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För mindre än ett år sedan (22 juni 2006) höll utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor ett offentligt seminarium om Prümkonventionen där företrädare för 
medlemsstaternas nationella parlament, för EU-institutionerna och från de nationella och 
europeiska dataskyddsmyndigheterna deltog. Då förväntade man sig knappast att införlivandet av 
vissa Prümåtgärder i EU-lagstiftningen skulle bli i högsta grad aktuellt inom mindre än ett år. Men 
situationen förändrades när det tyska ordförandeskapet gjorde det till en prioritering att införliva 
vissa delar av Prümfördraget i EU:s rättsliga struktur. 

Sju medlemsstater i EU skrev under Prümfördraget den 27 maj 2005 för att främja 
gränsöverskridande samarbete, i synnerhet i kampen mot terrorism, gränsöverskridande 
brottslighet och olaglig invandring1. Det trädde i kraft i Österrike och Spanien 
den 1 november 2006 och i Tyskland den 23 november 2006. Det har ratificerats av Belgien och 
Luxemburg och borde träda i kraft där i början av maj. Ytterligare åtta medlemsstater har 
formellt deklarerat sin avsikt att ansluta sig till fördraget.2 Fördraget innehåller bestämmelser om 
gränsöverskridande samarbete genom utbyte av information om DNA, fingeravtryck, 
fordonsregistrering, samt personuppgifter och andra uppgifter i samband med 
gränsöverskridande polissamarbete mellan de avtalsslutande parterna.

Prümfördraget är ett folkrättsligt fördrag som antagits utanför ramen för EU men som har ett 
nära samband med EU om man ser till innehållet. När det tyska ordförandeskapet lade fram sitt 
initiativ att införliva Prümfördraget i EU:s regelverk vid det informella ministermötet i Dresden 
den 15–16 januari 2007 fanns det ett brett stöd för förslaget. Vid rådets (rättsliga och inrikes 
frågor) möte den 15 februari 2007 enades man om att integrera grundläggande delar av 
Prümfördraget i EU:s regelverk genom ett beslut inom den tredje pelaren.3Det ursprungliga 
Prüminitiativet innehöll många bestämmelser som berör behörigheter inom den första pelaren 
och som därför inte togs med i rådsbeslutet.

Målet med Prümbeslutet är att intensifiera och snabba på informationsutbytet mellan 
rättsvårdande myndigheter. Detta skall uppnås genom att man möjliggör jämförelse mellan en 
individuell DNA-profil och profiler som kan hittas i automatiserade databaser i medlemsstaterna. 
Genom nationella kontaktpunkter (som skall inrättas) kan man finna samband mellan dessa 
personuppgifter som sedan kommer att användas i kampen mot terrorismen. Information om 
fingeravtryck samt information om fordonsregistrering kan utbytas. Vissa åtgärder kunde inte tas 
med, antingen för att de hörde hemma i den första pelaren eller visade sig ge upphov till alltför 
stora tvister och splittring (till exempel bestämmelsen om förföljande över gränserna).

I tillgänglighetsprincipen i Haagprogrammet antaget i november 2004 fastställs att utbytet av 
information skall ske genom ”genomförande av principen om tillgänglighet, i vilket följande 
nyckelvillkor strikt bör iakttas”. 4 Detta innebär att en tjänsteman i rättsväsendet i en medlemsstat
som behöver information för att utföra sina uppgifter kan få denna information från en annan 
medlemsstat. Kommissionen lade fram ett förslag till rambeslut om tillgänglighetsprincipen i 

  
1 De sju första avtalsslutande parterna var: Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och 
Österrike.
2 Finland, Italien, Portugal, Slovenien, Sverige, Rumänien, Bulgarien och Grekland. Det finska parlamentet 
(Eduskunta) har ratificerat Prüm och det kommer att träda i kraft den 17 juni 2007.
3 Pressmeddelande. 2781:a mötet i rådet (rättsliga och inrikes frågor), Bryssel, den 15 februari 2007. 5922/2007.
4 Ordförandeskapets slutsatser. Bryssel, den 4–5 november 2004. Bilaga 1. 14292/1/2004 REV 1.
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oktober 2005. Emellertid har inga framsteg gjorts i ärendet hittills. Vilka blir följderna för 
rambeslutet om tillgänglighetsprincipen när vissa Prümbestämmelser införlivas i EU:s regelverk?

Obesvarade frågor:
Det finns ett antal frågor som förtjänar att diskuteras och analyseras för att bedöma följderna av 
dessa åtgärder för medborgarna i EU och för området för frihet, säkerhet och rättvisa. Kan 
kraven på ett fungerande och effektivt polissamarbete i kampen mot de huvudsakliga hoten mot 
EU:s grundvalar vara i balans med de grundläggande rättigheterna? 

Till en början kommer rådet förslag att införliva delar av Prümfördragets innehåll i 
EU:s lagstiftning, i stället för det ursprungliga Prümsystemet, att skapa ett system med 
två uppsättningar lagar. Hur kommer detta att påverka medlemsstaternas operativa kapacitet på 
området för polissamarbete i kampen mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet? I det 
internationella Prümfördraget var tanken att det skulle införlivas i EU:s regelverk tre år efter 
ikraftträdandet.1 I själva verket kom förslaget bara några månader efter att fördraget trätt i kraft. 
Därför har det inte funnits tillfälle att göra en konsekvensanalys vilket också har påpekats av 
ledamöter i Europaparlamentet och Europeiska datatillsynsmannen (EDPS). En annan viktig 
fråga är förknippad med det framskyndade yttrandet från parlamentet och den begränsade tillsyn 
som parlamentet tillåtits utöva under samrådsförfarandet. Vilka blir följderna av bristen på 
parlamentarisk och demokratisk tillsyn? Frågan var redan angelägen när det internationella 
Prümfördraget förhandlades fram och antogs. Då deltog de nationella parlamenten endast på 
ratificeringsstadiet2 och Europaparlamentet inte alls. Ytterligare en oroväckande sak rör 
dataskyddet. Är bestämmelserna för dataskydd tillräckliga med tanke på att de åtgärder som 
föreslås i förslaget till rådsbeslut är omfattande och inträngande? 

För att bedöma följderna för EU och medlemsstaterna bör diskussionerna rikta in sig på 
kärnfrågorna i förslaget till rådsbeslut. I förslaget fastställs en rättsligt bindande skyldighet att 
upprätta nationella DNA-databaser i alla medlemsstater.3 Är medlemsstaterna tekniskt förmögna 
att ansluta till en sådan princip? Har alla medlemsstater verkligen DNA-databaser? Om inte, 
vilka länder? När det gäller kontroll av tillgång till uppgifter finns det fall då uppgifter kan 
överföras i fall av en förmodad risk. Vad är det som uttryckligen föranleder en förmodan om 
risk? En omfattande konsekvensanalys ur ett dataskyddsperspektiv krävs därför på både nationell 
och europeisk nivå. Har möjliga problem tagits med i beräkningen? Vilka blir följderna ur en 
praktisk synvinkel? 

Vem skall stå för kostnaden för programmet?4 Vem skall finansiera de nationella databaserna? 
En del medlemsstater har redan begärt ekonomiskt stöd. Kommer detta att finansieras genom 
gemenskapens budget eller av medlemsstaterna? Äventyras inte synergin i och harmoniseringen 

  
1 Artikel 1.4. Europeiska unionens råd. Prümkonventionen. Bryssel, den 7 juli 2005. 10900/2005. 
2 Även nationella dataskyddsmyndigheter, som till exempel, den franska CNIL (Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés) fick bara möjlighet att uttrycka förbehåll eller göra uttalanden som sedan bifogades 
ratificeringsdokumenten: CNIL rekommendation N°2006-220, 28 september 2006.
3 Artikel 2.1. ”Medlemsstaterna skall inrätta och upprätthålla nationella databaser med DNA-analyser för 
brottsutredningar.” Europeiska unionens råd. 2007/.../RIF rådets beslut om ett ökat gränsöverskridande samarbete, 
särskilt när det gäller att bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Bryssel, den 6 mars 2007. 
6566/1/2007.
4 Se artiklarna 34 och 35 (genomförandebestämmelser och kostnader). ibid. 
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av åtgärderna i förslaget till rådsbeslut om man inte har bestämda och entydiga metoder? Vilket 
är förhållandet mellan de administrativa och tekniska mekanismerna i genomförandeavtalet till 
Prümfördraget? 

Inledande session
kl. 15.00–16.00

Stavros Lambrinidis (vice ordförande i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor) 

Fausto Correia (Föredragande, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor) 
Presentation av förslaget till betänkande om rådets beslut om ett ökat gränsöverskridande 
samarbete, särskilt när det gäller att bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet
(10 minuter)

Günther Krause (tyska ordförandeskapet, ordförande i artikel 36-kommittén)
Det tyska ordförandeskapets inställning och det aktuella läget i rådet (7–10 minuter)

Denise Sorasio (Direktör för inre säkerhet och straffrätt, Generaldirektoratet för rättvisa, frihet 
och säkerhet, Europeiska kommissionen) (bekräftas senare)
Kommissionens inställning och det aktuella läget (7–10 minuter)

Diskussion: 30 minuter

Session I
kl. 16.00–17.00

Konsekvenser ur ett genomförandeperspektiv
Tilltagande gränsöverskridande samarbete: tekniska och operativa aspekter

I förslaget till rådsbeslut skall det gränsöverskridande samarbetet stärkas genom upprättandet av 
ett nätverk av nationella databaser för att möjliggöra informationsutbyte mellan de rättsvårdande 
myndigheterna (t.ex. DNA). Hur kommer dessa samarbetsåtgärder mellan medlemsstaterna att 
fungera i praktiken? Kommer ett ökat samarbete att ge påtagliga vinster för polisen och 
rättsvårdande myndigheter?

Reinhard Schmid (Österrikes federala inrikesminister, Byråchef för biometrisk identifiering)
Processer i samband med utbyte av DNA (7–10 minuter)

Fabrizio Gandini (justitieminister, Italien) (bekräftas senare) 
Polissamarbete: Praktiska frågor för myndigheterna (7–10 minuter)
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Pedro Pereira (Portugals ständiga representation)
Konventionen och genomförandeavtalet (7–10 minuter)

Diskussion: 30 minuter

Session II
kl. 17.00–18.00

Utbyte av uppgifter och dataskyddsåtgärder
Prüms förhållande till rambeslutet om dataskydd

I förslaget till rådsbeslut möjliggörs utbyte av uppgifter om DNA, fingeravtryck, 
fordonsregistrering, samt personuppgifter och andra uppgifter i samband med 
gränsöverskridande massevenemang. Vilka blir följderna för dataskyddet? Hur kan det 
garanteras att en balans kommer att eftersträvas mellan ökat samarbete och skyddet av den 
personliga integriteten? 

Peter Hustinx (Europeiska datatillsynsmannen)
Är dataskyddet tillräckligt i förslaget till rådsbeslut? (7–10 minuter)

Peter Schaar (ordförande för artikel 29-arbetsgruppen, Tyska federala 
dataskyddskommissionären)
Är dataskyddet tillräckligt i förslaget till rådsbeslut? Ur nationell synvinkel. (7–10 minuter)

Dulce Lopes (Biträdande professor vid Juridiska institutionen, Coimbrauniversitetet, Portugal)
Prüm och dess förhållande till internationella och nationella instrument samt 
gemenskapsinstrument (7–10 minuter)

Diskussion: 30 minuter

Avslutande kommentarer 
kl. 18.00–18.30

Denise Sorasio (Direktör för inre säkerhet och straffrätt, Generaldirektoratet för rättvisa, frihet 
och säkerhet, Europeiska kommissionen) (bekräftas senare) (10 minuter)

Günther Krause (tyska ordförandeskapet, ordförande i artikel 36-kommittén) (10 minuter)

Fausto Correia (föredragande) (10 minuter)
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BILAGA

PRAKTISKA RIKTLINJER FÖR DISKUSSIONEN

Redogörelser begränsas till 10 minuter (se detaljer i programmet).
Ledamöter kommer att tilldelas ordet i den ordning deras begäran togs emot.
Talare som vill komplettera sina tal skall göra detta skriftligen, genom att i förväg skicka dokumenten (helst
på engelska eller franska) till sekretariatet (e-post: ip-libe@europarl.europa.eu). Dessa dokument
kommer att skickas runt under sammanträdet.

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA SOM ÖNSKAR DELTA I UTFRÅGNINGEN

Seminariet är öppet för allmänheten. Av säkerhetsskäl måste dock deltagare som inte har passerbricka till
Europaparlamentet anmäla sig i förväg. För att erhålla passerbricka, skicka ett e-brev till
seminariesekretariatet (ip-libe@europarl.europa.eu) före den 3 maj 2007 med namn, adress och
födelsedatum. Säkerhetstjänsten kan inte utfärda passerbricka utan dessa uppgifter.

Tolkning kommer att finnas på följande språk: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV, PL

Seminariesekretariat Telefon Adress E-postadress

Anita Bultena
Administration

+32.2.284.25.32

Europaparlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 01J024
B-1047 Bryssel

Hélène Calers
Administration +32.2.284.07.68

Europaparlamentet 
Rue Wiertz 60
RMD 01J048
B-1047 Bryssel

Olivera Mandic
Assistent +32.2.283.24.65

Europaparlamentet 
Rue Wiertz 
RMD 1J022
1047 Bryssel

Anne De Coninck
Assistent +32.2.284.21.79

Europaparlamentet 
Rue Wiertz 
RMD 1J026
1047 Bryssel

Eva Pickmann
Assistent +32.2.284.20.94

Europaparlamentet 
Rue Wiertz 
RMD 1J002
1047 Bryssel

ip-libe@europarl.europa.eu
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