
DT\660824EL.doc PE 386.684v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

10.04.2007

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
για την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της 
διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Fausto Correia



PE 386.684v01-00 2/6 DT\660824EL.doc

EL

Εισαγωγή

Η συνθήκη του Prüm υπεγράφη στις 27 Μαΐου 2005 στη γερμανική πόλη Prüm από επτά 
κράτη μέλη (το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την 
Αυστρία και την Ισπανία), τέθηκε δε σε ισχύ στην Αυστρία και στην Ισπανία την 1η 
Νοεμβρίου 2006 και στη Γερμανία στις 23 Νοεμβρίου 2006. Οκτώ επιπλέον κράτη μέλη (η 
Φινλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η 
Ελλάδα) έχουν εκφράσει επισήμως την πρόθεσή τους να προσχωρήσουν σε αυτή.

Η συνθήκη θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού 
εγκλήματος και της λαθρομετανάστευσης. Συγκεκριμένα, προβλέπει την ανταλλαγή μεταξύ 
των συμβαλλομένων μερών δεδομένων σχετικών με το DNA, τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα 
μητρώα οχημάτων, καθώς και δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία.

Η συνθήκη του Prüm αποτελεί συνθήκη του διεθνούς δικαίου η οποία συνήφθη εκτός του 
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και το περιεχόμενό της συνδέεται στενά με την Ε.Ε. Η 
σύναψη της συνθήκης και η πρωτοβουλία για την ένταξή της στο πλαίσιο της Ε.Ε. 
παρουσιάζουν κοινά σημεία με ό,τι συνέβη με το λεγόμενο «κεκτημένο Σένγκεν». Η 
γερμανική Προεδρία ξεκίνησε το διάλογο για την ενσωμάτωση της συνθήκης του Prüm στο
νομικό πλαίσιο της Ε.Ε. κατά την άτυπη σύνοδο υπουργών που πραγματοποιήθηκε στη 
Δρέσδη στις 15-16 Ιανουαρίου 2007. Στη σύνοδο εκείνη εκφράστηκε ευρεία υποστήριξη 
προς την πρόταση1. Στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 
15ης Φεβρουαρίου συμφωνήθηκε η ένταξη στο κοινοτικό νομικό πλαίσιο μερών της 
συνθήκης του Prüm μέσω απόφασης του τρίτου πυλώνα. Τα μέρη αυτά αφορούν όλα τα 
ζητήματα σχετικά με την αστυνομική και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, με 
εξαίρεση τη διάταξη περί διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας σε περίπτωση 
επικείμενου κινδύνου (άρθρο 25 της συνθήκης) και τη διάταξη περί συνεργασίας κατόπιν 
αιτήματος (άρθρο 27 της συνθήκης).

Στόχος της απόφασης για τη συνθήκη του Prüm ήταν η εντατικοποίηση και η επιτάχυνση της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάζεται 
να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης ενός ατομικού προφίλ DNA με προφίλ που φυλάσσονται
σε αυτοματοποιημένες βάσεις·δεδομένων στα κράτη μέλη. Σύνδεσμοι μεταξύ αυτών των 
προσωπικών δεδομένων μπορούν να γίνονται μέσω των εθνικών σημείων επαφής (που 
πρόκειται να δημιουργηθούν). Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να πραγματοποιείται η ανταλλαγή 
δεδομένων σχετικά με δακτυλικά αποτυπώματα ή με το μητρώο οχημάτων. Τα εθνικά σημεία 
επαφής θα χρησιμοποιούνται επίσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Tο πρόγραμμα της Χάγης2 καθορίζει την 1η Ιανουαρίου 2008 ως προθεσμία μετά από την 
οποία η ανταλλαγή των δεδομένων θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της διαθεσιμότητας. 
Στο πλαίσιο αυτής της αρχής, ένας αστυνομικός υπάλληλος που βρίσκεται σε ένα κράτος 

  
1 Μολονότι εκφράστηκαν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με το κόστος της εφαρμογής της, καθώς και επιφυλάξεις 
σχετικά με το άρθρο 25 ("μέτρα σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου"), βλ. έγγραφο αριθ. 6003/07 του 
Συμβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2007.
2 Πρόγραμμα της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, το οποίο 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 5 Νοεμβρίου 2004.
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μέλος και χρειάζεται συγκεκριμένες πληροφορίες στο πλαίσιο των επαγγελματικών του
καθηκόντων, μπορεί να λάβει τις πληροφορίες αυτές από ένα άλλο κράτος μέλος (δηλαδή οι 
πληροφορίες θα καταστούν «διαθέσιμες»).

Η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου σχετικά με την αρχή της 
διαθεσιμότητας τον Οκτώβριο του 2005. Ο κ. Alvaro είχε διοριστεί εισηγητής επί του 
θέματος. Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί πρόοδος για το θέμα αυτό. 

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται τώρα3 να εκδώσει γνώμη σχετικά με την 
απόφαση αναβάθμισης της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος («απόφαση Prüm») έως 
τις 7 Ιουνίου το αργότερο. Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για τα περιορισμένα χρονικά 
περιθώρια που διαθέτει προκειμένου να εκπονήσει γνώμη για ένα τόσο σημαντικό και 
πολύπλοκο ζήτημα.

Ορισμένες αρχικές κατευθυντήριες ιδέες του εισηγητή

Ο εισηγητής έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας της νομικής αυτής πράξης ως βασικού 
εργαλείου για τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία και την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ωστόσο, επιθυμεί να υπογραμμίσει 
ορισμένα ζητήματα τα οποία θεωρεί ότι χρήζουν περισσότερης προσοχής:

1) Ο τρόπος με τον οποίον πραγματοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις και η σύναψη της 
συνθήκης του Prüm

Οι διαπραγματεύσεις και η έγκριση της συνθήκης του Prüm πραγματοποιήθηκαν με τρόπο 
αδιαφανή και χωρίς σοβαρό δημοκρατικό έλεγχο (τα εθνικά κοινοβούλια συμμετέχουν μόνο 
κατά τη φάση της κύρωσης της συνθήκης, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει τώρα 
μόνο μέσω της διαβούλευσης για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου). Μολονότι το άρθρο 
1 παράγραφος 4 της συνθήκης του Prüm προβλέπει ότι: «εντός τριών ετών κατ' ανώτατο από 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας συνθήκης, βάσει αξιολόγησης της εμπειρίας από την εφαρμογή 
της, θα υποβληθεί πρόταση πρωτοβουλίας, σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 
κατόπιν πρότασης αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με σκοπό την ενσωμάτωση των 
διατάξεων της παρούσας συνθήκης στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
υποβάλλεται ήδη τώρα σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου. 

Ο εισηγητής θεωρεί την ενσωμάτωση της συνθήκης του Prüm στο κοινοτικό νομικό πλαίσιο 
ως ένα τέτοιο θετικό βήμα, δεδομένου ότι συμβάλλει στην εξασφάλιση διαφάνειας και 
ασφάλειας δικαίου· ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα μόνο μέρη 
της συνθήκης (δηλαδή τα ζητήματα που άπτονται του τρίτου πυλώνα) πρόκειται να 
ενσωματωθούν. Οι τομείς στους οποίους υπάρχει κοινοτική αρμοδιότητα (δηλαδή οι 
διατάξεις σχετικά με τους «αστυνομικούς προσωπικού θαλάμου» στα άρθρα 17-19 της 
συνθήκης και τα μέτρα για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης στα άρθρα 20-23 της 
συνθήκης) δεν θα ενσωματωθούν στο κοινοτικό νομικό πλαίσιο αλλά θα παραμείνουν στη 
διεθνή συνθήκη του Prüm. Κατά συνέπεια, θα υφίστανται δύο διαφορετικά συστήματα 

  
3 Με την επιστολή προσφυγής ("lettre de saisine") της 1ης Mαρτίου 2007
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δικαίου, γεγονός που δεν συμβάλλει στην επίτευξη νομικής σαφήνειας. Όσον αφορά εκείνα 
τα μέρη της συνθήκης του Prüm που εμπίπτουν σαφώς στις κοινοτικές αρμοδιότητες, 
διερωτάται κανείς εάν η παραμονή των διατάξεων αυτών σε μια διεθνή συνθήκη δεν αποτελεί 
παραβίαση της συνθήκης ΕΚ. Επίσης, η σχέση της απόφασης με άλλες πολυμερείς και 
διμερείς συνθήκες (δηλαδή με την ίδια τη συνθήκη του Prüm) αποτελεί ζήτημα που χρήζει 
περισσότερης προσοχής (άρθρο 36 του σχεδίου απόφασης).

Εν γένει, ο εισηγητής θεωρεί ότι αυτή η ασαφής νομική κατάσταση οφείλεται ιδίως στον 
τεχνητό χαρακτήρα της δομής των τριών πυλώνων και στην γκρίζα ζώνη που χωρίζει τις 
αρμοδιότητες του πρώτου πυλώνα από αυτές του τρίτου πυλώνα. Εάν είχε εγκριθεί η 
συνταγματική συνθήκη, η κοινοτική μέθοδος θα είχε επεκταθεί και θα κάλυπτε το σύνολο του
τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ), καταργώντας την απαίτηση 
της ομοφωνίας στο Συμβούλιο για ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
εισηγητής καλωσορίζει τη διακήρυξη του Βερολίνου και θεωρεί αναγκαίο μέσω των 
μελλοντικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων να εδραιωθούν τα θετικά στοιχεία που 
κατοχυρώνονται στη συνταγματική συνθήκη για ολόκληρο τον τομέα ΔΕΥ. Στο μεταξύ, 
υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 42 της συνθήκης ΕΚ (η λεγόμενη «συνδετική ρήτρα») ήδη 
προσφέρει τη δυνατότητα της μεταφοράς ορισμένων θεμάτων από τον τρίτο πυλώνα στον 
κοινοτικό πυλώνα (όπως είχε προτείνει η φιλανδική Προεδρία). Η δυνατότητα αυτή αξίζει να
εξεταστεί χωρίς καθυστέρηση, έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό δημοκρατίας που εξακολουθεί 
να υφίσταται σε έναν τομέα τόσο ευαίσθητο για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

2) Ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα στο σχέδιο απόφασης
Ο εισηγητής ενδιαφέρεται κυρίως για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των αναγκών μιας 
επιχειρησιακής και αποτελεσματικής αστυνομικής συνεργασίας για την καταπολέμηση των 
κυρίων προβλημάτων που απειλούν τα θεμέλια της Ε.Ε., αφενός, και της προστασίας και της 
προαγωγής των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αφετέρου.

Για το λόγο αυτό, τα μέτρα που προτείνονται πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογικά. 
Επίσης, πρέπει να προβλέπονται μηχανισμοί ελέγχου και επανόρθωσης της αξιολόγησης, 
ώστε να αντιμετωπίζονται οι προβληματικές καταστάσεις.
Σύμφωνα με τον ορισμό των προσωπικών δεδομένων, όπως περιλαμβάνεται στην πρόταση 
απόφασης πλαισίου για την προστασία των δεδομένων στον τρίτο πυλώνα (άρθρο 2
παράγραφος α), τα προφίλ DNA που έχουν καταρτισθεί από το μη κωδικοποιητικό τμήμα του
DNA και σχετίζονται με αριθμό αναφοράς αποτελούν προσωπικά δεδομένα, δεδομένου ότι 
επιτρέπουν την ταυτοποίηση (έστω και έμμεσα) ενός ατόμου. Εξάλλου, αναγνωρίζονται ως 
τέτοια στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας πρωτοβουλίας. Για το λόγο 
αυτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες εγγυήσεις με αυτές που 
προτείνονται στην απόφαση πλαίσιο, δηλαδή ένας εκ των προτέρων εναρμονισμένος έλεγχος 
των αιτημάτων πρόσβασης στα δεδομένα. Ως εκ τούτου, οι κανόνες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 είναι ανεπαρκείς, καθώς αναφέρονται μόνον στα 
κριτήρια που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Η δυνατότητα ενός κράτους μέλους να 
αιτείται τη συλλογή δειγμάτων DNA μπορεί να προκαλέσει νομικά προβλήματα σχετικά με 
τις εγγυήσεις λόγω των διαφορών που υπάρχουν στα εθνικά δικαστικά συστήματα. Για τον 
λόγο αυτό, πρέπει να προβλέπεται περισσότερη αποσαφήνιση των προϋποθέσεων και των 
διασφαλίσεων. Μολονότι το σύστημα επιτυχούς/μη επιτυχούς αναζήτησης (hit-no hit system)
φαίνεται ότι αποτελεί ισορροπημένο μηχανισμό, είναι αναγκαίο να οριστούν όχι μόνον οι 
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τεχνικές του διαδικασίες (άρθρο 6 παράγραφος 2) αλλά και οι ουσιαστικές απαιτήσεις 
πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Οι ίδιες εγγυήσεις εφαρμόζονται για τα δακτυλικά 
αποτυπώματα και για τα μητρώο οχημάτων.
Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προσωπικά δεδομένα 
διαβιβάζονται λόγω σημαντικών γεγονότων καθώς και για την πρόληψη τρομοκρατικών 
επιθέσεων, δεδομένου ότι η διαβίβαση τέτοιων δεδομένων βασίζεται σε τεκμήρια κινδύνου. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν τα κριτήρια της απόλυτης αναγκαιότητας και της 
σαφούς αιτιολόγησης για τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων.

Όσον αφορά τις κοινές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της πρότασης, είναι 
σημαντικό να καθοριστούν περισσότερο ακριβείς κανόνες για τον τρόπο συντονισμού των 
επιχειρήσεων αυτών με τις δραστηριότητες της Europol και για τον καταμερισμό του κόστους 
μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές.

Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33, δεν πρέπει απλώς να υποβάλλονται στη Γενική 
Γραμματεία του Συμβουλίου και στη συνέχεια να διαβιβάζονται στα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή, αλλά θα πρέπει και να δημοσιεύονται τακτικά στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ως γενική παρατήρηση, ο εισηγητής θεωρεί σημαντικό να υποβάλει το Συμβούλιο στο 
Κοινοβούλιο εκτίμηση του κόστους που συνεπάγεται η εφαρμογή της παρούσας απόφασης, 
και ιδιαίτερα εάν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό4 ή από τα 
κράτη μέλη.

3) Η δύσκολη σχέση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου με τη διοικητική και τεχνική 
συμφωνία περί εφαρμογής της σύμβασης του Prüm'5

Το άρθρο 34 της απόφασης του Συμβούλιο προβλέπει ότι : «το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα 
που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 34 παράγραφος 2 στοιχείο γ), δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΕ». Από 
κοινού με τη συνθήκη του Prüm συνήφθη συμφωνία για τους διοικητικούς και τεχνικούς 
κανόνες για την εφαρμογή της συμφωνίας του Prüm. Το Συμβούλιο ανέφερε σχετικά με 
αυτούς τους κανόνες εφαρμογής ότι «οι λύσεις που υπάρχουν ήδη σε σχέση με την εφαρμογή
της συνθήκης του Prüm πρέπει να παραμείνουν ως έχουν»6. Ο εισηγητής ανησυχεί ιδιαίτερα 
για την κατάσταση αυτή, δεδομένου ότι τα μέτρα εφαρμογής φαίνονται ιδιαίτερα λεπτομερή 
(δηλαδή σχετικά με τις κοινές (αστυνομικές) επιχειρήσεις) αλλά υπάρχει ο κίνδυνος 
εφαρμογής των μέτρων χωρίς σοβαρό δημοκρατικό έλεγχο.

4) Η σχέση με άλλες προτάσεις

Η γερμανική Προεδρία δεν προβλέπει την ενσωμάτωση του άρθρου 27 της συνθήκης του 
Prüm ("Συνεργασία κατόπιν αιτήματος") στο κοινοτικό νομικό πλαίσιο, δεδομένου ότι το 
περιεχόμενό του θεωρείται ότι καλύπτεται από την απόφαση πλαίσιο 2006/960/ ΔΕΥ της 18ης 
Δεκεμβρίου 2006 για την απλουστευμένη ανταλλαγή εμπιστευτικών και μη πληροφοριών μεταξύ 

  
4 Πβλ. έγγραφο 6003/07 του Συμβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2007, σημείο 4.
5 Συμφωνία εφαρμογής που συνήφθη στις 5 Δεκεμβρίου 2006, πβλ. έγγραφο 5437/07 του Συμβουλίου της 22 
Ιανουαρίου 2007.
6 Πβλ. έγγραφο 6003/07 του Συμβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2007.
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των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έκθεση του κ.
Duquesne).

Υπάρχουν, ωστόσο, σύνδεσμοι με άλλα νομικά όργανα, οι οποίοι πρέπει να ελεγχθούν ώστε 
να διαπιστωθεί εάν οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου απόφασης είναι συνεπείς και όχι 
αντιφατικές. Αυτό αφορά, κατά τη γνώμη του εισηγητή, τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:
- την πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για την ανταλλαγή πληροφοριών βάσει 
της αρχής της διαθεσιμότητας (εισηγητής: ο κ. Alvaro),
- την πρόταση απόφασης πλαισίου για την προστασία δεδομένων στον τρίτο πυλώνα
(εισηγήτρια: η κ. Roure). Είναι αποφασιστικής σημασίας να υπάρχει ένα γενικό νομικό 
πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων στον τρίτο πυλώνα· το πλαίσιο αυτό είναι 
προτιμητέο σε σχέση με μια προσέγγιση ανά περίπτωση7· κατά συνέπεια, η απόφαση πλαίσιο 
για την προστασία των δεδομένων θα εφαρμόζεται (αφού τεθεί σε ισχύ) στην παρούσα 
απόφαση, όπως συμβαίνει με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II, εισηγητής: ο κ. 
Coelho) και με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (εισηγήτρια: η κ. Ludford). Και 
στις δύο περιπτώσεις, η παραπομπή που γίνεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στη σύμβαση 
του 1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε άλλες νομικές πράξεις πρέπει να 
αντικατασταθεί ή να συμπληρωθεί με αναφορά στην απόφαση πλαίσιο για την προστασία 
των δεδομένων.

- την πρωτοβουλία της Αυστρίας για την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου για τη 
βελτίωση της συνεργασίας σε καταστάσεις κρίσεως μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρωτοβουλία «Άτλας», εισηγητής: ο κ.
Correia).

- το ζήτημα της πρόσβασης από την Europol στα δεδομένα πρέπει να αποσαφηνιστεί (έκθεση 
Europol, εισηγητής: ο κ. Díaz de Mera).

- την κοινή δράση 97/339/ΔΕΥ, σχετικά με τη συνεργασία σε ζητήματα νόμου και τάξης και 
ασφάλειας καθώς και σχετικά με την απόφαση πλαίσιο της 13ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις 
κοινές ομάδες έρευνας.

  
7 Πβλ. σχετικά και τη γνώμη του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων σχετικά με την πρωτοβουλία του 
Prüm, της 4ης Aπριλίου 2007.


