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Wprowadzenie

Konwencja z Prum została podpisana dnia 27 maja 2005 r. w niemieckiej miejscowości Prum 
przez siedem państw członkowskich (Belgia, Niemcy, Francja, Luksemburg, Holandia, 
Austria i Hiszpania) i weszła w życie z dniem 1 listopada 2006 r. w Austrii i Hiszpanii oraz 
23 listopada 2006 r. w Niemczech. Osiem kolejnych państw członkowskich (Finlandia, 
Włochy, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Rumunia, Bułgaria i Grecja) oficjalnie 
zadeklarowało swoją wolę przystąpienia do tejże konwencji.

Konwencja wyznacza ramy prawne ukierunkowane na dalszy rozwój współpracy między 
państwami członkowskimi w zakresie zwalczania terroryzmu, przestępczości transgranicznej 
oraz nielegalnej imigracji. W szczególności przewiduje ona, że Umawiające się Strony będą 
prowadziły wymianę danych dotyczących DNA, odcisków palców, danych rejestracyjnych 
pojazdów oraz danych osobowych i nieosobowych w związku z transgraniczną współpracą 
policyjną.

Konwencja z Prum jest konwencją prawa międzynarodowego przyjętą poza ramami Unii 
Europejskiej, choć pod względem merytorycznym jest ściśle związana ze sprawami UE. Jej
przyjęcie i sama inicjatywa umieszczenia jej w ramach UE jest nieco podobna do historii 
przepisów tzw. dorobku Schengen (Schengen acquis). Na nieformalnym spotkaniu ministrów, 
które odbyło się w Dreźnie w dniach 15-16 stycznia 2007 r., prezydencja niemiecka 
zainicjowała debatę na temat zintegrowania konwencji z Prum z ramami prawnymi UE. Na 
spotkaniu propozycja ta zasadniczo zyskała powszechne poparcie1. Na posiedzeniu Rady ds. 
Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które odbyło się 15 lutego 
2007 r., postanowiono zintegrować fragmenty konwencji z Prum z ramami prawnymi UE,
korzystając z procesu decyzyjnego przewidzianego w ramach trzeciego filaru. Dotyczy to 
wszystkich aspektów związanych ze współpracą policyjną i sądową w sprawach karnych, z 
wyjątkiem postanowienia dotyczącego transgranicznej interwencji policji w razie 
bezpośredniego zagrożenia (art. 25 konwencji) oraz postanowienia dotyczącego współpracy 
na żądanie (art. 27 konwencji).

Celem podjęcia decyzji dotyczącej konwencji z Prum jest zintensyfikowanie i przyspieszenie 
wymiany informacji między organami władzy. Zostanie to osiągnięte poprzez stworzenie 
możliwości porównania indywidualnego profilu DNA z profilami znajdującymi się w 
zautomatyzowanych bazach danych państw członkowskich. Powiązania między takimi 
danymi osobowymi mogą zostać ustanowione za pomocą krajowych punktów kontaktowych 
(które miałyby zostać utworzone w przyszłości). W taki sam sposób mogą być wymieniane 
dane dotyczące odcisków palców, tak jak i dane rejestracyjne pojazdów. Krajowe punkty 
kontaktowe będą również wykorzystywane w walce z terroryzmem.

W programie haskim2 wymienia się datę 1 stycznia 2008 r. jako datę rozpoczęcia wymiany 
informacji opartej na zasadzie dostępności. Oznacza to, że urzędnik organu ścigania w 
jednym państwie członkowskim, który potrzebuje informacji w celu wykonania swoich 
obowiązków, może je uzyskać od drugiego państwa członkowskiego (wymagane informacje 

  
1 Nawet jeśli zgłoszono pewne obawy dotyczące kosztów wdrożenia oraz zastrzeżenia dotyczące art. 25 
(„działania w przypadku bezpośredniego zagrożenia”), zob. dokument Rady nr 6003/07 z dnia 5 lutego 2007 r.
2 Program haski: wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE, zatwierdzony przez Radę 
Europejską w dniu 5 listopada 2004 r.
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zostaną „udostępnione”).

W październiku 2005 r. Komisja przedstawiła projekt ramowej decyzji Rady w sprawie 
zasady dostępności. Na sprawozdawcę tego dokumentu wyznaczony został Alexander Alvaro. 
Jednak dotychczas nie osiągnięto żadnego postępu w tej sprawie.

Równolegle zwrócono się do Parlamentu Europejskiego3 o przedstawienie opinii na temat 
decyzji dotyczącej zacieśnienia współpracy transgranicznej, zwłaszcza w zakresie zwalczania 
terroryzmu i przestępczości transgranicznej (decyzja w sprawie konwencji z Prum) najpóźniej 
do dnia 7 czerwca. Sprawozdawca ubolewa, że na przygotowanie opinii dotyczącej tak 
istotnej i złożonej kwestii przewidziano tak mało czasu.

Pierwsze spostrzeżenia sprawozdawcy

Sprawozdawca jest w pełni świadomy znaczenia tego instrumentu jako kluczowego narzędzia 
w transgranicznej współpracy policyjnej oraz w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i 
terroryzmu. Sprawozdawca pragnie jednak wskazać kilka kwestii, które – jego zdaniem –
wymagają większej uwagi:

1) Sposób negocjowania i przyjęcia konwencji z Prum

Konwencja z Prum została wynegocjowana i przyjęta w bardzo nieprzejrzysty sposób, 
pozbawiony wyraźnej kontroli demokratycznej (parlamenty krajowe są zaangażowane jedynie 
na etapie ratyfikacji, a Parlament Europejski został zaangażowany dopiero teraz w ramach 
konsultacji dotyczących projektu decyzji Rady). Chociaż art. 1 ust. 4 konwencji z Prum 
przewiduje, że: w okresie maksymalnie trzech lat od wejścia w życie niniejszej Konwencji, na 
podstawie oceny doświadczeń z jej wdrażania, zostanie przedstawiona inicjatywa, w 
porozumieniu z Komisją Europejską lub na jej wniosek, zgodnie z postanowieniami Traktatu 
o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, na rzecz 
włączenia postanowień niniejszej Konwencji do ram prawnych Unii Europejskiej – projekt 
decyzji Rady zostaje przedstawiony już teraz.

Sprawozdawca uważa, że włączenie postanowień konwencji do ram UE jest krokiem w 
dobrym kierunku, gdyż przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i wzmocnienia pewności 
prawnej, choć szkoda, że na razie proponuje się włączenie tylko części jej treści (mianowicie 
kwestii związanych z trzecim filarem). Kwestie, w odniesieniu do których przyznano 
Wspólnocie kompetencje (tj. postanowienia dotyczące „szeryfów powietrznych” w art. 17-19 
konwencji oraz środki nakierowane na zwalczanie nielegalnej imigracji w art. 20-23 
konwencji), nie zostaną włączone w ramy UE, ale pozostaną w granicach międzynarodowej 
konwencji z Prum. W konsekwencji mogą zostać wyodrębnione dwa różne zbiory przepisów 
prawnych, a to nie przyczyni się do zwiększania przejrzystości prawa. Jeśli chodzi o te 
fragmenty konwencji z Prum, które są wyraźnie objęte kompetencjami Wspólnoty, można 
byłoby się zastanawiać, czy utrzymanie tych postanowień w międzynarodowym układzie nie 
jest naruszeniem traktatu WE. Również stosunek decyzji do innych wielo- i dwustronnych 
układów (tzn. konwencji z Prum jako takiej) jest kwestią, której należy poświęcić więcej
uwagi (art. 36 projektu decyzji).

  
3 W formie lettre de saisine z dnia 1 marca 2007 r.



PE 386.684v01-00 4/6 DT\660824PL.doc

PL

Zasadniczo sprawozdawca uważa, że taka niejasna sytuacja prawna wynika głównie ze 
sztucznego charakteru struktury filarów oraz niewyraźnego podziału kompetencji 
przypisanych do pierwszego i trzeciego filaru. Przyjęcie traktatu konstytucyjnego 
rozszerzyłoby zakres działań Wspólnoty na cały obszar wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych (JHA), znosząc wymóg uzyskania jednomyślności w Radzie w odniesieniu do 
bardzo dużej liczby spraw. Pod tym względem sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje 
podpisanie Deklaracji Berlińskiej oraz uważa, że przyszłe reformy instytucjonalne powinny 
konsolidować osiągnięcia wpisane do traktatu konstytucyjnego dla całego obszaru JHA. Na 
razie warto pamiętać, że art. 42 traktatu o UE (tzw. klauzula pomostowa) już stwarza 
możliwość przeniesienia niektórych spraw z trzeciego filaru do filaru wspólnotowego (jest to 
również zgodne z propozycją prezydencji fińskiej). Taka opcja winna być bezzwłocznie 
rozważona, gdyż wypełniłaby ona demokratyczną pustkę nadal obecną w jakże wrażliwym 
obszarze podstawowych praw obywateli.

2) Omówienie wybranych środków przewidzianych w projekcie decyzji

Obawy sprawozdawcy związane są przede wszystkim z osiągnięciem równowagi pomiędzy 
wymogami dotyczącymi prowadzenia operacyjnej i efektywnej współpracy policyjnej w 
walce z głównymi zagrożeniami dla podwalin Unii Europejskiej, a ochroną i 
upowszechnianiem podstawowych praw.

W związku z powyższym proponowane środki powinny być konieczne i proporcjonalne. 
Należy również przewidzieć mechanizmy oceny, kontroli i zadośćuczynienia, aby 
rozwiązywać sytuacje problematyczne.

Zgodnie z definicją danych osobowych przedstawioną w projekcie decyzji ramowej w 
sprawie ochrony danych w trzecim filarze (art. 2 a), profile DNA ustalone na podstawie 
niekodującej części DNA związanej z oznaczeniem referencyjnym są danymi osobowymi, 
ponieważ umożliwiają identyfikację (mimo iż pośrednią) osoby prywatnej. Zostały one 
również uznane za takie w art. 24 ust. 1 lit. a) bieżącej inicjatywy. Z tego względu w tym 
przypadku należałoby również zastosować te same gwarancje, jakie zostały zaproponowane w 
decyzji ramowej, mianowicie zharmonizowaną kontrolę a priori wniosków o udostępnienie 
danych. Dlatego też zasady określone w art. 3 ust. 1 i art. 5 są niewystarczające, gdyż 
nawiązują tylko do kryteriów ustalonych w legislacji krajowej. Możliwość zwrócenia się 
przez jedno państwo członkowskie z prośbą o pobranie próbek DNA może powodować 
problemy natury prawnej dotyczące gwarancji z uwagi na różnice w krajowych systemach 
wymiaru sprawiedliwości. Należy zatem przewidzieć lepsze objaśnienie warunków i 
zabezpieczeń. Chociaż system wyszukiwania według zasady „wynik pozytywny/negatywny” 
(hit-no hit) wydaje się być wyważonym mechanizmem, konieczne jest zdefiniowanie nie 
tylko jego procedur technicznych (art. 6 ust. 2), ale także merytorycznych wymogów dostępu 
do danych osobowych. Takie same gwarancje mają zastosowanie do danych 
daktyloskopijnych oraz danych rejestracyjnych pojazdów.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadkach, w których dane osobowe 
przekazywane są w związku z wydarzeniami wielkiej wagi oraz w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym, ponieważ każda taka transmisja opiera się na domniemaniu 
wystąpienia ryzyka. Dlatego należy określić kryteria bezwzględnej konieczności i wyraźnego 
uzasadnienia transmisji danych.
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Jeśli chodzi o wspólne działania operacyjne, o których mowa w rozdziale 5 projektu, 
konieczne jest przyjęcie bardziej szczegółowych zasad dotyczących koordynacji wspólnych 
działań z działaniami Europolu oraz podziału kosztów między państwa członkowskie 
uczestniczące w takich działaniach operacyjnych.

Jeśli chodzi o oświadczenia, o których mowa w art. 33, powinny one być nie tylko składane w
Sekretariacie Generalnym Rady oraz przekazywane państwom członkowskim i Komisji, ale 
także powinny być one regularnie publikowane w Dzienniku Urzędowym.

W ujęciu ogólnym sprawozdawca uważa, że Rada powinna koniecznie przedstawić
Parlamentowi szacunkowe koszty związane z wdrożeniem tejże decyzji, zwłaszcza jeśli jej 
wdrożenie ma być finansowane z budżetu Wspólnoty4 lub przez państwa członkowskie.

3) Trudny związek projektu decyzji Rady z techniczno-administracyjnym porozumieniem 
wykonawczym do konwencji z Prum5

W art. 34 decyzji Rady zapisano, że: Rada przyjmuje środki niezbędne do wykonania
niniejszej decyzji na poziomie Unii zgodnie z procedurą określoną w art. 34 ust. 2 lit. c) 
traktatu o UE. Wraz z konwencją z Prum przyjęte zostało porozumienie wykonawcze do 
konwencji zawierające zapisy o charakterze administracyjnym i technicznym. W odniesieniu 
do tychże postanowień wykonawczych Rada stwierdziła, że dotychczasowe rozwiązania 
stosowane w związku z wdrażaniem konwencji z Prum należy zachować w formie 
niezmienionej6. Sprawozdawca wyraża zaniepokojenie tą sytuacją, gdyż środki wykonawcze 
wydają się być bardzo szczegółowe (tzn. w zakresie wspólnych działań operacyjnych 
(policji)), a istnieje ryzyko, że środki te zostaną wdrożone bez poważnej kontroli 
demokratycznej.

4) Związek z innymi instrumentami

Prezydencja niemiecka nie przewiduje włączenia art. 27 konwencji z Prum (współpraca na 
żądanie) do ram prawnych UE, ponieważ jego treść uznana została za objętą zakresem decyzji 
ramowej 2006/960/JHA z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany 
informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich UE 
(sprawozdawca: Antoine Duquesne).

Istnieją jednak powiązania z innymi instrumentami prawnymi, które należy sprawdzić, aby 
dowiedzieć się, czy postanowienia zawarte w obecnym projekcie decyzji są spójne i nie 
powodują sprzeczności. Dotyczy to, w opinii sprawozdawcy, przynajmniej następujących 
instrumentów:

- projekt ramowej decyzji Rady w sprawie wymiany informacji w ramach zasady dostępności 
(sprawozdawca: Alexander Alvaro);

- projekt decyzji ramowej Rady w sprawie ochrony danych w trzecim filarze 

  
4 Por. dokument Rady nr 6003/07 z dn. 5 lutego 2007 r., punkt 4.
5 Porozumienie wykonawcze zawarte dn. 5 grudnia 2006 r., zob. dokument Rady nr 5437/07 z dn. 22 stycznia 
2007 r.
6 Dokument Rady nr 6003/07 z dn. 5 lutego 2007 r.
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(sprawozdawczyni: Martine Roure). Wyznaczenie ogólnych ram prawnych regulujących 
ochronę danych w trzecim filarze jest nieodzowne i to właśnie im powinno się przyznawać 
pierwszeństwo, a nie podejściu określanemu osobno dla każdego przypadku7; w konsekwencji 
decyzja ramowa w sprawie ochrony danych będzie stosowała się (po wejściu w życie) do 
przedmiotowej decyzji, tak jak i do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II, 
sprawozdawca: Carlos Coelho) oraz do Systemu Informacji Wizowej (sprawozdawczyni: 
Sarah Ludford). Niezależnie od przypadku, należy zastąpić lub uzupełnić odniesienie do 
Konwencji Rady Europy z 1981 r. i innych instrumentów w art. 25 odniesieniem do decyzji 
ramowej w sprawie ochrony danych;

- inicjatywa Republiki Austrii podjęta w celu przyjęcia decyzji Rady o usprawnieniu 
współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii 
Europejskiej (inicjatywa „Atlas”, sprawozdawca: Fausto Correia);

- należy wyjaśnić kwestię dostępu Europolu do danych (sprawozdanie Europolu, 
sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra);

- wspólne działanie 97/339/JHA dotyczące współpracy w dziedzinie przestrzegania prawa, 
porządku i bezpieczeństwa oraz decyzja ramowa z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych.

  
7 Zob. również opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS) na temat inicjatywy z Prum z dn. 4 
kwietnia 2007 r.


