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Pred menej než rokom (22. júna 2006) Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
usporiadal verejný seminár o Dohovore z Prüm za účasti vnútroštátnych parlamentov členských 
štátov, predstaviteľov európskych inštitúcií a vnútroštátnych a európskych orgánov na ochranu 
údajov. V tom čase sa nedalo predpokladať, že sa transpozícia určitých opatrení z Prüm do rámca 
Európskej únie stane realitou za menej než jeden rok. Ale situácia sa zmenila, keď nemecké 
predsedníctvo urobilo z integrácie určitých opatrení zo zmluvy z Prüm do právnej štruktúry EÚ 
prioritu.

Sedem členských štátov podpísalo dňa 27. marca 2005  Zmluvu z Prüm s cieľom podporovať 
cezhraničnú spoluprácu, hlavne v oblasti boja proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a 
nelegálnej migrácie1, ktorá nadobudla účinnosť v Rakúsku a Španielsku 1. novembra 2006 a v 
Nemecku 23. novembra 2006. Bola ratifikovaná v Belgicku a Luxembursku, kde nadobudne 
účinnosť začiatkom mája. Osem ďalších členských štátov formálne oznámilo svoj zámer pristúpiť k 
zmluve.2 Zmluva stanovuje cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom výmeny informácií o 
údajoch DNA, odtlačkoch prstov, registrácii vozidiel a osobných aj neosobných údajov 
súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou medzi zmluvnými stranami.

Zmluva z Prüm je zmluvou medzinárodného práva a napriek tomu, že bola prijatá mimo rámca 
EÚ, z perspektívy obsahu sa úzko vzťahuje na EÚ. Nemecká iniciatíva začleniť Zmluvu z Prüm 
do právneho rámca EÚ sa stretla so širokou podporou počas zasadnutia Rady JHA v Drážďanoch 
15. – 16. januára 2007 a na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti 15. februára 
2007 bola dosiahnutá dohoda. 3 Pôvodná iniciatíva z Prüm obsahovala mnoho ustanovení, ktoré 
sa týkajú právomocí prvého piliera, preto boli z rozhodnutia Rady vypustené.

Cieľom rozhodnutia z Prüm je zintenzívniť a zrýchliť výmenu informácií medzi orgánmi na 
presadzovanie práva. Má sa to dosiahnuť poskytnutím možnosti porovnávania profilov DNA 
jednotlivcov s profilmi, ktoré možno nájsť v automatizovaných databázach v členských 
štátoch. Bude možné prepojiť tieto osobné údaje v národných kontaktných bodoch (ktoré 
budú zriadené) a použiť ich v boji proti terorizmu. Môžu sa vymieňať údaje o odtlačkoch 
prstov aj údaje o registrácii vozidiel. Isté opatrenia boli násilne vylúčené, buď spadajú pod 
prvý pilier a ukázali sa ako sporné a rozvratné (napr. ustanovenie o cezhraničnom stíhaní). 

Zásada dostupnosti, ktorá je zahrnutá v Haagskom programe odsúhlasenom v novembri 2004 
stanovuje, že ...výmena informácií by mala byť riadená podmienkami ...určenými zásadou 
dostupnosti..., aby mohol právny úradník v jednom členskom štáte získavať informácie súvisiace 
s výkonom svojich povinností od iného členského štátu.4 Aj keď Komisia predniesla návrh 
rámcovej smernice o zásade dostupnosti v októbri 2005, dodnes však nebol v tejto záležitosti 
zaznamenaný pokrok. Aké sú dôsledky rámcového rozhodnutia na zásadu dostupnosti, so 
                                               
1 Sedem pôvodných zmluvných strán zahŕňa: Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Luxembursko, 
Holandsko a Rakúsko.
2 Fínsko, Taliansko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko. Fínsky parlament 
(Eduskunta) ratifikoval Prüm a nadobudne účinnosť 17. júna 2007.
3 Tlačové vyhlásenie. 2781. zasadnutie Rady – Spravodlivosť a vnútorné veci. Brusel, 15. februára 2007. 
5922/07.
4 Závery predsedníctva. Brusel, 4. –5. novembra 2004. Príloha 1. 14292/1/04 REV 1.
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začlenením určitých opatrení z Prüm do rámcovej smernice EÚ? 

Otvorené záležitosti/ otázky:
Existuje mnoho oblastí, ktoré by sa mali prerokovať a analyzovať, aby bolo možné posúdiť 
vplyv takýchto opatrení na občanov EÚ a vplyv na oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. 
Môžu sa požiadavky na výkon a účinnú policajnú spoluprácu v boji proti hlavným hrozbám 
vyrovnať ochrane základných práv? 

Na úvod sa návrhom Rady začleniť časti Zmluvy z Prüm do legislatívy EÚ oproti pôvodnému 
systému z Prüm vytvorí systém, kde budú namieste dva rámce. Ako to ovplyvní operačnú 
kapacitu členských štátov v oblasti policajnej spolupráce v boji proti terorizmu a cezhraničnej 
trestnej činnosti? Medzinárodná Zmluva z Prüm predpokladala svoje začlenenie do právneho 
rámca EÚ do troch rokov po tom, ako nadobudne účinnosť. 1 Návrh skutočne vzišiel len 
niekoľko mesiacov po tom, ako dohoda nadobudla účinnosť. Preto sa nenaskytla príležitosť na 
to, aby sa uskutočnilo hodnotenie vplyvu, čo je názor, ktorý opakovali členovia Európskeho 
parlamentu a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. (EDPS). Ďalšia požiadavka sa týka 
rýchleho názoru EP a obmedzujúceho dozoru, ktorý zaručuje EP konzultačný proces. Aké sú 
dôsledky týkajúce sa nedostatku parlamentného a demokratického dohľadu? Táto oblasť už bola 
predmetom záujmu pri rokovaní a schválení Zmluvy z Prüm: vnútroštátne parlamenty sa 
podieľali v štádiu ratifikácie2 a Európsky parlament sa nepodieľal. Ďalší predmet záujmu sa týka 
ochrany údajov: sú ustanovenia na ochranu údajov primerané ako expanzívne a evazívne 
opatrenia v návrhu rozhodnutia Rady? 

S cieľom posúdiť vplyv na EÚ a jej členské štáty by sa diskusia mala zamerať na základné prvky 
návrhu rozhodnutia Rady. Návrh stanovuje právne záväznú povinnosť vytvoriť národné databázy 
DNA vo všetkých členských štátoch.3 Sú členské štáty technologicky schopné riadiť sa takouto 
zásadou? Majú vôbec všetky členské štáty databázy DNA? Ak nie, ktoré krajiny ju nemajú? Čo 
sa týka kontroly prístupu k údajom, existujú prípady, v ktorých sa údaje môžu prenášať v prípade 
predpokladaného rizika. Čo presne zaručí predpokladané riziko? Je potrebná komplexná analýza 
vplyvu o ochrane údajov na vnútroštátnej a európskej úrovni. Dajú sa predpokladať možné 
problémy? Aké sú dôsledky z praktického hľadiska?

Kto ponesie náklady na tento program?4 Kto bude financovať vnútroštátne databázy? Niektoré 
členské štáty už požadujú finančnú pomoc. Bude financovaný z rozpočtu Spoločenstva alebo 
členskými štátmi? Nie sú synergia a harmonizácia opatrení v návrhu rozhodnutia Rady bez 
konečných a nejednoznačných metód rizikom? Aký je vzťah so správnymi a technickými 
mechanizmami realizačnej dohody k Dohovoru z Prüm? 
                                               
1 Článok 1 ods.4. Rada Európskej únie. Dohovor z Prüm. Brusel, 7. júla 2005. 10900/05. 
2 Ako aj vnútroštátne orgány na ochranu údajov: napríklad francúzska CNIL (Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés) mala možnosť len vyjadriť pochybnosti alebo urobiť vyhlásenie ako prílohu k 
ratifikovaným dokumentom: odporúčanie CNIL č.° 2006-220, 28. septembra 2006.
3 Článok 2 ods.1 Členské štáty otvárajú a uchovávajú vnútroštátne analýzy DNA na vyšetrovanie trestných 
činov... Rada Európskej únie.  Rozhodnutie Rady 2007/.../SVV o urýchlení cezhraničnej spolupráce najmä v boji 
proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, Brusel, 6. marca 2007. 6566/1/07.
4 Pozri články. 34 a 35 (Realizačné opatrenia a ich náklady). Tamtiež. 
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Úvodný panel
15.00 h. – 16.00 h.

Pán Stavros Lambrinidis (podpredseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci) 

Pán Fausto Correia (spravodajca, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci) 
Prednesenie návrhu správy o rozhodnutí Rady o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, 
najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (10 min.)

Pán Günther Krause (nemecké predsedníctvo Rady, predseda výboru článok 36)
Pohľad nemeckého predsedníctva a súčasná situácia v Rade (7 – 10 min.)

Pani Denise Sorasio (riaditeľka pre Vnútornú bezpečnosť a trestné právo, Generálne 
riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, Európska komisia) (bude potvrdené)
Názor Komisie a súčasná situácia (7 – 10 min.)

Diskusia: 30 min.

Panel I
16.00 h. – 17.00 h.

Dôsledky z realizačnej perspektívy
Zvýšená cezhraničná spolupráca: technické a operačné aspekty

Návrh rozhodnutia Rady predpokladá posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom 
vytvorenia siete národných databáz, ktoré umožnia výmenu informácií medzi orgánmi na 
presadzovanie práva (napr. DNA). Ako budú reálne fungovať tieto opatrenia na spoluprácu 
medzi členskými štátmi? Poskytne zvýšená spolupráca podstatný prínos pre políciu a orgány 
na presadzovanie práva? 

Pán Reinhard Schmid (Rakúske federálne ministerstvo vnútra, riaditeľ Úradu pre 
biometrickú identifikáciu)
Procesy súvisiace s výmenou DNA (7 – 10 min.)

Pán Fabrizio Gandini (Ministerstvo spravodlivosti, Taliansko) (bude potvrdené) 
Policajná spolupráca: Praktické otázky pre orgány (7 – 10 min.)
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Pán Pedro Pereira (stále zastúpenie Portugalska)
Dohovor a jeho realizačná dohoda (7 – 10 min.)

Diskusia: 30 min.
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Panel II
17.00 h. – 18.00 h.

Výmena údajov a opatrenia na ochranu údajov
Vzťah Prümu k rámcovému rozhodnutiu o ochrane údajov

Návrh rozhodnutia Rady stanovuje výmenu údajov o DNA, odtlačkoch prstov, registrácii 
vozidiel a osobných aj neosobných údajov pre masové cezhraničné podujatia. Aké to má 
dôsledky na ochranu údajov? Ako možno zaručiť rovnováhu medzi zvýšenou spoluprácou a 
ochranou práva na súkromie? 

Pán Peter Hustinx (Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov)
Sú údaje podľa podmienok navrhovaného rozhodnutia Rady dostatočne chránené? (7 – 10 
min.)

Pán Peter Schaar (predseda pracovnej skupiny pre ochranu údajov založenej podľa článku 
29, nemecký federálny komisár pre ochranu údajov)
Sú údaje podľa podmienok navrhovaného rozhodnutia Rady dostatočne chránené ? Z 
vnútroštátneho pohľadu. (7 – 10 min,)

Mestre Dulce Lopes (odborný asistent na Fakulte práva, Univerzita Coimra, Portugalsko)
Prüm a jeho vzťah k medzinárodným nástrojom, nástrojom Spoločenstva a vnútroštátnym 
nástrojom (7 –10 min.)

Diskusia: 30 min.

Záverečné poznámky 
18.00 h. – 18.30 h.

Pani Denise Sorasio (riaditeľka pre Vnútornú bezpečnosť a trestné právo, Generálne 
riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, Európska komisia) (bude potvrdené) 
(10 min.)

Pán Günther Krause (Nemecké predsedníctvo Rady, predseda výboru podľa článku 36) (10 
min.)

Pán Fausto Correia (spravodajca) (10 min.)
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PRÍLOHA

PRAKTICKÉ POKYNY K DISKUSII

Prezentácie budú časovo obmedzené na 10 minút (pre podrobnejšie informácie pozri program).
Priestor na vystúpenie dostanú poslanci v poradí, v akom boli prijaté ich žiadosti.
Rečníci môžu doplniť svoje prejavy písomne (najlepšie v anglickom alebo francúzskom jazyku) a 
dokumenty vopred odovzdať na sekretariáte (email: ip-libe@europarl.europa.eu). Tieto dokumenty sa 
účastníkom rozdajú počas stretnutia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE TÝCH, KTORÍ SA CHCÚ ZÚČASTNIŤ VYPOČUTIA

Tento seminár je verejný. Z bezpečnostných dôvodov si však musia účastníci, ktorí nemajú preukaz na 
vstup do Európskeho parlamentu, takýto preukaz vopred zabezpečiť. Záujemcovia o tento preukaz musia 
do 3. mája 2007 kontaktovať sekretariát semináru (ip-libe@europarl.europa.eu). Dôležité je poslať 
nám vaše celé meno, adresu a dátum narodenia. Bez týchto údajov bezpečnostná služba priepustky 
neposkytne.

Simultánne tlmočenie sa zabezpečí v týchto jazykoch: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV, PL

Sekretariát semináru Telefón Adresa E-mail

Anita BULTENA
referent

+32.2.284.25.32

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

Hélène CALERS
referent +32.2.284.07.68

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

Olivera MANDIC
asistentka +32.2.283.24.65

European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J022
1047 Brussels

Anne DE CONINCK
asistentka +32.2.284.21.79

European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J026
1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
asistentka +32.2.284.20.94

European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J002
1047 Brussels
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