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Úvod

Prümská smlouva byla podepsána dne 27. května 2005 v Prümu (Německo) sedmi členskými 
státy (Belgie, Německo, Francie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko a Španělsko) a dne 
1. listopadu 2006 vstoupila v platnost v Rakousku a Španělsku a dne 23. listopadu 2006 
v Německu. Osm dalších členských států (Finsko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, 
Rumunsko, Bulharsko a Řecko) formálně vyjádřilo svůj úmysl k ní přistoupit.

Smlouva vytváří právní rámec pro další rozvoj spolupráce mezi členskými státy v boji proti 
terorismu, přeshraniční trestné činnosti a nedovolenému přistěhovalectví. Konkrétně zajišťuje 
výměnu údajů o DNA, otisků prstů, registrů vozidel, osobních a jiných než osobních údajů 
souvisejících s přeshraniční policejní spoluprací mezi smluvními stranami.

Prümská smlouva je smlouvou mezinárodního práva, která byla přijata mimo rámec Evropské 
unie, ale z hlediska obsahu úzce souvisí s EU. Přijetí a snaha začlenit ji do rámce EU do jisté 
míry připomíná situaci s tzv. schengenským acquis. Německé předsednictví zahájilo diskusi 
o začlenění Prümské smlouvy do právního rámce EU na neformální schůzce ministrů 
v Drážďanech ve dnech 15.–16. ledna 2007. Na této schůzce se ukázalo, že návrh má širokou 
podporu.1 Na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci bylo dne 15. února 2007 
dohodnuto, že části Prümské smlouvy budou začleněny do právního rámce EU 
prostřednictvím rozhodnutí třetího pilíře. To se týká všech otázek souvisejících s policejní 
a soudní spoluprací v trestních věcech, s výjimkou ustanovení o přeshraničním zásahu policie 
v případě bezprostředního nebezpečí (článek 25 uvedené Smlouvy) a ustanovení o spolupráci 
na základě žádosti (článek 27 uvedené Smlouvy).

Cílem rozhodnutí z Prümu je zintenzívnit a zrychlit výměnu informací mezi orgány tím, že se 
zajistí možnost porovnat jednotlivý profil DNA s profily, které lze nalézt v automatizovaných 
databázích v členských státech. Propojení mezi těmito osobními údaji lze zajistit 
prostřednictvím národních kontaktních míst (mají být zřízeny). Stejným způsobem může 
proběhnout výměna údajů o otiscích prstů, stejně jako výměna údajů o registraci vozidel. 
Národní kontaktní místa budou využívána i v boji proti terorismu.

Haagský program2 stanovuje 1. leden 2008 jako datum, od kterého by výměna údajů měla být 
založena na zásadě dostupnosti. Tím se rozumí, že úředník donucovacího orgánu v jednom 
členském státě, který potřebuje pro výkon svých povinností určitou informaci, může tuto 
informaci získat z jiného členského státu (informace budou „zpřístupněny“).

V říjnu 2005 předložila Komise návrh rámcového rozhodnutí Rady o zásadě dostupnosti. 
Zpravodajem návrhu byl jmenován pan Alvaro. Dosud nedošlo v této věci k žádnému 
pokroku.

Zároveň je Evropský parlament nyní žádán3, aby nejpozději do 7. června vydal své stanovisko 
k rozhodnutí o urychlení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu 

  
1 Kdyby došlo k určitým obavám ohledně prováděcích nákladů a k výhradám k článku 25 („opatření v případě 
bezprostředního nebezpečí“), viz dokument Rady 6003/07 ze dne 5. února 2007.
2 Haagský program na posílení svobody, bezpečnosti a práva v EU schválený Evropskou radou dne 5. listopadu 
2004.
3 žádostí o vypracování stanoviska ze dne 1. března 2007
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a přeshraniční trestné činnosti (rozhodnutí z Prümu). Zpravodaj lituje, že na vypracování 
stanoviska k natolik důležitým a složitým dokumentům je tak málo času.

Několik prvních východisek zpravodaje

Zpravodaj si je plně vědom významu tohoto dokumentu jako základního nástroje pro 
přeshraniční policejní spolupráci a boj proti organizovanému zločinu a terorismu. Chce však 
zdůraznit některé otázky, které si podle jeho názoru zasluhují větší pozornost.

1) Způsob sjednání a přijetí Prümské smlouvy

Prümská smlouva byla sjednána a přijata velmi netransparentním způsobem a bez skutečné 
demokratické kontroly (parlamenty členských států se zapojují až ve fázi její ratifikace 
a Evropský parlament se zapojuje až nyní prostřednictvím konzultace k návrhu rozhodnutí 
Rady). Ačkoli Prümská smlouva ve svém čl. 1 odst. 4 stanoví, že: „nejdéle do tří let od 
vstupu této Smlouvy v platnost, na základě posouzení zkušeností z jejího uplatňování, bude 
předložena iniciativa, v konzultaci s Evropskou komisí nebo na základě jejího návrhu, 
v souladu s ustanoveními Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského 
společenství, s cílem začlenit ustanovení této smlouvy do právního rámce Evropské unie“,
návrh rozhodnutí Rady je předložen již nyní.

Zpravodaj pokládá začlenění Smlouvy do rámce EU jako takové za správný krok, protože 
přispěje k transparentnosti a právní jistotě, je však politováníhodné, že v současné době se 
navrhuje začlenit pouze části jejího obsahu (a sice otázky týkající se třetího pilíře). Témata, 
která patří do pravomoci Společenství (tj. ustanovení o bezpečnostním doprovodu v letadlech 
v článcích 17–19 Smlouvy a opatření na boj proti nedovolenému přistěhovalectví v článcích 
20–23 Smlouvy) nebudou do rámce EU začleněny, ale zůstanou součástí mezinárodní 
Prümské smlouvy. Důsledkem toho bude existence dvou různých souborů právních předpisů, 
což nepřispívá k právní jednoznačnosti. Vzhledem k těm částem Prümské smlouvy, které 
jasně spadají do pravomoci Společenství, by mohlo dojít k pochybnostem, zda zachování 
těchto ustanovení v mezinárodní smlouvě není porušením Smlouvy o ES. Rovněž vztah 
rozhodnutí k jiným vícestranným a dvoustranným smlouvám (tj. Prümské smlouvě jako 
takové) je otázkou, která si vyžaduje větší pozornost (článek 36 návrhu rozhodnutí).

Obecně řečeno, zpravodaj se domnívá, že k této nejasné právní situaci došlo především kvůli 
uměle vytvořené struktuře tří pilířů a nejasné čáře oddělující pravomoci stanovené v prvním 
pilíři od pravomocí stanovených ve třetím pilíři. Přijetí Smlouvy o Ústavě by rozšířilo metodu 
Společenství na celou oblast spravedlnosti a vnitřních věcí (SVV), přičemž by odstranilo 
požadavek jednomyslnosti v Radě pro celou řadu témat. Z tohoto hlediska zpravodaj vítá 
přijetí Berlínské deklarace a považuje za nezbytné, aby budoucí institucionální reformy 
upevnily výhody zakotvené ve Smlouvě o Ústavě na celou oblast SVV. Mezitím je třeba 
připomenout, že článek 42 Smlouvy o EU (tzv. překlenovací ustanovení) již nabízí možnost 
přesunout některá témata z třetího pilíře do pilíře Společenství (jak také navrhovalo finské 
předsednictví). Tato možnost je určitě hodna uvážení, aby se odstranilo demokratické 
vákuum, které ještě existuje v této citlivé oblasti základních práv občanů.
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2) Některá konkrétní opatření v návrhu rozhodnutí
Zpravodaj se především snaží najít rovnováhu mezi požadavky na provozní a účinnou 
policejní spolupráci v boji proti hlavním hrozbám směřujícím proti základům Evropské unie 
a ochranou a podporou základních práv.

Navrhovaná opatření by tudíž měla být nevyhnutelná a úměrná. Mělo by se také počítat 
s mechanismy hodnocení, kontroly a nápravy, aby byla sjednána náprava problematických 
situací.
Podle definice osobních údajů uvedené v návrhu rámcového rozhodnutí o ochraně údajů 
v třetím pilíři (čl. 2 písm. a)) jsou profily DNA založené na nekódované části DNA a spojené 
s referenčním číslem osobními údaji, protože umožňují identifikaci (i když nepřímou) 
soukromé osoby. Jako takové jsou také uznány v čl. 24 odst. 1 písm. a) současného podnětu.
Z tohoto důvodu by měly být v tomto případě použity stejné záruky jako jsou záruky navržené 
v rámcovém rozhodnutí, a sice předem provedená a harmonizovaná kontrola žádostí o přístup 
k údajům. Pravidla uvedená v čl. 3 odst. 1 a 5 jsou nedostatečná, protože pouze odkazují na 
kritéria stanovená ve vnitrostátních právních předpisech. Možnost členského státu požádat 
o vzorky DNA z databází může vyvolat právní problémy ohledně záruk kvůli rozdílům ve 
vnitrostátních soudních systémech. Mělo by se proto počítat s lepším objasňováním podmínek 
a záruk. Ačkoli systém založený na nalezení či nenalezení shody se jeví být vyváženým 
mechanismem, je nezbytné definovat nejenom jeho technické postupy (čl. 6 odst. 2), ale také 
podstatné požadavky pro přístup k osobním údajům. Stejné záruky se vztahují na 
daktyloskopické údaje a údaje o registraci vozidla.
Zvláštní obezřetnost je vyžadována v případech, kdy jsou osobní údaje poskytnuty z důvodu 
mimořádných událostí a kvůli zabránění teroristickým útokům, jelikož v tomto případě se 
údaje poskytují na základě předpokládaného nebezpečí. Z uvedeného plyne, že pro 
poskytování údajů musí být stanovena kritéria přesně vymezené nutnosti a jasného 
zdůvodnění.

Pokud jde o společné operace uvedené v kapitole 5 návrhu, je nezbytné přesněji definovat 
pravidla jejich koordinace s činnostmi Europolu a pravidla rozdělení nákladů mezi členské 
státy, které se těchto operací účastní.
Pokud jde o prohlášení uvedená v článku 33, tato prohlášení by měla být nejenom předložena 
generálnímu sekretariátu Rady a postoupena členským státům a Komisi, ale měla by být také 
pravidelně zveřejňována v Úředním věstníku.

Ve všeobecnosti považuje zpravodaj za zásadní, aby Rada poskytla Parlamentu odhad 
nákladů vyplývajících z provádění tohoto rozhodnutí, a zejména, zda finanční prostředky 
poskytne rozpočet Společenství4 nebo členské státy.

3) Složitý vztah návrhu rozhodnutí Rady k dohodě o administrativním a technickém provádění 
Prümské úmluvy'5

Článek 34 rozhodnutí Rady stanoví: „Rada přijímá opatření nezbytná pro provádění tohoto 
rozhodnutí na úrovni Unie postupem podle čl. 34 odst. 2 písm. c) druhé věty Smlouvy o EU“. 

  
4 srv. dokument Rady 6003/07 ze dne 5. února 2007, bod 4
5 Dohoda o provádění uzavřená dne 5. prosince 2006, viz dokument Rady 5437/07 ze dne 22. ledna 2007. 
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Spolu s Prümskou smlouvou byla uzavřena dohoda o administrativních a technických 
pravidlech provádění Prümské smlouvy. Rada k těmto prováděcím pravidlům uvedla, že 
„řešení, která již existují v souvislosti s prováděním Prümské smlouvy, musí zůstat 
nezměněna“6. Zpravodaj je touto situací velmi znepokojen, protože se zdá, že prováděcí 
opatření jsou velmi podrobná (tj. o společných (policejních) akcích), ale je zde riziko, že tato 
opatření budou prováděna bez skutečné demokratické kontroly.

4) Vztah k ostatním návrhům

Německé předsednictví neuvažuje o začlenění článku 27 Prümské smlouvy („Spolupráce na 
základě žádosti“) do právního rámce EU, protože se má za to, že jeho obsah je obsažen 
v Rámcovém rozhodnutí 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny 
informací a zpráv mezi orgány činnými v trestním řízení členských států Evropské unie 
(zpráva pana Duquesneho).
Jsou v něm však i vazby na další právní nástroje, které by měly být prozkoumány, aby se 
zjistilo, zda jsou ustanovení ve stávajícím návrhu rozhodnutí koherentní nebo rozporná. Podle 
názoru zpravodaje se to přinejmenším týká těchto opatření:

– návrh rámcového rozhodnutí Rady o výměně informací na základě zásady dostupnosti 
(zpravodaj: pan Alvaro),

– návrh rámcového rozhodnutí o ochraně údajů ve třetím pilíři (zpravodajka: paní Roure).
Obecný právní rámec pro ochranu údajů ve třetím pilíři je nezbytný a musí mít přednost před 
individuálním přístupem7; v důsledku toho by se mělo rámcové rozhodnutí o ochraně údajů 
vztahovat (po svém vstupu v platnost) na současné rozhodnutí, jak je to v případě 
schengenského informačního systému (SIS II, zpravodaj: pan Coelho) a vízového 
informačního systému (zpravodajka: paní Ludford). V každém případě musí být odkaz na 
Úmluvu Rady Evropy z roku 1981 a další nástroje v čl. 25 odst. 1 nahrazen nebo doplněn 
odkazem na rámcové rozhodnutí o ochraně údajů.

– podnět Rakouské republiky s cílem přijmout rozhodnutí Rady o zlepšení spolupráce mezi 
speciálními zásahovými jednotkami členských států Evropské unie („podnět Atlas“, 
zpravodaj: pan Correia).
– otázka přístupu Europolu k údajům by měla být vyjasněna (zpráva o Europolu, zpravodaj:
pan Díaz de Mera).
– společná akce 97/339/SVV, týkající se spolupráce v oblasti veřejného pořádku a 
bezpečnosti, stejně jako rámcové rozhodnutí o společných vyšetřovacích týmech ze dne 13. 
června 2002.

  
6 Dokument Rady 6003/07 ze dne 5. února 2007.
7 Viz rovněž stanovisko EDPS k prümské iniciativě ze dne 4. dubna 2007.


