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Uvod

27. maja 2005 je sedem držav članic (Belgija, Nemčija, Francija, Luksemburg, Nizozemska, 
Avstrija in Španija) v Prümu (Nemčija) podpisalo prümsko pogodbo, ki je pričela veljati v 
Avstriji in Španiji 1. novembra 2006, v Nemčiji pa 23. novembra 2006. Nadaljnjih osem 
držav članic (Finska, Italija, Portugalska, Slovenija, Švedska, Romunija, Bolgarija in Grčija) 
so uradno izjavile, da imajo namen pristopiti k tej pogodbi.

Pogodba vzpostavlja pravni okvir za nadaljnji razvoj sodelovanja med državami članicami pri 
boju proti terorizmu, čezmejnemu kriminalu in nezakonitemu priseljevanju. Natančneje 
predvideva izmenjavo podatkov o DNA in prstnih odtisih ter osebnih in neosebnih podatkov, 
vezanih na čezmejno policijsko sodelovanje, med strankami pogodbe.

Prümska pogodba je pogodba mednarodnega prava, sprejeta zunaj okvira Evropske unije, 
vendar z vsebinskega vidika tesno povezana z EU. Njeno sprejetje ter poskus, da se jo vključi 
v okvir EU, je nekoliko podobno dogajanju v zvezi s t.im. "schengenskim pravnim redom". 
Nemško predsedstvo je pričelo razpravo o vključitvi prümske pogodbe v pravni okvir EU na 
neformalnem srečanju ministrov v Dresdnu 15. in 16. januarja 2007. Na tem srečanju se je 
zdelo, da ima predlog veliko podporo1. Na Svetu za pravosodje in notranje zadeve s 15. 
februarja 2007 je bilo sklenjeno, da bodo s sklepom tretjega stebra v pravni okvir EU 
vključeni deli prümske pogodbe. To zadeva vsa vprašanja v zvezi s policijskim in 
pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, z izjemo določbe, ki zadeva čezmejno 
policijsko posredovanje v primeru neposredne nevarnosti (člen 25 pogodbe) in določbo o 
sodelovanju na zahtevo (člen 27 pogodbe).

Cilj prümskega sklepa je okrepiti in pospešiti izmenjavo informacij med organi. To bo 
doseženo tako, da se predvidi možnost primerjave profila DNA posameznika s profili, ki jih je 
mogoče najti v avtomatiziranih zbirkah podatkov držav članic. Te osebne podatke je mogoče 
povezati prek mednarodnih kontaktnih točk (ki jih je še treba vzpostaviti). Na enak način je 
mogoče izmenjati podatke o prstnih odtisih in o registraciji vozil. Nacionalne kontaktne točke 
bodo uporabljene tudi v boju proti terorizmu.

Haaški program2 določa 1. januar 2008 kot datum, od katerega mora izmenjava podatkov 
temeljiti na načelu dostopnosti. To pomeni, da lahko policist v eni državi članici, ki potrebuje 
informacijo za opravljanje svoje dolžnosti, pridobi to informacijo od druge države članice 
(informacija bo "dostopna").

Komisija je oktobra 2005 predstavila osnutek okvirnega sklepa Sveta o načelu dostopnosti. 
Alexander Alvaro je bil določen za poročevalca v tej zadevi. Do sedaj v tej zadevi ni bilo 
napredka. 

Vzporedno se od Evropskega parlamenta zahteva3, da poda svoje mnenje o sklepu o 
pospešitvi čezmejnega sodelovanja zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu 

  
1 Kljub temu, da je bila izražena zaskrbljenost zaradi stroškov izvedbe in je bil izražen pridržek o členu 25 
("ukrepi v primeru neposredne nevarnosti"), glej dok. Sveta 6003/07 s 5. februarja 2007.
2 Haaški program za krepitev svobode, varnosti in pravičnosti v EU, ki ga je odobril Evropski svet 5. novembra 
2004.
3 z "lettre de saisine" s 1. marca 2007
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kriminalu (prümski sklep) najkasneje 7. junija. Poročevalec obžaluje, da je tako malo časa na 
voljo za pripravo mnenja o tako pomembni in zapleteni zadevi.

Nekatere zgodnje usmeritve poročevalca

Poročevalec se popolnoma zaveda pomembnosti tega instrumenta kot ključnega sredstva pri 
čezmejnem policijskem sodelovanju in boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. 
Vseeno pa bi rad poudaril nekatera vprašanja, za katera meni, da zahtevajo več pozornosti.

1) Način, kako so potekala pogajanja o prümski pogodbi in kako je bila sprejeta

Prümska pogodba je bila sprejeta in so o njej tekla pogajanja zelo nepregledno in brez pravega 
demokratičnega nadzora (nacionalni parlamenti so vključeni le na stopnji ratifikacije in 
Evropski parlament je vključen le prek posvetovanja o osnutku sklepa Sveta). Klub temu, da 
prümska pogodba v členu 1(4) določa, da: "najkasneje v treh letih od začetka veljavnosti te 
pogodbe, na temelju ocene izkušenj z njenim izvrševanjem, bo ob posvetovanju z Evropsko 
komisijo ali na njen predlog, predložena pobuda v skladu z določbami pogodbe o Evropski 
uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter s ciljem, da se določbe te pogodbe 
vključi v pravni okvir Evropske unije", je že sedaj predstavljen osnutek sklepa Sveta. 

Poročevalec meni, da je vključitev v okvir EU kot taka pozitivna, saj prispeva k preglednosti 
in pravni varnosti, vendar obžaluje, da se predlaga vključitev le dela njene vsebine (točneje 
vprašanj, ki zadevajo tretji steber). Vprašanja, za katere je Skupnost pristojna (to so določbe o 
t. im. "zračnih šerifih" ("air marshals") v členih 17-19 pogodbe in ukrepi za boj proti 
nezakonitemu priseljevanju v členih 20-23 pogodbe) ne bodo vključena v okvir EU, temveč 
bodo ostala v mednarodni pogodbi iz Prüma. Posledica je, da bosta obstajala dva sklopa 
predpisov, kar ne prispeva k pravni jasnosti. Kar zadeva dele prümske pogodbe, za katere je 
jasno, da spadajo v pristojnost Skupnosti, bi se lahko spraševali, ali zadrževanje teh določb v 
mednarodni pogodbi ni kršitev Pogodbe o ES. Prav tako je treba posvetiti večjo pozornost 
razmerju med sklepom in drugimi večstranskimi in dvostranskimi sporazumi (to je prümsko 
pogodbo kot tako (člen 36 osnutka sklepa)).

V splošnem poročevalec meni, da je ta nejasna pravna situacija nastala v glavnem zaradi 
umetne narave stebrne strukture in nejasne ločnice med pristojnostmi iz prvega stebra ter 
pristojnostmi iz tretjega stebra. Sprejetje ustavne pogodbe bi razširila postopke Skupnosti na 
vse področje pravosodja in notranjih zadev (PNZ) ter za številna vprašanja odpravila zahtevo 
po soglasju v Svetu. S tega stališča poročevalec pozdravlja sprejetje berlinske deklaracije in 
meni, da je bistvenega pomena, da prihodnje reforme utrdijo napredek iz ustavne pogodbe za 
celotno področje PNZ. Medtem pa je treba opozoriti, da člen 42 Pogodbe o EU (t. im. 
premostitvena klavzula) že sedaj nudi možnost, da se nekatera vprašanja iz tretjega stebra 
premakne v steber Skupnosti (kot je predlagalo finsko predsedstvo). To možnost je treba 
nemudoma preučiti, da se zapolni demokratični deficit, ki je še vedno prisoten na področjih, 
ki so tako pomembna za temeljne pravice državljanov.

2) Nekateri specifični ukrepi v osnutku sklepa 
Poglavitni interes poročevalca je vzpostaviti ravnovesje med zahtevo po delujočem in 



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

SL

učinkovitem policijskem sodelovanju v boju proti glavnim nevarnostim, ki ogrožajo temelje 
Evropske unije, ter varstvom in spodbujanjem človekovih pravic.

Zato morajo predlagani ukrepi biti nujni in sorazmerni. Treba je predvideti tudi mehanizme za 
oceno in popravo, da se popravi težavne situacije.

Glede na opredelitev osebnih podatkov, ki je vsebovana v predlogu sklepa Sveta o varstvu 
osebnih podatkov iz tretjega stebra (člen 2a), profil DNA, ugotovljen iz nekodiranih delov 
DNA in vezan na referenčno številko, je osebni podatek, saj omogoča (čeprav le posredno) 
ugotovitev istovetnosti posameznika. Kot taki so opredeljeni tudi v členu 24 (1a) te pobude.
Zato je treba v tem primeru vzpostaviti enaka jamstva kot tista, ki so predlagana v okvirnem 
sklepu, in sicer vnaprejšnji in harmoniziran nadzor zahtev po dostopu do osebnih podatkov.
Torej so določbe iz členov 3(1) in 3(5) nezadostne, saj se nanašajo le na merila, ki jih določa 
nacionalna zakonodaja. Možnost, da država članica zahteva odvzem vzorcev DNA, lahko 
povzroči pravne zaplete v zvezi z jamstvi, zaradi razlik v nacionalnih pravnih sistemih. Zato 
bi bilo treba predvideti jasnejše pogoje in varovala. Čeprav se zdi, da je sistem za ugotavljanje 
zadetkov ("hit-no hit system") uravnovešen mehanizem, je treba opredeliti ne le njegove 
tehnične postopke (člen 6(2)), temveč tudi vsebinske zahteve za dostop do osebnih podatkov.
Enaka jamstva se uporabi tudi za daktiloskopske podatke ter za podatke o registraciji vozil.
Zahteva se posebna previdnost v primerih, ko so podatki posredovani zaradi množičnih 
prireditev in za preprečitev terorističnih napadov, saj ti prenosi temeljijo na predpostavki, da 
obstaja tveganje. Zato je treba vzpostaviti merila stroge nujnosti in jasne obrazložitve za 
posredovanje podatkov.
Kar zadeva skupne operacije iz poglavja 5 predloga, je treba vzpostaviti natančnejša pravila o 
njihovem usklajevanju z dejavnostmi Europola in o razdelitvi stroškov med državami 
članicami, ki sodelujejo v teh operacijah.

Izjave iz člena 33 pa bi morale biti ne le predložene generalnemu sekretariatu Sveta in 
posredovane državam članicam in Komisiji, temveč bi morale biti tudi objavljene v uradnem 
listu.

Poročevalec meni, da je nujno, da Svet Parlamentu posreduje oceno stroškov izvrševanja tega 
sklepa, zlasti, ali je predvideno, da se sredstva za izvrševanje črpa iz proračuna Skupnosti1 ali 
da ga financirajo države članice.

3) Težavno razmerje med osnutkom sklepa Sveta in upravnim in tehničnim izvedbenim 
sporazumom prümske pogodbe2

Člen 34 sklepa Sveta določa da: "Svet sprejme ukrepe, potrebne za izvajanje tega sklepa na 
ravni Unije v skladu s postopkom, določenim v drugem stavku člena 34(2)(c) Pogodbe EU".  
Istočasno s prümsko pogodbo je bil sprejet sporazum o upravnih in tehničnih izvedbenih 
pravilih za prümsko pogodbo. O teh izvedbenih pravilih je Svet pojasnil, da "rešitve, ki že 
obstajajo v zvezi z izvrševanjem prümske pogodbe, morajo ostati nespremenjene"3. 
Poročevalec je zelo zaskrbljen zaradi te situacije, saj so izvedbeni ukrepi zelo podrobni (to je 

  
1 glej dok. Sveta 6003/07 s 5. februarja 2007, točka 4
2 Izvedbeni sporazum, ki je bil sprejet 5. decembra 2006, glej dokument Sveta 5437/07 z 22. januarja 2007.
3 Dok. Sveta 6003/07 s 5. februarja 2007.
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o skupnih (policijskih) operacijah), vendar obstaja tveganje, da bodo ukrepi izvršeni brez 
pravega demokratičnega pregleda.

4) Razmerje do drugih predlogov

Nemško predsedstvo nima namena vključiti člen 27 prümske pogodbe ("sodelovanje na 
zahtevo") v pravni okvir EU, saj velja, da je njegova vsebina že vsebovana v okvirnem sklepu 
2006/960/PNZ z 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih 
podatkov med organi kazenskega pregona držav članic EU (poročilo Antoina Duquesna).
Vseeno pa obstajajo povezave tudi z drugimi instrumenti, ki bi jih bilo treba preveriti, da se 
ugotovi, ali so določbe v tem osnutku sklepa skladne in ali niso morda z njimi v nasprotju. To 
zadeva po mnenju poročevalca vsaj naslednje ukrepe:

- predlog Okvirnega sklepa Sveta o izmenjavi informacij v skladu z načelom dostopnosti 
(poročevalec: Alexander Alvaro),

- predlog okvirnega sklepa o varstvu podatkov v okviru tretjega stebra (poročevalka: Martine 
Roure). Splošni pravni okvir o varstvu podatkov v okviru tretjega stebra je nujen in mu je 
treba dati prednost pred ločeno obravnavo posamičnih primerov1; posledično bo okvirni sklep 
o varstvu podatkov (ko bo začel veljati) veljal za ta sklep, kakor to velja že tudi za 
schengenski informacijski sistem (SIS II, poročevalec: Carlos Coelho) in vizumski 
informacijski sistem (poročevalka: Sarah Ludford). V vsakem primeru je treba sklicevanje iz 
člena 25(1) na konvencijo Sveta Evrope iz leta 1981 in druge instrumente nadomestiti ali 
dopolniti s sklicevanjem na okvirni sklep o varstvu podatkov;

- pobudo Republike Avstrije z namenom sprejetja sklepa Sveta o izboljšanju sodelovanja med 
posebnimi enotami za posredovanje držav članic Evropske unije (pobuda "Atlas", 
poročevalec: Fausto Correia).
- vprašanje dostopa Europola do podatkov bi moralo biti pojasnjeno (poročilo Europol, 
poročevalec: Díaz de Mera).
- skupni ukrep 97/339/PNZ o sodelovanju na področju javnega redu in miru ter varnosti ter 
okvirni sklep o skupnih preiskovalnih enotah z dne 13. junija 2002.

  
1 Glej tudi mnenje EDPS o prümski pobudi z dne 3. aprila 2007.


