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Około rok temu (22 czerwca 2006 r. r.) Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych zorganizowała jawne seminarium na temat Konwencji z Prüm z udziałem 
parlamentów krajowych, państw członkowskich, przedstawicieli instytucji europejskich oraz 
krajowych i europejskich organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych. Nie 
spodziewano się wówczas, że w okresie krótszym niż rok transpozycja niektórych środków zawartych 
w konwencji z Prüm na grunt Unii Europejskiej stanie się rzeczywistością. Jednak sytuacja uległa 
zmianie, gdy niemiecka prezydencja uznała za priorytet włączenie niektórych środków zapisanych w 
konwencji z Prüm do struktury prawnej UE.

W dniu 27 maja 2005 r. siedem państw członkowskich podpisało konwencję z Prüm  w celu 
wspierania współpracy transgranicznej, szczególnie w dziedzinie zwalczania terroryzmu, 
przestępczości transgranicznej i nielegalnej imigracji.1 Konwencja weszła w życie w dniu 
1 listopada 2006 r. w Austrii i Hiszpanii, zaś w Niemczech w dniu 23 listopada 2006 r. 
Ratyfikowały ją Belgia i Luksemburg, w których to krajach powinna ona wejść w życie na 
początku maja. Osiem kolejnych państw członkowskich formalnie zadeklarowało zamiar 
przystąpienia do konwencji.2 Konwencja przewiduje współpracę transgraniczną poprzez 
wymianę danych dotyczących DNA, danych daktyloskopijnych, danych rejestracyjnych 
pojazdów oraz danych osobowych i nieosobowych w związku z transgraniczną współpracą 
policyjną. 

Konwencja z Prum jest konwencją prawa międzynarodowego przyjętą poza ramami Unii 
Europejskiej, choć pod względem merytorycznym jest ściśle związana ze sprawami UE. 
Niemiecka inicjatywa w zakresie włączenia konwencji z Prüm do ram prawnych UE zyskała 
szerokie poparcie na nieformalnym posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, które odbyło się w Dreźnie w dniach 15-16 stycznia 2007 r. Na posiedzeniu 
Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które odbyło się 15 lutego 
2007 r., postanowiono włączyć „znaczące fragmenty” konwencji z Prum w ramy prawne UE, 
korzystając z decyzji  podejmowanej w ramach trzeciego filaru.3 Początkowa inicjatywa z Prüm 
obejmowała wiele przepisów wchodzących w zakres przedmiotowy pierwszego filaru, zostały 
one zatem pominięte w decyzji Rady.

Celem podjęcia decyzji dotyczącej konwencji z Prüm jest zintensyfikowanie i przyspieszenie 
wymiany informacji między organami ścigania. Zostanie to osiągnięte poprzez stworzenie 
możliwości porównania indywidualnego profilu DNA z profilami znajdującymi się w 
zautomatyzowanych bazach danych państw członkowskich. Powiązania między takimi danymi 
osobowymi mogą zostać ustanowione za pomocą krajowych punktów kontaktowych (które 
miałyby zostać utworzone w przyszłości) i będą wykorzystywane w zwalczaniu terroryzmu. W 
taki sam sposób mogą być wymieniane dane daktyloskopijne, jak również dane rejestracyjne 
pojazdów. Niektóre środki siłą rzeczy zostały wykluczone; wchodzą one w zakres pierwszego 
filaru, bądź też okazały się zbyt sporne i kontrowersyjne (np. przepisy dotyczące pościgów 
transgranicznych).

                                               
1 Siedem państw będących umawiającym się stronami konwencji to: Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, 
Luksemburg, Holandia i Austria.
2 Finlandia, Włochy, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Rumunia, Bułgaria i Grecja. Parlament fiński (Eduskunta) 
ratyfikował konwencję z Prüm i wejdzie ona w życie w dniu 17 czerwca 2007 r. r.
3 Informacja prasowa. 2781 posiedzenie Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Bruksela, 15 lutego       
2007 r. r. 5922/07.
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Zgodnie z zasadą „dostępności”, zapisaną w przyjętym w listopadzie 2004 r. programie haskim, 
„(...) wymiana (...) informacji powinna podlegać warunkom (...) wyszczególnionym (...) 
odniesieniu do zasady dostępności”, tak aby urzędnik organu ścigania z jednego państwa który 
potrzebuje informacji w celu wykonania swoich obowiązków, mógł uzyskać te informacje w 
innym państwie członkowskim.1 Komisja przedstawiła projekt decyzji ramowej w sprawie 
zasady dostępności w październiku 2005 r., jednak do dziś nie poczyniono żadnych postępów w 
tym zakresie. Jakie są skutki tej decyzji ramowej dla zasady dostępności przy włączeniu w ramy 
UE niektórych środków przewidzianych w konwencji z Prüm?

Nierozpatrzone zagadnienia/kwestie:
Istnieje szereg kwestii, które należy omówić i przeanalizować w celu dokonania oceny wpływu 
takich środków na obywateli UE, a także na Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i 
Sprawiedliwości. Czy można zrównoważyć wymogi operacyjnej i efektywnej współpracy 
policyjnej w dziedzinie zwalczania głównych zagrożeń dla fundamentów UE z ochroną praw 
podstawowych? 

Po pierwsze, wniosek Rady dotyczący włączenia niektórych części konwencji z Prüm do 
prawodawstwa UE stworzy, w przeciwieństwie do pierwotnego systemu Prüm, system, w 
którym obowiązywać będą podwójne ramy. W jaki sposób wpłynie to na zdolności operacyjne 
państw członkowskich w zakresie współpracy policyjnej ukierunkowanej na zwalczanie 
terroryzmu i przestępczości transgranicznej? W międzynarodowej konwencji z Prüm zawarto 
zapis przewidujący jej włączenie w ramy prawne UE trzy lata po wejściu w życie.2 Wniosek 
pojawił się w zasadzie kilka miesięcy po wejściu umowy w życie. Nie było zatem możliwości 
przeprowadzenia oceny wpływu, co podkreślali już posłowie do Parlamentu Europejskiego i 
Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS). Kolejna pilna sprawa dotyczy przyśpieszonej 
opinii Parlamentu Europejskiego i ograniczonego nadzoru przyznanego mu w ramach procedury 
konsultacji. Jakie są implikacje braku nadzoru parlamentarnego i demokratycznego? Kwestia ta 
była problematyczna już w momencie negocjowania i przyjmowania międzynarodowej 
konwencji z Prüm: parlamenty krajowe zostały włączone jedynie na etapie ratyfikacji3, zaś 
Parlament Europejski w ogóle nie został włączony. Kolejny problem dotyczy ochrony danych: 
czy w świetle szeroko zakrojonych środków zaproponowanych w projekcie decyzji Rady 
postanowienia dotyczące ochrony danych są wystarczające?

Aby można było dokonać oceny wpływu na UE i jej państwa członkowskie, dyskusja powinna 
koncentrować się na kluczowych elementach projektu decyzji Rady. Wprowadza ona prawne 
zobowiązanie do stworzenia krajowych baz danych dotyczących DNA we wszystkich państwach 
członkowskich.4 Czy państwa członkowskie mają zdolności technologiczne, by postępować 
zgodnie z tą zasadą? Czy wszystkie państwa członkowskie rzeczywiście posiadają bazy danych

                                               
1 Konkluzje prezydencji. Bruksela, 4-5 listopada 2004 r. Załącznik 1. 14292/1/04 REV 1.
2 Art. 1 ust. 4. Rada Unii Europejskiej konwencja z Prüm. Bruksela, 7 lipca 2005 r. 10900/05. 
3 Jak również krajowe organy zajmujące się ochroną danych osobowych: na przykład francuski CNIL 
(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) ma jedynie możliwość wyrażania zastrzeżeń czy 
składania deklaracji, które załączane są do ratyfikowanych dokumentów: zalecenie CNIL nr 2006-220, 28 
września 2006 r.
4 Art. 2 ust. 1 „Państwa członkowskie tworzą i prowadzą krajowe zbiory analiz DNA do celów wykrywania 
przestępstw…” Rada Unii Europejskiej w sprawie decyzji Rady dotyczącej intensywniejszej współpracy 
transgranicznej, szczególnie w walce z terroryzmem i przestępczością transgraniczną Bruksela, 6 marca 2007 r. 
6566/1/07.
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DNA? Jeżeli nie, to które są to kraje? Odnośnie do kontroli dostępu do danych, zachodzą 
sytuacje, w których dane mogą być przekazywane przy założeniu istnienia zagrożenia. Co 
dokładnie upoważnia do przyjęcia takiego założenia? Konieczna jest zatem wszechstronna 
analiza wpływu z punktu widzenia ochrony danych na poziomie krajowym i europejskim. Czy 
uwzględniane są ewentualne problemy? Jakie są skutki z praktycznego punktu widzenia?

Kto powinien ponosić koszty tego programu?1 Kto sfinansuje krajowe bazy danych? Niektóre 
państwa członkowskie wystąpiły już o pomoc finansową. Czy program będzie finansowany z 
budżetu Wspólnoty czy przez państwa członkowskie? Czy synergia i harmonizacja zapisane w 
projekcie decyzji Rady nie są zagrożone  poprzez brak ostatecznych i niedwuznacznych metod? 
Jakie są powiązania z administracyjnymi i technicznymi mechanizmami umowy wykonawczej 
załączonej do konwencji z Prüm? 

                                               
1 Patrz art.  34 i 35 (środki wykonawcze i koszty). ibid. 
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Panel otwierający
w godz. 15.00 – 16.00

Stavros Lambrinidis (wiceprzewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) 

Fausto Correia (sprawozdawca, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych)
Prezentacja projektu sprawozdania w sprawie decyzji Rady dotyczącej zwiększania 
współpracy transgranicznej, szczególnie w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości 
transgranicznej (10 minut)

Günther Krause (niemiecka prezydencja Rady, przewodniczący komisji utworzonej na 
mocy art. 36)
Stanowiko prezydencji niemieckiej i aktualny stan spraw w Radzie (7-10 minut)

Denise Sorasio (dyrektor ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wymiaru Sprawiedliwości w 
Sprawach Karnych, Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości, Wolności i 
Bezpieczeństwa, Komisja Europejska) (do potwierdzenia)
Stanowisko Komisji i aktualny stan spraw (7-10 minut)

Dyskusja: 30 minut

Panel I:
w godz. 16.00 – 17.00

Implikacje w kontekście wdrażania
Zwiększona współpraca transgraniczna: aspekty techniczne i operacyjne 

W projekcie decyzji Rady przewidziano wzmocnienie współpracy transgranicznej poprzez 
utworzenie sieci krajowych baz danych w celu umożliwienia wymiany informacji między 
organami ścigania (np. DNA). Jak w rzeczywistości będą funkcjonowały te środki współpracy 
państw członkowskich? Czy większa współpraca przyniesie wymierne korzyści dla policji i 
organów ścigania? 

Reinhard Schmid (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Austrii, szef Biura ds. Identyfikacji 
Biometrycznej)
Procesy związane z wymianą DNA (7-10 minut)

Fabrizio Gandini (Ministerstwo Sprawiedliwości, Włochy) (do potwierdzenia) 
Współpraca policyjna: aspekty praktyczne z punktu widzenia władz (7-10 minut)

Pedro Pereira (Stałe Przedstawicielstwo Portugalii)
Konwencja i umowa wykonawcza (7-10 minut)
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Dyskusja: 30 minut
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Panel II:
w godz. 17.00 – 18.00

Środki wymiany i ochrony danych 
Związek konwencji z Prüm z ramową decyzją w sprawie ochrony danych

Projekt decyzji Rady przewiduje wymianę danych dotyczących DNA, danych 
daktyloskopijnych, danych rejestracyjnych pojazdów, a także osobowych i nieosobowych 
danych w przypadku zdarzeń transgranicznych na dużą skalę. Jakie są jej skutki w zakresie 
danych osobowych? Jak można zagwarantować równowagę między zwiększoną współpracą a 
ochroną prawa do prywatności? 

 Peter HUNSTINX, europejski inspektor ochrony danych
Czy na podstawie projekt decyzji Rady zapewnia odpowiednią ochronę danych? (7-10 minut)

Peter SCHAAR, niemiecki komisarz ochrony danych i przewodniczący grupy roboczej 
utworzonej na mocy art. 29
Czy na podstawie proponowanej decyzji Rady dane będą odpowiednio chronione? Spojrzenie 
z perspektywy krajowej. (7-10 minut)

Mestre Dulce Lopes (docent na Wydziale Prawa, Uniwersytet Coimbra, Portugalia)
Konwencja z Prüm i związki z instrumentami międzynarodowymi, wspólnotowymi i krajowymi 
(7-10 minut)

Dyskusja: 30 minut

Uwagi końcowe
w godz. 18.00 – 18.30

Denise Sorasio (dyrektor ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru Sprawiedliwości w 
sprawach karnych, Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości, Wolności i 
Bezpieczeństwa, Komisja Europejska) (do potwierdzenia) (10 minut)

Günther Krause (niemiecka prezydencja Rady, przewodniczący Komisji utworzonej na 
mocy art. 36) (10 minut)

Fausto Correia (sprawozdawca) (10 minut)
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ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE DOTYCZĄCE DEBATY

Prezentacje będą ograniczone do 10-15 minut (szczegóły w programie).
Posłowie będą zabierać głos w kolejności złożenia wniosków.
Mówcy, którzy chcieliby uzupełnić swoje wypowiedzi materiałami, mogą to zrobić, przedkładając z 
wyprzedzeniem odpowiednie dokumenty (najlepiej w języku angielskim lub francuskim) do sekretariatu  
(email: ip-libe@europarl.europa.eu). Dokumenty te zostaną rozdane podczas posiedzenia.

WAŻNA UWAGA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH WZIĘCIEM UDZIAŁU 
W PRZESŁUCHANIU

Seminarium to jest otwarte dla publiczności. Jednakże ze względów bezpieczeństwa uczestnicy, którzy nie 
posiadają wejściówki Parlamentu Europejskiego, muszą wcześniej uzyskać przepustkę. W tym celu należy 
zwrócić się do sekretariatu seminarium (ip-libe@europarl.europa.eu) do dnia 3 maja 2007 r. Należy podać 
imię i nazwisko, adres oraz datę urodzenia. Bez powyższych informacji Służby Ochrony nie będą mogły 
wydać przepustki.

Tłumaczenie symultaniczne będzie dostępne w następujących językach: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, 
PT, RO, SV, PL

Sekretariat seminarium Telefon Adres Adres poczty elektronicznej

Anita BULTENA
Administrator

+32.2.284.25.32

Parlament Europejski
Rue Wiertz, 60
RMD 01J024
B-1047 Bruksela

Hélène CALERS
Administrator +32.2.284.07.68

Parlament Europejski
Rue Wiertz, 60
RMD 01J048
B-1047 Bruksela

Olivera MANDIC
Asystent +32.2.283.24.65

Parlament Europejski
Rue Wiertz
RMD 1J022
1047 Bruksela

Anne DE CONINCK
Asystent +32.2.284.21.79

Parlament Europejski
Rue Wiertz
RMD 1J026
1047 Bruksela

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
Asystent +32.2.284.20.94

Parlament Europejski
Rue Wiertz
RMD 1J002
1047 Bruksela


