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Suġġett:

L-interoperabilità tas-sistemi tal-informazzjoni u l-interkonnessjoni tal-bażijiet tad-dejta
kollha tal-UE għall-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu

L-investigazzjonijiet ta' wara l-attakki tat-13 ta' Novembru 2015 f'Pariġi u tat-22 ta' Marzu 2016 fi
Brussell urew li waħda mill-isfidi ewlenin għal azzjoni effettiva u sostenibbli fil-ġlieda kontra t-terroriżmu
u l-kriminalità organizzata hija li jiġi żgurat skambju aktar effiċjenti u mgħaġġel ta' informazzjoni bejn lawtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri kif ukoll tal-aġenziji tal-UE u bejniethom. Madankollu,
minkejja l-koeżistenza ta' diversi bażijiet tad-dejta tal-UE, jidher li n-nuqqas ta' interoperabilità bejn issistemi, l-eżistenza ta' stazzjonijiet kompetituri u l-ostakli għal aċċess sħiħ għal dawn il-bażijiet taddejta fixklu l-iskambju ta' informazzjoni vitali li tista' tikkontribwixxi għall-prevenzjoni ta' attakki jew li
jkunu rintraċċati terroristi maħruba.
Sabiex tiġi indirizzata din l-isfida, hu għalhekk meħtieġ li tiġi żgurata interoperabilità sħiħa tas-sistemi
ta' informazzjoni, inklużi s-SIS II, il-VIS, il-EURODAC, il-Prüm, l-ECRIS u l-iARMS, kif ukoll
interkonnessjoni sistematika u aċċessibilità għal dawk il-bażijiet tad-dejta għall-awtoritajiet kollha talpulizija, l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, is-servizzi tal-intelligence, l-awtoritajiet ġudizzjarji u l-aġenziji
rilevanti tal-UE (Europol, Frontex, Eurojust).
1.

Fid-dawl tal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill "Sistemi talInformazzjoni Aktar b'Saħħithom u Aktar Intelliġenti għall-Fruntieri u s-Sigurtà", tista' lKummissjoni tindika liema inizjattivi urġenti se tieħu biex tiżgura l-interoperabbiltà tas-sistemi ta'
informazzjoni eżistenti, u jekk hux qed tikkunsidra proposta leġislattiva li tipprevedi linterkonnessjoni u l-aċċessibbiltà sħiħa ta' dawn il-bażijiet tad-dejta?

2.

Fid-dawl tal-fatt li fil-Komunikazzjoni ta' hawn fuq hemm li l-Kummissjoni ser twaqqaf grupp ta'
esperti dwar sistemi ta' informazzjoni u interoperabbiltà fil-livell ta' uffiċjali anzjani ma' aġenziji talUE, l-esperti nazzjonali u l-partijiet interessati istituzzjonali rilevanti, tista' l-Kummissjoni tindika kif
il-Parlament se jkun infurmat dwar il-konklużjonijiet ta' dan il-grupp ta' esperti?

3.

Peress li, barra minn hekk, fl-2013 il-Kummissjoni ppreżentat studju dwar l-iskambju ta' bażijiet
tad-dejta (Sistema ta' Indiċi Ewropea tar-Rekords tal-Pulizija (EPRIS)1 / l-Awtomazzjoni talProċess ta' Skambju tad-Dejta (il-proġett ADDR-ADEP)), tista' l-Kummissjoni tiddikjara jekk hix
biħsiebha tesplora aktar dan il-proġett?
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Is-Sistema ta' Indiċi Ewropea tar-Rekords tal-Pulizija (EPRIS) tippermetti lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi talIstati Membri li jagħmlu tfittxija diretta fil-bażijiet tad-dejta nazzjonali sabiex jaraw jekk hemm rekords fuq
persuni partikolari, mingħajr ma tipprovdi aċċess għall-informazzjoni li tinsab f'dawn ir-rekords.
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