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Indledning

Prüm-traktaten blev underskrevet den 27. maj 2005 i Prüm (Tyskland) af syv medlemsstater 
(Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene, Østrig og Spanien) og trådte i 
kraft den 1. november 2006 i Østrig og Spanien og den 23. november 2006 i Tyskland. 
Yderligere otte medlemsstater (Finland, Italien, Portugal, Slovenien, Sverige, Rumænien, 
Bulgarien og Grækenland) har officielt erklæret deres intention om at tilslutte sig den.

Traktaten opstiller en retlig ramme til at fremme udviklingen af samarbejdet mellem 
medlemsstater i bekæmpelsen af terrorisme, kriminalitet på tværs af grænserne og ulovlig 
indvandring. Mere specifikt giver den mulighed for udveksling af dna-data, fingeraftryk, 
registrering af køretøjer og personlige og ikkepersonlige data med relation til politisamarbejde 
på tværs af grænserne.

Prüm-traktaten er en traktat om international lovgivning vedtaget uden for EU's ramme, men 
set fra indholdssiden er den tæt forbundet med EU. Vedtagelsen og initiativet til at få den ind i 
EU's ramme har nogle ligheder med, hvad der er sket med de såkaldte "Schengen-regler". Det 
tyske formandskab indledte debatten om integrering af Prüm i EU's retlige ramme på det 
uformelle ministermøde i Dresden den 15.-16. januar 2007. På det møde var der 
tilsyneladende bred opbakning til forslaget.1 På Rådet (retlige og indre anliggender) 15. 
februar 2007 blev der opnået enighed om at integrere dele af Prüm-traktaten i EU's retlige 
ramme ved hjælp af en tredjesøjles afgørelse. Dette vedrører alle spørgsmål med relation til 
politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminelle sager, med undtagelse af bestemmelsen 
om politiindgreb på tværs af grænserne i tilfælde af overhængende fare (artikel 25 i traktaten) 
og bestemmelsen om samarbejde ved anmodning (artikel 27 i traktaten).

Prüm-afgørelsens formål er at intensivere og fremskynde udvekslingen af data mellem 
myndighederne. Dette skal opnås ved at give mulighed for at sammenligne en individuel dna-
profil med profiler, der kan findes på automatiserede databaser i medlemsstaterne. Der kan 
skabes forbindelse mellem disse personlige data ved hjælp af nationale kontaktpunkter (der 
bliver oprettet). På samme måde kan man udveksle data om fingreaftryk og også data om 
registrering af køretøjer. De nationale kontaktpunkter vil også blive brugt i bekæmpelsen af 
terrorisme.

Haag-programmet2 har fastsat den 1. januar 2008 som den dato fra hvilken, udvekslingen af 
data skal være baseret på tilgængelighedsprincippet. Dette betyder, at en tjenestemand i en 
medlemsstat, der har brug for oplysninger for at kunne varetage sine opgaver, kan indhente 
disse oplysninger i en anden medlemsstat (oplysningerne gøres "tilgængelige").

Kommissionen fremlagde et udkast til Rådets rammeafgørelse om tilgængelighedsprincippet i 
oktober 2005. Alvaro blev udpeget til ordfører for det dokument. Indtil nu var der ikke opnået 
noget fremskridt med dokumentet.

  
1 Selv om der var nogle bekymringer omkring omkostningerne ved gennemførelsen og forbehold omkring 
artikel 25 ("foranstaltninger i tilfælde af overhængende fare"), se Rådets dokument 6003/07 af 5. februar 2007.
2 Haag-programmet om styrkelse af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i EU godkendt af Rådet d. 5. 
november 2004.



(Ekstern oversættelse)

DT\660824DA.doc 3/6 PE 386.684v01-00

DA

Parallelt hermed anmodes Parlamentet nu1 om at fremsætte dets holdning til afgørelsen om at 
øge samarbejdet på tværs af landegrænserne, navnlig i forbindelse med bekæmpelse af 
terrorisme og kriminalitet på tværs af grænserne (Prüm-afgørelsen) senest den 7. juni.
Ordføreren beklager, at der er så lidt tid til at forberede holdningen om en så vigtig og 
kompliceret sag.

Indledende orientering fra ordføreren

Ordføreren er helt opmærksom på vigtigheden af dette instrument som et nøgleværktøj i 
politisamarbejdet på tværs af landegrænserne og bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og 
terrorisme. Han ønsker imidlertid at fremhæve nogle spørgsmål, der efter hans mening kræver 
yderligere opmærksomhed:

1) Måden, hvorpå "Prüm" blev forhandlet og vedtaget

Prüm-traktaten blev forhandlet og vedtaget på en meget ugennemsigtig måde og uden seriøs 
demokratisk kontrol (nationale parlamenter er kun involveret i stadfæstelsesfasen og Europa-
Parlamentet er kun involveret nu på grund af samråd om udkastet til Rådets afgørelse). Selv 
om Prüm-traktaten i artikel 1, stk. 4, fastslår, at "der på grundlag af en evaluering af 
erfaringerne med aftalens gennemførelse, i samråd med Europa-Kommissionen eller på 
forslag af denne og under overholdelse af bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske 
Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, blive fremlagt et initiativ, 
der har til formål at integrere denne aftales bestemmelser i Den Europæiske Unions retlige 
ramme", er der allerede nu fremlagt et udkast til Rådets afgørelse.

Ordføreren mener, at indarbejdelsen i EU's retlige ramme som sådan er et positivt skridt, da 
det bidrager til gennemsigtighed og retssikkerhed, men det er dog beklageligt, at kun dele af 
dens indhold (navnlig spørgsmålene med relation til den tredje søjle) på nuværende tidspunkt 
foreslås indarbejdet. De spørgsmål, hvortil Fællesskabet har en beføjelse (dvs. bestemmelsen 
om "bevæbnede flyvagter" i artikel 17-19 i traktaten og foranstaltninger til bekæmpelse af 
ulovlig indvandring i artikel 20-23 i traktaten) vil ikke blive indarbejdet i EU's ramme, men 
vil forblive i den internationale Prüm-traktat. Konsekvensen bliver, at der er to forskellige 
lovgivninger, hvilket ikke bidrager til lovgivningsmæssig klarhed. Med hensyn til de dele af 
Prüm-traktaten, der allerede klart er Fællesskabets beføjelse, kan man undre sig over om 
bibeholdelsen af disse bestemmelser i en international traktat ikke er en overtrædelse af EF-
traktaten. Desuden er afgørelsens forhold til andre multi- og bilaterale traktater (dvs. Prüm-
traktaten som sådan) et spørgsmål, der kræver mere opmærksomhed (artikel 36 i udkastet til 
afgørelsen).

Generelt mener ordføreren, at denne uklare retsstilling hovedsageligt skyldes søjlestrukturens 
kunstige karakter og den grå linje, der deler de beføjelser, der hører under den første søjle fra 
de, der hører under den tredje søjle. Vedtagelsen af forfatningstraktaten ville have udbredt 
Fællesskabets fremgangsmåde til hele området for retlige og indre anliggender (RIA) og 
afskaffet kravet om enstemmighed i Rådet for en lang række spørgsmål. I denne henseende 
ser ordføreren positivt på vedtagelsen af Berlin-erklæringen og anser det for meget vigtigt, at 

  
1 Ved brev af 1. marts 2007.
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fremtidige institutionelle reformer forener de fremskridt, der er værnet om i 
forfatningstraktaten for hele RIA-området. I mellemtiden bør det erindres, at artikel 42 i EU-
traktaten (den såkaldte passerellebestemmelse) allerede giver mulighed for, at nogle 
spørgsmål springer fra den tredje søjle til Fællesskabets søjle (som det også blev foreslået af 
det finske formandskab). Denne mulighed fortjener at blive overvejet med det samme for at 
kunne udfylde det demokratiske tomrum, der stadig er til stede på et så følsomt område om 
borgernes grundlæggende rettigheder.

2) Nogle specifikke foranstaltninger i udkastet til afgørelsen
Ordførerens bekymringer er hovedsageligt rettet mod at skabe balance mellem kravene til 
funktionelt og effektivt politisamarbejde i bekæmpelsen af de største trusler mod Den 
Europæiske Unions fundament og til beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder.

Derfor skal de foreslåede foranstaltninger være nødvendige og proportionelle. Mekanismer til 
evaluering, kontrol og afhjælpning skal også påregnes for at kunne rette op på problematiske 
situationer.
Ifølge definitionen på personlige data, som opstillet i forslaget til en rammeafgørelse om 
databeskyttelse i tredje søjle (artikel 2, litra a)), er dna-profiler fastslået ud fra den 
ikkekodende del af dna med relation til et referencenummer personlige data, da de tillader 
identificeringen (om end indirekte) af en privatperson. De anerkendes også som sådan i artikel 
24, stk. 1, litra a), i nærværende initiativ. Af denne grund bør de samme garantier, der er 
forslået i rammeafgørelsen, anvendes i dette tilfælde, navnlig en a priori og harmoniseret 
kontrol med adgangen til data. Derfor er de regler, der er opstillet i artikel 3, stk. 1 og 5,
utilstrækkelige, eftersom de kun refererer til de kriterier, der er fastsat i national lovgivning.
En medlemsstats mulighed for at anmode om en samling dna-prøver kan give juridiske 
problemer omkring garantier på grund af forskelle i de nationale lovgivningssystemer. Mere 
klarhed i forbindelse med vilkår og sikkerhedsforanstaltninger skal derfor påregnes. Selv om 
hit/no hit-systemet tilsyneladende er en afbalanceret mekanisme, er det ikke kun nødvendigt 
at definere tekniske procedurer (artikel 6, stk. 2) men også de væsentlige krav, der er for 
adgang til personlige data. De samme garantier finder anvendelse på daktyloskopiske data og 
data om registrering af køretøjer.
Særlig forsigtighed er påkrævet i tilfælde, hvor personlige data skal overføres på grund af 
større begivenheder og for at forhindre terroristrelaterede lovovertrædelser, eftersom disse 
overførsler er baseret på risikoformodninger. Følgelig skal der etableres kriterier om streng 
nødvendighed og klar motivation for dataoverførsler.
Hvad angår de fælles operationer, der henvises til i kapitel 5 i forslaget, er det meget vigtigt at 
definere nogle mere præcise regler om, hvordan de skal koordineres med Europols aktiviteter 
og om fordelingen af omkostningerne mellem de medlemsstater, der deltager i disse 
operationer.
Med hensyn til de erklæringer, der henvises til i artikel 33, skal de ikke kun fremlægges for 
generalsekretariatet for Rådet og videresendes til medlemsstaterne og Kommissionen, men de 
skal også jævnligt offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Generelt mener ordføreren, at det er af afgørende betydning, at Rådet forsyner Parlamentet 
med en evaluering af omkostningerne som følge af gennemførelsen af denne afgørelse og 
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mere specifikt, om den påtænkes at blive finansieret via Fællesskabets budget1 eller via 
medlemsstaterne.

3) Det vanskelige forhold mellem udkastet til Rådets afgørelse og den administrative og 
tekniske aftale om gennemførelsen af Prüm-konventionen2

Artikel 34 i Rådets afgørelse fastslår, at: Rådet skal indføre de nødvendige foranstaltninger 
for at gennemføre denne afgørelse på EU-plan i overensstemmelse med den procedure, der er 
fastsat i anden sætning i EU-traktatens artikel 34, stk. 2, litra c). Sammen med Prüm-traktaten 
blev der oprettet en aftale om administrative og tekniske regler for gennemførelsen af Prüm-
aftalen. Rådet sagde om disse regler for gennemførelse, at "de løsninger, der allerede 
eksisterer i forhold til gennemførelsen af Prüm-traktaten, skal forblive uændrede"3.
Ordføreren er meget bekymret over denne situation, da gennemførelsesforanstaltningerne 
tilsyneladende er meget detaljerede (dvs. for fælles (politi-)operationer), men 
foranstaltningerne risikerer at blive gennemført uden reel demokratisk granskning.

4) Relationen til andre forslag

Det tyske formandskab har ikke tænkt sig at integrere artikel 27 i Prüm-traktaten 
("samarbejde ved anmodning") i EU's retlige ramme, da dens indhold anses for værende 
dækket af rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen 
af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder 
(betænkning af Duquesne).

Der er imidlertid forbindelser til andre retlige instrumenter, der skal gennemgås for at 
undersøge om bestemmelserne i det nuværende udkast til afgørelse er sammenhængende og 
ikke modstridende. Dette vedrører ifølge ordføreren i hvert fald de følgende foranstaltninger:
- forslaget om Rådets rammeafgørelse om udveksling af oplysninger baseret på 
tilgængelighedsprincippet (ordfører: Alvaro),
- forslaget om en rammeafgørelse for databeskyttelse under den tredje søjle (ordfører: Roure).
En generel retlig ramme for databeskyttelse under den tredje søjle er af afgørende betydning 
og skal foretrækkes frem for en fremgangsmåde for hver enkelt sag4; følgelig skal 
rammeafgørelsen om databeskyttelse (efter dens ikrafttræden) anvendes på den nuværende 
afgørelse, som det er tilfældet med Schengen-informationssystemet (SIS II, ordfører: Coelho) 
og med visuminformationssystemet (ordfører: Ludford). I begge tilfælde skal henvisningen til 
Europarådets konvention af 1981 og andre instrumenter i artikel 25, stk. 1 erstattes med eller 
suppleres af henvisningen til rammeafgørelsen om databeskyttelse.
- initiativ fra Republikken Østrig med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om 
forbedring af samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder ("Atlas"-
initiativet, ordfører: Correia).

- spørgsmålet om Europols adgang til de data skal tydeliggøres (Europol-rapport, ordfører: 
  

1 Jf. Rådets dokument 6003/07 af 5. februar 2007, punkt 4.
2 Gennemførelsesaftalen som indgået den 5. december 2006, se Rådets dokument 5437/07 af 22. januar 2007.
3 Rådets dokument 6003/07 af 5. februar 2007.
4 Se også EDPS' holdning om Prüm-initiativet af 4. april 2007 omkring dette.
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Díaz de Mera).
- Fælles holdning 97/339/RIA om samarbejde om offentlig orden og sikkerhed såvel som 
rammeafgørelsen om fælles efterforskningshold af 13. juni 2002.


