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Bevezető

A Prümi Szerződést hét tagállam (Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg, 
Hollandia, Ausztria és Spanyolország) írta alá 2005. május 27-én Prümben (Németország), és 
ez Ausztriában és Spanyolországban 2006. november 1-jén, Németországban pedig 2006. 
november 23-án lépett hatályba. További nyolc tagállam (Finnország, Olaszország, 
Portugália, Szlovénia, Svédország, Románia, Bulgária és Görögország) hivatalosan 
bejelentette, hogy csatlakozni szándékozik a szerződéshez.

A szerződés létrehozza a terrorizmus, a határokon átnyúló bűnözés és az illegális bevándorlás 
elleni küzdelem terén a tagállamok közötti együttműködés továbbfejlesztésének jogi keretét. 
Pontosabban biztosítja a határokon átnyúló rendőrségi együttműködéssel kapcsolatos DNS-, 
ujjlenyomat-, jármű-nyilvántartási, valamint személyes és nem személyes adatoknak a 
szerződő felek közötti cseréjét.

A Prümi Szerződés nemzetközi jogi szerződés, amelyet az Európai Unió keretén kívül 
fogadtak el, de amely tartalmi szempontból szorosan kapcsolódik az EU-hoz. A szerződés 
elfogadása és az arra vonatkozó kezdeményezés, hogy az épüljön be az EU keretébe, bizonyos 
szempontból hasonló ahhoz, ami az úgynevezett schengeni vívmányokkal történt. A német 
elnökség a miniszterek 2007. január 15–16-i Drezdában megtartott informális ülésén vitát
kezdeményezett a Prümi Szerződésnek az EU jogi keretébe történő beépítéséről. Az ülésen 
megmutatkozott, hogy a javaslatot széles körben támogatják.1 A Bel- és Igazságügyi Tanács 
2007. február 15-i ülésén megállapodás született a Prümi Szerződés egyes részeinek a 
harmadik pilléren belül hozott határozat segítségével az EU jogi keretébe történő beépítéséről. 
Ez a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos 
valamennyi kérdést érinti, kivéve a közelgő veszély esetén történő, határon átnyúló rendőrségi 
beavatkozásra vonatkozó rendelkezést (a Szerződés 25. cikke), valamint az együttműködés 
kérelem alapján történő biztosítását (a Szerződés 27. cikke).

A prümi határozat célja a hatóságok közötti információcsere fokozása és felgyorsítása. Ez 
azzal érhető el, ha biztosított az egyes DNS-profiloknak a tagállamok automatizált 
adatbázisaiban található profilokkal való összehasonlítása. A személyes adatok közötti 
kapcsolatok a (létrehozandó) nemzeti kapcsolattartó pontok segítségével állapíthatók meg. 
Ehhez hasonlóan az ujjlenyomat- és jármű-nyilvántartási adatok is kicserélhetők. A nemzeti 
kapcsolattartó pontok a terrorizmus elleni küzdelemben is részt vállalhatnak.

A hágai program2 2008. január 1-jében határozta meg azt a határidőt, amikortól az 
adatcserének a hozzáférhetőség elvén kell alapulnia. Ez azt jelenti, hogy valamely tagállam 
jogi tisztviselője, akinek a feladatai elvégzéséhez információkra van szüksége, ezeket 
megszerezheti egy másik tagállamtól (az információk „hozzáférhetővé” válnak).

A Bizottság 2005 októberében benyújtotta a hozzáférhetőség elvéről szóló tanácsi 
  

1 Még ha fel is merültek bizonyos aggályok a végrehajtási költségekkel kapcsolatban, és még ha fenntartások 
alakultak is ki a 25. cikk („intézkedések közelgő veszély esetén”) vonatkozásában, lásd: 2007. február 5-i 
6003/07. sz. tanácsi dokumentum.
2 Az EU-n belül a szabadság, biztonság és a jog érvényesülésének megerősítésére irányuló hágai program, 
amelyet 2004. november 5-én hagyott jóvá az Európai Tanács.
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kerethatározat tervezetét. Ehhez a témához Alvaro urat jelölték ki előadónak. Az üggyel 
kapcsolatban eddig nem történt előrehaladás. 

Ezzel párhuzamosan az Európai Parlament most felkérést kapott3, hogy legkésőbb június 7-én 
nyilvánítson véleményt a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni 
küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló határozatról
(prümi határozat). Az előadó sajnálja, hogy ilyen kevés idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
ezzel a nagyon fontos és összetett üggyel kapcsolatban véleményt lehessen formálni.

Az előadó néhány első általános megállapítása

Az előadó teljesen tisztában van e jogi eszköz jelentőségével, amely a határokon átnyúló 
rendőrségi együttműködés, valamint a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem 
alapvető eszköze. Az előadó mégis szeretne kiemelni néhány kérdést, amely véleménye 
szerint nagyobb figyelmet igényel:

1) A Prümi Szerződéssel kapcsolatos tárgyalások és az elfogadás módja 

A Prümi Szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokra és az elfogadásra egyáltalán nem átlátható
módon, komoly demokratikus ellenőrzés nélkül került sor (a nemzeti parlamentek csak a 
megerősítés szakaszában kapcsolódnak be a folyamatba, az Európai Parlament pedig csak 
most, a tanácsi határozattervezettel kapcsolatos konzultációban vesz részt). Bár a Prümi 
Szerződés az 1. cikk (4) bekezdésében a következőt mondja ki: „a szerződés rendelkezéseinek 
az Európai Unió jogi keretébe történő beépítése céljából legkésőbb a szerződés 
hatálybalépésétől számított három éven belül a végrehajtással kapcsolatos tapasztalatok 
értékelése alapján egy kezdeményezést kell benyújtani az Európai Unióról szóló szerződés és 
az Európai Közösséget létrehozó szerződés rendelkezéseivel összhangban az Európai 
Bizottsággal konzultálva vagy a Bizottság javaslata alapján”, a tanácsi határozattervezet 
benyújtására már most sor kerül. 

Az előadó a szerződés rendelkezéseinek az Európai Unió jogi keretébe történő beépítését 
megfelelő lépésnek tartja, mert ez hozzájárul az átláthatósághoz és jogbiztonsághoz, sajnálja 
azonban, hogy a jelenlegi javaslat szerint a szerződésből csak bizonyos részek (azaz a 
harmadik pillérrel kapcsolatos témák) beépítésére kerül sor. A Közösség hatáskörébe tartozó 
témák (azaz a szerződés 17–19. cikkében szereplő, a „légi marsallokra” vonatkozó 
rendelkezések, valamint a szerződés 20–23. cikkében foglalt, az illegális bevándorlás elleni 
küzdelemmel kapcsolatos intézkedések) nem épülnek be az EU keretébe, hanem továbbra is a 
prümi nemzetközi szerződés részét képezik. Ennek következtében két különböző 
jogszabálykészlet alakul ki, ami nem segíti elő a jogi egyértelműséget. A Prümi Szerződésnek 
a nyilvánvalóan a Közösség hatáskörébe tartozó részeit illetően el lehet tűnődni azon, hogy az 
említett rendelkezéseknek egy nemzetközi szerződés keretei között tartása nem jelenti-e az 
EK-Szerződés megsértését. Ezenkívül a határozat és más több- és kétoldalú szerződések (azaz 
maga a Prümi Szerződés) közötti kapcsolat is nagyobb figyelmet érdemlő kérdés (a 
határozattervezet 36. cikke).

  
3 A 2007. március 1-jei „lettre de saisine” által.
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Általánosságban az előadó úgy véli, hogy ez a zavaros jogi helyzet főleg a pillérstruktúra 
mesterséges jellege, valamint az első pillérben és a harmadik pillérben megállapított 
hatáskörök nem egyértelmű szétválasztása miatt alakult ki. Az Alkotmányos Szerződés 
elfogadása a bel- és igazságügy (IB) teljes területére kiterjesztette volna a közösségi eljárást 
azáltal, hogy a Tanácsban nagyon sok téma tekintetében megszüntette volna az 
egyhangúságra vonatkozó követelményt. Ezzel összefüggésben az előadó üdvözli a berlini 
nyilatkozat elfogadását, és fontosnak tartja, hogy a jövőbeni intézményi reformok meg fogják 
erősíteni az Alkotmányos Szerződésben foglalt, az IB teljes területére vonatkozó előrelépést. 
Mindeközben emlékeztetni kell arra, hogy az EU-Szerződés 42. cikke (az úgynevezett 
áthidaló záradék) már lehetőséget biztosít arra, hogy a harmadik pillérből bizonyos témákat át 
lehessen vinni a közösségi pillérbe (ahogy az a finn elnökség is javasolta). Ezt a lehetőséget 
érdemes haladéktalanul megfontolni annak érdekében, hogy betölthető legyen a polgárok 
alapvető jogai szempontjából érzékeny területen továbbra is megfigyelhető demokráciahiány.

2) A határozattervezetben foglalt néhány konkrét intézkedés
Az előadó aggályai elsősorban az Európai Unió alapjait fenyegető legfőbb veszélyek elleni 
küzdelem során az operatív és hatékony rendőrségi együttműködéssel kapcsolatban felmerülő 
igények, valamint az alapvető jogok védelme és támogatása közötti egyensúly kialakításával 
kapcsolatosak. 

Ezért a javasolt intézkedéseknek elkerülhetetlennek és arányosnak kell lenniük. A problémás 
helyzetek megoldása érdekében értékelési, ellenőrzési és jogorvoslati mechanizmusokat is elő 
kell írni.
A személyes adatok fogalmának a harmadik pilléren belüli adatvédelemről szóló 
kerethatározatra irányuló javaslatban szereplő meghatározása szerint (2. cikk a) pont) a DNS 
nem kódoló szakaszai alapján létrehozott DNS-profilok és a hivatkozási szám személyes 
adatok, mivel lehetővé teszik a magánszemélyek azonosítását (jóllehet csak közvetetten). Az 
említetteket a jelenlegi kezdeményezés 24. cikke (1) bekezdésének a) pontja is személyes 
adatnak tekinti. Ezért ez esetben a kerethatározatban javasoltakkal megegyező garanciákat 
kell alkalmazni, azaz az adathozzáférésre irányuló kérelmek előzetes és összehangolt 
ellenőrzését. Ezért a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikkben megállapított szabályok nem 
megfelelőek, mivel csak a nemzeti jogban meghatározott kritériumokra hivatkoznak. Az a 
lehetőség, hogy a tagállamok kérhetik a DNS-minták összegyűjtését, az igazságügyi 
rendszerek különbségei miatt a garanciákkal kapcsolatban jogi problémákat idézhet elő. Ezért 
rendelkezni kell a feltételek és a biztosítékok világosabb meghatározásáról. Jóllehet a 
„találat/nincs találat” rendszer kiegyensúlyozott mechanizmusnak tűnik, szükség van arra, 
hogy a személyes adatokhoz való hozzáférésnek ne csak a technikai eljárásait (a 6. cikk (2) 
bekezdése), hanem a lényegi követelményeit is meghatározzuk. A daktiloszkópiai és jármű-
nyilvántartási adatokra ugyanezen garanciák érvényesek.
A személyes adatok nagyszabású események miatt vagy terrorcselekmények megelőzése 
céljából történő továbbítása esetén különösen körültekintően kell eljárni, mivel az adatok 
továbbítása veszély feltételezésén alapul. Következésképpen meg kell határozni az 
adattovábbítás feltétlen szükségszerűségére és világos indoklására vonatkozó kritériumokat.
A javaslat 5. fejezetében említett közös műveletek tekintetében mindenképpen pontosabb 
szabályokat kell meghatározni arra vonatkozóan, hogy a műveletek hogyan hangolhatók össze
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az Europol tevékenységeivel, valamint hogy hogyan oszlanak meg a költségek a műveletben 
részt vevő tagállamok között.

A 33. cikkben említett nyilatkozatokat nem csak a Tanács Főtitkárságának kellene benyújtani, 
majd továbbítani a tagállamokhoz és a Bizottsághoz, hanem a Hivatalos Lapban is 
rendszeresen közzé kellene tenni.

Az előadó általános észrevételként megjegyzi, hogy szerinte elengedhetetlen, hogy a Tanács a 
határozat végrehajtásából származó becsült költségekről tájékoztassa a Parlamentet, 
különösen, ha a végrehajtást közösségi költségvetésből4 vagy a tagállamok által szándékoznak 
finanszírozni.

3) A tanácsi határozattervezet és a Prümi Egyezmény igazgatási és műszaki végrehajtásáról 
szóló megállapodás közötti nehézkes kapcsolat 5

A tanácsi határozat 34. cikke a következőt mondja ki: „A Tanács az e határozat uniós szintű 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogad el az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdése c) 
pontjának második mondatában foglalt eljárással összhangban”. A Prümi Szerződéssel 
együtt sor került a szerződés végrehajtására vonatkozó igazgatási és műszaki szabályokról 
szóló megállapodás létrehozására. A Tanács e végrehajtási szabályokkal kapcsolatban 
kijelentette, hogy „a Prümi Szerződés végrehajtása tekintetében már meglévő megoldásoknak 
változatlannak kell maradniuk”6. Az előadót rendkívül aggasztja ez a helyzet, mivel a 
végrehajtási intézkedések (azaz a közös (rendőrségi) műveletekkel kapcsolatosak) nagyon 
részletesnek tűnnek, de fennáll annak veszélye, hogy az intézkedéseket komoly demokratikus 
ellenőrzés nélkül hajtják végre.

4) Egyéb javaslatokkal való kapcsolat 

A német elnökség nem tervezi a Prümi Szerződés 27. cikkének („Együttműködés kérés 
alapján”) az EU jogi keretébe történő beépítését, mivel úgy véli, hogy annak tartalmát 
magában foglalja az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és 
bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 
2006/960/IB kerethatározat (Duquesne úr jelentése).
Más jogi eszközökkel is vannak azonban kapcsolódási pontok, amelyeket meg kell vizsgálni 
ahhoz, hogy kiderüljön, hogy a jelenlegi határozattervezetben foglalt rendelkezések 
koherensek-e, és vannak-e ellentmondások közöttük. Az előadó véleménye szerint ezek 
legalább a következő intézkedéseket érintik:
- a hozzáférhetőség elve alapján történő információcseréről szóló tanácsi kerethatározatra 
irányuló javaslat, (előadó: Alvaro úr),
- a harmadik pilléren belüli adatvédelemről szóló kerethatározatra irányuló javaslat (előadó: 
Roure asszony). A harmadik pilléren belüli adatvédelem terén feltétlenül szükség van egy 

  
4 vö.: 2007. február 5-i 6003/07. sz. tanácsi dokumentum, 4. pont.
5 A 2006. december 5-én megkötött végrehajtási megállapodás, lásd: 2007. január 22-i 5437/07. sz. tanácsi 
dokumentum.
6 2007. február 5-i 6003/07. sz. tanácsi dokumentum.
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általános jogi keretre, és inkább ezt kell előnyben részesíteni az eseti alapon történő 
megközelítéssel szemben7; következésképpen az adatvédelemről szóló kerethatározatot kell 
alkalmazni (a hatálybalépését követően) a jelenlegi határozatra, ahogy az a Schengeni
Információs Rendszer (SIS II, előadó: Coelho úr) és a vízuminformációs rendszer (előadó: 
Ludford asszony) esetében is történik. Bármelyik esetben az Európa Tanács 1981. évi 
egyezményére és a 25. cikk (1) bekezdésében szereplő más jogi eszközökre való hivatkozást 
az adatvédelemről szóló kerethatározatra való hivatkozással kell helyettesíteni, illetve 
kiegészíteni.

- az Osztrák Köztársaság kezdeményezése az Európai Unió tagállamainak különleges 
intervenciós egységei közötti együttműködés javításáról szóló tanácsi határozat elfogadása 
céljából („Atlasz” kezdeményezés, előadó: Correia úr).
- az adatokhoz az Europol által történő hozzáférésének kérdését tisztázni kell (Europol 
jelentés, előadó: Díaz de Mera).
- a közrend és közbiztonság terén folytatott együttműködésről szóló 97/339/IB együttes 
fellépés, valamint a közös nyomozócsoportokról szóló 2002. június 13-i kerethatározat.

  
7 Ezzel kapcsolatban lásd az Európai Adatvédelmi Biztosnak (EDPS) a prümi kezdeményezésre vonatkozó, 
2007. április 4-i véleményét is.


