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Nog geen jaar geleden (op 22 juni 2006) trad de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken op als gastheer voor een openbaar seminar over de Conventie van Prüm, 
waaraan werd deelgenomen door de nationale parlementen van de lidstaten, vertegenwoordigers 
van de Europese instellingen en de nationale en Europese instanties welke zijn belast met het 
toezicht op de gegevensbescherming. Op dat moment werd nauwelijks verwacht dat het 
overbrengen van bepaalde maatregelen die te Prüm overeen waren gekomen naar het kader 
van de Europese Unie al binnen een jaar realiteit zou worden. Maar de situatie veranderde
toen het Duitse voorzitterschap het tot een prioriteit maakte om bepaalde maatregelen van het 
Verdrag van Prüm in de rechtsorde van de EU te integreren.

Zeven leden van de EU tekenden op 27 mei 2005 het Verdrag van Prüm om de 
grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen, in het bijzonder ter bestrijding van het 
terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie.1 Op1 november 2006 
werd het van kracht in Oostenrijk en Spanje en op 23 november 2006 in Duitsland. Het is 
door België en Luxemburg geratificeerd en dient daar begin mei van kracht te worden. Nog 
acht andere lidstaten hebben formeel verklaard voornemens te zijn toe te treden.2 Het Verdrag 
beoogt grensoverschrijdende samenwerking door uitwisseling van informatie betreffende
DNA-gegevens, vingerafdrukken, kentekenregistratie en persoons-, dan wel andere dan 
persoonsgegevens welke van belang zijn voor grensoverschrijdende politiële samenwerking 
tussen de verdragsluitende partijen. 

Het Verdrag van Prüm is een verdrag van internationaal recht en hoewel het buiten het kader 
van de EU werd gesloten, is het inhoudelijk gezien nauw met de EU verbonden. Het Duitse 
initiatief om Prüm in de rechtsorde van de EU te integreren kreeg tijdens een informele 
bijeenkomst van de JBZ-raad te Dresden op 15 en 16 januari 2007 ruime bijval, en tijdens de 
JBZ-raad van 15 februari 2007 werd er overeenkomst bereikt inzake het overbrengen van 
“wezenlijke onderdelen” van het Verdrag van Prüm middels een derde pijler-besluit.3 Het 
oorspronkelijke voorstel voor het Verdrag van Prüm bevatte veel voorwaarden die betrekking 
hebben op competenties die onder de eerste pijler vallen. Zij zijn derhalve buiten het besluit
van de raad gelaten. 

Het doel van het Besluit van Prüm is om de uitwisseling van informatie tussen de 
rechtshandhavingsinstanties te intensiveren en te versnellen. Dit moet worden bereikt door te 
voorzien in de mogelijkheid om een individueel DNA-profiel te vergelijken met profielen die 
in geautomatiseerde databases in de lidstaten kunnen worden gevonden. Verbanden tussen 
deze persoonsgegevens kunnen worden gelegd met behulp van nationale contactpunten (die 
nog moeten worden opgezet), en deze zullen worden gebruikt in de strijd tegen het terrorisme. 
Er kunnen gegevens worden uitgewisseld over vingerafdrukken en kentekenregistratie. 
Bepaalde maatregelen werden noodgedwongen buitengesloten: ze vielen onder de eerste pijler 
of ze bleken te controversieel, dan wel zouden kunnen leiden tot tegenstellingen (zoals de 
bepaling betreffende grensoverschrijdende achtervolging).  

  
1 De zeven eerste verdragsluitende partijen waren: België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Nederland 
en Oostenrijk. 
2 Finland, Italië, Portugal, Slovenië, Zweden, Roemenië, Bulgarije en Griekenland. Het Finse parlement 
(Eduskunta) heeft Prüm geratificeerd en het zal op 17 juni 2007 van kracht worden. 
3 Perscommuniqué. 2781ste bijeenkomst van de raad - Justitie en Binnenlandse Zaken. Brussel, 15 februari 2007. 
5922/07.
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Het principe van “beschikbaarheid” zoals opgenomen in het Haags programma waarover in 
november 2004 overeenstemming werd bereikt, stelde “…de uitwisseling van informatie dient 
te geschieden volgens de bepalingen omschreven door het beginsel van beschikbaarheid…” 
om een wetshandhaver in een van de lidstaten die om informatie verzoekt in staat te stellen te 
voldoen aan zijn plicht om zijn informatie uit een andere lidstaat te verkrijgen.1 Hoewel door 
de commissie in oktober 2005 een ontwerp-kaderbesluit werd gepresenteerd, heeft men op dit 
punt tot op heden geen enkele vooruitgang geboekt. Wat zijn de gevolgen voor het ontwerp-
kaderbesluit inzake het beginsel van beschikbaarheid indien bepaalde maatregelen van Prüm 
in het EU-kader worden geïncorporeerd?

Niet opgeloste punten / kwesties:
Er zijn enkele punten die dienen te worden besproken en geanalyseerd om het effect van 
dergelijke maatregelen op de burgers van de EU en op de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
te evalueren. Kan er een evenwicht worden gevonden tussen de eisen van operationele en 
efficiënte politiële samenwerking in de strijd tegen de belangrijkste bedreigingen van de 
grondslagen van de EU en de bescherming van fundamentele rechten? 

Om te beginnen zal het voorstel van de raad om delen van het Verdrag van Prüm in de EU-
wetgeving op te nemen, en niet in het oorspronkelijke stelsel van Prüm, een systeem in het 
leven roepen waarbinnen twee kaders gelden. Welke gevolgen zal dat hebben voor de 
operationele capaciteit van de lidstaten op het gebied van politiële samenwerking in de strijd 
tegen terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit? Het internationale Verdrag van Prüm 
was bedoeld om drie jaar na inwerkingtreding in het rechtskader van de EU te worden 
opgenomen. 2 In feite kwam het voorstel slechts enkele maanden nadat de overeenkomst voor 
het eerst van kracht werd. Daarom is er geen gelegenheid geweest om de effecten te evalueren
– een opvatting die in het verleden herhaaldelijk door leden van het Europees Parlement en de 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) naar voren is gebracht. Een 
andere dwingende kwestie houdt verband met de overhaaste meningsvorming van de EU en 
het beperkte toezicht dat krachtens de consultatieprocedure aan het Europees Parlement was 
toegekend. Wat zijn de gevolgen welke voortvloeien uit het gebrek aan parlementaire en 
democratische controle? Deze kwestie speelde al toen over het internationale Verdrag van 
Prüm werd onderhandeld en het werd aangenomen: de nationale parlementen werden er pas in 
het stadium van ratificatie bij betrokken en het Europees Parlement in het geheel niet. 3 Een 
ander punt van zorg ligt in de sfeer van de gegevensbescherming: zijn de voorschriften voor 
de gegevensbescherming adequaat, aangezien de maatregelen welke in het ontwerpbesluit van 
de raad worden voorgesteld, veelomvattend en ingrijpend zijn?

Wil men het effect op de EU en de lidstaten evalueren, dan moeten de discussies zich richten op 
de kernelementen van het ontwerpbesluit van de raad. Dat besluit schept een wettelijk bindende 
verplichting om in alle lidstaten nationale DNA-databases op te zetten.4 Zijn de lidstaten 

  
1 Conclusie van het voorzitterschap, Brussel, 4 en 5 november 2004. Bijlage 1. 14292/1/04 REV 1.
2 Artikel 1, lid 4. Raad van de Europese Unie. De Conventie van Prüm. Brussel, 7 juli 2005. 10900/05. 
3 Hetzelfde geldt voor de gegevensbeschermingsautoriteiten : zo had de Franse CNIL (Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés) slechts de mogelijkheid om haar bedenkingen kenbaar te maken of een verklaring 
af te leggen welke als bijlage aan de ratificatiedocumenten zou worden gehecht: aanbeveling CNIL nr. 2006-220, 
28 september 2006.
4 Artikel 2, lid 1 “Lidstaten openen en onderhouden nationale DNA-analysebestanden voor de opsporing van 
strafbare feiten…” Raad van de Europese Unie.  Besluit van de Raad 2007/.../JBZ inzake intensivering van 
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technologisch in staat om volgens een dergelijk beginsel te handelen? Beschikken alle lidstaten 
momenteel wel over DNA-databases? Zo niet, om welke landen gaat het dan? Wat betreft de 
controle op de gegevenstoegang: er zijn gevallen waarin gegevens kunnen worden doorgegeven 
indien er een vermoeden van risico bestaat. Wanneer is er werkelijk sprake van een vermoeden 
van risico? Daarom is op zowel nationaal als Europees niveau een uitvoerige analyse van de 
effecten uit het oogpunt van gegevensbescherming vereist. Voorziet men mogelijke problemen? 
Wat zijn vanuit een praktisch oogpunt de gevolgen? 

Wie moet de kosten van dit programma dragen? 1 Wie zal de nationale databases bekostigen? 
Enkele lidstaten hebben reeds om financiële ondersteuning verzocht. Zal deze worden 
bekostigd uit het communautaire budget of door de lidstaten? Komen de synergie en de 
harmonisatie van de maatregelen zoals die in het ontwerpbesluit van de raad zijn vervat, bij 
het ontbreken van duidelijk omschreven en ondubbelzinnig vastgelegde methoden niet in 
gevaar? Wat is de relatie tot de administratieve en technische mechanismen van de 
uitvoeringsovereenkomst bij de Conventie van Prüm? 

    
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder de bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende 
criminaliteit. Brussel, 6 maart 2007. 6566/1/07.
1 Zie art. 34 en 35 (Toepassingsbepalingen en kosten). ibid. 
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Openingspanel
15.00 – 16.00 uur

De heer Stavros Lambrinidis (Vice-voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken) 

De heer Fausto Correia (Rapporteur, Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken) 
Presentatie van het ontwerpverslag betreffende het besluit van de raad inzake intensivering 
van grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder de bestrijding van terrorisme en 
grensoverschrijdende criminaliteit (10 minuten)

De heer Günther Krause (Duits voorzitterschap van de raad, voorzitter van het Comité van 
artikel 36)
De opvattingen van het Duits voorzitterschap en de huidige stand van de werkzaamheden in 
de raad (7 à 10 minuten)

Mevrouw Denise Sorasio (Directeur Binnenlandse veiligheid en strafrechtspleging, 
Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid, Europese Commissie) (nog te bevestigen)
De opvattingen van de commissie en de huidige stand van de werkzaamheden (7 à 10 
minuten)

Discussie: 30 minuten

Panel I
16.00 – 17.00 uur

Gevolgen vanuit het perspectief van toepassing
Toenemende grensoverschrijdende samenwerking: technische en operationele aspecten

Het ontwerpbesluit van de raad beoogt de versterking van grensoverschrijdende
samenwerking middels het opzetten van een netwerk van nationale databases om de 
uitwisseling van informatie (zoals DNA) tussen de rechtshandhavingsinstanties mogelijk te 
maken. Hoe zullen de maatregelen tot samenwerking tussen de lidstaten in de praktijk 
werken? Zal de toenemende samenwerking aan de politiële en rechtshandhavingsinstanties 
concrete voordelen bieden? 

De heer Reinhard Schmid (Federaal ministerie van Binnenlandse zaken van Oostenrijk, 
hoofd van het Bureau voor biometrische identificatie)
De processen die samenhangen met de uitwisseling van DNA (7 à 10 minuten)

De heer Fabrizio Gandini (Ministerie van Justitie, Italië) (nog te bevestigen) 
Politiële samenwerking: praktische problemen voor de autoriteiten (7 à 10 minuten)

De heer Pedro Pereira (Permanente vertegenwoordiging van Portugal)
De Conventie en de uitvoeringsovereenkomst ervan (7 à 10 minuten)
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Discussie: 30 minuten
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Panel II
17.00 – 18.00 uur

Gegevensuitwisseling en gegevensbeschermingsmaatregelen
De relatie tussen Prüm en het kaderbesluit inzake gegevensbescherming

Het ontwerpbesluit van de raad voorziet in de uitwisseling van gegevens over DNA, 
vingerafdrukken, kentekenregistratie en persoons-, dan wel andere dan persoonsgegevens 
welke van belang zijn voor massale grensoverschrijdende evenementen. Wat zijn de gevolgen 
voor de gegevensbescherming? Hoe kan worden gegarandeerd dat er zal worden gezocht naar 
een balans tussen toenemende samenwerking en de bescherming van de privacyrechten?

De heer Peter Hustinx (Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming)
Worden gegevens onder de voorwaarden van het voorgestelde besluit van de raad op een 

adequate wijze beschermd? (7 à 10 minuten)

De heer Peter Schaar (Voorzitter van de artikel 29-werkgroep, Duitse federale data-
ombudsman) 
Worden gegevens onder de voorwaarden van het voorgestelde besluit van de raad op een 
adequate wijze beschermd? gezien vanuit nationaal perspectief. (7 à 10 minuten)

Mr. Dulce Lopes (Universitair docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit van Coimbra, Portugal)
Prüm in relatie tot internationale, communautaire en nationale instrumenten (7 à 10 minuten)

Discussie: 30 minuten

Afsluitende opmerkingen
18.00 – 18.30 uur

Mevrouw Denise Sorasio (Directeur Binnenlandse veiligheid en strafrechtspleging, 
Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid, Europese Commissie) (nog te bevestigen)
(10 minuten)

De heer Günther Krause (Duits voorzitterschap van de raad, voorzitter van het Comité van 
artikel 36) (10 minuten)

De heer Fausto Correia (Rapporteur) (10 minuten)
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BIJLAGE

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR HET DEBAT

De spreektijd bedraagt maximaal 10 minuten (zie het programma voor details).
De leden zullen het woord krijgen in de volgorde waarin hun verzoeken zijn ontvangen. 
Sprekers die hun voordracht willen aanvullen kunnen dit schriftelijk doen door vooraf een document (bij 
voorkeur in het Engels of Frans) in te dienen bij het secretariaat (e-mail: ip-libe@europarl.europa.eu). 
Deze documenten zullen tijdens de bijeenkomst worden uitgedeeld

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR DEGENEN DIE DE HOORZITTING WENSEN BIJ TE 
WONEN

Dit seminar is toegankelijk voor publiek. Om veiligheidsredenen dienen deelnemers die geen 
toegangsbadge hebben van het Europees Parlement echter van te voren een pasje aan te vragen. Degenen 
die een dergelijk pasje wensen te ontvangen, wordt verzocht om vóór 3 mei 2007 contact op te nemen met 
het secretariaat van het seminar (ip-libe@europarl.europa.eu). Het is van belang dat u ons uw volledige 
naam, adres en geboortedatum opgeeft. Zonder deze gegevens zal de Dienst Beveiliging geen 
toegangspasjes afgeven

Simultane vertaling zal beschikbaar zijn in de volgende talen: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, 
SV, PL

Secretariaat van het 
seminar

Telefoon Adres E-mail adres

Anita BULTENA
Beheerder

+32.2.284.25.32

Europees Parlement
Wiertzstraat / 
Rue Wiertz 60
RMD 01J024
B-1047 Brussel

Hélène CALERS
Beheerder +32.2.284.07.68

Europees Parlement
Wiertzstraat / 
Rue Wiertz 60
RMD 01J048
B-1047 Brussel

Olivera MANDIC
Assistent +32.2.283.24.65

Europees Parlement
Wiertzstraat / 
Rue Wiertz 60
RMD 1J022
1047 Brussel

Anne DE CONINCK
Assistent +32.2.284.21.79

Europees Parlement
Wiertzstraat / 
Rue Wiertz 60
RMD 1J026
1047 Brussel

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
Assistent +32.2.284.20.94

Europees Parlement
Wiertzstraat / 
Rue Wiertz 60
RMD 1J002
1047 Brussel
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