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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-002611/2019
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Sophia in 't Veld (Renew), Irina Von Wiese (Renew), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Maite 
Pagazaurtundúa (Renew), Moritz Körner (Renew), Abir Al-Sahlani (Renew), Olivier Chastel 
(Renew), Dragoş Tudorache (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Malik Azmani (Renew), 
Fabienne Keller (Renew), Antony Hook (Renew), Michal Šimečka (Renew), Yana Toom (Renew) 
şi Anna Júlia Donáth (Renew)

Subiect: Utilizarea ilegală a bazei de date a Sistemului de informații Schengen de către 
autoritățile Marii Britanii

În mai 2018, EUobserver a dezvăluit faptul că Regatul Unit a realizat copii ilegale ale unor informații 
cu caracter personal clasificate (inclusiv fotografii și amprente digitale) din Sistemul de informații 
Schengen (SIS). Începând din 2015, Regatului Unit, care nu este membru al spațiului Schengen, i s-a 
acordat un acces limitat la baza de date. De asemenea, anumitor societăți americane cu care 
guvernul Regatului Unit încheiase contracte li s-a acordat accesul la aceste copii1. 

La 24 iulie 2019, comisarul King a declarat că Regatul Unit a adoptat „măsuri practice” pentru a 
remedia această problemă și că o serie de state membre întâmpină „dificultăți în acest domeniu”2.

1. Recunoaște Comisia faptul că aceasta constituie o încălcare foarte gravă, care va submina 
încrederea cetățenilor în UE, și că trebuie lansată o anchetă completă, detaliată și rapidă – 
ale cărei concluzii să fie prezentate Parlamentului?

2. Constituie pentru Comisie un motiv de preocupare faptul că autoritățile SUA ar fi putut obliga 
respectivele societăți din SUA să divulge, în temeiul Legii CLOUD și al Legii PATRIOT, date 
privind cetățenii UE care au fost obținute pe baza copiilor ilegale ale datelor din SIS și ar 
putea Comisia să precizeze în ce constau respectivele „măsuri practice”?

3. Va iniția Comisia proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva acelor state 
membre care încalcă normele SIS, creând astfel riscuri grave și imediate la adresa integrității 
și securității datelor din SIS și ale cetățenilor UE?

1 https://euobserver.com/justice/141919
2 https://euobserver.com/justice/145530


