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Otázka na ústne zodpovedanie O-000077/2016 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

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

Mera García Consuegra, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt 
v mene skupiny PPE 

Vec: Interoperabilita informačných systémov a prepojenie všetkých databáz EÚ v záujme boja 
proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu 

Vyšetrovania, ktoré nasledovali po útokoch z 13. novembra 2015 v Paríži a z 22. marca 2016 v 
Bruseli, odhalili, že jednou z hlavných výziev pre účinnosť a udržateľnosť boja proti terorizmu a 
organizovanej trestnej činnosti je zabezpečiť efektívnejšiu a účelnejšiu výmenu informácií medzi 
orgánmi presadzovania práva jednotlivých členských štátov s agentúrami EÚ a medzi agentúrami EÚ 
navzájom. Avšak napriek súbežnej existencii početných databáz EÚ sa zdá, že nedostatočná 
interoperabilita medzi systémami, existencia konkurenčných kanálov a prekážky brániace plnému 
prístupu k týmto databázam narúšajú výmenu zásadných informácií, ktoré by mohli pomôcť v 
prevencii útokov alebo pri pátraní po teroristoch, ktorí sú momentálne na úteku. 

V záujme riešenia tohto problému je preto potrebné zabezpečiť plnú interoperabilitu informačných 
systémov vrátane SIS II, VIS, EURODAC, Prüm, ECRIS a iArms, ako aj systematické vzájomné 
prepojenie týchto databáz a ich prístupnosť pre všetky policajné zložky, orgány presadzovania práva, 
spravodajské služby a príslušné agentúry EÚ (Europol, Frontex, Eurojust). 

1. Vzhľadom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Silnejšie a 
inteligentnejšie informačné systémy pre hranice a bezpečnosť by mohla Komisia vysvetliť, aké 
naliehavé iniciatívy prijme, aby zabezpečila interoperabilitu existujúcich informačných systémov, a 
či uvažuje nad legislatívnym návrhom, ktorý by zabezpečil úplné vzájomné prepojenie a 
prístupnosť týchto databáz?  

2. Keďže vo vyššie uvedenom oznámení sa uviedlo, že Komisia spolu s agentúrami EÚ, národnými 
expertmi a príslušnými inštitucionálnymi zainteresovanými stranami zriadi expertnú skupinu pre 
informačné systémy a interoperabilitu na vedúcej úrovni, mohla by Komisia uviesť, akým 
spôsobom bude Parlament informovaný o záveroch tejto expertnej skupiny?  

3. Keďže Komisia navyše predložila v roku 2013 štúdiu o výmene údajov policajných databáz 
(európsky informačný systém policajných záznamov (EPRIS)1 / automatizácia procesov výmeny 
údajov (projekt ADEP)), môže ozrejmiť, či mieni ďalej v tomto projekte pokračovať? 

Predložené: 3.5.2016 
Postúpené: 5.5.2016 
Termín na zodpovedanie: 12.5.2016 

                                                      
1  Európsky informačný systém policajných záznamov (EPRIS) by orgánom presadzovania práva členských 

štátov umožnil priamo prehľadávať vnútroštátne databázy s cieľom zistiť, či existujú záznamy o konkrétnej 
osobe, bez toho, aby poskytoval prístup k informáciám obsiahnutým v týchto záznamoch. 


