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Migrantska kriza
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Odziv Evropske komisije

Strokovna skupino na visoki ravni za informacijske sisteme in interoperabilnost

 Ustanovitev: junij 2016

 Naloga: izdelava celostne strateška vizija

 Poročilo: maj 2017

Izboljšave obstoječih informacijskih sistemov

SIS, EURODAC, Prüem, VIS

Novi informacijski sistemi

EES, ETIAS, ECRIS-TCN

Informacijski sistemi za interoperabilnost

ESP, BMS, CIR, MID, CRRS
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Schengenski informacijski sistem

 največji in najbolj uporabljan IS na področju varnosti in 

upravljanja meja

zagotavljanje notranje varnosti v Schengenskem območju

 mejna kontrola, sodelovanje organov kazenskega pregona, 

registracija vozil

 omogoča vnos in poizvedbe o osebah in predmetih

Predlagane izboljšave

 uporaba Biometrike

 deljenje več informacij o osebah povezanih s terorizmom

 vnos preventivnih opozoril z namenom zaščite ranljivih vsebin

 vnos prepovedi vstopa in sklepov o vračanju nezakonitih 

priseljencev

 razširitev dostopa za EU agencije (npr. FRONTEX)

 postopno dodajanje funkcionalnosti

 danes je že omogočena identifikacija s prstnimi odtisi  

 predviden zaključek prenove 2021
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EURODAC

Evropska baza prstnih odtisov

 prosilcev za azil
 oseb povezanih z nezakonitim priseljevanjem

 Prvotni namen (2003): prošnje za azil (Dublinska uredba)

 2015/16 v EU vstopi množica nezakonitih priseljencev
 varnostni organi zanje nimajo nobenih podatkov

Predlagane izboljšave:

 vključitev podatkov o nezakonitih priseljencih in oseb tretjih držav, ki nezakonito prečkajo zunanjo mejo EU 

 dodana obveznost hranjenja biometričnih podatkov

 znižana starostna omejitev za zajem prstnih odtisov na 6 let

 doba hranjenja prstnih odtisov, za ilegalne priseljence in osebe, ki nezakonito prečkajo mejo in ne zaprosijo za 

azil se podaljša na 5 let
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Prüm

Medsebojna izmenjava DNA, prstnih odtisov in
registracij vozil

 Prümska konvencija (maj 2005)

 Sodelovanje v boju proti terorizmu in
 Čezmejnemu kriminalu

 AFIS – avtomatizirano preverjanje prstnih odtisov /
DNK vzorcev

 EUCARIS – registrske tablice in šasije vozil

Prehod iz modela medsebojnih omrežnih povezav 
na centraliziran sistem
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VIS

 Vizumski informacijski sistem – omogoča izmenjavo podatkov o vizumih za krajša
bivanja

 Začetek 2011, v polnosti deluje od 2015

Predlagane izboljšave:

 vključitev dodatnih podatkov: prstnih odtisov, podatkov o prosilcih za izdajo Schengenskih viz za 

daljše bivanje in rezidenčnih dokumentov

 izboljšanje kvalitete podatkov

 olajšanje izmenjave podatkov za potrebe kazenskega pregona

 izboljšanje statistik in poročil za potrebe migracijskih politik

 povečati število preverjanj (preverjena je namreč le vsaka druga izdana viza)
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Entry-Exit System

 izboljšanje upravljanja zunanjih meja EU

 nadomestil bo žigosanje potnih listov državljanov tretjih držav

 avtomatično beleženje časa vstopa in izstopa ter prekoračitve dovoljenega bivanja

 ime, datum rojstva, narodnost, informacije o potovalnih dokumentih

 obrazne slike vseh potnikov 

 prstni odtisi za potnike, ki ne potrebujejo vize

 hramba 3 leta oz. 5, če ni podatka o izstopu
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European Travel Information and Authorisation System

 preverjanje izpolnjevanja pogojev za vstop v 

EU

 namenjen osebam tretjih držav, ki ne 

potrebujejo vizuma

 predhodna prijava vstopa prek vprašalnika na 

spletnem portalu vsake 3 leta

 ime, priimek, kraj in datum rojstva, rojstne 

priimke staršev, domači naslov, e-poštni predal, 

izobrazbo, poklic, 

 podatki o potovalnem dokumentu

 država vstopa v EU

 obsodbe za kazniva dejanja (10 let)

 izgoni in zavrnitve bivanja v DČ in v državah z 

EU vizumske liste

 pristojbina 7€ 

 opazovalne liste s seznamom oseb vpletenih v 

hujša kazniva ali teroristična dejanja
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European Criminal Records Information System for third-country national

 EU ECRIS za izmenjavo kazenskih evidenc deluje od 2012

 decentraliziran sistem

 vsaka država hrani svoje kazenske evidence

 zelo neučinkovita  izmenjava evidenc državljanov tretjih držav

Predlagana izdelava novega sistema:

 centraliziran sistem

 vključene kazenske evidence državljanov tretjih držav

 uporabljal bo skupne biometrične storitve 
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Interoperabilnostni informacijski sistemi

 enoten iskalni vmesnik

 povezljivost informacijskih sistemov

 vzpostavitev skupne biometrične storitve ujemanja

 skupni podatkovni repozitorij
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Evropski iskalni portal

 EU sistemi, Europol, Interpol

 za iskanje po nacionalnih bazah bo morala DČ imeti svoj iskalni portal
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Evropski iskalni portal

 sistem ne bo avtomatično vračal zadetkov

 samo zastavice ali je našel podatke v določenem sistemu ali ne  

 dostop do podatkov bo tako omogočen le pooblaščenim uporabnikom
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Biometric Matching Service

 storitev preverjana ujemanja biometričnih podatkov

 prednosti skupne storitve:

 Nižji stroški nabave in implementacije enega samega sistema

 Lažje in cenejše upravljanje in vzdrževanje enega samega sistema

 Večja varnost podatkov

 hramba biometričnih predlog, ne slik
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Common Identity Repository 
 biografski podatki identitet 

(ime, priimek, spol, rojstvo)

 potovalni dokumenti in

 biometrični podatki 

(obrazne slike in prstni 

odtisi)
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Multiple-Identity Detector 

 sistem za zaznavanje več-identitet

 zaznava mogoče povezave

 določa tip povezave in ga shrani za bodočo uporabo

 Povezava lahko obstaja, potrebno je ročno preverjanje, rezultat je druga barvna povezava

 Ista ali zelo podobna biografska identiteta z različnimi biometričnimi podatki

 Različni biografski identiteti povezani z istimi biometričnimi podatki 

 ročno preverjanje potrdi nezakonito rabo (poneverba identitete)

 isti biometrični podatki in isti ali zelo podobni biografski podatki (ista oseba v več sistemih)

 isti biometrični podatki, a zakonito različni biografski podatki

Rumena

Zelena

Rdeča

Bela
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Common Repository for Reporting and Statistics  

 izdelava statistik in poročil

 anonimizirani podatki

 vir podatkov bo ostal znan
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Časovnica
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Hvala za pozornost!

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?


