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Cu mai puţin de un an în urmă (22 iunie 2006), Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne a găzduit un seminar public privind Convenţia de la Prüm, cu participarea Parlamentelor 
Naţionale ale statelor membre, reprezentanţilor instituţiilor europene şi naţionale şi autorităţilor 
naţionale şi europene de protecţie a datelor. La momentul respectiv, nu se aştepta ca transpunerea 
unor anumite măsuri luate la Prüm în cadrul Uniunii Europene să devină o realitate pregnantă 
în mai puţin de un an. Dar situaţia s-a schimbat în momentul în care prioritatea Preşedinţiei 
germane a devenit integrarea anumitor măsuri din Tratatul de la Prüm în structura juridică a UE.

Şapte state membre UE au semnat Tratatul de la Prüm la 27 mai 2005, pentru a promova 
cooperarea transfrontalieră, în special în lupta împotriva terorismului, criminalităţii 
transfrontaliere şi migraţiei ilegale1, care a intrat în vigoare în Austria şi Spania la 1 noiembrie 
2006 şi în Germania la 23 noiembrie 2006. A fost ratificat şi în Belgia şi Luxemburg, unde 
trebuie să intre în vigoare până la începutul lunii mai. Alte opt state membre şi-au declarat în 
mod formal intenţia de a adera la tratat.2 Tratatul furnizează cooperare transfrontalieră prin 
intermediul schimbului de informaţii privind date ADN, amprente, înmatricularea vehiculelor şi 
date personale şi non-personale referitoare la cooperarea poliţienească transfrontalieră între 
părţile contractante.

Tratatul de la Prüm este un tratat de drept internaţional şi, deşi a fost adoptat în afara cadrului 
UE, are strânse legături cu UE din perspectiva conţinutului. Iniţiativa germană de a integra 
Tratatul de la Prüm în cadrul juridic al UE a fost întâmpinată cu entuziasm în timpul unei şedinţe 
informale a Consiliului JHA, care a avut loc la Dresden pe 15-16 ianuarie 2007, unde s-a ajuns la 
un acord privind transpunerea „elementelor esenţiale” de la Prüm prin intermediul unei Decizii a 
celui de-al treilea pilon, la Consiliul JHA din 15 februarie 2007.3 Iniţiativa originală de la Prüm 
includea multe prevederi care fac referire la competenţele primului pilon şi prin urmare au fost 
omise din Decizia Consiliului.

Scopul Deciziei de la Prüm este de a intensifica şi accelera schimbul de informaţii între 
autorităţile de aplicare a legii. Acest lucru se obţine prin asigurarea posibilităţii de comparare a 
unui profil individual de ADN cu profilurile regăsite în bazele de date automate ale statelor 
membre. Se pot realiza legături între aceste date personale prin intermediul unor puncte naţionale 
de contact (care urmează a fi stabilite) şi care vor fi folosite în lupta împotriva terorismului. De 
asemenea, se pot realiza schimburi de date privind amprentele şi înmatricularea autovehiculelor. 
S-a impus excluderea anumitor măsuri care cad sub influenţa primului pilon, fiind discutabile şi 
separatoare (de exemplu, urmărirea transfrontalieră).

Principiul de „disponibilitate”, inclus în programul de la Haga convenit în noiembrie 2004, 
stipula că „..schimbul de informaţii trebuie să fie guvernat de condiţiile ... stabilite în cadrul 
principiului de disponibilitate..." pentru a permite unui ofiţer la legii dintr-un stat membru, care 
solicită informaţii pentru a-şi desfăşura activitatea, să obţină informaţii din alt stat membru..4 În 
timp ce Comisia a prezentat un proiect de decizie-cadru privind principiul de disponibilitate în 

  
1 Cele şapte părţi contractante iniţiale includ: Belgia, Germania, Spania, Franţa, Luxemburg, Ţările de Jos şi 
Austria.
2 Finlanda, Italia, Portugalia, Slovenia, Suedia, România, Bulgaria şi Grecia. Parlamentul finlandez (Eduskunta) 
a ratificat Tratatul de la Prüm şi va intra în vigoare la 17 iunie 2007.
3 Comunicat de presă. Şedinţa Consiliului 2781 - Justiţie şi Afaceri Interne. Bruxelles, 15 februarie 2007. 
5922/07.
4 Concluziile Preşedinţiei. Bruxelles, 4-5 noiembrie 2004. Anexa 1. 14292/1/04 REV 1.
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octombrie 2005; cu toate acestea, până la această dată, nu s-au făcut progrese în ceea ce priveşte 
acest dosar. Care sunt implicaţiile deciziei-cadru asupra principiului de disponibilitate, cu 
incorporarea anumitor măsuri de la Prüm în cadrul UE?

Situaţii/ întrebări excepţionale:
Există un număr de situaţii care trebuie dezbătute şi analizate pentru a evalua impactul acestor 
măsuri asupra cetăţenilor UE, cât şi impactul asupra Spaţiului de libertate, securitate şi justiţie. 
Cererile cooperării poliţieneşti operaţionale şi eficiente în lupa împotriva principalelor 
ameninţări asupra fundamentelor UE se pot compensa prin protecţia drepturilor fundamentale? 

Pentru început, propunerea Consiliului de a incorpora părţile Tratatului de la Prüm în legislaţia 
UE, spre deosebire de sistemul iniţial de la Prüm, va crea un sistem care include două cadre. În 
ce mod va afecta acest lucru capacitatea operaţională a statelor membre în domeniul cooperării 
poliţieneşti în lupta împotriva terorismului şi criminalităţii transfrontaliere? Tratatul Internaţional 
de la Prüm prevedea incorporarea acestuia în cadrul juridic al UE la trei ani după intrarea în 
vigoare.1 De fapt, propunerea a fost înaintată la numai câteva luni după intrarea în vigoare a 
acordului.  Prin urmare, nu a existat posibilitatea efectuării unui studiu de impact, opinie 
menţionată anterior de membrii Parlamentului European şi de Autoritatea Europeană pentru 
Protecţia Datelor (EDPS). O altă problemă urgentă face referire la avizul accelerat al 
Parlamentului European şi la omisiunea restricţionată acordată PE în temeiul procedurii de 
consultare. Care sunt implicaţiile referitoare la omisiunea parlamentară şi democratică?  Această 
situaţie a avut o importanţă deosebită atunci când a fost negociat şi adoptat Tratatul internaţional 
de la Prüm: parlamentele naţionale au fost implicate numai în stadiul de ratificare2, în timp ce 
Parlamentul European nu a fost implicat. Un alt element de importanţă deosebită face referire la 
protecţia datelor:  sunt adecvate dispoziţiile referitoare la protecţia datelor, din moment ce 
măsurile propuse în cadrul propunerii de decizie a Consiliului sunt expansive şi invazive? 

Pentru a evalua impactul asupra UE şi statelor membre, discuţiile se vor concentra asupra 
elementelor cheie ale propunerii de decizie a Consiliului. Aceasta stabileşte o obligaţia juridică 
de a crea baze de date naţionale de ADN în statele membre.3 Au statele membre capacitatea 
tehnologică de a adera la un astfel de principiu? Deţin toate statele membre baze de date ADN? 
În cazul în care răspunsul este negativ, care sunt aceste ţări? În ceea ce priveşte controlului 
accesului la date, sunt cazuri în care datele ar putea fi transmise în cazul riscurilor potenţialele. 
Ce garantează în mod explicit un risc potenţial? Prin urmare, este necesar un studiu de impact 
cuprinzător din punctul de vedere al protecţiei datelor, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 
Se prevede apariţia unor probleme? Care sunt implicaţiile din punct de vedere practic? 

Cine va suporta costul acestui program?4 Cine va finanţa bazele de date naţionale? Anumite state 
membre au solicitat deja sprijin financiar. Acesta va fi finanţat de bugetul comunitar sau de 

  
1 Articolul 1(4). Consiliul Uniunii Europene. Convenţia de la Prüm. Bruxelles, 7 iulie 2005. 10900/05. 
2 Inclusiv autorităţile naţionale de protecţie a datelor: De exemplu, CNIL franceză (Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés) a avut posibilitatea de a-şi exprima rezervele sau de a da o declaraţie care să fie 
anexată documentelor ratificate: Recomandarea CNIL nr. 2006-220, 28 septembrie 2006.
3 Articolul 2(1) „Statele membre deschid şi păstrează dosare de analiză ADN naţionale pentru investigarea 
faptelor penale...” Consiliul Uniunii Europene.  Decizia Consiliului 2007/.../JHA privind creşterea cooperării 
transfrontaliere, în special în combaterea terorismului şi criminalităţii transfrontaliere. Bruxelles, 6 martie 2007. . 
6566/1/07.
4 A se vedea art. 34 şi 35 (Punerea în aplicarea a măsurilor şi costurilor). ibid. 
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statele membre? Sinergia şi armonizarea măsurilor conţinute în proiectul de decizie al 
Consiliului sunt în pericol fără luarea de măsuri definitive şi clare? Care este relaţia dintre 
mecanismelor administrative şi tehnice ale Acordului de punere în aplicare şi Convenţia de la 
Prüm? 

Comisia de deschidere
15.00 – 16.00

Stavros Lambrinidis (Vicepreşedinte al Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne) 

Fausto Correia (Raportor, Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne) 
Prezentarea proiectului de raport cu privire la Decizia Consiliului privind creşterea 
cooperării transfrontaliere, în special în combaterea terorismului şi criminalităţii 
transfrontaliere (10 minute)

Günther Krause (Preşedinţia Germană a Consiliului, Preşedintele Comisiei pentru articolul 
36)
Părerea Preşedinţiei germane şi progresul actual din cadrul Consiliului (7-10 minute)

Denise Sorasio (Director pentru Securitate Internă şi Justiţie Penală, Direcţia Generală 
Justiţie, Libertate şi Securitate, Comisia Europeană) (urmează a se confirma)
Opinia Comisiei şi progresul actual (7-10 minute)

Discuţii: 30 minute

Comisia I
16.00 – 17.00

Implicaţiile din perspectiva punerii în aplicare
Intensificarea cooperării transfrontaliere: aspecte tehnice şi operaţionale

Proiectul de decizie a Comisiei prevede consolidarea cooperării transfrontaliere prin crearea 
unei reţele de baze de date naţionale pentru a permite schimbul de informaţii între autorităţile 
de aplicare a legii (de exemplu, ADN). Cum vor funcţiona aceste măsuri de cooperare între 
statele membre în termeni reali? Cooperarea consolidată va conferi beneficii tangibile poliţiei 
şi autorităţilor de aplicare a legii?

Reinhard Schmid (Ministerul Federal Austriac de Afaceri Interne, Preşedintele Biroului 
pentru Identificare Biometrică)
Procesele referitoare la schimbul de ADN (7-10 minute) 

Fabrizio Gandini (Ministerul de Justiţie, Italia) (urmează a se confirma) 
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Cooperare poliţienească: Probleme practice ale autorităţilor (7-10 minute)

Pedro Pereira (Reprezentanţa Portugheză Permanentă)
Convenţia şi acordul de punere în aplicare (7-10 minute)

Discuţii: 30 minute
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Comisia II
17.00 – 18.00.

Schimbul de date şi măsuri de protecţie a datelor
Relaţia dintre Tratatul de la Prüm şi Decizia-cadru privind protecţia datelor

Proiectul de decizie a Comisiei prevede schimbul de date ADN, amprente, înmatricularea 
vehiculelor şi date personale şi non-personale pentru evenimente transfrontaliere de masă. 
Care sunt implicaţiile pentru protecţia datelor? Cum se poate garanta căutarea unui echilibru 
între cooperarea sporită şi protecţia drepturilor de confidenţialitate? 

Peter Hustinx (Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor)
Datele sunt protejate în mod corespunzător, în conformitate cu termenii deciziei propuse a 
Consiliului? (7-10 minute)

Peter Schaar (Preşedintele Grupului de lucru pentru articolul 29, Comisar Federal German 
pentru Protecţia Datelor)
Datele sunt protejate în mod corespunzător, în conformitate cu termenii deciziei propuse a 
Consiliului, printr-o perspectivă naţională? (7-10 minute)

Mestre Dulce Lopes (Profesor asistent al Facultăţii de Drept, Universitatea din Coimbra, 
Portugalia) 
Tratatul de la Prüm şi legătura sa cu instrumentele internaţionale, comunitare şi naţionale
(7-10 minute) 

Discuţii: 30 minute

Observaţii finale 
18.00 – 18.30

Denise Sorasio (Director pentru securitate internă şi justiţie penală, Direcţia Generală Justiţie, 
Libertate şi Securitate, Comisia Europeană) (urmează a se confirma) (10 minute)

Günther Krause (Preşedinţia Germană a Consiliului, Preşedintele Comisiei pentru articolul 
36) (10 minute)

Fausto Correia (Raportor) (10 minute)
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ANEXĂ

ORIENTĂRI PRACTICE REFERITOARE LA DEZBATERE

Prezentările se vor limita la 10 minute (pentru detalii, a se vedea programul).
Membrii vor lua cuvântul în ordinea primirii solicitărilor.
Cei care doresc să îşi completeze discursurile pot face acest lucru în scris prin depunerea în prealabil a 
documentelor (de preferinţă în engleză sau franceză) la secretariat (e-mail: ip-libe@europarl.europa.eu). 
Aceste documente vor fi distribuite în timpul şedinţei.

AVIZ IMPORTANT PENTRU CEI CARE DORESC SĂ ASISTE LA ŞEDINŢĂ

Acest seminar este deschis publicului. Cu toate acestea, din motive de securitate, participanţii care nu au 
ecuson de acces în Parlamentul European trebuie să obţină un permis în prealabil. Cei care doresc să obţină 
un asemenea permis trebuie să contacteze secretariatul seminarului (ip-libe@europarl.europa.eu) înainte 
de 3 mai 2007. Este esenţial să ne puneţi la dispoziţie numele dumneavoastră complet, adresa şi data 
naşterii. Fără aceste informaţii, Serviciul de Securitate nu va furniza permise de intrare.

Se va asigura interpretariat simultan în următoarele limbi: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV, 
PL

Secretariatul seminarului Telefon Adresă E-mail

Anita BULTENA
Administrator

+32.2.284.25.32

Parlamentul 
European
Rue Wiertz 60
RMD 01J024
B-1047 Bruxelles

Hélène CALERS
Administrator +32.2.284.07.68

Parlamentul 
European
Rue Wiertz 60
RMD 01J048
B-1047 Bruxelles

Olivera MANDIC
Asistent +32.2.283.24.65

Parlamentul 
European 
Rue Wiertz 
RMD 1J022
1047 Bruxelles

Anne DE CONINCK
Asistent +32.2.284.21.79

Parlamentul 
European 
Rue Wiertz 
RMD 1J026
1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.europa.eu
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Eva PICKMANN
Asistent +32.2.284.20.94

Parlamentul 
European 
Rue Wiertz 
RMD 1J002
1047 Bruxelles


