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Mažiau nei prieš metus (2006 m. birželio 22 d.) Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetas, dalyvaujant valstybių narių parlamentarams, Europos Sąjungos institucijų ir nacionalinių 
bei Europos duomenų apsaugos valdžios institucijų atstovams, vedė viešą seminarą apie Priumo
konvenciją. Tuo metu buvo sunku tikėtis, kad tam tikrų Priumo konvencijos priemonių perkėlimas į 
Europos Sąjungos kontekstą mažiau nei per metus taps tvirta realybe. Tačiau padėtis pasikeitė, kai 
pirmininkaujant Vokietijai pirmiausiai buvo imtasi integruoti tam tikras Priumo sutarties priemones 
į ES teisinę struktūrą.

2005 m. gegužės 27 d. septynios ES valstybės narės, siekdamos skatinti tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą, ypač kovojant su terorizmu, tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir nelegalia 
migracija1, pasirašė Priumo sutartį, kuri 2006 m. lapkričio 1 d. įsigalėjo Austrijoje ir Ispanijoje, o
2006 m. lapkričio 23 d. – Vokietijoje. Ji buvo patvirtinta Belgijoje ir Liuksemburge ir turėtų 
įsigalioti iki gegužės mėn. pradžios. Dar aštuonios valstybės narės formaliai paskelbė apie savo 
ketinimą prie jos prisijungti2. Sutartyje numatytas tarpvalstybinis bendradarbiavimas keičiantis 
informacija apie DNR duomenis, pirštų atspaudus, transporto priemonių registraciją ir asmenų
bei ne asmenų duomenis, susijęs su susitariančiųjų šalių tarpvalstybiniu policijos 
bendradarbiavimu. 

Priumo sutartis yra tarptautinės teisės sutartis ir, nors ji buvo priimta ne ES kontekste, turinio 
požiūriu ji yra glaudžiai susijusi su ES. Vokietijos iniciatyva integruoti Priumo sutartį į teisinį ES 
kontekstą buvo smarkiai remiama neformaliame JHA tarybos posėdyje Drezdene 2007 m. sausio 
15–16 d. 3 Buvo pasiektas susitarimas dėl Priumo konvencijos „pagrindinių dalių“ perkėlimo 
pasinaudojant Trečiojo ramsčio sprendimu JHA Taryboje 2007 m. vasario 15 d. Pirminė Priumo 
iniciatyva apėmė daug nuostatų, kurios liečia Pirmojo ramsčio kompetencijas, todėl jos 
neįtrauktos į Tarybos sprendimą. 

Priumo sutarties tikslas – sustiprinti ir paspartinti keitimąsi informacija tarp teisėsaugos 
institucijų. Tai turi būti pasiekta numatant galimybę palyginti asmens DNR analizės bylą su
bylomis, esančiomis valstybių narių automatizuotose duomenų bazėse. Ryšį tarp šių asmenų 
duomenų galima nustatyti per nacionalinius kontaktinius centrus (turi būti įsteigti) ir panaudoti 
kovojant su terorizmu. Galima keistis pirštų atspaudų duomenimis, kaip ir transporto priemonių 
registracijos duomenimis. Tam tikros priemonės buvo įtaigiai pašalintos; jos priskirtos Pirmajam 
ramsčiui arba paaiškėjo esančios pernelyg ginčytinos ir kurstančios nesantaiką (t. y. nuostata dėl 
tarpvalstybinio persekiojimo).

„Prieinamumo“ principas, įtrauktas į Hagos programą, dėl kurio sutarta 2004 m. lapkričio 
mėn., nustatė: „<...>informacija yra teikiama laikantis sąlygų, nustatytų pagal prieinamumo 
principą< ...>“ siekiant suteikti galimybę teisėsaugos pareigūnui vienoje valstybėje narėje, 
kuriam informacija reikalinga savo pareigoms atlikti, gauti šią informaciją iš kitos valstybės 
narės. Nors 2005 m. spalio mėn. Komisija pateikė pamatinio sprendimo projektą dėl 
prieinamumo principo, tačiau kol kas dėl šio dokumento nepadaryta jokios pažangos. Kokios 

                                               
1 Septynios pirmosios susitariančiosios šalys :  Belgija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Liuksemburgas, 
Nyderlandai ir Austrija.
2 Suomija, Italija, Portugalija, Slovėnija, Švedija, Rumunija, Bulgarija ir Graikija. Suomijos Parlamentas 
(Eduskunta) patvirtino Priumo konvenciją ir ji įsigalios. 
3 Pranešimas spaudai. 2781-asis Tarybos posėdis „Teisingumas ir vidaus reikalai“, Briuselis 2007 m. vasario 
15 d., 5922/07.
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išvados padarytos dėl pamatinio sprendimo dėl prieinamumo principo, įtraukus tam tikras 
Priumo konvencijos priemones į ES kontekstą?

Neišspręstos problemos/klausimai:
Siekiant įvertinti tokių priemonių poveikį ES piliečiams ir poveikį laisvei, saugumui ir 
teisingumui, verta apsvarstyti ir išanalizuoti daugybę klausimų. Ar galima rasti teisingą 
sprendimą tarp operatyvinio ir veiksmingo policijos bendradarbiavimo kovojant su 
pagrindinėmis grėsmėmis ES pamatams ir pagrindinių teisių apsaugos?

Pirmiausia Tarybos pasiūlymas įtraukti Priumo sutarties dalis į ES teisę, nes nepritarta pirminei 
Priumo sistemai, sukurs sistemą, kurioje nustatyti du pagrindai. Kaip tai paveiks valstybių narių 
operatyvinę gebą policijos bendradarbiavimo srityje kovojant su terorizmu ir tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu? Tarptautinėje Priumo sutartyje numatyta ją pačią įtraukti į ES teisinį pamatą 
praėjus trejiems metams po jos įsigaliojimo1. Tiesą sakant, pasiūlymas pasirodė vos keli 
mėnesiai po sutarties įsigaliojimo. Todėl nebuvo progos imtis poveikio įvertinimo – anksčiau 
kartota Europos Parlamento narių ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) 
nuomonė. Kitas neatidėliotinas reikalas yra susijęs su skubota EP nuomone ir pagal konsultacijos 
procedūrą EP suteiktomis suvaržytomis priežiūros funkcijomis. Kokios išvados dėl 
parlamentinės ir demokratinės priežiūros stokos? Šis klausimas jau kėlė susirūpinimą, kai buvo 
sudaryta ir priimta tarptautinė Priumo sutartis: valstybių narių parlamentai dalyvavo tik 
patvirtinimo etape, o Europos Parlamentas nedalyvavo. Kitas susirūpinimą keliantis klausimas
susijęs su duomenų apsauga: ar duomenų apsaugos priemonės tinkamos, nes Tarybos sprendimo 
projekte numatytos priemonės yra ekspansyvios ir invazinės?

Siekiant įvertinti poveikį ES ir jos valstybėms narėms, diskusijose dėmesys turėtų būti telkiamas 
į pagrindines Tarybos sprendimo projekto dalis. Juo teisiškai įpareigojama sukurti nacionalinę 
DNR duomenų bazę visose valstybėse narėse.2 Ar valstybės narės technologiškai pajėgios 
prisidėti prie tokio principo? Ar visos valstybės narės iš tiesų turi DNR duomenų bazes? Jei ne, 
tai kokios šalys? Dėl prieigos prie duomenų kontrolės – yra atvejų, kai duomenys galėtų būti 
perduodami esant tikėtinam pavojui. Kas duoda aiškų pagrindą tikėtis pavojaus? Vadinasi,
duomenų apsaugos požiūriu reikalinga išsami duomenų apsaugos analizė ir nacionaliniu, ir 
Europos Sąjungos lygiu. Ar numatytos galimos problemos? Kokios praktinės išvados?

Kas prisiims šios programos išlaidas?3 Kas finansuos nacionalines duomenų bazes? Kai kurios 
valstybės narės jau paprašė finansinės paramos. Ar ji bus finansuojama iš Bendrijos ar valstybių 
narių biudžeto? Ar be apibrėžtų ir nedviprasmiškų metodų Tarybos sprendimo projekte esančių
sinergijos ir derinimo priemonėms negresia pavojus? Koks įgyvendinimo susitarimo 
administracinių ir techninių mechanizmų ryšys su Priumo konvencija?

                                               
1 1 straipsnio 4 dalis. Europos Sąjungos Taryba. Priumo konvencija. Briuselis, 2005 m. liepos 7 d., 10900/05.
2 2 straipsnio 1 dalis „Valstybės narės užveda ir saugo nacionalines DNR duomenų analizės bylas nusikaltimų 
tyrimo tikslais“. Europos Vadovų Taryba. Tarybos sprendimas 2007/.../JHA dėl tarpvalstybinio 
bendrdarbiavimo, ypač kovojant su terorizmu ir  tarpvalstybiniu nusikalstamumu, paspartinimo. Briuselis, 
2007 m. kovo 6 d., 6566/1/07.
3 Žr. 34 ir 35 straipsnius (įgyvendinimo priemonės ir išlaidos). ibidem. 
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Atidarymo viešoji diskusija 
15.00–16.00 val.

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Stavros 
Lambrinidis.

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešėjas Fausto Correia.
Pranešimo projekto dėl Tarybos sprendimo paspartinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą,
ypač kovojant su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu, pristatymas (10 min).

Taryboje pirmininkaujančios Vokietijos 36 straipsnio komiteto pirmininkas Günther Krause.
Pirmininkaujančios Vokietijos požiūris ir dabartinės veiklos Taryboje būklė (7–10 min.)

Europos Komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato vidaus saugumo ir 
baudžiamojo teisingumo direktorius Denise Sorasio (laukiama patvirtinimo)
Komisijos požiūris ir dabartinės veiklos būklė (7–10 min.)

Diskusija: 30 min. 

Viešoji diskusija I
16.00–17.00 val.

Išvados įgyvendinimo požiūriu 
Sustiprėjęs tarpvalstybinis bendradarbiavimas: techniniai ir operatyviniai aspektai 

Tarybos sprendimo projekte numatyta, siekiant sudaryti galimybes keistis informacija tarp 
teisėsaugos institucijų (t. y. DNR), sukurti nacionalinių duomenų bazių tinklą ir taip pagerinti 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Kaip šios bendrosios priemonės faktiškai veiks tarp 
valstybių narių? Ar pagerėjęs bendradarbiavimas duos apčiuopiamą naudą policijai ir 
teisėsaugos institucijoms?

Austrijos Federacijos Vidaus reikalų ministerijos biometrinės identifikacijos biuro vadovas 
Reinhard Schmid
Procesai, susiję su keitimusi DNR (7–10 min.)

Italijos teisingumo ministerija, Fabrizio Gandini (laukiama patvirtinimo)
Policijos bendradarbiavimas: praktiniai institucijų klausimai (7–10 min.)

Portugalijos nuolatinis atstovas Pedro Pereira
Konvencija ir jos įgyvendinimo susitarimas (7–10 min.)

Diskusija: 30 min. 



PE 388.491v01-00 6/7 OJ\664063LT.doc

LT

Viešoji diskusija II
17.00–18.00 val.

Duomenų keitimosi ir duomenų apsaugos priemonės
Priumo konvencijos ryšys su pamatiniu sprendimu dėl duomenų apsaugos 

Tarybos sprendimo projekte numatytas keitimasis DNR, pirštų atspaudų, transporto priemonių 
registracijos ir asmenų bei ne asmenų duomenimis masiniams tarptautiniams renginiams. 
Kokios išvados dėl duomenų apsaugos? Kaip galima užtikrinti, kad bus ieškoma tinkamo 
sprendimo tarp išaugusio bendradarbiavimo ir teisių į privatumą apsaugos?

Europos duomenų apsaugos prižiūrėjimo pareigūnas Peter Hustinx
Ar pagal pasiūlyto Tarybos sprendimo sąlygas duomenys pakankamai apsaugoti? (7–10 min.)

29 straipsnio darbo partijos pirmininkas, Vokietijos federalinės duomenų apsaugos komisaras 
Peter Schaar
Ar pagal pasiūlyto Tarybos sprendimo sąlygas duomenys pakankamai apsaugoti nacionaliniu 
požiūriu? (7–10 min.)

Portugalijos Coimbra universiteto Teisės fakulteto docentas Mestre Dulce Lopes
Priumo konvencija ir jos ryšys su tarptautinėmis, Bendrijos ir nacionalinėmis priemonėmis 
(7–10 min.)

Diskusija: 30 min.

Baigiamosios pastabos 
18.00–18.30 val.

Europos Komisijos teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato vidaus saugumo ir 
baudžiamojo teisingumo direktorius Denise Sorasio (laukiama patvirtinimo) (10 min.)

Taryboje pirmininkaujančios Vokietijos 36 straipsnio komiteto pirmininkas Günther Krause 
(10 min.)

Pranešėjas Fausto Correia (10 min.)
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PRIEDAS

PRAKTINĖS DEBATŲ GAIRĖS

Pristatyti skiriama iki 10 minučių (žr.  programą)
Patalpa Parlamento nariams bus suteikta ta tvarka, kuria gaunami prašymai. 
Pranešėjai, norintys papildyti savo pranešimus, tai gali padaryti raštu iš anksto sekretoriatui pateikdami 
dokumentus (pageidautina anglų ar prancūzų kalbomis) (el. pašto adresas: ip-libe@europarl.europa.eu). 
Šie dokumentai bus išdalyti posėdžio metu. 

SVARBI INOFRMACIJA NORINTIEMS DALYVAUTI KLAUSYME 

Šis seminaras atviras visuomenei. Tačiau saugumo sumetimais dalyviai, neturintys leidimo į Europos 
Parlamentą, jį turi įsigyti iš anksto. Norintys įsigyti tokį leidimą, turi susisiekti su seminaro sekretoriatu (ip-
libe@europarl.europa.eu) iki 2007 m. gegužės 3 d. Būtina nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą ir
gimimo datą. Nepateikus šios informacijos, Saugos tarnyba leidimo neišduos. 
Sinchroniškai bus verčiama į šias kalbas: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV, PL

Seminaro sekretoriatas Telefonas Adresas El. pašto adresas

Anita BULTENA
Administratorė

+32.2.284.25.32

Europos Parlamentas
Rue Wiertz 60
RMD 01J024
B-1047, Briuselis

Hélène CALERS
Administratorė +32.2.284.07.68

Europos Parlamentas
Rue Wiertz 60
RMD 01J048
B-1047, Bruselis

Olivera MANDIC
Asistentas +32.2.283.24.65

Europos Parlamentas
Rue Wiertz 
RMD 1J022
1047, Briuselis

Anne DE CONINCK
Asistentė +32.2.284.21.79

Europos Parlamentas
Rue Wiertz 
RMD 1J026
1047, Briuselis

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
Asistentė +32.2.284.20.94

Europos Parlamentas
Rue Wiertz 
RMD 1J002
1047, Briuselis


