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Inleiding

Het Verdrag van Prüm werd op 27 mei 2005 in Prüm (Duitsland) ondertekend door zeven 
lidstaten (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Spanje) en werd 
op 1 november 2006 van kracht in Oostenrijk en Spanje en op 23 november 2006 in 
Duitsland. Nog acht lidstaten (Finland, Italië, Portugal, Slovenië, Zweden, Roemenië, 
Bulgarije en Griekenland) hebben officieel verklaard voornemens te zijn om toe te treden.

Het Verdrag stelde een juridisch raamwerk vast voor verdere samenwerking tussen de 
lidstaten bij de bestrijding van terrorisme, grensoverschrijdende misdaad en illegale 
immigratie. Meer in het bijzonder regelt het de uitwisseling tussen de Verdragsluitende 
Partijen van gegevens inzake DNA, vingerafdrukken, kentekenregistratie en persoons- en 
niet-persoonsgebonden gegevens in het kader van grensoverschrijdende politiële 
samenwerking.

Het Verdrag van Prüm is een volkenrechtelijk verdrag dat buiten het kader van de Europese 
Unie is goedgekeurd maar dat inhoudelijk nauw verband met de EU houdt. De goedkeuring 
van het initiatief om dit Verdrag binnen het EU-kader te brengen heeft enige gelijkenis met 
hetgeen met het zogeheten 'Schengen acquis' is geschied. Het Duitse Voorzitterschap heeft de 
aanzet gegeven tot het debat over de opneming van Prüm in het wettelijk EU-kader tijdens de 
informele bijeenkomst van Ministers in Dresden op 15-16 januari 2007. Op deze vergadering 
bleek er brede steun voor dit voorstel te zijn1. Tijdens de zitting van de Raad voor Justitie en 
Buitenlandse Zaken van 15 februari 2007 werd besloten enkele delen van het Verdrag van 
Prüm in het wettelijke EU-kader op te nemen door middel van een besluit uit hoofde van de 
derde pijler. Onder deze pijler vallen alle kwesties in verband met politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken, met uitzondering van de bepaling in verband met 
grensoverschrijdend politie-optreden in geval van acuut gevaar (artikel 25 van het Verdrag) 
en de bepaling inzake samenwerking op verzoek (artikel 25 van het Verdrag). 

Doel van het besluit inzake het Verdrag van Prüm is een intensievere en snellere uitwisseling 
van informatie tussen overheden. Dit moet worden bereikt door de mogelijkheid te scheppen 
om individuele DNA-profielen te vergelijken met de profielen in de automatische databanken 
in de lidstaten. En kunnen links worden aangebracht tussen deze persoonlijke gegevens door 
middel van (in te stellen) nationale contactpunten. Op dezelfde wijze kunnen gegevens inzake 
vingerafdrukken worden uitgewisseld, met als gegevens over kentekenregistratie. De 
nationale contactpunten zullen tevens worden gebruikt bij de strijd tegen het terrorisme.

Het Haags programma2 stelt 1 januari 2008 vast als de datum waarop de uitwisseling van 
gegevens op het beginsel van beschikbaarheid moet zijn gebaseerd. Dit betekent dat een 
rechtshandhavingsfunctionaris in een lidstaat die informatie nodig heeft om zijn plichten te 
kunnen vervullen deze informatie van een andere lidstaat kan verkrijgen (d.w.z. de informatie 
wordt 'beschikbaar' gesteld).

  
1 Ook al was er enige bezorgdheid over de kosten van de tenuitvoerlegging en enig voorbehoud over artikel 25 
("maatregelen bij acuut gevaar"), zie Raad doc. 6003/07 van 5 februari 2007.
2 Het Haags programma betreffende de versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de EU werd op 5 
november 2004 door de Europese Raad goedgekeurd.



DT\660824NL.doc PE 386.684v01-003/6DT\660824NL.doc

NL

De Commissie legde in oktober 2005 een kaderbesluit van de Raad over het 
beschikbaarheidsbeginsel voor. Voor deze kwestie werd de heer Alvaro tot rapporteur 
benoemd. Tot dusver werd in deze kwestie geen vooruitgang geboekt. 

Daarnaast wordt het Europees Parlement thans gevraagd3 uiterlijk op 7 juni advies uit te 
brengen over het besluit inzake de intensivering van grensoverschrijdende samenwerking, met 
name ter bestrijding van het terrorisme en grensoverschrijdende misdaad (het Prüm-besluit). 
Rapporteur betreurt dat er zo weinig tijd is voor de voorbereiding van het advies over een 
dergelijk belangrijk en gecompliceerd dossier.

Enkele eerste oriëntaties van de rapporteur

De rapporteur is zich terdege bewust van het belang van dit beslissende instrument voor de 
grensoverschrijdende politiële samenwerking bij de bestrijding van de georganiseerde 
misdaad en het terrorisme. Hij wenst echter te wijzen op enkele kwesties die naar zijn mening 
meer aandacht vereisen.

1) De manier waarop over 'Prüm' werd onderhandeld en overeenstemming bereikt

Over het Verdrag van Prüm werd onderhandeld en overeenstemming bereikt op een niet-
transparante wijze en zonder serieuze democratische controle (de nationale parlementen 
werden er pas in de fase van ratificatie bij betrokken en het Europees Parlement krijgt nu pas 
inspraak door middel van raadpleging over het ontwerpbesluit van de Raad). Hoewel het 
Verdrag van Prüm in artikel 1, lid 4 bepaalt: ‘Uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding van dit 
Verdrag wordt op basis van een evaluatie van de ervaringen opgedaan bij de uitvoering van 
dit Verdrag, in overleg met de Europese Commissie respectievelijk op voorstel van de 
Europese Commissie, met inachtneming van de bepalingen van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, een initiatief 
voorgelegd dat tot doel heeft de regelingen van dit Verdrag in het juridisch raamwerk van de 
Europese Unie op te nemen.’ wordt nu pas een ontwerpbesluit van Raad voorgelegd. 

De rapporteur acht de opneming in het EU-raamwerk als zodanig een goede zaak omdat zij 
bijdraagt aan de transparantie en rechtszekerheid, hoewel moet worden betreurt dat 
momenteel wordt voorgesteld om slechts delen van de inhoud (namelijk de kwesties in 
verband met de derde pijler) op te nemen. De onderwerpen die onder communautaire 
bevoegdheid vallen (d.w.z. de bepalingen inzake "vluchtbegeleiders" in de artikelen 17-19 
van het Verdrag en maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie in de artikelen 20-23 
van het Verdrag) worden niet in het EU-raamwerk opgenomen maar blijven onderdeel van het 
Internationaal Verdrag van Prüm. De consequentie is dat er twee verschillende groepen 
wetgeving bestaan, wat niet bijdraagt aan de juridische duidelijkheid. Wat betreft de 
onderdelen van het Verdrag van Prüm die duidelijk onder communautaire bevoegdheid 
vallen, kan men zich afvragen of het onderbrengen van deze bepalingen in een Internationaal 
Verdrag niet in strijd is met het EG-Verdrag. Ook de relatie van het besluit met andere multi-
en bilaterale verdragen (d.w.z. het Prüm-Verdrag als zodanig) is een punt dat om meer 
aandacht vraagt (art. 36 van het ontwerpbesluit).

  
3 Bij 'lettre de saisine' van 1 maart 2007.
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In het algemeen meent de rapporteur dat deze onduidelijke juridische situatie hoofdzakelijk te 
wijten is aan het kunstmatige karakter van de pijlerstructuur en de onduidelijke scheidslijn 
tussen de bevoegdheden onder de eerste pijler en die welke onder de derde pijler vallen.
Goedkeuring van het Grondwettelijk Verdrag zou de communautaire methode hebben
uitgebreid tot het gehele terrein van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) waardoor de eis 
van eenparigheid van stemmen in de Raad voor een groot aantal onderwerpen zou vervallen. 
De rapporteur is in dit verband verheugd over de goedkeuring van de Verklaring van Berlijn 
en acht het essentieel dat toekomstige institutionele hervormingen de in het Grondwettelijk 
Verdrag vervatte vorderingen voor het gehele terrein van JBZ consolideren.  Inmiddels zij 
erop gewezen dat artikel 42 van het EU-Verdrag (de zogenaamde passerelle-clausule) reeds 
de mogelijkheid biedt om sommige onderwerpen over te hevelen van de derde pijler naar de 
Gemeenschapspijler (zoals ook door het Finse Voorzitterschap is voorgesteld). Deze optie 
verdient onverwijld te worden overwogen, en einde de democratische leemte op te vullen die 
nog steeds bestaat als het om het gevoelige onderwerp van de fundamentele burgerrechten 
gaat.

2) Enkele specifieke maatregelen in het ontwerpbesluit 
De rapporteur heeft vooral willen zorgen voor evenwicht tussen de eisen van operationele en 
doeltreffende politiële samenwerking bij de strijd tegen de voornaamste bedreigingen van de 
grondslagen van de Europese Unie enerzijds en de bescherming en bevordering van de 
fundamentele rechten anderzijds.

De voorgestelde maatregelen moeten daarom noodzakelijk en proportioneel zijn. Ook moet 
worden gedacht aan mechanismen voor evaluatie, controle en schadeloosstelling, om 
problematische situaties te kunnen rechtzetten.
Overeenkomstig de definitie van persoonsgegevens als vastgesteld in het voorstel voor een 
kaderbesluit betreffende databescherming onder de derde pijler (art. 2, sub a) zijn ook de 
DNA-profielen uit het niet-gecodeerde gedeelte van het DNA die aan een kenmerk zijn 
gekoppeld, persoonsgegevens omdat zij identificatie (hoewel indirect) van een privé-persoon 
mogelijk maken. 
Zij worden als zodanig erkend in artikel 24, lid 1, sub a) van het onderhavige initiatief.
Daarom dienen ook in dit geval dezelfde garanties te gelden als die welke voor het 

kaderbesluit zijn voorgesteld, namelijk een a priori en geharmoniseerde controle van de 
verzoeken om toegang tot gegevens. Derhalve zijn de bepalingen als vastgelegd in de 
artikelen 3, lid 1, en 5 onvoldoende omdat zij uitsluitend verwijzen naar de in de nationale 
wetgeving vastgelegde criteria. De mogelijkheid dat een lidstaat verzoekt om het verzamelen 
van DNA-monsters kan aanleiding geven tot juridische problemen omtrent garanties vanwege 
de verschillen in nationale rechtsstelsels. Daarom dient te worden gezorgd voor een betere 
verduidelijking van de voorwaarden en waarborgen. Het stelsel van al of geen hit mag dan 
een evenwichtige regeling lijken, toch is het nodig om niet alleen de technische procedures 
ervan te omschrijven (art. 6, lid 2) maar ook de inhoudelijke vereisten voor toegang tot 
persoonsgegevens. Dezelfde garanties gelden voor dactyloscopische gegevens en gegevens 
omtrent kentekenregistratie.
Bijzondere voorzichtigheid is geboden in gevallen waarin persoonsgegevens worden 
doorgegeven vanwege belangrijke gebeurtenissen en ter voorkoming van terroristische daden, 
omdat een dergelijke doorgifte is gebaseerd op een vermoeden van gevaar. Dientengevolge 
moeten strikte criteria voor de noodzaak worden vastgesteld en moet er een duidelijke 
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rechtvaardiging voor de doorgifte van gegevens gelden.
Wat betreft het gezamenlijk optreden als bedoeld in hoofdstuk 5 van het voorstel is een 
definitie essentieel van nauwkeuriger regels omtrent de wijze van coördinatie met activiteiten 
van Europol en omtrent de verdeling van de kosten tussen de lidstaten die aan een dergelijk 
optreden deelnemen.
De verklaringen als bedoeld in artikel 33 moeten niet alleen worden ingediend bij het 
secretariaat-generaal van de Raad en worden doorgezonden aan de lidstaten en de Commissie, 
maar moeten eveneens regelmatig in het Publicatieblad worden gepubliceerd.

De rapporteur acht het, bij wijze van algemene opmerking, essentieel dat de Raad het 
Parlement een raming verstrekt van de kosten die met de tenuitvoerlegging van dit besluit zijn 
gemoeid, en vooral als zij door de communautaire begroting4 of door de lidstaten moeten 
worden gefinancierd.

3) De moeilijke relatie tussen het ontwerpbesluit van de Raad en de overeenkomst inzake de 
administratieve en technische tenuitvoerlegging van het Verdrag van Prüm 5

Artikel 34 van het bestluit van de Raad bepaalt: ‘De Raad stelt conform de procedure van 
artikel 34, lid 2, onder c), tweede zin, van het VEU de maatregelen vast die nodig zijn voor de 
uitvoering van dit besluit op het niveau van de Unie.’ Tegelijk met het Verdrag van Prüm 
werd een overeenkomst inzake de administratieve en technische tenuitvoerlegging van het 
Verdrag van Prüm gesloten. De Raad verklaarde aangaande deze uitvoeringsvoorschriften dat 
de 'reeds bestaande oplossingen voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Prüm 
ongewijzigd dienden te blijven'6. De rapporteur is zeer bezorgd over deze situatie omdat de 
uitvoeringsmaatregelen zeer gedetailleerd lijken (d.w.z. inzake gezamenlijk (politieel) 
optreden) maar het risico bestaat dat zij zonder serieus democratisch toezicht worden 
toegepast. The rapporteur is very worried about this situation as the implementing measures 
seem to be very detailed (i.e. on joint (police) operations) but the measures risk to be 
implemented without serious democratic scrutiny.

4) de relatie met andere voorstellen 

Het Duitse Voorzitterschap is niet voornemens om artikel 27 van het Verdrag van Prüm 
("samenwerking op verzoek") in het rechtskader van de EU op te nemen omdat de inhoud 
wordt geacht te vallen onder het “Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad van 18 december 
2006 betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen 
tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie” (verslag van 
de heer Duquesne).
Er zijn echter verbindingen met andere rechtsinstrumenten die moeten worden bekeken om te 
zien of de bepalingen in het huidige ontwerpbesluit wel consistent en niet met elkaar in strijd 
zijn. Dit omvat naar de mening van de rapporteur tenminste de volgende maatregelen:

  
4 Zie document 6003/07 van de Raad van 5 februari 2007, punt 4.
5 De uitvoeringsovereenkomst gesloten op 5 december 2006, zie document 5437/07 van de Raad van 22 januari 
2007.
6 Document van de Raad 6003/07 van 5 februari 2007.
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- het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de uitwisseling van informatie op 
basis van het beginsel van beschikbaarheid (rapporteur de heer Alvaro),

- het voorstel voor een kaderbesluit inzake gegevensbescherming onder de derde pijler 
(rapporteur mevrouw Roure): Een algemeen rechtskader inzake gegevensbescherming onder 
de derde pijler is essentieel en verdient de voorkeur in plaats van een benadering per geval7; 
dientengevolge dient het kaderbesluit inzake gegevensbescherming (na inwerkingtreding) 
voor het onderhavige besluit te gelden, evenals het Schengen-informatiesysteem (SIS II), 
rapporteur de heer Coelho) en ook voor het Visa-informatiesysteem (rapporteur mevrouw 
Ludford). In beide gevallen moet de verwijzing naar het Verdrag van de Raad van Europa van 
1981 en andere instrumenten in artikel 25, lid 1 worden vervangen of aangevuld met een 
verwijzing naar het kaderbesluit inzake gegevensbescherming.
- het initiatief van de Republiek Oostenrijk inzake goedkeuring van een besluit van de Raad 
ter verbetering van de samenwerking tussen de speciale interventie eenheden van de lidstaten 
van de Europese Unie (‘Atlas-initiatief’, rapporteur de heer Correia).

- de vraag omtrent toegang voor Europol tot de gegevens moet worden opgehelderd (Europol-
verslag, rapporteur de heer Díaz de Mera).

- Gemeenschappelijk Optreden 97/339/JBZ met betrekking tot de samenwerking op het 
terrein van de openbare orde en veiligheid evenals het kaderbesluit inzake 
gemeenschappelijke onderzoeksteams van 13 juni 2002.

  
7 Zie eveneens het advies van de EDPS over het "Prüm Initiatief" van 4 april 2007.


