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Δεν έχει περάσει ούτε ένα έτος (22 Ιουνίου 2006) από την ημέρα  που η Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων οργάνωσε ένα δημόσιο σεμινάριο για τη 
Σύμβαση Prüm με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών, εκπροσώπων από 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και των εθνικών ευρωπαϊκών αρχών  προστασίας των  δεδομένων. Την 
εποχή εκείνη δεν αναμενόταν καθόλου ότι η μεταφορά ορισμένων μέτρων αυτής  της συμβάσεως στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καθίστατο πραγματικότητα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός 
έτους. Αλλά η κατάσταση άλλαξε όταν η γερμανική προεδρία κατέστησε προτεραιότητά της  να 
ενσωματώσει ορισμένα μέτρα από τη Συνθήκη Prüm στην νομική δομή της ΕΕ. 

Επτά κράτη μέλη της ΕΕ υπέγραψαν τη Συνθήκη Prüm  στις 27 Μαΐου 2005, με σκοπό να 
προωθήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία, ειδικότερα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας του 
διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης1. Η Συνθήκη τέθηκε σε ισχύ στην 
Αυστρία και την Ισπανία την 1η Ιανουαρίου 2006 και στη Γερμανία στις 23 Νοεμβρίου 2006. 
Κυρώθηκε στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο και θα τεθεί σε ισχύ στα κράτη αυτά στις αρχές του 
Μαΐου του 2007. Οκτώ επιπλέον κράτη μέλη έχουν επίσημα δηλώσει τη πρόθεσή τους να 
καταστούν συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης2. Η Συνθήκη προβλέπει τη διασυνοριακή 
συνεργασία μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών για δεδομένα DNA, δακτυλικά αποτυπώματα, 
καταχωρήσεις οχημάτων, προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα που αφορούν τη διασυνοριακή 
αστυνομική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Η Συνθήκη Prüm είναι μία συνθήκη διεθνούς δικαίου, και παρόλα που έχει εγκριθεί εκτός του 
νομικού πλαισίου της ΕΕ, έχει στενή σχέση με την ΕΕ από πλευράς περιεχομένου. Η γερμανική 
πρωτοβουλία να ενσωματώσει την Prüm στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ αντίκρισε ευρεία υποστήριξη 
κατά τη διάρκεια μιάς ανεπίσημης συνεδριάσεως του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων η οποία διεξήχθη στη Δρέσδη στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2007, και υπήρξε συμφωνία 
για τη μεταφορά, "σημαντικών τμημάτων " της Συνθήκης Prüm μέσω αποφάσεως τρίτου πυλώνα, 
στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 15ης Φεβρουαρίου 20073. Η αρχική 
πρωτοβουλία Prüm περιελάμβανε πολλές διατάξεις οι οποίες αφορούν αρμοδιότητες του πρώτου 
πυλώνα, και ως εκ τούτου παρελήφθηκαν από την απόφαση του Συμβουλίου.

Ο σκοπός της απόφασης Prüm είναι να εντατικοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του νόμου. Αυτό θα πρέπει 
να επιτευχθεί με την παροχή της δυνατότητας συγκρίσεως μεμονωμένων προφίλ DNA με 
αντίστοιχα τα οποία υπάρχουν στις αυτόματες βάσεις δεδομένων στα κράτη μέλη. Σύνδεσμοι θα 
μπορούν να υπάρξουν μεταξύ αυτών των προσωπικών δεδομένων μέσω εθνικών σημείων επαφής 
(που θα δημιουργηθούν), και θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Δεδομένα 
που αφορούν δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής καθώς 
και δεδομένα που αφορούν ταξινόμηση οχημάτων. Ορισμένα μέτρα απερρίφθησαν με 
κατηγορηματικό τρόπο. Είτε ενέπιπταν στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, είτε αποδείχθησαν ότι 
ήταν ιδιαίτερα αμφισβητούμενης φύσεως και ικανά να προκαλέσουν διαιρέσεις (π.χ. η διάταξη για 
τη διασυνοριακή καταδίωξη).

                                               
1 Οι επτά αρχικές χώρες η οποία υπέγραψαν τη Σύμβαση ήταν: Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία. Γαλλία, Λουξεμβούργο, 
Ολλανδία και Αυστρία. 
2 Φινλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα. Το Κοινοβούλιο της
Φινλανδίας  (Eduskunta) κύρωσε τη Σύμβαση Prüm  και αυτή θα τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουνίου 2007.
3 Ανακοινωθέν Τύπου. 2781 η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Βρυξέλλες 
2007. 5922/07.
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Η αρχή της "διαθεσιμότητας", που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της Χάγης η οποία 
συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2004, ανέφερε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα διέπεται από 
όρους .....που θα καθορίζονται από την αρχή της διαθεσιμότητα..... ώστε να επιτρέψει σε κάθε 
λειτουργό του δικαίου σε ένα κράτος μέλος που απαιτεί πληροφορίες για να ασκήσει τα καθήκοντά 
του να λάβει τις πληροφορίες αυτές από ένα άλλο κράτος μέλος1. Ενώ, όμως, η Επιτροπή 
παρουσίασε ένα σχέδιο πλαίσιο απόφασης σχετικά με την αρχή της διαθεσιμότητας τον Οκτώβριο 
του 2005, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πρόοδος στο θέμα αυτό. Ποιές είναι οι επιπτώσεις της 
αποφάσεως πλαίσιο στην αρχή της διαθεσιμότητας, με την ενσωμάτωση ορισμένων μέτρων Prüm
στο πλαίσιο της ΕΕ; 

Εκκρεμή ζητήματα:

Υπάρχει ένας αριθμός θεμάτων τα οποία πρέπει να συζητηθούν και να αναλυθούν, ώστε να 
αξιολογήσουμε την επίπτωση παρόμοιων μέτρων στους πολίτες της ΕΕ καθώς και στον χώρο 
ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης. Μπορούν τα αιτήματα για επιχειρησιακή και 
αποτελεσματική συνεργασία στον αγώνα κατά των κύριων απειλών στα θεμέλια της ΕΕ να 
αντισταθμισθούν από το θέμα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων; 

Καταρχάς, η πρόταση του Συμβουλίου να συμπεριληφθούν τμήματα της Συνθήκης Prüm στον 
κοινοτικό νόμο, σε αντίθεση με το αρχικό σύστημα Prüm, θα δημιουργήσει ένα σύστημα όπου θα 
υπάρχουν δύο πλαίσια εν λειτουργία. Με ποιό τρόπο θα επηρεάσει το γεγονός αυτό την 
επιχειρησιακή δυνατότητα των μελών κρατών στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας στα 
πλαίσια του αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος; Η διεθνής Συνθήκη 
Prüm προέβλεπε την ενσωμάτωσή της στο κοινοτικό νομικό πλαίσιο τρία έτη μετά την θέση σε 
ισχύ2.  Μάλιστα, η πρόταση υποβλήθηκε απλώς μερικούς μήνες μετά την θέση σε ισχύ για πρώτη 
φορά της Συμφωνίας. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε ευκαιρία να πραγματοποιηθεί μία αξιολόγηση 
επιπτώσεων, μία άποψη η οποία είχε επαναληφθεί προηγουμένως από μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων  (ΕΕΠΔ). Ένα άλλο 
σημαντικό θέμα έχει σχέση με την επισπευθείσα  γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
και την περιορισμένα εποπτεία που δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη 
διαδικασία διαβούλευσης που χρησιμοποιήθηκε. Ποιές είναι οι επιπτώσεις σε ότι αφορά την 
έλλειψη κοινοβουλευτικής και δημοκρατικής εποπτείας; Αυτό το θέμα αποτελούσε ήδη αντικείμενο 
ανησυχίας όταν η διεθνής Συνθήκη του Prüm ήταν υπό διαπραγμάτευση και κατόπιν εγκρίθηκε: τα
εθνικά κοινοβούλιο ενεπλάκησαν μόνον στο στάδιο της κύρωσης3 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δεν είχε καθόλου συμμετοχή. ΄Ενα περαιτέρω στοιχείο ανησυχίας αφορά την προστασία 
δεδομένων: είναι οι διατάξεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων επαρκείς, στο βαθμό 
που τα μέτρα τα οποία προτείνονται στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου είναι διασταλτικά και 
παρεμβατικά; 

                                               
1 Συμπεράσματα της Προεδρία. Βρυξέλλες, 4-5 Νοεμβρίου 2004. Παράρτημα 1, 14292/1/04 REV 1.
2 Άρθρο  1, παράγραφος 4. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, Σύμβαση Prüm, Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου  2005. 
10900/05. 
3 Καθώς  και εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων: π.χ. η γαλλική CNIL (Commission Nationale de l'Informatique
et des Libertés) είχε μόνον τη δυνατότητα να εκφράσει ενδοιασμούς ή να προβεί σε μία δήλωσε που θα
επισυνάπτετο στα έγγραφα κύρωσης: σύσταση CNIL  αριθ. 2006-220, 28 Σεπτεμβρίου  2006.
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Με σκοπό να αξιολογήσουμε την επίπτωση στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, οι συζητήσεις θα 
επικεντρωθούν στα βασικά στοιχεία του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου. Αυτό θεσπίζει μία 
από νομικής απόψεως δεσμευτική υποχρέωση για τη δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων DNA
σε όλα τα κράτη μέλη. Είναι τα κράτη μέλη από τεχνολογικής απόψεως ικανά να προσχωρήσουν σε 
μία παρόμοια αρχή;  Έχουν όλα τα κράτη μέλη επί του παρόντος βάσεις δεδομένων DNA; Εάν όχι 
ποιές χώρες; Σε ότι αφορά τον έλεγχο της πρόσβασης σε δεδομένα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα 
δεδομένα θα μπορούσαν να διαβιβασθούν στην περίπτωση ύπαρξης υπόθεσης κινδύνου. Τί 
επακριβώς δικαιολογεί  όμως η υπόθεση κινδύνου; Διεξοδική ανάλυση των επιπτώσεων από 
απόψεως προστασίας  των δεδομένων απαιτείται ως εκ τούτου· τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν πιθανά προβλήματα τα οποία πρέπει να εξετασθούν; Ποιές είναι οι 
επιπτώσεις από πρακτικής απόψεως; 

Ποιός θα φέρει το κόστος αυτού του προγράμματος1; Ποιός θα χρηματοδοτήσει τις εθνικές βάσεις 
δεδομένων ; Κάποια κράτη μέλη έχουν ήδη ζητήσει χρηματική ενίσχυση. Θα υπάρξει 
χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό ή από τα κράτη μέλη; Η συνέργεια και η 
εναρμόνιση των μέτρων που περιέχονται στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου δεν υπονομεύονται 
χωρίς την ύπαρξη σαφών και ανεπίδεκτων παρερμηνείας μεθόδων; Ποιά είναι η σχέση με τους 
διοικητικούς και τεχνικούς μηχανισμούς της συμφωνίας εφαρμογής της Σύμβασης Prüm; 

Εναρκτήρια Συνεδρία
3 μ.μ. - 4 μ.μ.

ο κ. Σταύρος Λαμπρινίδης (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής  Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων) 

ο κ. Fausto Correia (Εισηγητής, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων) 
Παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεως σε ότι αφορά την απόφαση του Συμβουλίου για την επιτάχυνση
της διασυνοριακής συνεργασίας, ειδικότερα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και 
του διασυνοριακού εγκλήματος (10 λεπτά)

ο κ. Günther Krause (Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου, Προέδρου της Επιτροπής του 
άρθρου 36)
Η άποψη της Γερμανικής Προεδρίας για το εν λόγω θέμα και η παρούσα κατάσταση στο 
Συμβούλιο (7-10 λεπτά)

η κ. Ms Denise Sorasio (Διευθύντρια Εσωτερικής Ασφάλειας και Ποινικής Δικαιοσύνης, 
Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) (προς επιβεβαίωση)
Η άποψη της Επιτροπής για το εν λόγω θέμα και η παρούσα κατάσταση (7-10 λεπτά)

Συζήτηση: 30 λεπτά

                                               
1 Βλέπε άρθρα  34  και  35 (Μέτρα υλοποίησης και δαπάνες). ibid. 
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Συνεδρία  I
4 μ.μ. - 5 μ.μ.

Επιπτώσεις από την οπτική γωνία της εφαρμογής,
Αυξημένη διασυνοριακή συνεργασία : τεχνικές και επιχειρησιακές πτυχές

Το Σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου προβλέπει την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας 
μέσω της δημιουργία ενός δικτύου εθνικών βάσεων δεδομένων που θα επιτρέπει την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου (μεταξύ άλλων DNA). Στην πράξη, με 
ποιό τρόπο αυτά τα μέτρα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών θα λειτουργήσουν; πρόκειται 
η αυξημένη συνεργασία να παράσχει απτά οφέλη για την αστυνομία και τις αρχές επιβολής του 
νόμου; 

ο κ. Reinhard Schmid (Αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, Επικεφαλής της
Αρχής Βιομετρικής Αναγνώρισης) 
Οι διαδικασίες που σχετίζονται με την ανταλλαγή DNA (7-10 λεπτά)

ο κ. Fabrizio Gandini (Υπουργός Δικαιοσύνης, Ιταλία) (προς επιβεβαίωση) 
Αστυνομική συνεργασία: Πρακτικά θέματα για τις αρχές (7-10 λεπτά)

ο κ. Pedro Pereira (Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Πορτογαλίας)
Η Σύμβαση και η Εκτελεστική Συμφωνία (7-10 λεπτά)

Συζήτηση: 30 λεπτά
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Συνεδρία II
5 μ.μ. - 6 μ.μ.

Ανταλλαγή δεδομένων και μέτρα προστασίας δεδομένων
Σχέση μεταξύ της Συνθήκης Prüm απόφασης Πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων 

Το Σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου προβλέπει την ανταλλαγή δεδομένων για DNA,
δακτυλικά αποτυπώματα, δεδομένα ταξινόμησης των οχημάτων και προσωπικά και μη 
προσωπικά δεδομένα για μαζικά διασυνοριακά συμβάντα. Ποιές είναι οι επιπτώσεις για την 
προστασία των δεδομένων; Πώς μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι θα υπάρξει ισορροπία μεταξύ 
της αυξημένης συνεργασίας και της προστασίας των δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή; 

ο κ.  Peter Hustinx (Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αρχής Προστασίας των Δεδομένων )
Προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα σύμφωνα με τους όρους της προτεινόμενης απόφασης του 
Συμβουλίου; (7-10 λεπτά)

ο κ. Peter Schaar (Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29, Γερμανικός Ομοσπονδιακός
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων) 
Προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα σύμφωνα με τους όρους της προτεινόμενης απόφασης του 
Συμβουλίου; Εξέταση από εθνικής απόψεως. (7-10 λεπτά)

Mestre Dulce Lopes (Βοηθός του Καθηγητή στη Σχολή Δικαίου, Πανεπιστήμιο της Coimbra, 
Πορτογαλία)
Σύμβαση Prüm και η σχέση της με διεθνή, κοινοτικά και εθνικά μέσα (7-10 λεπτά)

Συζήτηση: 30 λεπτά

Συμπεράσματα
6 μ.μ. - 6.30 μ.μ.

η κ.  Denise Sorasio (Διευθύντρια Εσωτερικής Ασφάλειας και Ποινικής Δικαιοσύνης, Γενική
Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) (προς επιβεβαίωση)
(7-10 λεπτά)

ο κ. Günther Krause (Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου, Προέδρου της Επιτροπής του
άρθρου 36) (10 λεπτά)

ο κ. Fausto Correia (Εισηγητής) (10 λεπτά)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι παρουσιάσεις θα περιορισθούν σε 10 λεπτά (βλέπε πρόγραμμα για λεπτομέρειες).
Τα μέλη θα λαμβάνουν το λόγο με τη σειρά, με την οποία λήφθηκαν τα αιτήματα. 
Οι ομιλητές που επιθυμούν να συμπληρώσουν την ομιλία τους γραπτώς μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά
έγγραφα (κατά προτίμηση στην αγγλική ή γαλλική) εκ των προτέρων στη Γραμματεία  (email: ip-
libe@europarl.europa.eu).Τα έγγραφα αυτά θα διανεμηθούν κατά τη συνεδρίαση 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΚΡΟΑΣΗ 

Το σεμινάριο αυτό είναι ανοιχτό στο κοινό. Για λόγους ασφαλείας, ωστόσο, οι συμμετέχοντες που δεν 
διαθέτουν ταυτότητα εισόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να προμηθευτούν εκ των προτέρων μία 
κάρτα εισόδου. ΄Οσοι επιθυμούν να αποκτήσουν μία τέτοια κάρτα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τη 
γραμματεία του σεμιναρίου  (ip-libe@europarl.europa.eu) πριν από την 3η Μαΐου 2007.Είναι σημαντικό 
να μας δώσετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση και την ημερομηνία γέννησή σας. Η υπηρεσία ασφαλείας 
δεν θα σας χορηγήσει κάρτα εισόδου χωρίς της πληροφορίες αυτές.  

Ταυτόχρονη ερμηνεία θα υπάρξει στις ακόλουθες γλώσσες: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV, 
PL

Γραμματεία Σεμιναρίου Τηλέφωνο Διεύθυνση Διεύθυνση E-mail 

Anita BULTENA
Διοικητικός Υπάλληλος 

+32.2.284.25.32

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

Hélène CALERS
Διοικητικός Υπάλληλος +32.2.284.07.68

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

Olivera MANDIC
Βοηθός +32.2.283.24.65

European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J022
1047 Brussels

Anne DE CONINCK
Γραμματέας +32.2.284.21.79

European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J026
1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
Γραμματέας +32.2.284.20.94

European Parliament 
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