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Преди по-малко от една година (22 юни 2006 г.), Комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи беше домакин на открит семинар относно 
Конвенцията от Прюм, на който взеха участие националните парламенти на 
държавите-членки, представители на европейските институции и националните 
и европейски органи за защита на личните данни. По онова време не се 
предполагаше, че въвеждането на някои мерки от Прюм в рамките на Европейския 
съюз ще се превърнат в неоспорима реалност за по-малко от година.  Но 
положението се промени, когато германското председателство направи 
приоритет интегрирането на някои мерки от Договора от Прюм в правната 
структура на ЕС.

Седем държави-членки на ЕС подписаха Договора от Прюм на 27 май 2005 г., за да 
насърчат трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма, 
трансграничната престъпност и нелегалната миграция1, той влезе в сила в Австрия и 
Испания на 1 ноември 2006 г. и в Германия на 23 ноември 2006 г. Договорът е 
ратифициран в Белгия и Люксембург и трябва да влезе в сила там до началото на м. май. 
Още осем държави-членки са заявили официално намерението си да се присъединят към 
него.2 Договорът предвижда трансгранично сътрудничество чрез обмена на информация 
за ДНК данни, пръстови отпечатъци, регистрация на превозни средства и лични и нелични 
данни, свързани с трансграничното полицейско сътрудничество между договарящите 
страни.

Договорът от Прюм е един международноправен договор, който въпреки че бе приет 
извън рамката на ЕС, по същина е тясно свързан с него. Германската инициатива за 
интегрирането на Прюм в правната рамка на ЕС срещна широка подкрепа по време на 
неофициалното заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи в Дрезден на 15-16 
януари 2007 г., а на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 15 февруари 2007 г. беше 
постигнато споразумение относно разместването на "съществени части" на Прюм 
посредством решение в рамките на третия стълб.3 Оригиналната инициатива от Прюм 
включваше много разпоредби, които засягаха  правомощията в първия стълб и поради 
това бяха пропуснати в решението на съвета.

Целта на решението от Прюм е да засили и ускори обмена на информация между 
правоприлагащите органи. Това може да се постигне като се предостави възможност за 
сравняване на един индивидуален ДНК профил с профили, които се намират в 
автоматизирани бази данни в държавите-членки.  Могат да се правят връзки между тези 
лични данни чрез национални контактни пунктове (такива ще бъдат създадени), които ще 
се използват в борбата с тероризма. Данните за пръстови отпечатъци могат да се обменят, 
както и данните за регистрация на превозни средства. Някои мерки бяха принудително 
изключени;  те попадат под първия стълб, като се оказват твърде спорни и предизвикват 
разногласие (например разпоредбата за трансграничното преследване).

  
1 Първоначалните седем договарящи страни включват:  Белгия, Германия, Испания, Франция, 
Люксембург, Нидерландия и Австрия.
2 Финландия, Италия, Португалия, Словения, Швеция, Румъния, България и Гърция. Финландският 
парламент (Eduskunta) ратифицира Прюм и той ще влезе в сила на 17 юни 2007 г.
3 Съобщение в печата. 2881 заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи. Брюксел, 15 
февруари 2007 г. 5922/07.
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Принципът за "достъпност на информацията", въведен от Хагската програма, одобрен 
през ноември 2004 г.,  предвиди, че"...обменът на информация трябва да се ръководи от 
условия... установени с принципа за достъпност...", за да се даде възможност на един 
служител в държава-членка, на когото е необходима информация за изпълнение на 
служебните му задължения да получи тази информация от друга държава-членка.1
Въпреки че Комисията представи проект на рамково решение относно принципа за 
достъпност на информацията през октомври 2005 г., до настоящия момент няма никакъв 
напредък по този документ. Какви са последиците за рамковото решение относно 
принципа за достъпност, ако някои мерки от Прюм бъдат включени в рамката на ЕС?

Спорни въпроси:
Съществуват известен брой въпроси, които заслужават разискване и анализ, за да се оцени 
въздействието на такива мерки върху гражданите на ЕС, както и влиянието им в зоната на 
свобода, сигурност и правосъдие. Може ли търсенето на оперативно и ефективно 
полицейско сътрудничество в борбата срещу важните заплахи за основите на ЕС да се 
балансира със защитата на основните права? 

Преди всичко, предложението на Съвета за включване на части от Договора от Прюм в  
правото на ЕС, за разлика от оригиналната система от Прюм, ще създаде система, при 
която има налице две рамки. Как ще се отрази това върху операционния капацитет на
държавите-членки в областта на полицейското сътрудничество в борбата с тероризма и 
трансграничната престъпност? Международният Договор от Прюм предвиждаше 
собственото си включване в правната рамка на ЕС три години след влизането му в сила. 
Всъщност, предложението дойде само няколко месеца след като споразумението влезе в 
сила. Ето защо, нямаше възможност да се направи оценка на въздействието, становище, 
което беше повторено преди това от членовете на Европейския парламент и Европейския 
надзорен орган по защита на данните (EDPS). Друг наложителен въпрос е свързан с 
ускореното становище на ЕП и ограничения контрол, предоставен на ЕП според 
процедурата на консултация. Какви са  последиците от липсата на парламентарен и 
демократичен контрол? Този въпрос беше вече засегнат при договарянето и приемането 
на международния Договор от Прюм:  националните парламенти бяха включени едва на 
етапа на ратифициране2 , а Европейският парламент изобщо не все участие. Друг 
тревожен елемент е свързан със защитата на личните данни: адекватни ли са разпоредбите 
за защита на личните данни, след като мерките, предложени в проекторешението на 
Съвета, са скъпоструващи и посегателски? 

За да се оцени въздействието върху ЕС и държавите-членки, дискусиите ще се 
съсредоточат върху най-съществените елементи на проекторешението на Съвета. То 
установява юридически обвързващо задължение за създаване на национални ДНК бази 
данни във всички държави членки.3 Притежават ли държавите-членки технологическия 

  
1 Заключение на Председателството. Брюксел, 4-5 ноември 2004 г. Приложение 1 14292/1/04 REV 1.
2 Както и националните органи за защита на личните данни: например, френската CNIL (национална 
комисия за информационни технологии и граждански свободи) имаше възможността само да изрази 
резерви или да направи така, че към документите за ратификация да бъде приложена една декларация: 
препоръка на CNIL N° 2006-220, 28 септември 2006 г.
3 Член 2, параграф 1, "Държавите-членки откриват и поддържат национални анализни ДНК данни за 
разследването на криминални престъпления..." Съвет на Европейския съюз.  Решение на Съвета 
22007/.../JHA (правосъдие и вътрешни работи) за засилване на трансграничното сътрудничество, преди 
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капацитет да се придържат към такъв принцип? Имат ли всъщност всички държави-
членки ДНК бази данни?  Ако не, кои страни? По отношение на контрола върху достъпа 
до лични данни има положения, при които би могло да се извърши пренос на данни в 
случай на възможни рискове. Какво точно дава основание за възможен риск? Поради това 
е необходим подробен анализ на въздействието от гледна точка на защитата на личните 
данни; както на национално, така и на европейско равнище. Предвиждат ли се възможни 
проблеми? Какви са последиците от практическа гледна точка? 

Кой ще поеме разходите за тази програма?1 Кой ще финансира националните бази данни? 
Някои държави-членки вече са поискали финансова помощ. Финансирането от бюджета 
на Общността ли ще се извършва, или от държавите-членки? Не са ли изложени на риск 
без ясни и точни методи синхронът и хармонизацията на мерките, които се съдържат в 
проекторешението на Съвета? Какво е взаимодействието с административните и 
технически механизми на споразумението за изпълнение към Конвенцията от Прюм? 

Начална дискусионна група
15.00 - 16.00 ч.

Stavros Lambrinidis (заместник-председател на Комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи)

Fausto Correia (докладчик, Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи) 
Представяне на проектодоклада за решението на Съвета относно засилването на 
трансграничното сътрудничество, по-специално в областта на борбата срещу 
тероризма и трансграничната престъпност (10 минути)

Günther Krause (Германско председателство на Съвета, председател на комисията по 
член 36)
Позицията на Германското председателство и настоящото положение в Съвета (7-
10 минути)

Denise Sorasio (Директор за вътрешна сигурност и наказателно право, Главна дирекция 
"Правосъдие, свобода и сигурност" на Европейската комисия) (да се потвърди)
Позицията на Комисията и настоящото положение (7-10 минути)

Разискване: 30 минути

Първа дискусионна група:

    
всичко в областта на борбата с тероризма и трансграничната престъпност. Брюксел, 6 март 2007 г. 
6566/1/07.
1 Виж членове 34 и 35 (Мерки и разходи за прилагането). Пак там. 
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16.00 - 17.00 ч.

Последици от гледна точка на изпълнение
Засилено трансгранично сътрудничество:  технически и оперативни аспекти

Проекторешението на Съвета предвижда засилване на трансграничното сътрудничество 
посредством създаването на мрежа от национални бази данни, за да се създаде 
възможност за обмен на информация между правоприлагащите органи (например 
ДНК). В действителност, как ще функционират тези мерки на сътрудничество между 
държавите-членки? Засиленото сътрудничество ще осигури ли реални ползи за 
полицията и правоприлагащите органи?

Reinhard Schmid (министерство на вътрешните работи на Австрия, директор на 
бюрото за биометрична идентификация)
Процесите, свързани с обмена на ДНК (7-10 минути)

Fabrizio Gandini (министерство на правосъдието, Италия) (да се потвърди) 
Полицейско сътрудничество: Практически въпроси за органите (7-10 минути)

Pedro Pereira (Постоянно представителство на Португалия)
Конвенцията и споразумението за нейното изпълнение (7-10 минути)

Разискване: 30 минути
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Втора дискусионна група:
17.00 - 18.00 ч.

Мерки за обмен и защита на личните данни
Взаимодействие между Прюм и рамковото решение относно защитата на 

личните данни

Проекторешението на Съвета осигурява обмена на данни за ДНК, пръстови отпечатъци, 
регистрация на превозни средства и лични и нелични данни за масови трансгранични 
събития.   Какви са последиците за защитата на личните данни? Как може да се 
гарантира, че ще бъде търсен баланс между засиленото сътрудничество и  защитата на 
правото на поверителност? 

Peter Hustinx (Европейски надзорен орган за защита на личните данни)
Адекватно ли са защитени личните данни според условията на предложеното от 
Съвета решение? (7-10 минути)

Peter Schaar (председател на работната група по член 29, член на немската федерална 
комисия за защита на данните)
Защитени ли са в достатъчна степен личните данни, според условията на 
предложеното от Съвета решение през националната призма? (7-10 минути)

Mestre Dulce Lopes (асистент в правния факултет, университет Коимбра, Португалия)
Прюм и неговото взаимодействие с международни, общностни и национални 
инструменти (7-10 минути)

Разискване: 30 минути

Заключителни бележки 
18.00 - 18.30 ч.

Denise Sorasio (Директор за вътрешна сигурност и наказателно право, Главна дирекция 
"Правосъдие, свобода и сигурност" на Европейската комисия) (да се потвърди) (10 
минути)

Günther Krause (Германско председателство на Съвета, председател на комисията по 
член 36)

Fausto Correia (докладчик) (10 минути)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ДИСКУСИЯТА

Изложенията ще бъдат ограничени в рамките на 10 минути (за подробности виж програмата).
Думата ще бъде дадена на членовете на ЕП по реда, в който са получени заявките.
Изказващите се, които желаят да допълнят изказванията си, могат да направят това като предоставят 
предварително документи (за предпочитане на английски или френски език) в секретариата (email:
ip-libe@europarl.europa.eu). Тези документи ще бъдат разпространени по време на 
заседанието.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ИЗСЛУШВАНЕТО

Този семинар е достъпен за обществеността. Въпреки това, от съображения за сигурност, участници, 
които не притежават карта за достъп до Европейския парламент, трябва да получат пропуск 
предварително. Желаещите да получат такъв пропуск, трябва да се свържат със секретариата 
(ip-libe@europarl.europa.eu), организиращ семинара, преди 3 май  2007 г. От съществено 
значение е да ни предоставите Вашите пълни имена, адрес и дата на раждане. Без тази информация 
службата за сигурност няма да предостави пропуски.

Ще бъдат осигурени устни преводи на следните езици: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV, 
PL

Секретариат, 
организиращ семинара

Телефон Адрес E-mail

Anita BULTENA
Администратор

+32.2.284.25.32

Европейски 
парламент
Rue Wiertz 60
RMD 01J024
B-1047 Брюксел

Hélène CALERS
Администратор +32.2.284.07.68

Европейски 
парламент
Rue Wiertz 60
RMD 01J048
B-1047 Брюксел

Olivera MANDIC
Асистент +32.2.283.24.65

Европейски 
парламент 
Rue Wiertz 
RMD 1J022
1047 Брюксел

Anne DE CONINCK
Асистент +32.2.284.21.79

Европейски 
парламент 
Rue Wiertz 
RMD 1J026
1047 Брюксел

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
Асистент +32.2.284.20.94

Европейски 
парламент 
Rue Wiertz 
RMD 1J002
1047 Брюксел
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