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Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender var for mindre end et år siden 
(22. juni 2006) vært for et offentligt seminar om Prüm-aftalen med deltagelse af medlemsstaternes 
nationale parlamenter, repræsentanter for de europæiske institutioner samt de nationale og 
europæiske databeskyttelsesmyndigheder. På det tidspunkt var der næppe nogen, der forventede, at 
gennemførelsen af visse Prüm-foranstaltninger inden for rammerne af EU ville blive en realitet i 
løbet af mindre end et år. Men situationen forandrede sig, da det tyske formandskab gjorde det til en 
prioritet at integrere visse af Prüm-aftalens foranstaltninger i EU's retlige struktur.

Syv medlemsstater undertegnede Prüm-aftalen den 27. maj 2005 med det formål at fremme 
grænseoverskridende samarbejde, navnlig bekæmpelse af terrorisme, grænseoverskridende 
kriminalitet og ulovlig migration1, og den trådte i kraft i Østrig og Spanien den 1. november 
2006 og i Tyskland den 23. november 2006. Den er blevet ratificeret i Belgien og Luxembourg 
og forventes at træde i kraft i disse lande i begyndelsen af maj. Yderligere otte medlemsstater har 
formelt erklæret, at de har til hensigt at tiltræde den2. Aftalen indebærer grænseoverskridende 
samarbejde gennem udveksling af oplysninger om dna-data, fingeraftryk, køretøjsregistre samt 
personoplysninger og andre oplysninger end personoplysninger i forbindelse med 
grænseoverskridende politisamarbejde mellem de kontraherende parter.

Prüm-aftalen er en folkeretlig aftale, og selvom den blev vedtaget uden for rammerne af EU, er 
den rent indholdsmæssigt tæt forbundet med EU. Det tyske initiativ om at integrere Prüm-aftalen 
i EU's lovgivningsramme fik bred opbakning under et uformelt møde i Rådet (Retlige og Indre 
Anliggender) i Dresden den 15.-16. januar 2007, og der blev opnået enighed om at flytte 
"centrale dele" af Prüm-aftalen gennem en afgørelse under tredje søjle på Rådets møde (Retlige 
og Indre Anliggender) den 15. februar 20073. Det oprindelige Prüm-initiativ indeholdt mange 
bestemmelser, der berører kompetencer under første søjle, og de blev derfor udeladt af Rådets 
afgørelse.

Formålet med Prüm-afgørelsen er at styrke og accelerere informationsudvekslingen mellem 
retshåndhævende myndigheder. Det kan realiseres ved at gøre det muligt at sammenligne en 
individuel dna-profil med profiler, der kan findes i automatiske databaser i medlemsstaterne. Der 
kan etableres forbindelser mellem disse personoplysninger ved hjælp af nationale kontaktpunkter 
(der skal etableres), og de vil blive brugt i bekæmpelsen af terrorisme. Der kan udveksles 
oplysninger om fingeraftryk og oplysninger fra køretøjsregistre. Nogle foranstaltninger blev man 
tvunget til at udelukke, fordi de enten hørte ind under første søjle eller var for omstridte og 
kontroversielle (f.eks. bestemmelsen om grænseoverskridende forfølgelse).

Tilgængelighedsprincippet, som findes i Haag-programmet, og som der blev opnået enighed om 
i november 2004, slog fast, at: "... udvekslingen af sådanne oplysninger [bør] foregå på 
nedennævnte betingelser med hensyn til tilgængelighedsprincippet ..." for at gøre det muligt for 
en retshåndhævelsesperson i en medlemsstat, som har brug for oplysninger for at kunne varetage 
sine opgaver, at indhente disse i en anden medlemsstat4. Kommissionen forelagde et udkast til 

  
1 De syv oprindelige kontraherende parter var: Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Luxembourg, 
Nederlandene og Østrig.
2 Finland, Italien, Portugal, Slovenien, Sverige, Rumænien, Bulgarien og Grækenland. Det finske parlament 
(Eduskunta) har ratificeret Prüm, og den vil træde i kraft den 17. juni 2007.
3 Pressemeddelelse. 2781. samling i Rådet - Retlige og indre anliggender.  Bruxelles, den 15. februar 2007 
5922/07.
4 Formandskabets konklusioner. Bruxelles den 4.-5. november 2004. Bilag 1. 14292/1/04 REV 1.
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rammeafgørelse om tilgængelighedsprincippet i oktober 2005, men denne sag er endnu ikke 
kommet videre. Hvad er implikationerne for rammeafgørelsen om tilgængelighedsprincippet, når 
visse Prüm-foranstaltninger inkorporeres i EU?

Udestående emner/spørgsmål
Der er en hel række emner, der fortjener at blive diskuteret og analyseret, for at der kan gives en 
bedømmelse af virkningen af sådanne foranstaltninger for EU's borgere og for området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed. Kan der findes en balance mellem kravene til 
operationsdygtigt og effektivt politisamarbejde i forbindelse med bekæmpelsen af hovedtruslerne 
mod EU's grundlag og beskyttelsen af fundamentale rettigheder? 

Til en start vil Rådets forslag om at optage dele af Prüm-aftalen i EU-retten, i modsætning til det 
oprindelige Prüm-system, skabe et system, hvor der er to rammer. Hvilken betydning vil det få 
for medlemsstaternes operationelle kapacitet inden for politisamarbejde til bekæmpelse af 
terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet? Den internationale Prüm-aftale forudså, at den 
skulle integreres i EU's retlige ramme tre år efter sin ikrafttrædelse1. Forslaget kom rent faktisk 
blot nogle måneder efter, at aftalen først trådte i kraft. Der har derfor ikke været nogen mulighed 
for at foretage en konsekvensanalyse, hvilket der gentagne gange tidligere er blevet opfordret til 
af medlemmer af Europa-Parlamentet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 
(EDPS). Et andet vigtigt emne er Parlamentets udtalelse, der blev hastet igennem, og den 
begrænsede kontrol, Parlamentet udøver under høringsproceduren. Hvilke implikationer har 
denne mangel på parlamentarisk og demokratisk kontrol? Dette emne vakte allerede bekymring, 
da den internationale Prüm-aftale blev forhandlet og vedtaget, fordi de nationale parlamenter 
først blev inddraget omkring ratifikationen2, og Europa-Parlamentet slet ikke blev inddraget. En 
anden kilde til bekymring er databeskyttelse: Er bestemmelserne om databeskyttelse 
tilstrækkelige, når de foreslåede foranstaltninger i Rådets udkast til afgørelse er så omfattende og 
indgribende? 

Debatterne vil koncentrere sig om de vigtigste dele af udkastet til Rådets afgørelse, så aftalens 
effekt på EU og de enkelte medlemsstater kan vurderes. Den fastsætter en juridiske bindende 
forpligtelse til at skabe nationale dna-databaser i alle medlemsstater3. Er medlemsstaterne rent 
teknologisk i stand til at tiltræde et sådant princip? Har alle medlemsstater rent faktisk dna-
databaser? Hvilke lande har i givet fald ikke? Med hensyn til adgangskontrol findes der tilfælde, 
hvor data kan videresendes i tilfælde af en formodning om risiko. Hvad berettiger utvetydigt til 
en formodning om risiko? Det er derfor nødvendigt med en overordnet konsekvensanalyse for 
databeskyttelse både på nationalt og europæisk niveau. Kan der forudses mulige problemer? 
Hvad er de praktiske implikationer? 

  
1 Artikel 1, stk. 4. Rådet for Den Europæiske Union. Prüm-aftalen.  Bruxelles, den 7. juli 2005 10900/05. 
2 Det samme var tilfældet med de nationale databeskyttelsesmyndigheder. Den franske nationale kommission for 
informationsteknologi og frihedsrettigheder (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, CNIL) fik 
kun mulighed for at give udtryk for forbehold eller afgive en erklæring, der kunne vedlægges som bilag til 
ratifikationsdokumenterne. CNIL-henstilling nr. 2006-220, 28. september 2006.
3 Artikel 2, stk. 1: "Medlemsstaterne opretter og forvalter nationale dna-analysedatabaser med henblik på 
efterforskning af strafbare handlinger [...]"  Rådet for Den Europæiske Union.  Rådets Afgørelse 2007/.../ RIA om 
intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme, 
grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig migration. Bruxelles, den 6. marts 2007 6566/1/07.
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Hvem skal bære programmets omkostninger1? Hvem betaler de nationale databaser? Nogle 
medlemsstater har allerede anmodet om økonomisk hjælp. Skal den finansieres af Fællesskabet 
eller af medlemsstaterne? Sættes synergien og harmoniseringen af de foranstaltninger, der er 
indeholdt i udkastet til Rådets beslutning, ikke på spil, hvis der ikke er veldefinerede og 
utvetydige fremgangsmåder? Hvad er forholdet mellem de administrative og de tekniske 
mekanismer i Prüm-aftalens gennemførelsesaftale? 

Indledende panel
Kl. 15.00-16.00

Stavros Lambrinidis (næstformand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender) 

Fausto Correia (ordfører, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender) 
Præsentation af udkast til betænkning om Rådets afgørelse om intensivering af det 
grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme, 
grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig migration (10 minutter)

Günther Krause (det tyske formandskab for Rådet, formand for Artikel 36-Udvalget )
Det tyske formandskabs holdning og en situationsrapport fra Rådet (7-10 minutter)

Denise Sorasio (direktør for indre sikkerhed og strafferet, Generaldirektoratet for 
Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed, Europa-Kommissionen) (skal bekræftes)
Kommissionens holdning og en situationsrapport (7-10 minutter)

Debat: 30 minutter

Panel I
Kl. 16.00-17.00

Implikationer set fra et gennemførelsesperspektiv
Øget grænseoverskridende samarbejde: tekniske og operationelle aspekter

Udkastet til Rådets afgørelse forudser en styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde 
gennem dannelse af et netværk af nationale databaser, der kan muliggøre udveksling af 
oplysninger mellem retshåndhævende myndigheder (f.eks. dna). Hvordan skal disse 
samarbejdsforanstaltninger mellem medlemsstaterne i realiteten fungere? Vil det øgede 
samarbejde give håndgribelige fordele for politiet og de retshåndhævende myndigheder?

Reinhard Schmid (Østrigs Forbundsindenrigsministerium, chef for Kontoret for Biometrisk 

  
1 Jvf. artikel 34 og 35 (gennemførelsesbestemmelser og udgifter), ibid. 
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Identifikation)
Processerne i forbindelse med udveksling af dna (7-10 minutter)

Fabrizio Gandini (Justitsministeriet, Italien) (skal bekræftes) 
Politisamarbejde: praktiske problemer for myndighederne (7-10 minutter)

Pedro Pereira (Portugals Permanente Repræsentation)
Konventionen og gennemførelsesaftalen dertil (7-10 minutter)

Debat: 30 minutter
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Panel II
Kl. 17.00-18.00

Dataudveksling og databeskyttelsesforanstaltninger
Forholdet mellem Prüm-aftalen og rammeafgørelsen om databeskyttelse

Udkastet til Rådets afgørelse forudser udveksling af data vedrørende dna, fingeraftryk, 
køretøjsregistre og personoplysninger og andre oplysninger end personoplysninger i 
forbindelse med større grænseoverskridende begivenheder. Hvad betyder det for 
databeskyttelsen? Hvordan kan det garanteres, at der vil blive tilstræbt en balance mellem 
øget samarbejde og beskyttelse af personoplysninger? 

Peter Hustinx (Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse)
Bliver data tilstrækkelig godt beskyttet i medfør af udkastet til Rådets afgørelse? (7-10 
minutter)

Peter Schaar (formand for Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med 
Behandling af Personoplysninger, tysk registerdirektør)
Bliver data tilstrækkelig godt beskyttet i medfør af udkastet til Rådets afgørelse? Set fra et 
nationalt perspektiv. (7-10 minutter)

Mestre Dulce Lopes (lektor ved det juridiske fakultet, universitetet i Coimbra, Portugal)
Prüm-aftalen og dens forhold til internationale, nationale og fællesskabsrelaterede 
instrumenter (7-10 minutter)

Debat: 30 minutter

Afsluttende bemærkninger 
Kl. 18.00-18.30

Denise Sorasio (direktør for indre sikkerhed og strafferet, Generaldirektoratet for Retlige 
Anliggender, Frihed og Sikkerhed, Europa-Kommissionen) (skal bekræftes) (10 minutter)

Günther Krause (det tyske formandskab for Rådet, formand for Artikel 36-Udvalget ) (10 
minutter)

Fausto Correia (ordfører) (10 minutter)



OJ\664063DA.doc 7/7 PE 388.491v01-00

DA

BILAG

PRAKTISKE RETNINGSLINJER FOR DRØFTELSERNE

Indlæg er begrænset til 10 minutter (se program for nærmere oplysninger). 
Medlemmerne vil få ordet i den rækkefølge, hvori anmodningerne herom indgår.
Talere, der ønsker at supplere deres indlæg, kan gøre dette skriftligt ved på forhånd at indlevere dokumenter 
(helst på engelsk eller fransk) til sekretariatet (email: ip-libe@europarl.europa.eu). Disse dokumenter vil 
blive omdelt på høringen.

VIGTIG MEDDELELSE TIL PERSONER, DER ØNSKER AT DELTAGE I HØRINGEN

Høringen er åben for offentligheden. Deltagere, der ikke er i besiddelse af et adgangskort til Europa-
Parlamentet, må af sikkerhedsmæssige grunde skaffe sig et sådant på forhånd. Personer, der ønsker at 
skaffe sig et sådant adgangskort, bør kontakte seminarsekretariatet (ip-libe@europarl.europa.eu) 
senest den 3. maj 2007. Det er vigtigt at anføre fornavn, efternavn, adresse og fødselsdato. Uden disse 
oplysninger kan Sikkerhedstjenesten ikke udstede adgangskort.

Der vil være simultantolkning til følgende sprog: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV, PL.

Høringssekretariat Telefon Adresse E-mail-adresse

Anita BULTENA
Administrator

+32.2.284.25.32

Europa-Parlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 01J024
B-1047 Bruxelles

Hélène CALERS
Administrator +32.2.284.07.68

Europa-Parlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 01J048
B-1047 Bruxelles

Olivera MANDIC
Assistent +32.2.283.24.65

Europa-Parlamentet 
Rue Wiertz 
RMD 1J022
1047 Bruxelles

Anne DE CONINCK
Assistent +32.2.284.21.79

Europa-Parlamentet 
Rue Wiertz 
RMD 1J026
1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
Assistent +32.2.284.20.94

Europa-Parlamentet 
Rue Wiertz 
RMD 1J002
1047 Bruxelles


