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Introdução

O Tratado de Prüm foi assinado em 27 de Maio de 2005 em Prüm (Alemanha) por sete 
Estados-Membros (Bélgica, Alemanha, França, Luxemburgo, Países Baixos, Áustria e 
Espanha) e entrou em vigor na Áustria e em Espanha em 1 de Novembro de 2006 e na 
Alemanha em 23 de Novembro de 2006. Outros oito Estados-Membros (Finlândia, Itália, 
Portugal, Eslovénia, Suécia, Roménia, Bulgária e Grécia) declararam formalmente a sua 
intenção de a ele aderir.

O Tratado define um quadro legal que visa o desenvolvimento da cooperação entre os 
Estados-Membros no domínio da luta contra o terrorismo, a criminalidade transfronteiras e a
imigração ilegal. Mais especificamente, regula o intercâmbio de informações sobre ADN, 
impressões digitais, registo de veículos e dados pessoais e não pessoais no âmbito da 
cooperação policial transfronteiriça entre as partes contratantes.

O Tratado de Prüm é um tratado de direito internacional que, embora adoptado fora do quadro 
da União Europeia, se relaciona estreitamente com ela do ponto de vista das matérias 
reguladas. A sua adopção e a iniciativa da sua transposição para o quadro jurídico da UE 
denotam algumas semelhanças com o que se passou com o chamado “acervo de Schengen”. A 
Presidência alemã deu início ao debate sobre a incorporação de Prüm na ordem jurídica da UE
na reunião informal de Ministros efectuada em Dresden, em 15 e 16 de Janeiro de 2007. 
Nessa reunião, gerou-se um amplo consenso em relação à proposta.1 Na sessão do Conselho 
Justiça e Assuntos Internos de 15 de Fevereiro de 2007, foi acordada a integração de partes do 
Tratado de Prüm no ordenamento jurídico da UE através de uma decisão no âmbito do 
terceiro pilar, abrangendo todas as matérias respeitantes à cooperação policial e judiciária em 
matéria penal, com excepção das disposições relativas à intervenção policial transfronteiriça 
em caso de perigo iminente (artigo 25.º do Tratado) e à cooperação a pedido (artigo 27.º do 
Tratado).

O objectivo da Decisão de Prüm consiste na intensificação e na aceleração das trocas de 
informações entre autoridades e será alcançado tornando possível a comparação entre um
determinado perfil de ADN e os perfis registados em bases de dados automatizadas existentes 
nos Estados-Membros. As ligações entre estes dados pessoais podem ser feitas através de 
pontos de contacto nacionais (a criar). O mesmo se passa em relação ao intercâmbio de 
informações sobre registos de impressões digitais e de veículos. Os pontos de contacto 
nacionais serão ainda utilizados no combate ao terrorismo.

O Programa da Haia2 estabelece o dia 1 de Janeiro de 2008 como a data a partir da qual a 
troca de informações deverá reger-se pelo princípio da disponibilidade, o que significa que, se 
um agente da autoridade de um Estado-Membro necessitar de informações para prosseguir o 
seu trabalho, poderá obtê-las junto de outro Estado-Membro (a informação será 
‘disponibilizada’).

  
1 Apesar das preocupações evidenciadas quanto aos custos de execução e das reservas expressas em relação ao 
artigo 25.º ("Medidas em caso de perigo iminente") (ver documento do Conselho n.º 6003/07, de 5 de Fevereiro 
de 2007).
2 Programa da Haia para o reforço da liberdade, segurança e justiça na União Europeia, aprovado pelo Conselho 
Europeu em 3 de Novembro de 2004.
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A Comissão apresentou, em Outubro de 2005, um projecto de decisão-quadro do Conselho 
sobre o princípio da disponibilidade. O Deputado Alvaro foi designado relator para este 
processo, no qual não se registaram, até ao momento, quaisquer progressos. 

Paralelamente, foi agora solicitado3 ao Parlamento Europeu que, até 7 de Junho, emitisse o 
seu parecer sobre a decisão relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em 
particular no domínio da luta contra o terrorismo e da criminalidade transfronteiras (Decisão 
de Prüm). O relator lamenta que o prazo de preparação do parecer sobre um assunto tão 
importante e complexo seja tão curto. 

Algumas considerações prévias do relator

O relator está perfeitamente ciente da importância deste instrumento enquanto ferramenta 
decisiva para a cooperação policial transfronteiriça e na luta contra o crime organizado e o 
terrorismo. No entanto, quer destacar algumas questões que considera merecerem maior 
atenção:

1) O modo como “Prüm” foi negociado e adoptado

O Tratado de Prüm foi negociado e adoptado de forma muito pouco transparente e sem 
sujeição a um controlo democrático efectivo (os parlamentos nacionais apenas são chamados 
a pronunciar-se na fase de ratificação e o Parlamento Europeu só agora é envolvido através da 
consulta sobre o projecto de Decisão do Conselho). Embora o Tratado de Prüm preveja, no 
n.º 4 do artigo 1.º, que “o mais tardar três anos após a entrada em vigor do presente Tratado, 
será apresentada uma iniciativa destinada a incorporar as disposições do presente Tratado 
no quadro jurídico da União Europeia com base numa avaliação da experiência adquirida 
com a aplicação do presente Tratado, em concertação com a Comissão Europeia ou sob 
proposta desta e em conformidade com o disposto no Tratado da União Europeia e no 
Tratado que institui a Comunidade Europeia”, acaba de ser apresentado um projecto de 
decisão do Conselho. 

O relator considera a incorporação na ordem jurídica da UE um passo no sentido certo, pois 
contribui para a transparência e a certeza jurídica, e lamenta, portanto, que a proposta de 
transposição diga respeito a apenas algumas partes do Tratado (nomeadamente as questões 
relacionadas com o terceiro pilar). Matérias em relação às quais a Comunidade é competente 
(por exemplo, as disposições sobre agentes de segurança a bordo e as medidas de combate à 
imigração ilegal, dos artigos 17.º a 19.º e 20.º a 23.º do Tratado, respectivamente) não serão 
integradas no quadro jurídico da UE, permanecendo no Tratado Internacional de Prüm. O 
resultado é a existência de dois conjuntos distintos de normas, o que não contribui para a 
clareza jurídica. Quanto às partes do Tratado de Prüm que se inserem claramente na esfera de 
competência da Comunidade, poderíamos perguntar-nos se a manutenção dessas disposições 
num Tratado internacional não constituirá uma violação do Tratado CE. Além disso, a relação 
da decisão com outros tratados bilaterais ou multilaterais (por exemplo, com o próprio 
Tratado de Prüm) é uma questão que exige maior atenção (artigo 36.º do projecto de decisão).

  
3 Por carta de transmissão (“lettre de saisine") de 1 de Março de 2007.
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Genericamente, o relator crê que esta situação legal pouco clara se deve principalmente ao 
carácter artificial da estrutura em pilares e à falta de nitidez da linha divisória entre as 
competências estabelecidas no primeiro pilar e as conferidas no âmbito do terceiro. A 
adopção do Tratado Constitucional teria alargado a aplicabilidade do método comunitário a 
todo o domínio da Justiça e Assuntos Internos (JAI), abolindo a exigência de unanimidade no 
Conselho para um grande número de matérias. A este respeito, o relator saúda a adopção da 
Declaração de Berlim e considera essencial que as futuras reformas institucionais consolidem 
os avanços consagrados no Tratado Constitucional em relação a todo o domínio JAI.
Entretanto, convém lembrar que o artigo 42.º do Tratado da União Europeia (designado por
cláusula de "passerelle") oferece já a possibilidade de transferir algumas matérias do terceiro 
pilar para o pilar comunitário (tal como foi proposto pela Presidência finlandesa). Esta opção 
merece ser considerada desde já, de modo a preencher o vazio democrático ainda presente 
numa área tão sensível para os direitos fundamentais dos cidadãos.

2) Algumas medidas específicas do projecto de decisão
As preocupações do relator têm como fito principal o equilíbrio entre, por um lado, as 
exigências de uma cooperação policial operativa e eficiente no combate às principais ameaças 
aos alicerces da União Europeia e, por outro, a protecção e promoção dos direitos 
fundamentais.

Portanto, as medidas propostas deveriam ser necessárias e proporcionais. Além disso, 
deveriam estar previstos mecanismos de controlo e recurso das avaliações, tendo em vista a 
correcção de situações problemáticas.
De acordo com a definição de dados pessoais constante da proposta de decisão-quadro 
relativa à protecção de dados no âmbito do terceiro pilar (artigo 2º, alínea a)), os perfis de 
ADN obtidos a partir da parte não codificante do ADN e referenciados por um número são 
considerados dados pessoais, pois permitem a identificação (embora indirecta) de uma pessoa 
em particular. Também como tal são reconhecidos no n.º 1, alínea a), do artigo 24.º da 
iniciativa em apreciação. Consequentemente, deveriam aplicar-se neste caso as garantias 
previstas na decisão-quadro, nomeadamente o controlo a priori e equilibrado dos pedidos de 
acesso à informação. Assim sendo, as regras estabelecidas pelo n.º 1 do artigo 3.º e pelo artigo 
5.º revelam-se insuficientes, uma vez que se limitam a remeter para os critérios definidos na 
legislação nacional. O direito de um Estado-Membro de solicitar a recolha de amostras de 
ADN pode levantar problemas de ordem legal no que respeita a garantias, dadas as diferenças 
existentes entre os vários sistemas judiciais nacionais. Deveriam, pois, estar mais claramente 
estabelecidas as condições e os mecanismos de salvaguarda. Embora o sistema de acerto/não 
acerto pareça constituir um mecanismo equilibrado, torna-se necessário definir não apenas os 
seus procedimentos técnicos (n.º 2 do artigo 6.º), mas também as condições substantivas do
acesso aos dados pessoais. As mesmas garantias se aplicam à informação sobre dados 
dactiloscópicos e registo de veículos.

Exige-se especial cautela nos casos em que os dados são fornecidos por motivo de realização 
de grandes eventos e para prevenção de ataques terroristas, pois se baseiam na mera 
presunção do risco. Consequentemente, devem ser estabelecidos critérios de necessidade
estrita e inequívoca justificação para esses casos.

Quanto às operações conjuntas referidas no capítulo 5 da proposta, é fundamental definir 
regras mais precisas sobre a respectiva coordenação com as actividades da Europol e sobre a 
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divisão de custos entre os Estados-Membros que nelas participam.
No que concerne às declarações referidas no artigo 33.º, estas devem ser não só apresentadas 
ao Secretariado-Geral do Conselho e enviadas aos Estados-Membros e à Comissão mas 
também publicadas de modo regular no Jornal Oficial.

Como observação de carácter geral, o relator considera fundamental que o Conselho faculte
ao Parlamento uma avaliação dos custos decorrentes da aplicação desta Decisão, muito em 
especial se se pretende que venha a ser financiada pelo orçamento comunitário4 ou pelos 
Estados-Membros.

3) A difícil relação entre o projecto de decisão do Conselho e o acordo de aplicação 
administrativa e técnica da Convenção de Prüm5

O artigo 34.º da Decisão do Conselho estabelece que “o Conselho adoptará as medidas 
necessárias à aplicação da presente decisão a nível da União de acordo com o procedimento 
previsto na segunda frase da alínea c) do n.º 2 do artigo 34.º TUE”. Conjuntamente com o 
Tratado de Prüm, foi estabelecido um Acordo que define as regras administrativas e técnicas 
da aplicação da Convenção de Prüm. Sobre estas regras de aplicação, o Conselho afirma que,
“no que diz respeito à implementação técnica das disposições, as soluções já em vigor em 
relação à implementação do Tratado de Prüm devem permanecer sem qualquer alteração”6. O 
relator está bastante apreensivo quanto a esta situação, dado que as medidas de aplicação 
parecem ser muito específicas (por exemplo, sobre operações policiais conjuntas), mas 
corre-se o risco de virem a ser aplicadas sem escrutínio democrático efectivo.

4) Relação com outras propostas

A Presidência alemã não pretende a integração do artigo 27.º do Tratado de Prüm
("Cooperação a pedido") no quadro jurídico da UE, dado que se considera que o seu objecto
está abrangido pela Decisão-Quadro 2006/960/JAI do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006,
relativa à simplificação do intercâmbio de dados e informações entre as autoridades de 
aplicação da lei dos Estados-Membros da União Europeia (relatório do Deputado Duquesne).

Existem, contudo, ligações com outros instrumentos legais que devem ser verificadas para se 
apurar se as disposições do actual projecto de decisão são coerentes e não contraditórias,
nomeadamente, na opinião do relator, pelo menos com as seguintes medidas:
- a proposta de uma decisão-quadro do Conselho relativa ao intercâmbio de informações com 
base no princípio da disponibilidade (relator: Deputado Alvaro);
- a proposta de uma decisão-quadro relativa à protecção dos dados pessoais no âmbito do 
terceiro pilar (relatora: Deputada Roure). A existência de um quadro legal genérico sobre 
protecção de dados no terceiro pilar é fundamental e preferível a uma abordagem casuística7; 
assim, a decisão-quadro relativa à protecção dos dados pessoais aplicar-se-á, após a sua 

  
4 Cf. n.º 4 do documento do Conselho n.º 6003/07, de 5 de Fevereiro de 2007.
5 Acordo de aplicação concluído em 5 de Dezembro de 2006 (ver documento do Conselho n.º 5437/07, de 22 de 
Janeiro de 2007).
6 Documento do Conselho n.º 6003/07, de 5 de Fevereiro de 2007.
7 Sobre este assunto, ver também o parecer da AEPD sobre a Iniciativa de Prüm, de 4 de Abril de 2007.



PE 386.684 6/6 DT\660824PT.doc

PT

entrada em vigor, à actual decisão, tal como à decisão relativa ao Sistema de Informações
Schengen (SIS II, relator: Deputado Coelho) e à Decisão relativa ao Sistema de Informações
sobre Vistos (relatora: Deputada Ludford). Em todo o caso, a referência à Convenção do 
Conselho da Europa de 1981 e a outros instrumentos no n.º 1 do artigo 25.º tem de ser 
substituída ou complementada pela referência à decisão-quadro relativa à protecção dos dados 
pessoais;

- a Iniciativa da República da Áustria tendo em vista a aprovação de uma decisão do Conselho 
relativa à melhoria da cooperação entre as unidades especiais de intervenção dos 
Estados-Membros da União Europeia (Iniciativa “Atlas”, relator: Deputado Correia);
- a questão do acesso da Europol à informação deve ser esclarecida (Relatório Europol, 
relator: Deputado Díaz de Mera);
- a Acção Comum 97/339/JAI, relativa à cooperação em matéria de ordem e segurança 
públicas, bem como com a decisão-quadro, de 13 de Junho de 2002, relativa às equipas 
conjuntas de investigação.


