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Před necelým rokem (22. června 2006) pořádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci veřejný seminář k Prümské úmluvě, který proběhl za účasti vnitrostátních parlamentů členských 
států, zástupců evropských institucí a vnitrostátních a evropských orgánů pro ochranu osobních 
údajů. V té době se téměř neočekávalo, že by se transpozice některých opatření z Prümu do rámce 
Evropské unie stala za méně než rok hmatatelnou skutečností. Situace se však změnila poté, co 
německé předsednictví vytyčilo jako jednu z priorit začlenění některých opatření z Prümské úmluvy 
do právní struktury EU.

Prümskou úmluvu podepsalo dne 27. května 2005 sedm členských států v zájmu zlepšení 
přeshraniční spolupráce, zejména v oblasti boje proti terorismu, přeshraniční trestné činnosti a 
ilegálnímu přistěhovalectví1, a úmluva pak vešla v platnost v Rakousku a Španělsku dnem 
1. listopadu 2006 a v Německu dnem 23. listopadu 2006. Byla ratifikována v Belgii a 
Lucembursku a měla by zde vejít v platnost počátkem května. Svůj úmysl přistoupit k této 
úmluvě oficiálně vyhlásilo dalších osm členských států.2 Úmluva upravuje přeshraniční 
spolupráci formou výměny informací o údajích o DNA, otiscích prstů, registraci vozidel a 
osobních a neosobních údajích v souvislosti s přeshraniční policejní spoluprací mezi smluvními 
stranami.

Prümská úmluva je úmluvou podle mezinárodního práva, a přestože byla přijata mimo rámec 
EU, má úzkou souvislost s EU z pohledu obsahového. Německá iniciativa směřující k začlenění 
Prümské úmluvy do právního rámce EU se během neformálního zasedání Rady ve složení pro 
spravedlnost a vnitřní věci (Rada SVV) ve dnech 15. a 16. ledna 2007 v Drážďanech setkala 
s širokou podporou a během zasedání Rady SVV 15. února 2007 bylo dosaženo dohody o 
transponování „podstatných částí“ Prümské úmluvy prostřednictvím rozhodnutí ve třetím pilíři.3

Původní iniciativa z Prümu obsahovala četná ustanovení dotýkající se kompetencí prvního pilíře, 
která byla proto z rozhodnutí Rady vypuštěna.

Cílem Rozhodnutí o Prümu je posílit a urychlit výměnu informací mezi donucovacími orgány. 
Má toho být dosaženo právní úpravou umožňující srovnávat profil DNA jednotlivce s profily, jež 
budou k dispozici pro vyhledávání v automatizovaných databázích v členských státech. Tyto 
osobní údaje lze propojovat prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst (které je třeba zřídit) 
a budou využívány v boji proti terorismu. Je možná výměna údajů o otiscích prstů a také údajů o 
registraci vozidel. Některá opatření musela být vyloučena, protože buď spadala do rámce 
prvního pilíře, nebo se ukázala jako příliš sporná a vedoucí k rozdělení názorů (např. ustanovení 
o přeshraničním pronásledování).

Zásada „dostupnosti“, zakotvená v Haagském programu podle dohody dosažené v listopadu 
2004, stanovila, že „...výměna informací se musí řídit podmínkami ... formulovanými zásadou 
dostupnosti ..." tak, aby úředník donucovacího orgánu jednoho členského státu, který potřebuje 
informace k výkonu svých povinností, tyto informace od druhého členského státu získal.4

Komise předložila návrh rámcového rozhodnutí o zásadě dostupnosti v říjnu 2005, v této věci 
však prozatím nebylo dosaženo dalšího pokroku. Co vyplývá pro rámcové rozhodnutí ohledně 

  
1 Sedmi původními smluvními stranami jsou Belgie, Německo, Španělsko, Francie, Lucembursko, Nizozemsko a 
Rakousko.
2 Finsko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Rumunsko, Bulharsko a Řecko. Finský parlament (Eduskunta) 
Prümskou úmluvu ratifikoval a úmluva vstoupí v platnost 17. června 2007.
3 Tisková zpráva. 2781. zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci. Brusel, 15. února 2007. 
5922/07.
4 Závěry předsednictví. Brusel 4.–5. listopadu 2004. Příloha 1. 14292/1/04 REV 1.
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zásady dostupnosti ze zapracování některých prümských opatření do rámce EU?

Nedořešené problémy/otázky:
Existuje řada otázek, které je třeba prodiskutovat a analyzovat, aby bylo možno posoudit dopad 
uvedených opatření na občany EU, stejně jako dopad na prostor svobody, bezpečnosti a 
spravedlnosti. Je možné požadavky operativní a efektivní policejní spolupráce v boji proti 
hlavním hrozbám pro základy EU uvést do rovnováhy s ochranou základních práv? 

Návrh Rady na začlenění částí Prümské úmluvy do práva EU především na rozdíl o původního 
prümského systému vytvoří systém, v němž budou existovat dva rámce. Jak to ovlivní operační 
kapacitu členských států v oblasti policejní spolupráce v boji proti terorismu a přeshraniční 
trestné činnosti? Mezinárodní Prümská úmluva předpokládala své začlenění do právního rámce 
EU do tří let od data, kdy nabyla platnosti.1 Návrh ve skutečnosti přišel již několik měsíců poté, 
co nabyla platnosti první dohoda. Nebyl tak vytvořen prostor pro to, aby bylo možné provést 
hodnocení dopadů, což byl názor již dříve opakovaně vyjádřený poslanci Evropského 
parlamentu a Evropským inspektorem ochrany údajů (EDPS). Další naléhavá záležitost se týká 
urychleného stanoviska EP a omezeného výkonu dohledu, který byl EP umožněn v rámci 
postupu konzultace. Jaké jsou důsledky plynoucí z nedostatečného parlamentního a 
demokratického dohledu? Tento problém byl předmětem znepokojení již v průběhu projednávání 
a schvalování Prümské úmluvy, kdy vnitrostátní parlamenty byly zapojeny pouze do fáze 
ratifikace2 a Evropský parlament nebyl zapojen vůbec. Další prvek vyvolávající znepokojení se 
týká ochrany údajů: jsou ustanovení o ochraně údajů adekvátní míře expanzivní a invazivní 
povahy opatření obsažených v návrhu rozhodnutí Rady?

Aby bylo možno posoudit dopad na EU a její členské státy, je nezbytné zaměřit se při 
projednávání na nosné prvky návrhu rozhodnutí Rady. Ten zakládá právně závaznou povinnost 
vytvářet národní databáze DNA ve všech členských státech.3 Disponují členské státy 
technologickými předpoklady k tomu, aby tuto zásadu mohly plnit? Mají ve skutečnosti všechny 
členské státy své databáze DNA? A pokud nikoli, o které země jde? Z hlediska kontroly přístupu 
k údajům existují případy, kdy by bylo možné údaje přenášet v případě předpokládaného rizika. 
Co přesně však k předpokladu rizika opravňuje? Z těchto důvodů je nutná komplexní analýza 
dopadů z pohledu ochrany údajů, a to jak na vnitrostátní, tak evropské úrovni. Předpokládají se 
možné problémy? Jaké jsou praktické důsledky?

Kdo ponese náklady na tento program?4 Kdo bude financovat národní databáze? Některé členské 
státy již požádaly o finanční pomoc. Bude taková pomoc poskytována z rozpočtu Společenství, 
nebo členských států? Není soulad a harmonizace obsažená v návrhu rozhodnutí Rady ohrožena, 
pokud nebudou existovat konkrétní a jednoznačné metody? Jaká vazba existuje na 
administrativní a technické mechanismy prováděcí dohody k Prümské úmluvě?

  
1 Čl. 1 odst. 4, Rada Evropské unie. Prümská úmluva. Brusel, 7. července 2005. 10900/05. 
2 To platí i o vnitrostátních orgánech ochrany údajů: kupříkladu francouzská CNIL (Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés) měla pouze možnost vyjádřit výhrady nebo vydat prohlášení jako přílohu 
k ratifikačním dokumentům: doporučení CNIL č. 2006-220, 28. září 2006.
3 Čl. 2 odst. 1: „Členské státy vytvoří a uchovávají národní složky s analýzou DNA za účelem vyšetřování 
trestných činů...“ Rada Evropské unie.  Rozhodnutí Rady 2007/.../SVV o posílení přeshraniční spolupráce, 
zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti. Brusel, 6. března 2007. 6566/1/07.
4 Viz články 34 a 35 (Prováděcí opatření a náklady), tamtéž. 
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Zahajovací blok
15:00–16:00

Pan Stavros Lambrinidis (místopředseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci) 

Pan Fausto Correia (zpravodaj, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci) 
Prezentace návrhu zprávy o rozhodnutí Rady o posílení přeshraniční spolupráce, zejména 
v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (10 minut)

Pan Günther Krause (německé předsednictví Rady, předseda koordinačního výboru 
podle článku 36)
Názor německého předsednictví a současný stav projednávání v Radě (7–10 minut)

Paní Denise Sorasio (ředitelka pro vnitřní bezpečnost a trestní soudnictví, Generální 
ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost, Evropská komise) (bude potvrzeno)
Názor Komise a současný stav projednávání (7–10 minut)

Diskuse: 30 minut

Blok I
16:00–17:00

Důsledky z hlediska provádění
Posílení přeshraniční spolupráce: technické a operační aspekty

Návrh rozhodnutí Rady předpokládá posilování přeshraniční spolupráce prostřednictvím 
vytvoření sítě národních databází sloužících k umožnění výměny informací mezi 
donucovacími orgány (např. údaje o DNA). Jak budou tato kooperační opatření mezi 
členskými státy fungovat v praxi ? Poskytne rozšířená spolupráce hmatatelné přínosy policii a 
donucovacím orgánům?

Pan Reinhard Schmid (Rakouské spolkové ministerstvo vnitra, přednosta Kanceláře pro 
biometrickou identifikaci)
Procesy související s výměnou údajů o DNA (7–10 minut)

Pan Fabrizio Gandini (Ministerstvo spravedlnosti, Itálie (bude potvrzeno) 
Policejní spolupráce: praktické otázky pro orgány (7–10 minut)

Pan Pedro Pereira (Trvalé zastoupení Portugalska)
Úmluva a její prováděcí dohoda (7–10 minut)

Diskuse: 30 minut
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Blok II
17:00–18:00

Výměna údajů a opatření na ochranu údajů
Vztah mezi Prümskou úmluvou a Rámcovým rozhodnutím o ochraně údajů

Rámcové rozhodnutí Rady upravuje výměnu údajů o DNA, otiscích prstů, registraci vozidel a 
osobních a neosobních údajů pro masový přeshraniční provoz. Jaké z toho plynou důsledky 
pro ochranu údajů? Jak lze zaručit, že bude usilováno o dosažení rovnováhy mezi posílením 
spolupráce a ochranou práva na soukromí?

Pan Peter Hustinx (Evropský inspektor ochrany údajů)
Jsou údaje podmínkami navrženého rozhodnutí Rady adekvátně chráněny? (7–10 minut)

Pan Peter Schaar (předseda pracovní skupiny podle článku 29, Německý spolkový komisař 
pro ochranu údajů)
Jsou údaje podmínkami navrženého rozhodnutí Rady adekvátně chráněny? Pohled 
z vnitrostátní perspektivy.(7–10 minut)

Mestre Dulce Lopes (přednášející na právnické fakultě Univerzity Coimbra, Portugalsko)
Prümská úmluva a její mezinárodní vztahy, vztah ke Společenství a k vnitrostátním nástrojům
(7–10 minut)

Diskuse: 30 minut

Závěrečné poznámky 
18:00–18:30

Paní Denise Sorasio (ředitelka pro vnitřní bezpečnost a trestní soudnictví, Generální 
ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost, Evropská komise) (bude potvrzeno) 
(10 minut)

Pan Günther Krause (německé předsednictví Rady, předseda koordinačního výboru podle 
článku 36) (10 minut)

Pan Fausto Correia (zpravodaj) (10 minut)
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PŘÍLOHA

PRAKTICKÉ POKYNY K ROZPRAVĚ

Prezentace budou omezeny na 10 minut (podrobněji viz program).
Poslancům bude uděleno slovo v pořadí přijatých přihlášek k vystoupení.
Řečníci, kteří si budou přát své příspěvky doplnit, tak mohou učinit písemně, a to tak, že dokumenty 
(nejlépe v angličtině nebo francouzštině) předloží předem sekretariátu (email: ip-
libe@europarl.europa.eu). Tyto dokumenty budou účastníkům rozdány během jednání.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO TY, KDO SI PŘEJÍ ÚČASTNIT SE SLYŠENÍ

Tento seminář je otevřený pro veřejnost. Z bezpečnostních důvodů si však účastníci, kteří nejsou držiteli 
jmenovky opravňující ke vstupu do Evropského parlamentu, musí předem obstarat povolení ke vstupu. 
Pokud si přejete povolení získat, je nutno obrátit se před datem 3. května 2007 na sekretariát semináře (ip-
libe@europarl.europa.eu). Je třeba uvést své plné jméno, adresu a datum narození. Bez těchto údajů 
bezpečnostní služba povolení ke vstupu nevydá.

K dispozici bude simultánní tlumočení v následujících jazycích: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, 
SV, PL

Sekretariát semináře Telefon Adresa Adresa e-mailu

Anita BULTENA
Administrátor

+32.2.284.25.32

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 01J024
B-1047 Brussels

Hélène CALERS
Administrátor +32.2.284.07.68

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 01J048
B-1047 Brussels

Olivera MANDIC
Asistent +32.2.283.24.65

European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J022
1047 Brussels

Anne DE CONINCK
Asistent +32.2.284.21.79

European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J026
1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
Asistent +32.2.284.20.94

European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J002
1047 Brussels


