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Pred manj kot letom dni (22. junija 2006) je Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve gostil javni seminar o prümski konvenciji z udeležbo nacionalnih parlamentov držav 
članic, predstavnikov evropskih institucij ter državnih in evropskih organov za varstvo podatkov. 
Takrat si je bilo težko predstavljati, da bo v manj kot letu dni prenos nekaterih prümskih ukrepov 
postala trdna resničnost. Toda razmere so se spremenile, ko je nemško predsedstvo kot prednostno 
nalogo določilo vključevanje nekaterih ukrepov iz prümske pogodbe v pravno strukturo Evropske 
unije. 

Prümsko pogodbo je 27. maja 2005 podpisalo sedem držav članic EU, z namenom, da zagotovijo 
čezmejno sodelovanje, zlasti na področju boja proti terorizmu, čezmejnemu kriminalu in 
nezakonitem priseljevanju 1, in je stopila v veljavo v Avstriji in Španiji 1. novembra 2006 ter v 
Nemčiji 23. novembra 2006. Ratificirana je bila v Belgiji in Luksemburgu in naj bi stopila v 
veljavo v začetku maja. Dodatnih osem držav članic je izrazilo namen, da k njej pristopijo.2

Pogodba določa čezmejno sodelovanje s pomočjo izmenjave podatkov o DNK, prstnih odtisih, 
registraciji vozil in osebnih ter neosebnih podatkov, povezanih z čezmejnim policijskim 
sodelovanjem med državami podpisnicami.

Prümska pogodba je pogodba mednarodnega prava in je kljub temu, da je bila sprejeta izven 
okvira EU, po vsebini temu okviru zelo sorodna. Nemška pobuda, da se prümsko pogodbo 
vključi v pravni okvir Evropske unije, je naletela na široko podporo na neuradnem Svetu PNZ v 
Dresdnu 15. in 16. januarja 2007 in na Svetu PNZ 15. februarja 2007 je bil sklenjen dogovor o 
prenosu "bistvenih delov" prümske pogodbe s pomočjo sklepa iz tretjega stebra .3 Izvirna 
prümska pobuda je vključevala številne določbe, ki zadevajo pristojnosti iz prvega stebra in so 
bile zato iz sklepa Sveta izpuščene.

Cilj prümskega sklepa je okrepiti in pospešiti izmenjavo informacij med organi pregona. To bo 
doseženo z omogočanjem primerjave posameznega profila DNK s profili, shranjenimi v 
avtomatiziranih podatkovnih bazah držav članic. S pomočjo nacionalnih kontaktnih točk (ki jih 
je še treba ustanoviti) je mogoče ustvariti povezave med osebnimi podatki, ki bodo uporabljeni v 
boju proti terorizmu. Izmenjajo se lahko podatki o prstnih odtisih, kot tudi podatki o registraciji 
vozil. Določeni ukrepi so bili prisilno izključeni – ali zato, ker spadajo v prvi steber, so se 
izkazali za preveč sporne ali pa so bila mnenja o njih preveč deljena (na primer določba o 
policijskem zasledovanju čez mejo).

Načelo dostopnosti, vključeno v haaški načrt, ki je bil dogovorjen novembra 2004, določa, da 
"morajo izmenjavo informacij narekovati razmere ... določene z načelom dostopnosti" da se 
omogoči uradniku, ki dela v organu pregona ene države članice, da pridobi podatke, potrebne za 
opravljanje njegovih nalog od druge države članice.4 Kljub temu, da je Komisija oktobra 2005 
predlaga osnutek okvirnega sklepa o načelu dostopnosti, do sedaj še ni bil storjen napredek na 
tem dokumentu. Kakšne so posledice vključitve določenih prümskih ukrepov v zakonodajni 
okvir EU za okvirni sklep o načelu dostopnosti?

Nerešena vprašanja:
Obstaja veliko vprašanj, o katerih bi bilo dobro razpravljati ter jih analizirati za dosego ocene 

  
1 Med prvotnimi sedmimi podpisnicami so bile: Belgija, Nemčija, Španija, Francija, Luksemburg, Nizozemska 
in Avstrija.
2 Finska, Italija, Portugalska, Slovenija, Švedska, Romunija, Bolgarija in Grčija. Finski parlament (eduskunta) je 
ratificiral prümsko pogodbo, ki bo v veljavo stopila 17. junija 2007.
3 Izjava za tisk 2781, Svet za pravosodje in notranje zadeve . Bruselj, 15. februar 2007 5922/07.
4 Sklep predsedstva, Bruselj, 4. in 5. november 2004 Priloga 1 14292/1/04 REV 1.
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posledic takih ukrepov za državljane EU in za področje svobode, varnosti in pravice. Ali so 
zahteve po operativnem in učinkovitem policijskem sodelovanju v boju proti glavnim grožnjam 
temeljem EU lahko usklajene z varovanjem temeljnih pravic? 

Sprva bo Svetov predlog za vključitev delov prümske pogodbe v zakonodajo EU namesto v 
izvirni prümski sistem ustvaril sistem z dvemi okviri. Kako bo to vplivalo na operativne 
sposobnosti držav članic na področju policijskega sodelovanja na področju boja proti terorizmu 
in čezmejne kriminalitete? Mednarodna prümska pogodba je predvidevala, da bo vključena v 
zakonodajni okvir EU tri leta potem, ko bo stopila v veljavo.1 Dejansko je predlog bil dan le 
nekaj mesecev potem, ko je sporazum stopil v veljavo. Zato ni bilo možnosti za oceno vplivov 
ter mnenj, ki so jih pred tem podali poslanci Evropskega parlamenta ter evropski nadzornik za 
varstvo podatkov. Drugo pereče vprašanje zadeva zelo omejeni čas, ki ga ima Evropski 
parlament na voljo za sprejem mnenja, ter omejeni nadzor, ki ga Evropskemu parlamentu 
omogoča postopek posvetovanja. Kakšne so posledice pomanjkanja parlamentarnega in 
demokratičnega nadzora? Vprašanje je bilo zaskrbljujoče že ob podpisu in sprejemu prümske 
pogodbe: nacionalni parlamenti so bili vpleteni le v fazi ratifikacije2, medtem ko Evropski 
parlament ni bil vpleten. Dodatno vprašanje zadeva varovanje podatkov: ali so določbe o 
varovanju podatkov zadovoljive, glede na to, da so ukrepi, predlagani v osnutku sklepa sveta 
ekspanzivni in invazivni ? 

Za oceno vpliva na EU in države članice se mora razprava osredotočiti na bistvene prvine 
osnutka sklepa sveta. Vzpostavlja zakonsko obvezo ustanovitve nacionalnih baz s podatki DNK 
v vseh državah članicah 3 Ali so države članice tehnološko usposobljene za spoštovanje takega 
načela? Ali države članice dejansko imajo baze z DNK podatki? Če ne, katere jih nimajo? Glede 
nadzora dostopa do podatkov obstajajo primeri, ko so lahko podatki posredovani v primeru suma 
tveganja. Kdaj upravičeno obstaja sum tveganja? Zato je potrebna je izčrpna analiza vplivov z 
vidika varovanja podatkov, tako na nacionalni kot evropski ravni. Ali so predvidene težave? 
Kakšne so posledice s praktičnega vidika ? 

Kdo bo nosil stroške programa ?4 Kdo bi financiral nacionalne podatkovne baze? Nekatere 
države članice so že zaprosile finančno pomoč. Ali bo financirana iz proračuna Skupnosti ali ga 
bodo financirale države članice? Ali sta brez uporabe dorečenih in jasnih metod sinergija in 
usklajevanje ukrepov iz osnutka sklepa Sveta ogrožena? Kakšen je odnos med upravnimi in 
tehničnimi mehanizmi izvedbenega sporazuma k prümski konvenciji? 

Otvoritveni sosvet
od 15.00 do 16.00

Stavros LAMBRINIDIS, podpredsednik Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve 

  
1 Člen 1(4) Svet Evropske unije Prümska konvencija Bruselj, 7. julij 2005 10900/05. 
2 Tudi nacionalni organi za varstvo podatkov: na primer, francoski nacionalni odbor za informatiko in 
svoboščine (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) je lahko izrazil pomisleke ali podal izjavo 
le za v prilogo k ratifikacijskim dokumentom: CNIL priporočilo št. 2006-220, 28. september 2006.
3 Člen 2(1) "Države članice odprejo in vzdržujejo nacionalne datoteke DNK analiz za namene preiskovanja 
kaznivih dejanj..." Svet Evropske unije  Sklep Sveta 2007/.../JHA o pospešitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na 
področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu Bruselj, 6. marec 2007 6566/1/07.
4 Glej člena 34 in 35 (Izvajanje ukrepov in stroškov ). isto.
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Fausto Correia, poročevalec, Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve 
Predstavitev osnutka poročila o sklepu sveta o pospešitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na 
področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (10 min.)

Günther Krause, nemško predsedstvo Svetu, predsednik odbora po členu 36
Stališče nemškega predsedstva in sedanje stanje v Svetu (7-10 min.)

Denise Sorasio, direktorica za notranjo varnost in pravni sistem, generalni direktorat za 
pravosodje, svobodo in varnost (bo potrjeno naknadno)
Stališče Komisije in sedanje stanje (7-10 min.)

Razprava 30 minut

Sosvet 1:
od 16.00 do 15.00

Posledice z izvajalnega vidika
Povečano čezmejno sodelovanje: tehnični in operativni vidiki

Osnutek sklepa sveta predvideva okrepitev čezmejnega sodelovanja s pomočjo oblikovanja 
mreže nacionalnih podatkovnih baz za omogočanje izmenjave informacij med organi pregona 
(na primer DNK). Kako bodo ti ukrepi za sodelovanje med državami članicam dejansko 
delovali? Ali bo okrepljeno sodelovanje prineslo otipljive prednosti za policijsko sodelovanje 
in sodelovanje med drugimi organi pregona?

Reinhard Schmid, avstrijski zvezni minister za notranje zadeve, vodja urada za biometrično 
identifikacijo
Postopek povezan z izmenjavo DNK (7-10 min.)

Fabrizio Gandini, pravosodno ministrstvo, Italija (bo potrjeno naknadno) 
Policijsko sodelovanje: Praktična vprašanja za organe (7-10 min.)

Pedro Pereira, stalno portugalsko predstavništvo
Konvencija in izvedbeni sporazum (7-10 min.)

Razprava 30 minut
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Sosvet 2:
od 15.00 do 18.00

Izmenjava podatkov in ukrepi varovanja podatkov
Odnos med prümsko pogodbo in okvirnim sporazumom o varovanju podatkov

Osnutek sklepa Sveta omogoča izmenjavo podatkov o DNK, prstnih odtisih, registraciji vozil, 
osebnih in neosebnih podatkih za množične čezmejne dogodke. Kakšne so posledice za 
varstvo podatkov? Kako zagotoviti ravnotežje med povečanim sodelovanjem in zaščito pravic 
do zasebnosti? 

Peter HUSTINX, evropski nadzornik za varstvo podatkov
Ali določbe iz predlaganega sklepa Sveta omogočajo zadovoljivo varstvo podatkov? (7-10 
min.)

Peter Schaar, predsednik delovne skupine po členu 29, nemški komisar za varstvo podatkov
Ali določbe iz predlaganega sklepa Sveta omogočajo zadovoljivo varstvo podatkov? – pogled 
z nacionalnega vidika (7-10 min.)

Mestre Dulce Lopes , pomožni profesor na pravni fakulteti Univerze v Coimbri, Portugalska
Prümska pogodba in njen odnos z mednarodnimi, skupnostnimi in nacionalnimi instrumenti 
(7-10 min.)

Razprava 30 minut

Sklepne besede 
od 18.00 do 18.30

Denise Sorasio, direktorica za notranjo varnost in pravni sistem, generalni direktorat za 
pravosodje, svobodo in varnost (bo potrjeno naknadno) (10 min.)

Günther Krause, nemško predsedstvo Svetu, predsednik odbora po členu 36(10 min.)

Fausto Correia, poročevalec (10 minutes)
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PRILOGA

PRAKTIČNE SMERNICE ZA RAZPRAVO

Trajanje posameznih predstavitev bo omejeno na 10 (za podrobnosti glej program).
Poslanci bodo dobili besedo po vrstnem redu, po katerem so bile prejete njihove zahteve za govor.
Govorniki, ki bi radi pripravili daljši govor, lahko vnaprej pošljejo dodatne dokumente (najbolje v 
angleščini ali francoščini) sekretariatu (na elektronski naslov: ip-libe@europarl.europa.eu). Razdeljeni 
bodo med seminarjem.

POMEMBNO OBVESTILO ZA VSE, KI SE ŽELIJO UDELEŽITI PREDSTAVITVE

Seminar je odprt za javnost, vendar morajo udeleženci, ki nimajo prepustnice Evropskega parlamenta, iz 
varnostnih razlogov predhodno zaprositi za prepustnico. Vsi, ki želijo izkaznico, naj se najkasneje do 3. 
maja 2007 obrnejo na sekretariat seminarja (ip-libe@europarl.europa.eu). Posredovati nam morate 
vaše polno ime, naslov in datum rojstva.  Brez teh podatkov varnostna služba ne bo mogla izdati 
prepustnice.

Zagotovljeno bo simultano tolmačenje v naslednjih jezikih: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV, 
PL

Sekretariat seminarja Telefon Naslov Elektronski naslov 

Anita BULTENA
uslužbenka

+32.2.284.25.32

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

Hélène CALERS
uslužbenka +32.2.284.07.68

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

Olivera MANDIC
pomočnica +32.2.283.24.65

European Parliament
Rue Wiertz
RMD 1J022
1047 Brussels

Anne DE CONINCK
pomočnica +32.2.284.21.79

European Parliament
Rue Wiertz
RMD 1J026
1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
pomočnica +32.2.284.20.94

European Parliament
Rue Wiertz
RMD 1J002
1047 Brussels


