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Įvadas 

2005 m. gegužės 27 d. septynios valstybės narės (Belgija, Vokietija, Prancūzija, 
Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija ir Ispanija) Priumo mieste (Vokietijoje) pasirašė 
Priumo sutartį; sutartis Austrijai ir Ispanijai įsigaliojo 2006 m. lapkričio 1 d., Vokietijai –
2006 m. lapkričio 23 d. Dar aštuonios valstybės narės (Suomija, Italija, Portugalija, Slovėnija, 
Švedija, Rumunija, Bulgarija ir Graikija) oficialiai paskelbė ketinančios prie jos prisijungti.

Sutartyje nustatomas teisinis pagrindas toliau plėsti valstybių narių bendradarbiavimą kovai
su terorizmu, tarptautiniu nusikalstamumu ir neteisėta imigracija. Konkrečiai joje numatoma 
galimybė susitariančiosioms šalims keistis duomenimis apie DNR, pirštų atspaudus, 
transporto priemonių registraciją ir su tarptautiniu policijos bendradarbiavimu susijusiais 
asmens ir kitais duomenimis.

Priumo sutartis – tai tarptautinė sutartis, priimta už Europos Sąjungos sistemos ribų, bet jos
turinys yra glaudžiai susijęs su ES. Sutarties priėmimas ir iniciatyva perkelti ją į ES sistemą 
yra panašūs į vadinamojo Šengeno acquis. Vokietija savo pirmininkavimo laikotarpiu 
2007 m. sausio 15–16 d. Drezdene įvykusiame neoficialiame ministrų susitikime inicijavo
svarstymą dėl Priumo sutarties integravimo į ES teisinę sistemą. Šiame susitikime pasiūlymas 
sulaukė didelio palaikymo.1 2007 m. vasario 15 d. Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje buvo 
susitarta į ES teisinę sistemą trečiojo ramsčio sprendimu integruoti Priumo sutarties dalis. Tai 
susiję su visais policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose klausimais, 
išskyrus nuostatą dėl tarptautinio policijos įsikišimo kilus neišvengiamam pavojui (Sutarties 
25 str.) ir bendradarbiavimą esant pageidavimui (Sutarties 27 str.).

Priumo sutartimi siekiama stiprinti ir spartinti keitimąsi informacija tarp valdžios institucijų. 
Tai galima pasiekti suteikiant galimybę palyginti DNR duomenų dalį su automatinėse
valstybių narių duomenų bazėse esančiais visais DNR informaciniais duomenimis. Šiuos 
asmens duomenis galima susieti per nacionalinius kontaktinius centrus (numatoma įsteigti 
vėliau). Analogiškai galima keistis daktiloskopiniais duomenimis ir transporto priemonių 
registracijos duomenimis. Nacionaliniai kontaktiniai centrai taip pat bus pasitelkti kovai su 
terorizmu.

Hagos programa2 nustatoma, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. turėtų būti keičiamasi duomenimis 
pagal prieinamumo principą. Tai reiškia, kad vienos valstybės narės teisėsaugos pareigūnas, 
kuriam reikia informacijos pareigoms vykdyti, gali ją gauti iš kitos valstybės narės
(informacija padaroma „prieinama“).

Komisija 2005 m. spalio mėn. pristatė Tarybos pamatinio sprendimo dėl prieinamumo 
principo projektą. Šioje byloje pranešėju buvo paskirtas A. Alvaro. Iki šiol šioje byloje nėra 
padaryta jokios pažangos. 

  
1 Net jei ir buvo rūpesčių dėl įgyvendinimo išlaidų ir 25 straipsnio išlygų („priemonės kilus neišvengiamam 
pavojui“), žr. 2007 m. vasario 5 d. Tarybos dokumentą 6003/07.
2 Hagos programa „Partnerystė Europos atsinaujinimo vardan laisvės, saugumo ir teisingumo srityje“. Europos 
Taryba ją patvirtino 2004 m. lapkričio 5 d. 
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Be to, šiuo metu Europos Parlamento yra paprašyta3 ne vėliau kaip birželio 7 d. pateikti 
nuomonę dėl Sprendimo dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su 
terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (Priumo sprendimas). Pranešėjas 
apgailestauja, kad nuomonei tokiu svarbiu ir sudėtingu klausimu parengti skirta tiek mažai 
laiko.

Keletas pirmųjų panešėjo pastabų 

Pranešėjas supranta, kokia svarbi yra ši priemonė, kaip pagrindinė tarpvalstybinio policijos 
bendradarbiavimo ir kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu priemonė. Bet jis nori 
pabrėžti keletą klausimų, kuriems, jo nuomone, reikėtų skirti daugiau dėmesio:

1) Tarimosi dėl Priumo sprendimo ir jo priėmimo būdas 

Dėl Priumo sutarties buvo tariamasi ir ji buvo priimta labai neskaidriai ir nesant rimtos 
demokratinės kontrolės (nacionaliniai parlamentai dalyvauja tik ratifikavimo etapu, o Europos
Parlamentas dabar dalyvauja teikdamas konsultaciją dėl Tarybos sprendimo projekto). Nors 
Priumo sutarties 1 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad: „ne vėliau kaip per trejus metus nuo
šios sutarties įsigaliojimo, atsižvelgiant į jos įgyvendinimo patirties įvertinimą, pasitarus ar 
Europos Komisijos pasiūlymu pateikiama iniciatyva, laikantis Europos Sąjungos sutarties 
nuostatų ir Europos bendrijos steigimo sutarties, siekiant įtraukti šios sutarties nuostatas į 
Europos Sąjungos teisinę sistemą“, jau dabar teikiamas Tarybos sprendimo projektas. 

Pranešėjas mano, kad minėtos sutarties nuostatų įtraukimas į ES sistemą yra teigiamas 
žingsnis, nes tuo prisidedama prie skaidrumo ir teisinio aiškumo, tačiau apgailestauja, kad 
šiuo metu siūloma įtraukti tik tam tikras jos turinio dalis (būtent su trečiuoju ramsčiu 
susijusius klausimus). Bendrijos kompetencijai priklausantys dalykai (t. y. nuostatos dėl „oro 
maršalų“, Sutarties 17–19 str., ir priemonės kovoti su neteisėta migracija, Sutarties 20–23 str.) 
nebus įtraukti į ES sistemą ir išliks tarptautinėje Priumo sutartyje. Todėl egzistuos dvi 
skirtingos teisės sistemos, o tai neprideda teisinio aiškumo. Dėl aiškiai Bendrijos 
kompetencijai priskirtų Priumo sutarties dalių gali kilti klausimas, ar šios tarptautinės sutarties
nuostatos nepažeidžia EB sutarties. Be to, reikia skirti daugiau dėmesio pirmiau minėto 
sprendimo santykiui su kitais daugiašaliais ir dvišaliais susitarimais (t. y. su pačia Priumo 
sutartimi) (Sprendimo projekto 36 str.).

Apskritai pranešėjas mano, kad tokia neaiški teisinė padėtis susidarė pirmiausia dėl dirbtinio 
ramsčių struktūros pobūdžio ir neaiškios pirmajame ir trečiajame ramstyje nustatytas 
kompetencijas dalijančios ribos. Priėmus konstitucinę sutartį, Bendrijos metodas išsiplėstų į 
visą teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) sritį, todėl daugeliu dalykų būtų panaikintas vieningo 
Tarybos sprendimo reikalavimas. Todėl pranešėjas džiaugiasi priimta Berlyno deklaracija ir
mano, kad būsimoms institucinėms reformoms labai svarbu konsoliduoti konstitucinės 
sutarties saugomą pažangą visoje TVR srityje. Taip pat derėtų prisiminti, kad ES sutarties
42 straipsniu (vadinamoji pereinamoji sąlyga) jau dabar suteikiama galimybė perkelti keletą 
dalykų iš trečiojo ramsčio į Bendrijos ramstį (tai pasiūlė ir Suomija savo pirmininkavimo 

  
3 2007 m. kovo 1 d. „kreipimusi“.
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laikotarpiu). Šią pasirinktį vertėtų apsvarstyti nedelsiant, siekiant užpildyti demokratijos 
vakuumą, kurio vis dar esama tokioje svarbioje pagrindinėms piliečių teisėms srityje.

2) Keletas konkrečių Sprendimo projekto priemonių 
Pranešėjas pirmiausia siekia operatyvaus ir veiksmingo policijos bendradarbiavimo poreikių 
pusiausvyros kovoje su pagrindinėmis grėsmėmis Europos Sąjungos pagrindams ir 
pagrindinių teisių apsaugai ir skatinimui.

Todėl siūlomos priemonės turėtų būti reikalingos ir proporcingos. Be to, reikėtų numatyti 
vertinimo kontrolės ir žalos atlyginimo mechanizmus probleminėms situacijoms ištaisyti.

Pagal pasiūlyme dėl pamatinio sprendimo dėl duomenų apsaugos trečiajame ramstyje 
(2 straipsnio a dalis) nustatytą asmens duomenų apibrėžimą, DNR analizės duomenys,
nustatyti remiantis nekoduojama DNR dalimi ir nuoroda, yra asmens duomenys, nes jais
remiantis galima (nors ir netiesiogiai) atsekti asmenį. Tokiais jie pripažįstami ir šios 
iniciatyvos 24 straipsnio 1 dalies a punkte. Dėl šios priežasties šiuo atveju reikėtų taikyti 
pamatiniame sprendime siūlomas garantijas, t. y. a priori ir suderintą duomenų prieigos 
užklausimų kontrolę. Todėl 3 straipsnio 1 ir 5 dalių taisyklių nepakanka, nes jose nurodomi
tik nacionaliniuose teisės aktuose nustatyti kriterijai. Valstybės narės galimybė paprašyti 
paimti DNR mėginius gali kelti su garantijomis susijusių teisinių problemų dėl nacionalinių 
teismų sistemų skirtumų. Todėl reikėtų numatyti aiškesnes sąlygas ir apsaugos priemones. 
Nors atrodytų, kad informaciją apie duomenų buvimą–nebuvimą pateikianti sistema yra 
darnus mechanizmas, būtina apibrėžti ne tik jos technines procedūras (6 straipsnio 2 dalis), 
bet ir esminius prieigos prie asmens duomenų reikalavimus. Tos pačios garantijos taikomos 
daktiloskopiniams duomenims ir transporto priemonių registracijos duomenims.

Dėl didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio renginių ir siekiant užkirsti kelių teroristų 
išpuoliams didžiausio atsargumo prašoma asmens duomenų perdavimo atvejais, nes šis
grindžiamas rizikos prielaidomis. Todėl būtina nustatyti duomenų perdavimo griežtos 
būtinybės ir aiškaus pateisinimo kriterijus.

Dėl pasiūlymo 5 skyriuje nurodytų bendrų operacijų būtina apibrėžti tikslesnes jų 
koordinavimo su Europolo veikla ir šiose operacijose dalyvaujančių valstybių narių išlaidų 
pasidalijimo taisykles.
33 straipsnyje nurodytas deklaracijas reikėtų ne tik pateikti Tarybos generaliniam 
sekretoriatui ir perduoti valstybėms narėms ir Komisijai, bet ir reguliariai skelbti 
Oficialiajame leidinyje.

Pranešėjas pateikia bendrą pastabą ir mano, kad Taryba privalo pateikti Parlamentui šio 
sprendimo įgyvendinimo išlaidų įvertinimą ir konkrečiai nurodyti, ar jį ketinama finansuoti iš 
Bendrijos biudžeto4, ar valstybių narių sąskaita.

3) Sudėtingas Tarybos sprendimo projekto ir Administracinio ir techninio Priumo konvencijos 

  
4 Plg. 2007 m. vasario 5 d. Tarybos dokumento 6003/07 4 punktą.
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įgyvendinimo susitarimo5 santykis

Tarybos sprendimo 34 straipsnyje nurodoma, kad „šiam sprendimui įgyvendinti Sąjungos 
lygiu Taryba tvirtina reikalingas priemones ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punkto 
antrajame sakinyje nustatyta tvarka.“ Susitarimas dėl administracinių ir techninių Priumo
sutarties įgyvendinimo taisyklių buvo nustatytas kartu su Priumo sutartimi. Taryba dėl šių 
įgyvendinimo taisyklių nurodė, kad „esami Priumo sutarties įgyvendinimo sprendimai turi 
išlikti nepakitę“6. Ši padėtis pranešėjui kelia didelį susirūpinimą, nes įgyvendinimo priemonės 
atrodo labai išsamios (t. y. dėl bendrų (policijos) operacijų), tačiau kyla pavojus, kad 
priemonės bus įgyvendintos be rimtos demokratinės analitinės priežiūros.

4) Ryšys su kitais pasiūlymais

Vokietija savo pirmininkavimo laikotarpiu nenumato įtraukti Priumo sutarties 27 straipsnio
(„Bendradarbiavimas esant pageidavimui“) į ES teisinę sistemą, nes laikoma, kad jo turinys 
patenka į 2006 m. gruodžio 18 d. pamatinį sprendimą 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija 
ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų 
supaprastinimo (A. Duquesne pranešimas).

Tačiau reikėtų patikrinti ryšius su kitais teisiniais dokumentais ir nustatyti, ar šio sprendimo 
projekto nuostatos yra suderintos ir viena kitai neprieštarauja. Tai, pranešėjo nuomone, susiję 
bent su šiomis priemonėmis:
– pasiūlymu dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl keitimosi informacija pagal prieinamumo 
principą (pranešėjas A. Alvaro),
– pasiūlymu dėl pamatinio sprendimo dėl duomenų apsaugos trečiajame ramstyje (pranešėja 
M. Roure). Bendra teisinė sistema dėl duomenų apsaugos trečiajame ramstyje yra būtina ir jai 
turėtų būti teikiama pirmenybė prieš konkrečiu atveju taikomą metodą7; todėl pamatinis 
sprendimas dėl duomenų apsaugos šiam sprendimui bus taikomas (nuo įsigaliojimo) kaip ir 
Šengeno informacinės sistemos (SIS II, pranešėjas C. Coelho) ir Vizų informacinės sistemos
(pranešėja S. Ludford) atveju. Abiem atvejais nuorodą į 1981 m. Europos Tarybos konvenciją 
ir kitus 25 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus būtina pakeisti ar papildyti nuoroda į 
pamatinį sprendimą dėl duomenų apsaugos.
– Austrijos Respublikos iniciatyva siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl Europos Sąjungos 
valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimo gerinimo (iniciatyva 
„Atlas“, pranešėjas F. Correia).

– Europolo prieigos prie šių duomenų klausimo išsiaiškinimu (Europolo pranešimas, 
pranešėjas A. Díaz de Mera).

– Bendraisiais veiksmais 97/339/TVR dėl bendradarbiavimo teisėtvarkos ir saugomo srityje ir 
su 2002 m. birželio 13 d. pamatiniu sprendimu dėl bendrų tyrimo grupių.

  
5 2006 m. gruodžio 5 d. sudarytas įgyvendinimo susitarimas, žr. 2007 m. sausio 22 d. Tarybos dokumentą 
5437/07.
6 2007 m. vasario 5 d. Tarybos dokumentas 6003/07.
7 Šiuo klausimu taip pat žr. 2007 m. balandžio 4 d. EDAPP nuomonę dėl Priumo iniciatyvos.
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