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PPE grupas vārdā 

Temats: Informātikas sistēmu sadarbspēja un visu ES datubāzu savstarpēja savienošana nolūkā 
apkarot smagus noziegumus un terorismu 

2015. gada 13. novembrī Parīzē un 2016. gada 22. martā Briselē notikušo uzbrukumu izmeklēšanā 
tika konstatēts, ka viens no galvenajiem uzdevumiem, kā nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu cīņu pret 
terorismu un organizēto noziedzību, ir panākt efektīvāku un ātrāku informācijas apmaiņu starp 
dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī ar un starp ES aģentūrām. Tomēr, neraugoties uz 
daudzu ES datubāzu esamību, nepietiekama sistēmu sadarbspēja, konkurējoši informācijas kanāli un 
šķēršļi, kas traucē pilnībā piekļūt šīm datubāzēm, nav ļāvuši veikt apmaiņu ar svarīgu informāciju, kas 
varētu palīdzēt novērst uzbrukumus vai izsekot bēgošajiem teroristiem. 

Tādēļ, lai atrisinātu šo problēmu, ir jānodrošina informātikas sistēmu, tostarp SIS II, VIS, Eurodac, 
Prīmes sistēmas, ECRIS un iARMS, pilnīga sadarbspēja, kā arī sistemātiska šo datubāzu savstarpēja 
savienošana un pieejamība policijas iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm, izlūkdienestiem un 
attiecīgajām ES aģentūrām (Eiropols, Frontex, Eurojust). 

1. Ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Stiprākas un viedākas 
informācijas sistēmas robežām un drošībai”, vai Komisija var norādīt, kādas steidzamas 
iniciatīvas tā īstenos, lai nodrošinātu esošo informātikas sistēmu sadarbspēju, un vai tā apsver 
iespēju iesniegt likumdošanas priekšlikumu, lai nodrošinātu šo datubāzu pilnīgu sadarbspēju un 
pieejamību?  

2. Tā kā iepriekš minētajā paziņojumā tika norādīts, ka Komisija izveidos augstākā līmeņa ekspertu 
grupu informātikas sistēmu un sadarbspējas jomā, kurā ietilptu ES aģentūru pārstāvji, valstu 
eksperti un attiecīgās iestāžu ieinteresētās personas, vai Komisija var precizēt, kā tā informēs 
Parlamentu par šīs ekspertu grupas secinājumiem?  

3. Tā kā turklāt Komisija 2013. gadā iepazīstināja ar pētījumu par policijas datubāzu apmaiņu 
(Eiropas Policijas reģistru norāžu sistēma (EPRIS)1/ Datu apmaiņas procesa automatizācija 
(ADEP projekts)), vai Komisija varētu informēt par to, vai tā plāno šo projektu turpināt? 

Iesniegšanas datums: 3.5.2016 
Nosūtīts: 5.5.2016 
Termiņš atbildei: 12.5.2016 

                                                      
1  Eiropas Policijas reģistru norāžu sistēma (EPRIS) ļautu dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm veikt tiešu 

meklēšanu valstu datubāzēs, lai redzētu, vai tajās ir reģistri par attiecīgām personām, tomēr nesniedzot 
pieeju reģistros iekļautajai informācijai. 


