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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000077/2016 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

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

Mera García Consuegra, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt 
în numele Grupului PPE 

Subiect: Interoperabilitatea sistemelor de informații și interconectarea tuturor bazelor de date din 
UE în scopul combaterii criminalității grave și a terorismului 

Anchetele desfășurate în urma atacurilor din 13 noiembrie 2015 de la Paris și din 22 martie 2016 de la 
Bruxelles au scos la iveală faptul că una dintre principalele provocări pentru combaterea eficace și 
sustenabilă a terorismului și a criminalității organizate o reprezintă asigurarea unui schimb de 
informații mai eficient și mai rapid între autoritățile de aplicare a legii din statele membre, precum și cu 
și între agențiile UE. Cu toate acestea, în pofida numeroaselor baze de date care coexistă la nivelul 
UE, se pare că lipsa interoperabilității între sisteme, existența unor canale aflate în competiție și 
obstacolele în calea accesului nerestricționat la aceste baze de date au afectat schimbul de informații 
cruciale, care ar putea contribui la prevenirea unor atacuri sau la localizarea teroriștilor dați în prezent 
în urmărire. 

Pentru a face față acestei provocări, este necesar, prin urmare, să se asigure interoperabilitatea 
deplină a sistemelor de informații, inclusiv a SIS II, VIS, Eurodac, Prüm, ECRIS și iArms, precum și 
interconexiunile sistematice și accesibilitatea acestor baze de date pentru toate organele de poliție, 
autoritățile de aplicare a legii, serviciile de informații, autoritățile judiciare și agențiile UE competente 
(Europol, Frontex, Eurojust). 

1. Având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”, poate 
preciza Comisia ce inițiative urgente va lua pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor de 
informații existente, precum și dacă are în vedere o propunere legislativă care să prevadă 
interconectarea și accesibilitatea depline ale acestor baze de date?  

2. Dat fiind faptul că în comunicarea menționată anterior se anunță că Comisia va înființa, la nivel 
înalt, un grup de experți privind sistemele de informații și interoperabilitatea, cu agențiile UE, 
experți naționali și părți interesate instituționale, poate Comisia să precizeze în ce mod va fi 
informat Parlamentul cu privire la concluziile acestui grup de experți?  

3. Deoarece, în plus, Comisia a prezentat în 2013 un studiu privind schimbul de baze de date ale 
poliției [Sistemul european de inventariere a evidențelor poliției (EPRIS)1/Automatizarea 
procesului de schimb de date (proiectul ADEP)], poate preciza Comisia dacă intenționează să 
dezvolte în continuare acest proiect? 

Depunere: 3.5.2016 
Trimisă: 5.5.2016 
Termen pentru răspuns: 12.5.2016 

                                                      
1  Sistemul european de inventariere a evidențelor poliției (EPRIS) ar urma să permită autorităților de aplicare a 

legii din statele membre să caute direct în bazele de date naționale, pentru a verifica dacă există caziere 
pentru anumite persoane, fără a le permite însă accesul la informațiile conținute în aceste caziere. 


