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Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta järjesti alle vuosi sitten 
(22. kesäkuuta 2006) Prümin sopimuksesta julkisen seminaarin, johon osallistuivat 
jäsenvaltioiden parlamentit, EU:n toimielinten edustajia ja kansallisia ja EU:n tason 
tietosuojaviranomaisia. Tuolloin ei monikaan odottanut, että eräiden Prümin sopimukseen 
sisältyvien toimien siirtäminen Euroopan unionin oikeusjärjestykseen olisi todellisuutta jo 
alle vuoden kuluttua. Tilanne kuitenkin muuttui kun puheenjohtajavaltio Saksa asetti 
eräiden Prümin sopimuksen mukaisten toimien sisällyttämisen Euroopan unionin 
oikeusjärjestykseen ensisijaiseksi tavoitteeksi.

Seitsemän EU:n jäsenvaltiota allekirjoitti 27. toukokuuta 2005 Prümin sopimuksen rajat ylittävän 
yhteistyön tehostamiseksi erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman 
maahanmuuton torjunnan alalla1 ja se tuli voimaan Itävallassa ja Espanjassa 1. marraskuuta 2006 
ja Saksassa 23. marraskuuta 2006. Se on ratifioitu Belgiassa ja Luxemburgissa, jossa sen pitäisi 
tulla voimaan toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi kahdeksan jäsenvaltiota on virallisesti
ilmoittanut aikovansa liittyä sopimukseen2. Sopimuksessa määrätään rajatylittävään 
poliisiyhteistyöhön liittyvien DNA-, sormenjälki-, ajoneuvorekisteri- ja henkilötietojen ja 
muiden kuin henkilötietojen vaihtamisesta sopimuspuolten välillä.

Prümin sopimus on kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluva sopimus. Se on tehty Euroopan 
unionin kehyksen ulkopuolella, mutta sisällöltään se liittyy läheisesti EU:hun. Saksan aloite 
Prümin sopimuksen sisällyttämisestä EU:n oikeusjärjestykseen sai runsaasti tukea oikeus- ja 
sisäasioiden neuvoston epävirallisessa kokouksessa Dresdenissä 15–16. tammikuuta 2007. 
Helmikuun 15. päivänä 2007 pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa päätettiin sisällyttää 
osia Prümin sopimuksesta EU:n oikeusjärjestykseen kolmannen pilarin päätöksellä3. 
Alkuperäinen Prümin sopimusta koskenut aloite sisälsi useita ensimmäiseen pilariin kuuluvia 
määräyksiä, jotka jätettiin pois neuvoston päätöksestä.

Prüm-päätöksellä pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan lainvalvontaviranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa. Tähän päästään luomalla mahdollisuus verrata yksittäistä DNA-tunnistetta 
jäsenvaltioiden tietokannoissa oleviin tunnisteisiin. Näitä henkilötietoja voidaan yhdistää 
toisiinsa (perustettavien) kansallisten yhteyspisteiden avulla ja niitä käytetään myös terrorismin 
torjuntaan Samalla tavoin voidaan vaihtaa sormenjälkitietoja sekä ajoneuvorekisteritietoja. Eräät 
toimet jouduttiin jättämään ulkopuolelle; sillä ne joko kuuluivat ensimmäisen pilarin piiriin tai 
osoittautuivat liian kiistanalaisiksi (esimerkiksi rajat ylittäviä takaa-ajoja koskeva määräys).

Marraskuussa 2004 sovittuun Haagin ohjelmaan sisältynyt saatavuusperiaate "tällaisten tietojen 
vaihtoon tulisi... soveltaa jäljempänä esitetyin edellytyksin saatavuusperiaatetta...", millä 
tarkoitetaan sitä, että jäsenvaltion lainvalvontaviranomainen, joka tarvitsee tietoa työtehtäviensä 
suorittamiseen, voi saada sen toisesta jäsenvaltiosta4. Vaikka komissio teki ehdotuksen 
neuvoston puitepäätökseksi saatavuusperiaatteesta lokakuussa 2005, asia ei ole tähän mennessä 
edennyt. Miten Prümin sopimuksen osien sisällyttäminen EU:n oikeusjärjestykseen vaikuttaa 
saatavuusperiaatteesta tehtyyn puitepäätösehdotukseen?
                                               
1 Alkuperäiset seitsemän sopimuspuolta ovat Belgia, Saksa, Espanja, Ranska, Luxemburg, Alankomaat ja 
Itävalta.
2 Suomi, Italia, Portugali, Slovenia, Ruotsi, Romania, Bulgaria ja Kreikka. Suomen Eduskunta on ratifioinut 
Prümin sopimuksen, ja se tulee voimaan 17. kesäkuuta 2007.
3 Lehdistötiedote. Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 2781. kokous Brysselissä 15.2.2007. 5922/07.
4 Puheenjohtajavaltion päätelmät. 4.–5. marraskuuta 2004, Bryssel Liite 1 14292/1/04 REV 1.
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Keskeneräisiä asioita:
Useat kysymykset kaipaavat keskustelua ja analyysiä, jotta voidaan arvioida näiden toimien 
vaikutuksia EU:n kansalaisille ja vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaan alueeseen. 
Voidaanko löytää tasapaino Euroopan unionin perusteisiin kohdistuvien uhkien torjumiseksi 
tehtävän operatiivisen ja tehokkaan poliisiyhteistyön vaatimusten ja perusoikeuksien 
suojaamisen välillä?

Ensinnäkin neuvoston ehdotus eräiden sopimuksen osien sisällyttämiseksi osaksi EU:n 
oikeusjärjestystä alkuperäisen Prümin järjestelmän vastaisesti saa aikaan järjestelmän, jossa on 
kaksi erillistä kehystä. Miten tämä vaikuttaa jäsenvaltioiden operatiivisiin valmiuksiin tehdä 
poliisiyhteistyötä terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Kansainvälisessä 
Prümin sopimuksessa määrätään sopimuksen määräysten sisällyttämisestä osaksi Euroopan 
unionin oikeusjärjestystä kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta1. Ehdotus 
esitettiin kuitenkin vain muutaman kuukauden kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Siksi ei ole 
ehditty tehdä vaikutusarviota, jota Euroopan parlamentin jäsenet ja Euroopan 
tietosuojavaltuutettu ovat aiemmin vaatineet. Toinen pakottava seikka liittyy siihen, että 
Euroopan parlamentin piti antaa kiireellisesti lausuntonsa eikä sille annettu muuta 
valvontamahdollisuutta kuin kuulemismenettely. Mitä parlamentaarisen ja demokraattisen 
valvonnan puutteesta voi aiheutua? Kysymys aiheutti huolta jo silloin kun kansainvälisestä 
Prümin sopimuksesta neuvoteltiin ja kun se hyväksyttiin. Kansalliset parlamentit saivat osallistua 
ainoastaan ratifiointivaiheeseen2, eikä Euroopan parlamentti ollut lainkaan mukana. Toinen 
huolenaihe liittyy tietosuojaan: Ovatko tietosuojamääräykset asianmukaisia, sillä luonnoksessa 
neuvoston päätökseksi ehdotetut toimet ovat laaja-alaisia ja tietosuojaa loukkaavia.

Arvioitaessa vaikutusta unionille ja sen jäsenvaltioille keskustelun pitäisi kohdistua erityisesti 
neuvoston päätösehdotuksen keskeisiin osiin. Ehdotuksessa säädetään laillisesti sitovasta 
velvoitteesta perustaa kansallinen DNA-tietokanta kaikkiin jäsenvaltioihin3. Pystyvätkö kaikki 
jäsenvaltiot teknisesti toteuttamaan tällaisen velvoitteen? Onko kaikilla jäsenvaltioilla tällä 
hetkellä DNA-tietokanta? Jos ei, millä valtioilla ei ole? Tiedon saatavuuden valvonnan osalta on 
tapauksia, joissa tietoa voitaisiin lähettää tapauksissa, joihin liittyy oletettu riski. Mikä tarkalleen 
ottaen antaa aiheen olettaa, että riski on olemassa? Tarvitaan perusteellinen vaikutusarvio 
tietosuojan näkökulmasta sekä jäsenvaltioissa että Euroopan unionin tasolla. Onko mahdollisia 
ongelmia otettu huomioon? Mitkä ovat käytännön vaikutukset?

Kuka maksaa ohjelman kustannukset4? Kuka rahoittaa kansalliset tietokannat? Eräät jäsenvaltiot 
ovat jo pyytäneet taloudellista apua. Maksetaanko se yhteisön talousarviosta vai maksavatko 
jäsenvaltiot? Ovatko neuvoston päätösehdotuksen sisältämien toimien synergiavaikutukset ja 
yhdenmukaistaminen vaarassa, jos menetelmiä ei saada tarkasti määritettyä ja yksiselitteisiksi. 
Mikä on täytäntöönpanoa koskevan sopimuksen ja Prümin sopimuksen hallinnollisten ja 
teknisten mekanismien suhde?
                                               
1 1 artiklan 4 kohta. Euroopan unionin neuvosto. Prümin sopimus. Bryssel, 7. heinäkuuta 2005. 10900/05.
2 Samoin kuin kansalliset tietosuojaviranomaiset: esimerkiksi Ranskan CNIL (Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés) sai ainoastaan ilmaista varaumia tai antaa lausunnon ratifiointiasiakirjojen 
liitteeksi. CNILin suositus N° 2006-220, 28. syyskuuta 2006.
3 2 artiklan 1 kohta "Jäsenvaltiot perustavat ja ylläpitävät kansallisia DNA-analyysitietokantoja rikosten tutkintaa 
varten ...."Euroopan unionin neuvosto. Neuvoston päätös 2007/.../YOS rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta 
erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjunnassa. Bryssel, 6. maaliskuuta 2007. 6566/1/07.
4 ks. 34 ja 35 artikla (täytäntöönpanotoimet ja kustannukset). sama.
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Avauspaneeli
15.00–16.00

Stavros Lambrinidis (kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
varapuheenjohtaja)

Fausto Correia (kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan esittelijä)
Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden 
torjunnassa tehtyä neuvoston päätöstä koskevan mietintöluonnoksen esittely (10 minuuttia)

Günther Krause (neuvoston puheenjohtajavaltio Saksa, 36 artiklan komitean puheenjohtaja)
Puheenjohtajavaltio Saksan näkemys ja tämänhetkinen neuvottelutilanne neuvostossa (7–
10 minuuttia)

Denise Sorasio (komission oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen liittyvien asioiden 
pääosaston sisäisen turvallisuuden ja rikosoikeuden linjan johtaja (vahvistetaan myöhemmin)
Komission näkemys ja tämänhetkinen neuvottelutilanne (7–10 minuuttia)

Keskustelu 30 minuuttia

Paneeli I
16.00–17.00

Vaikutukset täytäntöönpanon näkökulmasta
Lisääntynyt rajatylittävä yhteistyö tekniset ja operatiiviset näkökohdat

Luonnoksessa neuvoston päätökseksi pyritään rajatylittävän yhteistyön tehostamiseen 
perustamalla kansallisten tietokantojen verkosto lainvalvontaviranomaisten välisen 
tietojenvaihdon mahdollistamiseksi (esim. DNA-tiedot). Miten nämä jäsenvaltioiden väliset 
yhteistyötoimet käytännössä toteutetaan? Saavatko poliisi- ja lainvalvontaviranomaiset 
kouriintuntuvaa hyötyä lisääntyneestä yhteistyöstä?

Reinhard Schmid (Itävallan sisäministeriön biometrisestä tunnistuksesta vastaavan yksikön 
päällikkö)
DNA-tietojen vaihtamiseen liittyvä prosessi (7–10 minuuttia)

Fabrizio Gandini (Italian oikeusministeriö) (vahvistetaan myöhemmin) 
Poliisiyhteistyö: Käytännön seikat viranomaisten kannalta (7–10 minuuttia)

Pedro Pereira (Portugalin pysyvä edustusto)
Prümin sopimus ja sen täytäntöönpanoa koskeva sopimus (7–10 minuuttia)

Keskustelu 30 minuuttia
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Paneeli II
17.00–18.00

Tietojenvaihto ja tietosuojatoimet
Prümin sopimuksen suhde tietosuojaa koskevaan puitepäätökseen

Luonnoksessa neuvoston päätökseksi määrätään DNA-, sormenjälki-, ajoneuvorekisteri- ja 
henkilötietojen ja muiden kuin henkilötietojen vaihtamisesta rajatylittävien suurtapahtumien 
yhteydessä. Miten tämä vaikuttaa tietosuojaan? Miten voidaan varmistaa tasapaino 
lisääntyneen yhteistyön ja yksityiselämän suojan välillä?

Peter Hustinx (Euroopan tietosuojavaltuutettu)
Onko tietosuoja varmistettu asianmukaisesti luonnoksessa neuvoston päätökseksi? (7–
10 minuuttia)

Peter Schaar (29 artiklan mukaisen työryhmän puheenjohtaja, Saksan tietosuojavaltuutettu)
Onko tietosuoja varmistettu asianmukaisesti luonnoksessa neuvoston päätökseksi? 
Kansallinen näkökulma (7–10 minuuttia)

Mestre Dulce Lopes (oikeudellisen tiedekunnan apulaisprofessori, Coimbran yliopisto, 
Portugali)
Prümin sopimuksen suhde kansainväliseen, EU:n ja kansalliseen oikeuteen (7–10 minuuttia)

Keskustelu 30 minuuttia

Loppupäätelmät: 
18.00–18.30

Denise Sorasio (komission oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen liittyvien asioiden 
pääosaston sisäisen turvallisuuden ja rikosoikeuden linjan johtaja) (vahvistetaan myöhemmin) 
(10 minuuttia)

Günther Krause (neuvoston puheenjohtajavaltio Saksa, 36 artiklan komitean puheenjohtaja) 
(10 minuuttia)

Fausto Correia (Esittelijä) (10 minuuttia)
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LIITE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA KESKUSTELUA VARTEN

Puheenvuorojen pituus on 10 minuuttia (katso yksityiskohdat ohjelmasta).
Puheenvuorot myönnetään jäsenille siinä järjestyksessä kuin niitä koskevat pyynnöt on esitetty.
Puhujat, jotka haluavat täydentää puheenvuorojaan, voivat toimittaa etukäteen (mielellään englannin- tai 
ranskankielisiä) asiakirjoja sihteeristölle sähköpostiosoitteeseen ip-libe@europarl.europa.eu Nämä 
asiakirjat ovat saatavilla kokouksen aikana.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS SEMINAARIIN OSALLISTUJILLE

Seminaari on avoin yleisölle. Sellaisten osallistujien, joilla ei ole Euroopan parlamentin kulkulupaa, on 
kuitenkin turvallisuussyistä hankittava kulkulupa etukäteen. Kulkuluvan hakijoiden olisi otettava 
yhteyttä seminaarin sihteeristöön (ip-libe@europarl.europa.eu) ennen 3. toukokuuta 2007. On 
tärkeää, että ilmoitat koko nimesi, osoitteesi ja syntymäaikasi. Ilman näitä tietoja turvallisuudesta vastaava 
yksikkö ei voi myöntää kulkulupaa.

Seuraaville kielille järjestetään simultaanitulkkaus: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV, PL

Sihteeristö Puhelin Osoite Sähköposti

Anita BULTENA
Hallintovirkamies

+32.2.284.25.32

Euroopan 
parlamentti
Rue Wiertz 60
RMD 01J024
B-1047 Bryssel

Hélène CALERS
Hallintovirkamies +32.2.284.07.68

Euroopan 
parlamentti
Rue Wiertz 60
RMD 01J048
B-1047 Bryssel

Olivera MANDIC
Avustaja +32.2.283.24.65

Euroopan 
parlamentti
Rue Wiertz
RMD 1J022
1047 Brussels

Anne DE CONINCK
Avustaja +32.2.284.21.79

Euroopan 
parlamentti
Rue Wiertz
RMD 1J026
1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
Avustaja +32.2.284.20.94

Euroopan 
parlamentti 
Rue Wiertz
RMD 1J002
1047 Brussels


