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Úvod

Prümskú zmluvu podpísalo 27. mája 2005 v Prüme (Nemecko) sedem členských štátov 
(Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko a Španielsko) a v 
Rakúsku a Španielsku nadobudla účinnosť 1. novembra 2006 a v Nemecku 23. novembra 
2006. Ďalších osem členských štátov (Fínsko, Taliansko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, 
Rumunsko, Bulharsko a Grécko) už formálne vyhlásilo, že k nej zamýšľajú pristúpiť.

Táto zmluva ustanovuje právny rámec na ďalší rozvoj spolupráce členských krajín v boji proti 
terorizmu, cezhraničnej kriminalite a nelegálnemu prisťahovalectvu. Konkrétnejšie 
ustanovuje medzi zmluvnými krajinami výmenu takých údajov, ako sú DNA, odtlačky prstov, 
registrácia vozidiel a iné osobné a neosobné údaje súvisiace s cezhraničnou policajnou 
spoluprácou.

Prümská zmluva je zmluvou medzinárodného práva prijatou síce mimo rámca Európskej únie, 
ale z obsahovej stránky s ním úzko súvisí. Jej prijatie a snaha zaviesť ju do rámca EÚ do istej 
miery pripomínajú to, čo sa stalo s takzvanými schengenskými acquis. Nemecké 
predsedníctvo začalo diskusiu o začlenení Prümskej zmluvy do právneho rámca EÚ na 
neformálnom stretnutí ministrov konanom v dňoch 15. – 16. januára v Drážďanoch. Na tomto 
stretnutí sa ukázalo, že návrh má širokú podporu.1 Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci na 
svojom stretnutí 15. februára 2007 odsúhlasila začleniť časti Prümskej zmluvy do právneho 
rámca EÚ prostredníctvom rozhodnutia tretieho piliera. Toto sa týka všetkých otázok 
súvisiacich so súdnou a policajnou spoluprácou v trestoprávnej oblasti s výnimkou 
ustanovenia o cezhraničnom policajnom zásahu v prípade bezprostredne hroziaceho 
nebezpečenstva (článok 25 zmluvy) a ustanovenia o spolupráci na základe žiadosti (článok 27 
zmluvy).

Cieľom prümského rozhodnutia je zintenzívniť a urýchliť výmenu informácií medzi 
jednotlivými orgánmi. Toto sa má dosiahnuť zabezpečením možnosti porovnávať profil DNA 
konkrétnej osoby s jednotlivými profilmi uloženými v elektronických databázach členských 
štátov. Prepojenie medzi osobnými údajmi možno zabezpečiť zriadením kontaktných miest v 
jednotlivých krajinách (má sa tak stať). Rovnako sa môžu vymieňať údaje o odtlačkoch prstov 
i údaje o registrácii vozidiel. Kontaktné miesta v jednotlivých krajinách sa budú využívať aj 
na boj proti terorizmu.

Haagsky program2 stanovil, že od 1. januára 2008 by mala byť výmena údajov založená na 
princípe dostupnosti. To znamená, že ochranca zákona v jednom členskom štáte, ktorý 
potrebuje určitú informáciu nevyhnutnú na plnenie jeho povinností, môže takúto informáciu 
dostať z iného členského štátu (informácia bude „dostupná“).

Komisia predložila návrh rámcového rozhodnutia Rady o zásade dostupnosti v októbri 2005.
Za spravodajcu návrhu bol vymenovaný pán Alvaro. Dodnes sa v otázke tohto dokumentu 
nepokročilo.

Európsky parlament súčasne dostal žiadosť1, aby najneskôr do 7. júna vydal stanovisko k 
rozhodnutiu o posilnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej 
kriminalite (prümské rozhodnutie). Spravodajca vyslovuje poľutovanie, že na vypracovanie 
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stanoviska k tak zložitému a dôležitému spisu je málo času.

Niekoľko základných východísk spravodajcu

Spravodajca si plne uvedomuje význam tohto nástroja ako kľúčovej súčasti cezhraničnej 
policajnej spolupráce a boja proti organizovanému zločinu a terorizmu. Chce však upozorniť 
na niektoré otázky, ktoré si podľa jeho názoru zasluhujú osobitnú pozornosť:

1) Ako sa Prümská zmluva prerokúvala a prijímala

Prümská zmluva sa prerokúvala a prijímala veľmi netransparentným spôsobom a bez nejakej 
demokratickej kontroly (národné parlamenty sa zapájajú až v štádiu schvaľovania a Európsky 
parlament až teraz na základe konzultácie k návrhu rozhodnutia Rady). Hoci Prümská zmluva 
v článku 1 ods. 4 uvádza, že: „najneskôr do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy, na základe skúseností z jej uplatňovania, sa predloží na základe konzultácie s 
Európskou komisiou alebo na základe jej návrhu v súlade s ustanoveniami Zmluvy o 
Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva iniciatíva s cieľom začleniť 
ustanovenia tejto zmluvy do právneho rámca Európskej únie“, návrh rozhodnutia Rady je 
predložený už teraz.

Spravodajca považuje začlenenie zmluvy do právneho rámca EÚ za celkom správny krok, 
pretože prispeje k transparentnosti a právnej istote, ale je poľutovaniahodné, že v súčasnosti 
sa navrhuje začleniť doňho iba časti jej obsahu (konkrétne otázky týkajúce sa tretieho piliera).
Témy, ktoré patria do právomoci Spoločenstva (t. j. ustanovenia o ozbrojenom sprievode 
lietadiel v článkoch 17 – 19 zmluvy a opatrenia na boj s nelegálnym prisťahovalectvom v 
článkoch 20 – 23 zmluvy) nebudú začlenené do právneho rámca EÚ, ale zostanú súčasťou 
medzinárodnej zmluvy z Prümu. Výsledkom toho bude existencia dvoch rozličných súborov 
zákonov, čo k právnej čistote nijako neprispieva. Čo sa týka častí Prümskej zmluvy, ktoré 
zjavne patria do kompetencie Spoločenstva, mohli by nastať pochybnosti, či takéto 
ustanovenia medzinárodnej zmluvy nie sú nasmerované proti Zmluve o ES. Rovnako 
osobitnú pozornosť vyžaduje (článok 36 návrhu rozhodnutia) vzťah rozhodnutia k ďalším 
multilaterálnym a bilaterálnym zmluvám (t. j. Prümskej zmluve ako takej). 

Spravodajca je vo všeobecnosti presvedčený, že tento nejasný právny stav je spôsobený 
hlavne umelo vytvorenou štruktúrou pilierov a jemnou čiarou oddeľujúcou právomoci prvého 
piliera od právomocí tretieho piliera. Prijatie Ústavnej zmluvy by po odstránení požiadavky 
jednomyseľnosti v Rade na množstvo tém malo rozšíriť metódu Spoločenstva na celú oblasť 
spravodlivosti a vnútorných vecí. V tejto súvislosti spravodajca víta prijatie Berlínskej 
deklarácie a považuje za nevyhnutné, aby budúce inštitucionálne reformy upevnili kroky 
zakotvené v Ústavnej zmluve na celú oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí. Medzitým 
treba pripomenúť, že článok 42 Zmluvy o EÚ (takzvaná prekonávacia klauzula) už ponúka 
možnosť presúvať niektoré témy z tretieho piliera do piliera Spoločenstva (ako navrhlo fínske 
predsedníctvo). Túto možnosť treba určite bez otáľania zvážiť, aby sa odstránilo 
demokratické vákuum, ktoré je ešte stále prítomné v tak citlivej oblasti, ako sú základné 
občianske práva.

2) Niekoľko osobitných opatrení v návrhu rozhodnutia



DT\660824SK.doc PE 386.684v01-004/5DT\660824SK.doc

SK

Záujem spravodajcu sa v prvom rade zameriava na nájdenie rovnováhy medzi požiadavkami 
akcieschopnej a dobre fungujúcej policajnej spolupráce v boji proti hlavným hrozbám samej 
podstaty Európskej únie a ochranou a presadzovaním základných práv.
Z toho dôvodu by mali byť navrhované opatrenia nevyhnutné a zároveň primerané. Okrem 
toho by sa malo počítať s hodnotiacimi kontrolnými a odškodňovacími mechanizmami 
schopnými naprávať problematické situácie.

V súlade s definíciou osobných údajov v návrhu rámcového rozhodnutia o ochrane údajov v 
treťom pilieri (článok 2 písm. a) profily DNA vytvárané z nekódovanej časti DNA a súvisiace 
s referenčným číslom sú osobnými údajmi, pretože umožňujú (hoci nepriamym spôsobom) 
identifikáciu súkromnej osoby. Ako také sú uznané aj v článku 24 ods. 1 písm. a súčasnej 
iniciatívy. Preto by sa mali v tomto prípade použiť tie isté záruky, ako boli záruky navrhnuté 
v rámcovom rozhodnutí, a to apriórna a harmonizovaná kontrola žiadostí o prístup k údajom.
Pravidlá stanovené článkom 3 ods. 1 a 5 sú nedostatočné, pretože iba odkazujú na kritériá 
obsiahnuté v právnych predpisoch jednotlivých krajín. Možnosť členských štátov požiadať o 
údaje z databázy vzoriek DNA môže spôsobiť právne problémy v otázke záruk vyplývajúce z 
rozdielov systémov súdnictva jednotlivých krajín. Treba sa preto pripraviť na kvalitnejšie 
objasňovanie podmienok a záruk. Hoci vyhľadávací systém zhôd a nezhôd vyzerá byť
vyváženým mechanizmom, je nevyhnutné definovať nielen jeho technické postupy (článok 6 
ods. 2), ale aj podstatné požiadavky na prístup k osobným údajom. Tie isté záruky sa 
vzťahujú na daktyloskopické údaje a údaje o registrácii vozidiel.

Osobitná opatrnosť sa žiada v prípadoch, keď sú osobné údaje poskytnuté z dôvodu 
mimoriadnych udalostí a v prípade predchádzania teroristickým útokom, pretože podstatou 
takéhoto poskytnutia je predpoklad nebezpečenstva. Z toho vyplýva, že na poskytovanie 
údajov sa musia ustanoviť kritériá nevyhnutnosti a jasného zdôvodnenia.

Čo sa týka spoločných akcií, na ktoré poukazuje kapitola 5 návrhu, treba zrozumiteľnejšie 
definovať pravidlá koordinácie týchto akcií s aktivitami Europolu a pravidlá deľby nákladov 
medzi členskými štátmi zúčastňujúcimi sa na týchto akciách.
Čo sa týka deklarácií, na ktoré poukazuje článok 33, nielenže by sa mali predložiť 
generálnemu sekretariátu Rady a postúpiť členským štátom a Komisii, ale mali by sa aj 
pravidelne uverejňovať v Úradnom vestníku.

Spravodajca vo všeobecnosti považuje za dôležité, že Rada poskytla Parlamentu odhad 
nákladov súvisiacich s implementáciou tohto rozhodnutia, a najmä otázku, či sa má táto 
implementácia financovať z rozpočtu Spoločenstva1 alebo členskými štátmi.

3) Zložitý vzťah návrhu rozhodnutia Rady k dohode o administratívnej a technickej 
implementácii Prümského dohovoru2

Článok 34 rozhodnutia Rady uvádza, že: „Rada prijme opatrenia nevyhnutné na 
implementáciu tohto rozhodnutia na úrovni Európskej únie v súlade s postupom stanoveným v 
druhej vete článku 34 ods. 2 písm. c Zmluvy o EÚ“. Spolu s Prümskou zmluvou bola uzavretá 
dohoda o administratívnych a technických pravidlách implementácie Prümského dohovoru.
Rada o týchto pravidlách implementácie uviedla, že „už existujúce riešenia týkajúce sa 
implementácie Prümskej zmluvy musia ostať nezmenené“1. Spravodajca je touto situáciou 
značne znepokojený, pretože implementačné opatrenia vyzerajú byť veľmi podrobné (ako 
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spoločné (policajné) akcie), ale existuje riziko, že opatrenia sa budú implementovať bez 
ozajstnej demokratickej kontroly.

4) Vzťah k ostatným návrhom

Nemecké predsedníctvo neuvažuje o tom, že článok 27 Prümskej zmluvy (Spolupráca na 
základe žiadosti) sa stane súčasťou právneho rámca EÚ, ak sa jeho obsah bude považovať za 
obsiahnutý v rámcovom rozhodnutí 2006/960/JHA z 18. decembra 2006 o zjednodušení 
výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov EÚ činnými v 
trestnom konaní (správa pána Duquesna).

Nachádzajú sa v ňom však väzby na ďalšie právne nástroje, ktoré by sa mali skontrolovať, 
aby sa zistilo, či sú ustanovenia v súčasnom návrhu rozhodnutia jednotné a bez protirečení.
Toto sa týka, podľa názoru spravodajcu, minimálne týchto opatrení:
— návrh rámcového rozhodnutia Rady o výmene údajov založenej na princípe dostupnosti 
(spravodajca: pán Alvaro)
— návrh rámcového rozhodnutia o ochrane údajov v treťom pilieri (spravodajkyňa: pani 
Roure). Všeobecný právny rámec na ochranu údajov v treťom pilieri je nenahraditeľný a treba 
ho uprednostňovať pred individuálnym prístupom2. V dôsledku toho sa má rámcové 
rozhodnutie o ochrane údajov (po nadobudnutí účinnosti) týkať súčasného rozhodnutia, ako je 
to v prípade schengenského informačného systému (SIS II, spravodajca: pán Coelho) a 
vízového informačného systému (spravodajkyňa: pani Ludford). Nech už je akokoľvek, 
odvolanie sa na dohovor Rady Európy z roku 1981 a ďalšie nástroje v článku 25 ods. 1 sa 
musí nahradiť alebo doplniť odvolaním sa na rámcové rozhodnutie o ochrane údajov.
— iniciatíva Rakúskej republiky v súvislosti s prijatím rozhodnutia Rady o zlepšení 
spolupráce medzi špeciálnymi zásahovými jednotkami jednotlivých členských štátov 
Európskej únie (iniciatíva Atlas, spravodajca: pán Correia)

— otázka prístupu Europolu k údajom by sa mala vyjasniť (správa Europolu, spravodajca:
pán Díaz de Mera)

— spoločná akcia 97/339/JHA týkajúca sa spolupráce v oblasti práva, poriadku a bezpečnosti 
spolu s rámcovým rozhodnutím o spoločných vyšetrovacích skupinách z 13. júna 2002


