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Mazāk nekā pirms gada (2006. gada 22. jūnijā) Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja rīkoja 
publisku semināru par Prīmes konvenciju, kurā piedalījās dalībvalstu parlamenti, Eiropas iestāžu un 
dalībvalstu un Eiropas datu aizsardzības iestāžu pārstāvji. Tolaik bija grūti paredzēt, ka dažu Prīmes 
konvencijas noteikumu transponēšana Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā kļūs par realitāti 
mazāk nekā viena gada laikā. Tomēr situācija mainījās, kad Vācijas prezidentūra dažu Prīmes 
līguma noteikumu iekļaušanu ES juridiskajā struktūrā noteica par prioritāti. 

2005. gada 27. maijā septiņas ES dalībvalstis parakstīja Prīmes līgumu, lai veicinātu pārrobežu 
sadarbību, jo īpaši terorisma, pārrobežu noziedzības un nelegālās migrācijas apkarošanā1, un 
Austrijā un Spānijā tas stājās spēkā 2006. gada 1. novembrī un Vācijā – 2006. gada 
23. novembrī. Tas ir ratificēts Beļģijā un Luksemburgā, un tam šajās valstīs ir jāstājas spēkā 
maija sākumā. Par nodomu tam pievienoties ir oficiāli paziņojušas vēl astoņas dalībvalstis.2 Šis 
līgums paredz pārrobežu sadarbību, izmantojot informācijas apmaiņu par DNS datiem, pirkstu 
nospiedumiem, transportlīdzekļu reģistrāciju un personas datiem, un datiem, kas nav personas 
dati, saistībā ar pārrobežu policijas sadarbību starp līgumslēdzējām pusēm.

Prīmes līgums ir starptautisko tiesību līgums, un, lai gan to pieņēma ārpus ES struktūras, satura 
ziņā tas ir cieši saistīts ar ES. Vācijas iniciatīva iekļaut Prīmes līgumu ES tiesiskajā regulējumā 
guva plašu atbalstu TI padomes sanāksmē Drēzdenē 2007. gada 15.–16. janvārī, un vienošanos 
par Prīmes līguma „būtisko daļu” transponēšanu ar trešā pīlāra lēmumu panāca IT padomes 
2007. gada 15. februāra sanāksmē.3 Sākotnējā Prīmes iniciatīva paredzēja vairākus noteikumus, 
kas skāra pirmā pīlāra kompetenci, un tāpēc Padomes tos lēmumā neiekļāva.

Prīmes lēmuma mērķis ir pastiprināt un paātrināt informācijas apmaiņu starp tiesībaizsardzības 
iestādēm. Tas jāpanāk, nodrošinot iespēju atsevišķu DNS profilu salīdzināt ar profiliem, kas 
atrodas dalībvalstu automātiskajās datu bāzēs. Saiknes starp šiem personas datiem var noteikt, 
izmantojot valstu kontaktpunktus (kurus paredzēts izveidot), un tās izmantos terorisma 
apkarošanai. Var apmainīties ar datiem par pirkstu nospiedumiem, kā arī ar transportlīdzekļu 
reģistrācijas datiem. No dažiem pasākumiem nācās atteikties, jo tie bija vai nu pirmā pīlāra jomā, 
vai izrādījās pārāk strīdīgi un radīja pretrunas (piemēram, noteikums, kas paredzēja pārrobežu 
tūlītēju pakaļdzīšanos).

„Pieejamības” princips, kas iekļauts Hāgas programmā, par kuru panāca vienošanos 2004. gada 
novembrī, noteica „...informācijas apmaiņu regulē nosacījumi ... kas pieņemti, ievērojot 
pieejamības principu ...”, lai vienas dalībvalsts tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki, kam 
pienākumu veikšanai ir nepieciešama noteikta informācija, to varētu saņemt no citas dalībvalsts.4

Lai gan Komisija 2005. gada oktobrī iesniedza pamatlēmuma projektu par pieejamības principu, 
tomēr līdz šai dienai attiecībā uz šo dokumentu nav panākts nekāds progress. Kādas sekas līdz ar 
dažu Prīmes līguma noteikumu iekļaušanu ES tiesiskajā regulējumā rada pamatlēmums par 
pieejamības principu?

Neatrisinātas problēmas/jautājumi:

                                               
1 Septiņas sākotnējās līgumslēdzējas puses ir: Beļģija, Vācija, Spānija, Francija, Luksemburga, Nīderlande un 
Austrija.
2 Somija, Itālija, Portugāle, Slovēnija, Zviedrija, Rumānija, Bulgārija un Grieķija. Somijas parlaments 
(Eduskunta) ratificēja Prīmes līgumu, un tas stāsies spēkā 2007. gada 17. jūnijā.
3 Paziņojums presei. Tieslietu un iekšlietu Padomes 2781. sanāksme. Brisele, 2007. gada 15. februāris. 5922/07.
4 Prezidentūras secinājums. Brisele, 2004. gada 4.–5. novembris. 1. pielikums. 14292/1/04 REV 1.
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Ir vairākas problēmas, par kurām vajadzīgas debates un analīze, lai novērtētu šādu pasākumu 
ietekmi gan uz ES iedzīvotājiem, gan uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Vai starp 
nepieciešamību nodrošināt operatīvu un efektīvu policijas sadarbību cīņā pret galvenajiem 
draudiem ES pamatiem un pamattiesību aizsardzību var nodrošināt līdzsvaru? 

Pirmkārt, Padomes priekšlikums ES tiesībās iekļaut dažas Prīmes līguma daļas pretstatā 
sākotnējai Prīmes sistēmai radīs sistēmu, kurā būs divu veidu tiesiskais regulējums. Kā tas 
ietekmēs dalībvalstu operatīvo kapacitāti attiecībā uz policijas sadarbību terorisma un pārrobežu 
noziedzības apkarošanas jomā? Starptautiskajā Prīmes līgumā bija paredzēts, ka ES tiesiskajā 
regulējumā to iekļaus trīs gadu laikā pēc spēkā stāšanās.1 Faktiski minētais priekšlikums tika 
iesniegts tikai dažus mēnešus pēc tam, kad līgums pirmo reizi stājās spēkā. Tāpēc nav bijis 
iespējams veikt ietekmes novērtējumu, kā sākotnēji norādīja Eiropas Parlamenta deputāti un 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU). Cits svarīgs jautājums attiecas uz EP sasteigto 
atzinumu un uz ierobežotajām kontroles iespējām, ko Eiropas Parlamentam paredz apspriešanās 
procedūra. Kādas sekas rada parlamentāras un demokrātiskas kontroles trūkums? Šī problēma 
radīja noteiktas bažas jau tad, kad tika apspriests un pieņemts Prīmes līgums – dalībvalstu 
parlamenti tika iesaistīti tikai ratifikācijas stadijā2 un Eiropas Parlaments netika iesaistīts. Vēl 
viens aspekts attiecas uz datu aizsardzību – vai datu aizsardzības pasākumi ir adekvāti, ņemot 
vērā to, ka Padomes lēmuma projektā ierosinātie pasākumi ir ļoti plaši un var aizskart personu 
tiesības? 

Lai novērtētu ietekmi uz ES un tās dalībvalstīm, diskusijā galveno uzmanību pievērsīs Padomes 
lēmuma projekta pamatelementiem. Tas nosaka juridiski saistošu pienākumu izveidot DNS 
valstu datu bāzes visās dalībvalstīs.3 Vai dalībvalstis spēj tehnoloģiski šo principu izpildīt? Vai 
visām dalībvalstīm tiešām ir DNS datu bāzes? Ja nav, tad kurās valstīs? Attiecībā uz datu 
pieejamības kontroli ir gadījumi, kad datus var nosūtīt, ja uzskata, ka pastāv risks. Kas ļauj 
pamatoti uzskatīt, ka pastāv risks? Tāpēc ir vajadzīga vispusīga ietekmes analīze no datu 
aizsardzības viedokļa – gan dalībvalstu, gan Eiropas līmenī. Vai ir paredzamas iespējamas 
problēmas? Kādas būs praktiskās sekas? 

Kas segs šīs programmas izmaksas?4 Kas finansēs valstu datu bāzes? Dažas dalībvalstis jau ir 
lūgušas finansiālu palīdzību. Vai to finansēs no Kopienas budžeta vai dalībvalstis? Vai Padomes 
lēmuma projektā paredzēto pasākumu sinerģiju un saskaņošanu neapdraud tas, ka nav noteiktu 
un viennozīmīgu metožu? Kāda ir saikne starp izpildes nolīguma administratīvajiem un 
tehniskajiem mehānismiem un Prīmes konvenciju? 

Atklāšanas diskusija
15.00–16.00

                                               
1 1. panta 4. punkts. Eiropadome. Prīmes konvencija. Brisele, 2005. gada 7. jūlijs. 10900/05.
2 Kā arī dalībvalstu datu aizsardzības iestādes: piemēram, Francijas CNIL (Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés) varēja tikai izteikt iebildes vai izdarīt deklarāciju, ko pievienoja ratifikācijas 
dokumentiem: CNIL rekomendācija Nr. 2006-220, 2006. gada 28. septembris.
3 2. panta 1. punkts „Dalībvalstis izveido un uztur DNS valsts datu bāzes kriminālo nodarījumu izmeklēšanai ...” 
Eiropas Savienības Padome.  Padomes Lēmums 2007/.../TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši 
terorisma un pārrobežu noziedzības apkarošanas jomā. Brisele, 2007, gada 6. marts. 6566/1/07.
4 Sk. 34. un 35. pantu (Izpildes pasākumi un izmaksas), ibid.
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Stavros Lambrinidis (Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētāja 
vietnieks)

Fausto Correia (referents, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja) 
Iepazīstināšana ar ziņojuma projektu par Padomes lēmumu par pārrobežu sadarbības 
pastiprināšanu, jo īpaši terorisma un pārrobežu noziedzības apkarošanas jomā (10 minūtes)

Günther Krause (Padomes Vācijas prezidentūra, 36. panta komitejas priekšsēdētājs)
Vācijas prezidentūras viedoklis un pašreizējā situācija Padomē (7–10 minūtes)

Denise Sorasio (Eiropas Komisijas Tieslietu, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta iekšējās 
drošības un krimināltiesību direktore) (vēl jāapstiprina)
Komisijas viedoklis un pašreizējā situācija (7–10 minūtes)

Diskusija: 30 minūtes

I diskusija
16.00–17.00

Sekas no izpildes viedokļa
Ciešāka pārrobežu sadarbība – tehniskie un darbības aspekti

Padomes lēmuma priekšlikums paredz pastiprināt pārrobežu sadarbību, izveidojot valstu datu 
bāžu tīklu, lai tiesībaizsardzības iestādes varētu apmainīties ar informāciju (piemēram, ar 
DNS datiem). Kā šie sadarbības pasākumi starp dalībvalstīm tiks īstenoti praktiskā ziņā? Vai 
ciešāka sadarbība policijai un tiesībaizsardzības iestādēm sniegs „taustāmas” priekšrocības?

Reinhard Schmid (Austrijas Federālā iekšlietu ministrija, Biometriskās identifikācijas biroja 
vadītājs)
Procesi, kas saistīti ar DNS apmaiņu (7–10 minūtes)

Fabrizio Gandini (Itālijas tieslietu ministrs) (vēl jāapstiprina) 
Policijas sadarbība – praktiskās problēmas, kas iestādēm jārisina (7–10 minūtes)

Pedro Pereira (Portugāles Pastāvīgā pārstāvniecība)
Konvencija un tās izpildes nolīgums (7–10 minūtes)

Diskusija: 30 minūtes
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II diskusija
17.00–18.00

Datu apmaiņa un datu aizsardzības pasākumi
Prīmes līguma saikne ar pamatlēmumu par datu aizsardzību

Padomes lēmuma projekts paredz informācijas apmaiņu par DNS datiem, pirkstu 
nospiedumiem, transportlīdzekļu reģistrāciju un personas datiem, un datiem, kas nav personas 
dati, saistībā ar pārrobežu pasākumiem. Kādas sekas tas rada attiecībā uz datu aizsardzību? Kā 
var panākt, lai starp ciešāku sadarbību un tiesībām uz privātumu tiktu nodrošināts līdzsvars? 

Peter Hustinx (Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs)
Vai ierosinātais Padomes lēmums datiem paredz atbilstošu aizsardzību? (7–10 minūtes)

Peter Schaar (29. panta darba grupas priekšsēdētājs, Vācijas federālais datu aizsardzības 
komisārs)
Vai ierosinātais Padomes lēmums datiem paredz atbilstošu aizsardzību? No dalībvalsts 
perspektīvas. (7–10 minūtes)

Mestre Dulce Lopes (Koimbras Universitātes Juridiskās fakultātes profesora palīgs, 
Portugāle)
Prīmes līgums un tā saikne ar starptautiskajiem, Kopienas un valstu instrumentiem (7–
10 minūtes)

Diskusija: 30 minūtes

Noslēguma piezīmes
18.00–18.30

Denise Sorasio (Eiropas Komisijas Tieslietu, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta iekšējās 
drošības un krimināltiesību direktore) (vēl jāapstiprina) (10 minūtes)

Günther Krause (Padomes Vācijas prezidentūra, 36. panta komitejas priekšsēdētājs)
(10 minūtes)

Fausto Correia (referents) (10 minūtes)
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PIELIKUMS

PRAKTISKI NORĀDĪJUMI DEBATĒM

Uzstāšanās laiks ir ierobežots līdz 10 minūtēm (sīkākai informācijai sk. programmu).
Deputātiem vārdu dos tādā secībā, kādā tiks saņemti pieprasījumi.
Runātāji, kas savu runu vēlas papildināt ar citiem materiāliem, to var darīt rakstiski, dokumentus (vēlams 
angļu vai franču valodā) iepriekš iesniedzot sekretariātā (e-pasts: ip-libe@europarl.europa.eu). Šos 
dokumentus izplatīs sanāksmes laikā.

SVARĪGS PAZIŅOJUMS TIEM, KAS VĒLAS APMEKLĒT UZKLAUSĪŠANU

Seminārs ar publisks. Tomēr drošības iemeslu dēļ dalībniekiem, kam nav Eiropas Parlamenta caurlaides, tā 
ir jāsaņem iepriekš. Tiem, kas vēlas šādu caurlaidi saņemt, ir jāsazinās ar semināra sekretariātu (ip-
libe@europarl.europa.eu) līdz 2007. gada 3. maijam. Mums ir nepieciešams pilns vārds, adrese un
dzimšanas datums. Bez šīs informācijas Drošības dienests neizsniegs ieejas caurlaides.

Sinhronā tulkošana būs pieejama šādās valodās: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV, PL

Semināra sekretariāts Tālrunis Adrese E-pasta adrese

Anita BULTENA
administratore

+32.2.284.25.32

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz 60
RMD 01J024
B-1047, Brisele

Hélène CALERS
administratore +32.2.284.07.68

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz 60
RMD 01J048
B-1047, Brisele

Olivera MANDIC
palīgs +32.2.283.24.65

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz 
RMD 1J022
1047, Brisele

Anne DE CONINCK
palīdze +32.2.284.21.79

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz 
RMD 1J026
1047, Brisele

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
palīdze +32.2.284.20.94

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz 
RMD 1J002
1047, Brisele


