näiden 
tietokantojen täysipainoiselle käytölle ovat katkaisseet sellaisten elintärkeiden tietojen vaihdon, jotka 
voisivat auttaa estämään iskuja tai jäljittämään pakoilevia terroristeja. 

Näin ollen on varmistettava eri tietojärjestelmien, kuten SIS II, VIS, EURODAC, Prüm, ECRIS ja 
iArms, täysi yhteentoimivuus samoin kuin näiden tietokantojen järjestelmällinen yhteenliitettävyys ja 
pääsy niihin kaikille poliisiviranomaisille, lainvalvontaviranomaisille, tiedustelupalveluille, 
oikeusviranomaisille ja asianomaisille EU:n virastoille (Europol, Frontex, Eurojust). 

1. Komissio on antanut Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannon ”Vahvemmat ja 
älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi”. Voisiko 
komissio sen pohjalta kertoa, mitä kiireellisiä aloitteita se aikoo tehdä, jotta varmistetaan 
nykyisten tietojärjestelmien yhteentoimivuus, ja harkitseeko se lainsäädäntöehdotusta, jossa 
säädetään näiden tietokantojen täysimääräisestä yhteenliitettävyydestä ja saatavuudesta?  

2. Ottaen huomioon, että edellä mainitussa tiedonannossa kerrotaan, että komissio perustaa 
tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän ylemmän johdon 
tasolla EU:n virastojen, kansallisten asiantuntijoiden ja asianomaisten institutionaalisten 
sidosryhmien kanssa, voisiko se kertoa, kuinka parlamentille tiedotetaan tämän 
asiantuntijaryhmän päätelmistä?  

3. Lisäksi komissio esitti vuonna 2013 tutkimuksen poliisitietokantojen (eurooppalainen 
poliisirekisteritietojärjestelmä (EPRIS)1 / tietojenvaihtoprosessin automatisointi (ADEP-hanke)) 
tietojenvaihdosta. Voiko se kertoa, aikooko se jatkaa tätä projektia? 
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1  Eurooppalainen poliisirekisteritietojärjestelmä (EPRIS) antaisi jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille 

mahdollisuuden katsoa suoraan kansallisista tietokannoista, onko tietyillä henkilöillä rekisteriä, ilman että ne 
saisivat pääsyn rekisterin sisältämiin tietoihin. 


