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Há menos de um ano (22 de Junho de 2006), a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos
Assuntos Internos acolheu um seminário público sobre a Convenção de Prüm, com a participação de 
Parlamentos nacionais dos Estados-Membros, representantes das instituições europeias e das 
autoridades nacionais e europeias de protecção de dados. À época, não era previsível que a 
transposição de determinadas disposições da Convenção de Prüm no âmbito da ordem jurídica da 
União Europeia se tornasse realidade menos de um ano mais tarde. Contudo, a situação mudou,
quando a Presidência alemã considerou prioritária a integração de determinadas medidas do 
Tratado de Prüm na estrutura jurídica comunitária.

Sete Estados-Membros da UE assinaram, em 27 de Maio de 2005, o Tratado de Prüm, com o 
objectivo de aprofundar a cooperação transfronteiras, em particular, no domínio da luta contra o 
terrorismo, a criminalidade transfronteiras e a migração ilegal1, que entrou em vigor na Áustria e 
em Espanha em 1 de Novembro de 2006 e, na Alemanha, em 23 de Novembro do mesmo ano. O 
Tratado foi ratificado na Bélgica e no Luxemburgo, países onde deve entrar em vigor no início 
de Maio. Outros oito Estados-Membros declaram formalmente a sua intenção de aderir ao 
Tratado2. O Tratado prevê a cooperação transfronteiriça através do intercâmbio de informações 
sobre perfis de ADN, impressões digitais, registo de veículos e dados pessoais e não pessoais 
relacionados com a cooperação policial transfronteiriça entre as partes contratantes.

O Tratado de Prüm é um tratado de Direito internacional e, embora tenha sido adoptado fora do 
âmbito comunitário, está estreitamente relacionado com a UE no que diz respeito ao seu 
conteúdo. A iniciativa alemã no sentido de integrar o Tratado de Prüm na ordem jurídica 
comunitária foi vivamente apoiada numa reunião informal do Conselho “Justiça e Assuntos 
Internos” realizada em Dresden, em 15-16 de Janeiro de 2007, tendo sido alcançado um acordo, 
no Conselho “Justiça e Assuntos Internos” de 15 de Fevereiro de 2007, quanto à transposição de 
partes essenciais do Tratado de Prüm por intermédio de uma decisão no âmbito do terceiro pilar3. 
Originalmente, a iniciativa Prüm incluía muitas disposições que tocam competências do primeiro 
pilar e que, por conseguinte, foram omitidas na decisão do Conselho.

A decisão Prüm tem por objectivo intensificar e acelerar o intercâmbio de informações entre as 
autoridades que têm a seu cargo a aplicação da Lei, mediante a possibilidade de comparar um 
perfil de ADN individual com perfis existentes em bases de dados informatizadas nos 
Estados-Membros. Através de pontos de contactos nacionais (a criar), poderão ser estabelecidas 
associações entre dados pessoais, que serão utilizadas na luta contra o terrorismo. Podem 
igualmente ser trocados dados sobre impressões digitais, bem como dados de registo de veículos. 
Determinadas medidas tiveram de ser excluídas por se inscreverem no primeiro pilar, por 
suscitarem muita controvérsia e por se revestirem de um carácter demasiado polémico 
(nomeadamente, a perseguição transfronteiriça).

O princípio da “disponibilidade”, incluído no Programa da Haia acordado em Novembro de 
2004, estipula que “(…) o intercâmbio dessas informações deverá passar a reger-se pelas 
condições (...) relativas à aplicação do princípio da disponibilidade (…)”, de modo a que um 
funcionário responsável pela aplicação da lei de um Estado-Membro que necessite de 

                                               
1 As sete partes contratantes iniciais foram a Bélgica, a Alemanha, a Espanha, a França, o Luxemburgo, os Países 
Baixos e a Áustria.
2 Finlândia, Itália, Portugal, Eslovénia, Suécia, Roménia, Bulgária e Grécia. O Parlamento finlandês 
(“Eduskunta”) ratificou o Tratado de Prüm, que entrará em vigor em 17 de Junho de 2007.
3 Comunicado de imprensa: 2781.ª reunião do Conselho “Justiça e Assuntos Internos”. Bruxelas, 15 de Fevereiro 
de 2007, 5922/07.
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determinadas informações para poder cumprir as suas obrigações as possa obter de outro 
Estado-Membro1. Apesar de a Comissão ter apresentado uma proposta de decisão-quadro sobre o 
princípio da disponibilidade em Outubro de 2005, até ao presente este dossier não registou 
quaisquer progressos. Quais são as implicações para a decisão-quadro sobre o princípio da 
disponibilidade da incorporação de determinadas medidas relacionadas com o Tratado de Prüm 
na ordem jurídica comunitária?

Questões importantes
Algumas questões merecem ser discutidas e analisadas, no intuito de avaliar o impacto de tais 
medidas nos cidadãos da UE, bem como no espaço de liberdade, de segurança e de justiça. 
Podem as exigências de uma cooperação policial operacional e eficaz na luta contra as principais 
ameaças que se colocam aos fundamentos da UE harmonizar-se com a protecção dos direitos 
fundamentais?

Para começar, a proposta no Conselho no sentido de incorporar parte do Tratado de Prüm na 
ordem jurídica comunitária irá, contrariamente ao sistema Prüm original, criar um sistema que 
comporta dois enquadramentos. De que forma irá esta situação afectar a capacidade operacional 
dos Estados-Membros em matéria de cooperação policial na luta contra o terrorismo e a 
criminalidade transfronteiras? O Tratado Internacional de Prüm previa a sua incorporação na 
ordem jurídica comunitária três anos após a data da entrada em vigor2. Na realidade, a proposta 
surgiu apenas alguns meses após a entrada em vigor do acordo. Nestas circunstâncias, não houve 
possibilidade de proceder a uma avaliação de impacto, posição já reiterada por Deputados ao 
Parlamento Europeu e pela Autoridade Europeia para a Protecção de Dados. Outra questão 
imperativa prende-se com a pressa do parecer do PE e com o controlo limitado de que o PE 
dispõe no âmbito do processo de consulta. Quais as implicações da falta de controlo parlamentar 
e democrático? Esta questão já suscitou apreensão aquando da negociação e adopção do Tratado 
Internacional de Prüm: os Parlamentos nacionais intervieram, unicamente, na fase de ratificação3

e o Parlamento Europeu não interveio de todo. Um outro elemento de preocupação consiste na 
protecção de dados: são as disposições aplicáveis em matéria de protecção de dados adequadas, 
atendendo ao carácter expansivo e invasivo das medidas propostas na proposta de decisão do 
Conselho?

A fim de avaliar o impacto na UE e nos seus Estados-Membros, as discussões centrar-se-ão nos 
principais elementos do projecto de decisão do Conselho. A decisão estabelece a obrigação 
juridicamente vinculativa da criação de bases de dados nacionais em todos os 
Estados-Membros4. Estão os Estados-Membros tecnologicamente preparados para respeitar este 
princípio? Disporão todos os Estados-Membros de bases de dados de ADN nacionais? Caso 
contrário, quais são esses países? No que respeita ao controlo do acesso aos dados, há situações 
em que os dados podem ser transmitidos em caso de presunção de risco. Que garante, 

                                               
1 Conclusões da Presidência. Bruxelas, 4-5 de Novembro de 2004. Anexo 1. 14292/1/04 REV 1.
2 N.º 4 do artigo 1.º. Conselho União Europeia. Convenção Prüm. Bruxelas, 7 de Julho de 2005. 10900/05.
3 Tal como as autoridades nacionais de protecção de dados: por exemplo, a francesa CNIL (“Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés” – Comissão Nacional da Informática e das Liberdades) apenas teve a 
possibilidade de formular reservas ou emitir uma declaração a anexar aos documentos de ratificação:
Recomendação da CNL nº 2006-220, de 28 de Setembro de 2006.
4 N.º 1 do artigo 2.º: “Os Estados-Membros criam e a mantêm ficheiros nacionais de análise de ADN para efeitos 
de investigação de infracções penais. (...)” Conselho da União Europeia. Decisão 2007/…/JAI do Conselho 
relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o 
terrorismo e da criminalidade transfronteiras. Bruxelas, 6 de Março de 2007, 6566/1/07.
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explicitamente, a presunção de risco? Impõe-se, pois, uma análise exaustiva do impacto na 
perspectiva da protecção dos dados, tanto a nível nacional, como europeu. Que problemas 
poderão surgir? Quais são as implicações práticas?

Quem suportará os custos deste programa1? Quem financiará as bases de dados nacionais? 
Alguns Estados-Membros já requereram assistência financeira. Será financiada pelo orçamento 
da União Europeia ou pelos Estados-Membros? Não estarão a sinergia e a harmonização das 
medidas previstas na proposta de decisão do Conselho em risco na ausência de métodos 
rigorosos e inequívocos? Qual é a relação com os mecanismos administrativo e técnico do 
Acordo de Aplicação da Convenção de Prüm?

                                               
1 Ver artigos 34.º e 35.º (“Medidas de execução” e “Custos”, respectivamente), ibid. 
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Painel de abertura
15h00 – 16h00

Stavros Lambrinidis (Vice-Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos) 

Fausto Correia (relator, Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos) 
Apresentação do projecto de relatório sobre a decisão do Conselho relativa ao 
aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o 
terrorismo e da criminalidade transfronteiras (10 minutos)

Günther Krause (Presidência alemã do Conselho, Presidente do Comité do artigo 36.º)
A perspectiva da Presidência alemã e a situação actual no Conselho (7-10 minutos)

Denise Sorasio (Directora na Direcção de Segurança Interna e Justiça Penal da 
Direcção-Geral Justiça, Liberdade e Segurança da Comissão Europeia) (a confirmar)
A perspectiva da Comissão e a situação actual (7-10 minutos)

Debate: 30 minutos

Painel I
16h00 – 17h00

Implicações na perspectiva da aplicação
Aprofundamento da cooperação transfronteiras: aspectos técnicos e operacionais

A proposta de decisão do Conselho prevê o reforço da cooperação transfronteiras através da 
criação de uma rede de bases de dados nacionais que permita o intercâmbio de informações 
entre autoridades responsáveis pela aplicação da Lei (ou seja, ADN). Como funcionarão, em 
concreto, estas medidas de cooperação entre Estados-Membros? Trará o aprofundamento da 
cooperação benefícios tangíveis para as autoridades policiais e de aplicação da lei?

Reinhard Schmid (Ministério Federal Austríaco do Interior, Chefe do Gabinete de 
Identificação Biométrica)
Processos relacionados com o intercâmbio de ADN (7-10 minutos)

Fabrizio Gandini (Ministério da Justiça, Itália) (a confirmar) 
Cooperação policial: questões práticas para as autoridades (7-10 minutos)

Pedro Pereira (Representação Permanente de Portugal)
A Convenção e o seu Acordo de Aplicação (7-10 minutos)

Debate: 30 minutos
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Painel II
17h00 – 18h00

Intercâmbio de dados e medidas de protecção dos dados
Relação da Convenção de Prüm com a decisão-quadro relativa à protecção de dados

O projecto de decisão do Conselho prevê o intercâmbio de informações sobre perfis de ADN, 
impressões digitais, registo de veículos e dados pessoais e não pessoais em caso de eventos 
transfronteiras que reúnam um número muito elevado de pessoas. Quais são as implicações 
destas normas ao nível da protecção dos dados? De que forma poderá ser garantido um certo 
equilíbrio entre o aprofundamento da cooperação e a protecção do direito à privacidade?

Peter Hustinx (Autoridade Europeia para a Protecção de Dados)
Estarão os dados devidamente protegidos nos termos da proposta de Decisão do Conselho? 
(7-10 minutos)

Peter Schaar (Presidente do Grupo de Trabalho do artigo 29.º, Comissário alemão federal 
para a protecção de dados)
Estarão os dados devidamente protegidos nos termos da proposta de Decisão do Conselho? –
Uma perspectiva nacional (7-10 minutos)

Dulce Lopes (Assistente na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal)
Prüm e as suas relações com os instrumentos internacionais, comunitários e nacionais (7-10 
minutos)

Debate: 30 minutos

Observações finais 
18h00 – 18h30

Denise Sorasio (Directora na Direcção de Segurança Interna e Justiça Penal da 
Direcção-Geral Justiça, Liberdade e Segurança da Comissão Europeia), a confirmar, 10 
minutos

Günther Krause (Presidência alemã do Conselho, Presidente do Comité de Coordenação,
artigo 36.º), 10 minutos

Fausto Correia (relator), 10 minutos
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ANEXO

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA O DEBATE

As alocuções não poderão exceder 10 minutos (ver o programa para mais pormenores).
Será dada a palavra aos Deputados pela ordem de recepção dos pedidos.
Os oradores que pretendam complementar as suas intervenções poderão fazê-lo por escrito, mediante 
apresentação prévia de um documento (de preferência, em inglês ou em francês) ao Secretariado (endereço 
electrónico: ip-libe@europarl.europa.eu) O documento em causa será distribuído durante a reunião.

NOTA IMPORTANTE À ATENÇÃO DAS PESSOAS INTERESSADAS EM ASSISTIR À 
AUDIÇÃO

Este Seminário é público. Contudo, por razões de segurança, os participantes que não dispõem de um cartão 
de acesso ao Parlamento Europeu devem obter previamente um título de acesso. As pessoas que pretendam 
obter um título de acesso devem contactar o Secretariado do Seminário (ip-libe@europarl.europa.eu) até ao 
dia 3 de Maio de 2007.Os requerentes devem indicar o nome completo, o endereço e a data de nascimento. 
Na ausência destas informações, o Serviço de Segurança não emitirá títulos de acesso.

Haverá interpretação simultânea nas seguintes línguas: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV, PL

Secretariado do 
Seminário

Telefone Endereço Endereço electrónico

Anita BULTENA
Administradora

+32.2.284.25.32

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 01J024
B-1047 Brussels

Hélène CALERS
Administradora +32.2.284.07.68

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 01J048
B-1047 Brussels

Olivera MANDIC
Assistente +32.2.283.24.65

European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J022
1047 Brussels

Anne DE CONINCK
Assistente +32.2.284.21.79

European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J026
1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
Assistente +32.2.284.20.94

European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J002
1047 Brussels


