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Vähem kui aasta tagasi (22. juunil 2006) võõrustas kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjon Prümi konventsiooni teemalist avalikku seminari, millel osalesid liikmesriikide 
parlamendid, Euroopa institutsioonide ning riikide ja Euroopa andmekaitseasutuste esindajad. Tol 
ajal vaevalt et osati oodata teatavate Prümi meetmete Euroopa Liidu raamistikku ülevõtmise 
tegelikuks saamist vähem kui aasta pärast. Kuid olukord muutus, kui Saksamaa eesistumisel võeti 
prioriteediks teatavate Prümi lepingu meetmete ELi õiguslikku struktuuri integreerimine. 

Seitse ELi liikmesriiki sõlmisid 27. mail 2005 Prümi lepingu piiriülese koostöö edendamiseks, 
eelkõige seoses terrorismi, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastase võitlusega,1

ning see jõustus Austrias ja Hispaanias 1. novembril 2006 ja Saksamaal 23. novembril 2006. See 
on ratifitseeritud Belgias ja Luksemburgis ning peaks seal jõustuma mai alguses. Veel kaheksa 
liikmesriiki on ametlikult teatanud kavatsusest lepinguga ühineda2. Lepingus sätestatakse 
piiriülene koostöö DNA andmete, sõrmejälgede, sõidukite registreerimisandmete ning piiriülese 
politseikoostööga seonduvate isikuandmete ja isikustamata andmete alase teabevahetuse kaudu 
lepinguosaliste vahel.

Prümi leping on rahvusvahelise õiguse leping ja kuigi see võeti vastu väljaspool ELi 
raamistikku, on see sisu poolest tihedalt ELiga seotud. Saksamaa algatus võtta Prüm ELi 
õiguslikku raamistikku leidis laialdast toetust justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul 
kohtumisel Dresdenis 15.–16. jaanuaril 2007 ning 15. veebruaril 2007 saavutati justiits- ja 
siseküsimuste nõukogu kohtumisel kokkulepe Prümi „peamiste osade” ülevõtmiseks kolmanda 
samba otsusega3. Algupärane Prümi algatus sisaldas palju sätteid, mis puudutavad esimese 
samba volitusi ning mis jäeti seetõttu nõukogu otsusest välja.

Prümi otsuse eesmärk on tõhustada ja kiirendada õiguskaitseasutuste vahelist teabevahetust. See 
tuleb saavutada, andes võimaluse võrrelda üksikisikute DNA andmeid liikmesriikides asuvates 
automatiseeritud andmebaasides sisalduvate andmetega. Nende isikuandmete vahel võib seoseid 
luua riiklike kontaktpunktide abil (mis tuleb veel asutada) ning seda kasutatakse 
terrorismivastases võitluses. Vahetada võib andmeid sõrmejälgede ja sõidukite 
registreerimisandmete kohta. Mõned meetmed tuli välja jätta; need kuulusid kas esimese samba 
alla, osutusid liiga vaieldavateks ja lahknevateks (nt sätted piiriülese jälitamise kohta).

2004. aasta novembris kokkulepitud Haagi programmis ette nähtud kättesaadavuse põhimõte 
sätestas, et teabevahetus peab toimuma tingimustel, mis on sätestatud kättesaadavuse põhimõtte 
suhtes, et võimaldada ühes liikmesriigis oma kohustuste täitmiseks teavet vajaval 
õiguskaitsetöötajal seda teavet saada mõnest teisest liikmesriigist4. Kuigi komisjon esitas 
kättesaadavuse põhimõtte kohta raamotsuse projekti 2005. aasta oktoobris, ei ole selle toimiku 
osas seni edasiminekut toimunud. Mida tähendab teatavate Prümi meetmete ELi raamistikku 
integreerimine kättesaadavuse põhimõtet käsitlevale raamotsusele?

Lahtised küsimused:
On rida küsimusi, mida tuleb arutada ja analüüsida selliste meetmete mõju hindamiseks ELi 
kodanikele ja mõju hindamiseks vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisele. Kas 
                                               
1 Seitse esialgset lepingupoolt olid: Belgia, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Luksemburg, Madalmaad ja 
Austria.
2 Soome, Itaalia, Portugal, Sloveenia, Rootsi, Rumeenia, Bulgaaria ja Kreeka. Soome parlament (Eduskunta) 
ratifitseeris Prümi lepingu ja see jõustub 17. juunil 2007.
3 Pressiteade. 2781. nõukogu kohtumine justiits- ja siseasjade komisjoniga. Brüssel, 15. veebruar 2007. 5922/07.
4 Eesistujariigi järeldused. Brüssel, 4.–5. november 2004. I lisa. 14292/1/04 REV 1.
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operatiivse ja tõhusa politseikoostöö nõudeid seoses võitlusega peamiste ohtude vastu ELi 
põhialustele saab viia tasakaalu põhiõiguste kaitsega?

Kõigepealt luuakse nõukogu ettepanekuga võtta Prümi lepingu osad ELi õigusesse – erinevalt 
esialgsest Prümi süsteemist –, süsteem, milles on paika pandud kaks raamistikku. Kuidas 
mõjutab see liikmesriikide operatiivvõimet terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastases 
võitluses politseikoostöö valdkonnas? Rahvusvahelises Prümi lepingus nähti ette selle lepingu 
integreerimine ELi õiguslikku raamistikku kolm aastat pärast jõustumist1. Tegelikult tuli 
ettepanek vaevalt mõni kuu pärast lepingu esmakordset jõustumist. Seega ei ole olnud võimalust 
läbi viia mõju hindamist, mida on varem öelnud Euroopa Parlamendi liikmed ja Euroopa 
andmekaitseinspektor. Veel üks kohustuslik küsimus seondub Euroopa Parlamendi rutaka 
arvamusega ja Euroopa Parlamendile nõuandemenetluses antud kammitsetud ülevaatega. Mis on 
parlamentaarse ja demokraatliku ülevaate puudumise tagajärjed? See küsimus kerkis juba 
rahvusvahelise Prümi lepingu läbirääkimiste ja vastuvõtmise ajal: riikide parlamendid olid 
kaasatud ainult ratifitseerimisjärku2 ja Euroopa Parlament ei olnud kaasatud. Veel üks 
mureküsimus seondub andmekaitsega: kas andmekaitsesätted on asjakohased, sest nõukogu 
otsuse projektis kavandatud meetmed on laialivalguvad ja ülemäära sekkuvad?

ELile ja selle liikmesriikidele kaasneva mõju hindamiseks keskenduvad arutelud nõukogu otsuse 
projekti põhielementidele. Selles kehtestatakse õiguslikult siduv kohustus riiklike DNA 
andmebaaside loomiseks kõikides liikmesriikides3. Kas liikmesriigid on tehnoloogiliselt 
võimelised sellist põhimõtet järgima? Kas kõikidel liikmesriikidel üldse on DNA andmebaasid? 
Kui ei, siis mis riikidel? Seoses andmetele juurdepääsu reguleerimisega on juhtumeid, kus 
andmeid võidakse edastada riskide esinemise eeldusel. Mis annab otseselt alust riski 
eeldamiseks? Seega on vaja kõikehõlmavat mõjuanalüüsi andmekaitse seisukohast – nii riikide 
kui ka Euroopa tasandil. Kas võimalikke probleeme on ette arvestatud? Mida tähendab see 
praktilisest küljest?

Kes kannab kõnealuse programmi kulud4? Kes rahastab riikide andmebaase? Mõned 
liikmesriigid on juba taotlenud rahalist abi. Kas seda rahastatakse ühenduse eelarvest või 
liikmesriikide eelarvetest? Kas nõukogu otsuse projektis ettenähtud meetmete koostoime ja 
ühtlustamine ei ole ilma lõplike ja selgete meetoditeta ohus? Millised on Prümi konventsiooni 
rakenduskokkuleppe seosed haldus- ja tehniliste mehhanismidega? 

Sissejuhatav paneeldiskussioon
15.00–16.00

Stavros Lambrinidis (kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni asejuhataja)

                                               
1 Artikli 1 lõige 4. Euroopa Liidu Nõukogu. Prümi konventsioon. Brüssel, 7. juuli 2005. 10900/05.
2 Samuti riikide andmekaitseasutused: näiteks Prantsuse CNILil (Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés) oli ainult võimalus väljendada kahtlusi või teha ratifitseerimisdokumentidele lisatav avaldus: CNILi 
soovitus nr 2006–220, 28. september 2006.
3 Artikli 2 lõige 1 „Liikmesriigid loovad kuritegude uurimise eesmärgil riiklikud DNA registrid ja haldavad 
neid...” Euroopa Liidu Nõukogu. Nõukogu otsus 2007/.../JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige 
seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega. Brüssel, 6. märts 2007. 6566/1/07.
4 Vt artiklid 34 ja 35 (rakendusmeetmed ja kulud), ibid.
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Fausto Correia (raportöör, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon)
Nõukogu otsust piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese 
kuritegevuse vastase võitlusega, käsitleva raporti projekti esitlemine (10 minutit)

Günther Krause (nõukogu eesistujariik Saksamaa, artikli 36 alusel moodustatud komisjoni 
esimees)
Eesistujariigi Saksamaa seisukoht ja praegune asjade seis nõukogus (7–10 minutit)

Denise Sorasio (sisejulgeoleku ja kriminaalõiguse direktor, õigus-, vabadus- ja 
turvalisusküsimuste peadirektoraat, Euroopa Komisjon) (vajab kinnitamist)
Komisjoni seisukoht ja praegune asjade seis (7–10 minutit)

Arutelu: 30 minutit

I paneeldiskussioon
16.00–17.00

Tagajärjed rakendamise seisukohast
Tihedam piiriülene koostöö: tehnilised ja operatiivaspektid

Nõukogu otsuse projektis kavandatakse piiriülese koostöö tugevdamine õiguskaitseasutuste 
vahelise teabevahetuse võimaldamiseks riiklike andmebaaside (st DNA) võrgu loomise teel. 
Kuidas need liikmesriikidevahelise koostöö meetmed tegelikkuses toimivad? Kas tihedam 
koostöö annab politseile ja õiguskaitseasutustele käegakatsutavat kasu?

Reinhard Schmid (Austria siseministeerium, biomeetrilise identifitseerimise büroo juhataja)
DNA-alase teabe vahetusega seonduv protsess (7–10 minutit)

Fabrizio Gandini (justiitsministeerium, Itaalia) (vajab kinnitamist) 
Politseikoostöö: praktilised probleemid ametiasutuste jaoks (7–10 minutit)

Pedro Pereira (Portugali alaline esindus)
Konventsioon ja selle rakenduskokkulepe (7–10 minutit)

Arutelu: 30 minutit
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II paneeldiskussioon
17.00–18.00

Andmevahetus ja andmekaitsemeetmed
Prümi suhe andmekaitsealase raamotsusega

Nõukogu otsuse projektis on sätestatud DNA, sõrmejäljeandmete, sõidukite 
registreerimisandmete ning isikuandmete ja isikustamata andmete vahetus piiriüleste 
massiürituste puhul. Mida tähendab see andmekaitsele? Kuidas saab tagada, et säilitatakse 
tasakaal tõhustatud koostöö ja õiguse vahel eraelu puutumatusele?

Peter Hustinx (Euroopa andmekaitseinspektor)
Kas kavandatud nõukogu otsus tagab piisava andmekaitse? (7–10 minutit)

Peter Schaar (artikli 29 alusel moodustatud töörühma esimees, Saksamaa Liitvabariigi 
andmekaitsevolinik)
Kas kavandatud nõukogu otsus tagab piisava andmekaitse? Siseriiklikust vaatepunktist. (7–10 
minutit)

Magister Dulce Lopes (õigusteaduskonna abiprofessor, Coimbra Ülikool, Portugal)
Prüm ja selle suhe rahvusvaheliste, ühenduse ja siseriiklike õigusaktidega (7–10 minutit)

Arutelu: 30 minutit

Järeldused
18.00–18.30

Denise Sorasio (sisejulgeoleku ja kriminaalõiguse direktor, õigus-, vabadus- ja 
turvalisusküsimuste peadirektoraat, Euroopa Komisjon) (vajab kinnitamist) (10 minutit)

Günther Krause (nõukogu eesistujariik Saksamaa, artikli 36 alusel moodustatud komisjoni 
esimees) (10 minutit)

Fausto Correia (raportöör) (10 minutit)
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LISA

PRAKTILISED JUHISED ARUTELUKS

Ettekandeaeg ei või ületada 10 minutit (vt üksikasju kavast).
Liikmetele antakse sõna vastavate taotluste saamise järjekorras.
Oma sõnavõttu täiendada soovivad sõnavõtjad võivad seda teha kirjalikult, esitades dokumendid 
(eelistatavalt inglise või prantsuse keeles) eelnevalt sekretariaati (e-post: ip-libe@europarl.europa.eu).
Need dokumendid jagatakse kohtumise ajal välja.

TÄHTIS TEADE KUULAMISEL OSALEDA SOOVIJAILE

Käesolev seminar on üldsusele avatud. Julgeolekukaalutlustel peavad ilma Euroopa Parlamendi 
läbipääsukaardita osalejad selle kaardi siiski varem hankima. Sellist läbipääsuluba saada soovijail tuleb 
ühendust võtta seminari sekretariaadiga (ip-libe@europarl.europa.eu) enne 3. maid 2007. Oluline on 
teatada oma täielik nimi, aadress ja sünniaeg. Ilma selle teabeta turvateenistus läbipääsulube ei väljasta.

Sünkroontõlge järgmistes keeltes: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV, PL.

Seminari sekretariaat Telefon Aadress E-posti aadress

Anita BULTENA
Administraator

+32.2.284.25.32

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

Hélène CALERS
Administraator +32.2.284.07.68

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

Olivera MANDIC
Assistent +32.2.283.24.65

European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J022
1047 Brussels

Anne DE CONINCK
Assistent +32.2.284.21.79

European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J026
1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
Assistent +32.2.284.20.94

European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J002
1047 Brussels


