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STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE

Det straffrättsliga samarbetet bygger på principen om ett ömsesidigt erkännande av domar
och rättsliga avgöranden, och inbegriper åtgärder för tillnärmning av medlemsstaternas lagar
på olika områden. Lissabonfördraget har stärkt grunden för ett straffrättsligt område, och
föreskriver dessutom nya befogenheter för Europaparlamentet.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 82 till 86 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

MÅL

Det gradvisa avskaffandet av gränskontroller inom EU har gjort det betydligt lättare för EU-
medborgarna att röra sig fritt, men det har även gjort det lättare för brottslingar att verka
över gränserna. I syfte att ta itu med de utmaningar som gränsöverskridande brottslighet utgör
inbegriper området med frihet, säkerhet och rättvisa åtgärder som främjar ett straffrättsligt
samarbete. Utgångspunkten är principen om ömsesidigt erkännande. Särskilda åtgärder har
antagits för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och säkerställa att brottsoffers,
misstänktas och fångars rättigheter är skyddade i hela EU.

RESULTAT

A. Institutionell ram
1. Lissabonfördraget
Inom ramen för den tidigare ”tredje pelaren” (polissamarbete och straffrättsligt samarbete)
kunde Europaparlamentet endast rådfrågas. I och med Lissabonfördraget, som har infört en
större ändamålsenlighet, ansvarighet och legitimitet inom området med frihet, säkerhet och
rättvisa, stärktes parlamentets roll. Fördraget har gjort unionsmetoden, som grundar sig på
medbeslutande (som nu har blivit det ordinarie lagstiftningsförfarandet) mellan parlamentet och
rådet (där enhällighet har ersatts av majoritetsbeslut) till allmän regel (med några få undantag).
Den gamla pelarstrukturen har försvunnit. I fråga om internationella avtal har ett nytt förfarande,
det så kallade godkännandeförfarandet, införts. Avskaffandet av den tidigare tredje pelaren har
lett till en harmonisering av lagstiftningsakter. Även på det straffrättsliga området antar EU de
sedvanliga EU-rättsakterna (förordningar, direktiv och beslut) i stället för rambeslut, beslut och
konventioner.
Även domstolens roll har stärkts genom Lissabonfördraget: de ordinarie förfarandena för
begäran om förhandsavgöranden och överträdelseförfaranden som inleds av kommissionen
tillämpas. Övergångsbestämmelser var tillämpliga fram till den 1 december 2014 för rättsakter
som redan var i kraft inom områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete.
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Medlemsstaterna kan fortfarande föreslå lagstiftning, men ett initiativ måste nu stödjas av en
fjärdedel av dem. Särskilda åtgärder förutses i fråga om fördjupat samarbete, undantag och
den så kallade nödbromsen. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
är införlivad i Lissabonfördraget, och är rättsligt bindande för EU (och dess institutioner och
organ) och för medlemsstaterna när de tillämpar EU-lagstiftningen.
2. De strategiska riktlinjerna för området med frihet, säkerhet och rättvisa
Efter Tammerfors- och Haagprogrammen (från oktober 1999 respektive november 2004)
godkände Europeiska rådet i december 2009 det fleråriga programmet avseende området
med frihet, säkerhet och rättvisa för perioden 2010–2014: Stockholmsprogrammet. I sina
slutsatser från mötet i juni 2014 fastställde Europeiska rådet de strategiska riktlinjerna för
lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen för de kommande åren inom
området med frihet, säkerhet och rättvisa, i enlighet med artikel 68 i EUF-fördraget. Ett av
huvudmålen är att utveckla ett straffrättsligt samarbete i EU. En halvtidsöversyn av riktlinjerna
kommer att genomföras under 2017.
B. Ömsesidig rättslig hjälp i brottmål
Den 29 maj 2000 antog EU:s ministerråd konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål,
vars syfte är att uppmuntra till samarbete mellan rättsliga myndigheter, polismyndigheter
och tullmyndigheter inom EU genom att komplettera befintliga rättsakter i förenlighet med
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna från 1950. Flera avtal har antagits av internationella organisationer, t.ex. Europarådets
konvention från 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål.
C. Ömsesidigt erkännande av domar i brottmål
Vid sitt möte i Tammerfors slog Europeiska rådet fast att ömsesidigt erkännande ska vara
hörnstenen i det straffrättsliga samarbetet. Principen för ömsesidigt erkännande bekräftades
i Haag- och Stockholmsprogrammen. Det är ett nyckelbegrepp för det europeiska rättsliga
området, eftersom ömsesidigt erkännande är det enda sättet att få bukt med problem som orsakas
av skillnader mellan de nationella rättssystemen. Principen kan dock endast utvecklas till fullo
om det finns en hög grad av ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna.
D. Den europeiska arresteringsordern
Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder har revolutionerat
det traditionella utlämningssystemet genom att införa nya bestämmelser: begränsade skäl att
vägra verkställighet; överföring av behörigheten att fatta beslut från de politiska till de rättsliga
myndigheterna; möjligheten att utlämna medborgare i den verkställande medlemsstaten; tydliga
tidsfrister för verkställandet av varje europeisk arresteringsorder. Vissa svårigheter har uppstått
vid genomförandet av den europeiska arresteringsordern, såväl på EU-nivå som på nationell
nivå, och rambeslutet ändrades en gång 2009 avseende de regler som är tillämpliga på
rättegångar där den berörda personen inte är närvarande. Europol, Eurojust och det europeiska
rättsliga nätverket kan bidra avsevärt på området för ömsesidig rättslig hjälp och begäranden
om europeiska arresteringsorder. Den 27 februari 2014 antog parlamentet en resolution med
rekommendationer till kommissionen om översynen av den europeiska arresteringsordern.
E. Tillnärmning av lagstiftning och fastställande av minimiregler
Det kan bli svårt att få det europeiska straffrättsliga området att fungera om de nationella
straffrättsliga bestämmelserna skiljer sig åt. En tillnärmning av straffrätten i EU, som kan
tjäna till att avhjälpa dessa svårigheter – särskilt med avseende på särskilt allvarliga brott av
en gränsöverskridande karaktär – innebär en anpassning till en gemensam minimistandard,
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inte en fullskalig enhetlighet. Organiserad brottslighet, människohandel, utnyttjande av barn
och barnpornografi, terrorism, ekobrott (bedrägeri, penningtvätt och korruption), it-brottslighet,
miljöbrott, varumärkesförfalskning, rasism och främlingsfientlighet är alla områden där
rättsakter redan har antagits eller håller på att förhandlas fram för att skapa gemensamma
definitioner och harmonisera påföljdsnivåerna. Enligt artikel 83 i EUF-fördraget får parlamentet
och rådet genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet ”fastställa minimiregler om fastställande
av brottsrekvisit och påföljder inom områden med särskilt allvarlig brottslighet med ett
gränsöverskridande inslag till följd av brottens karaktär eller effekter eller av ett särskilt behov
av att bekämpa dem på gemensamma grunder”.
F. Eurojust, det europeiska rättsliga nätverket, de gemensamma utredningsgrupperna och
den europeiska åklagarmyndigheten
Eurojust är ett EU-organ som inrättades 2002 genom ett rådsbeslut som ändrades i
december 2008. Eurojust främjar och förbättrar samordningen av utredningar och åtal mellan
medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt genom att underlätta tillhandahållandet av
ömsesidig rättslig hjälp över gränserna och verkställandet av framställningar om utlämning
och europeiska arresteringsorder. I Lissabonfördraget fastställs att ”[f]ör att bekämpa brott som
skadar unionens ekonomiska intressen får rådet genom förordningar i enlighet med ett särskilt
lagstiftningsförfarande inrätta en europeisk åklagarmyndighet som baseras på Eurojust”, och
att myndighetens befogenheter i ett senare skede kan komma att utsträckas till att även omfatta
grov brottslighet av gränsöverskridande karaktär. Den 17 juli 2013 lade kommissionen fram
lagstiftningsförslag om att inrätta den europeiska åklagarmyndigheten och reformera Eurojust,
som ska omvandlas till EU:s byrå för straffrättsligt samarbete. Förhandlingarna har visat sig
vara tämligen komplicerade, och i april 2017 anmälde 16 medlemsstater sin avsikt att inleda ett
utökat samarbete för att inrätta den europeiska åklagarmyndigheten.
I juni 1998 inrättades det europeiska straffrättsliga nätverket för att förbättra det rättsliga
samarbetet mellan EU:s medlemsstater. Detta nätverk syftar till att hjälpa nationella domare och
åklagare att genomföra gränsöverskridande utredningar och åtal.
Vid sitt möte i Tammerfors begärde Europeiska rådet att gemensamma utredningsgrupper skulle
inrättas för att bekämpa narkotikahandel och människohandel samt terrorism. Gemensamma
utredningsgrupper föreskrivs även i den konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål som
antogs i maj 2000. I juni 2002 antog rådet ett rambeslut i frågan. Två eller fler medlemsstater
får inrätta en gemensam utredningsgrupp, som också kan inbegripa företrädare för Europol och
Eurojust. Detta är ett instrument som inte är helt färdigutvecklat än.
G. Processuella rättigheter
Misstänkta och åtalade personers rätt till en rättvis rättegång erkänns som en grundläggande
rättighet. Det ursprungliga förslaget till rådets rambeslut om rättssäkerhetsgarantier i brottmål,
som kommissionen lade fram 2004, blockerades på grund av oenighet mellan de nationella
delegationerna. I november 2009 antog rådet en färdplan för att stärka misstänkta och åtalade
personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden, och uppmanade kommissionen
att lägga fram ad hoc-förslag. I färdplanen angavs följande sex huvudområden på vilka
lagstiftningsinitiativ eller andra initiativ vore önskvärda: översättning och tolkning; information
om rättigheter och om åtalspunkter; juridisk rådgivning och rättshjälp; kommunikation med
släktingar, arbetsgivare och konsulära myndigheter; särskilda skyddsåtgärder för utsatta
misstänkta eller åtalade personer; (förslag till grönbok om) häktning. I oktober 2010
antog parlamentet och rådet direktiv 2010/64/EU om rätt till tolkning och översättning vid
straffrättsliga förfaranden. I maj 2012 antog parlamentet och rådet direktiv 2012/13/EU om
rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (den så kallade rättighetsinformationen). I
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oktober 2013 antog parlamentet och rådet direktiv 2013/48/EU om rätt till tillgång till försvarare
i straffrättsliga förfaranden och rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande. I
juni 2011 offentliggjorde kommissionen en grönbok om tillämpningen av EU:s straffrättsliga
lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande. Europaparlamentet håller för närvarande på
att utarbeta ett initiativbetänkande om kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden i EU. I
december 2011 antog parlamentet en resolution med krav på gemensamma EU-normer för
förhållanden i fängelser. Den 27 november 2013 lade kommissionen fram en uppsättning
lagstiftningsförslag i syfte att fullborda färdplanen för rättssäkerhetsgarantier i brottmål. I mars
2016 antog parlamentet och rådet direktiv (EU) 2016/343 om förstärkning av vissa aspekter av
oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden. I maj
2016 antog parlamentet och rådet direktiv (EU) 2016/800 om rättssäkerhetsgarantier för barn
som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden. I oktober 2016 antog parlamentet
och rådet direktiv (EU) 2016/1919 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga
förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden med en europeisk arresteringsorder
H. På väg mot en europeisk straffrättspolitik
I september 2011 offentliggjorde kommissionen meddelandet Straffrätt i EU: garantier för ett
effektivt genomförande av EU:s politik genom straffrättsliga åtgärder. I meddelandet förklaras
hur EU-omfattande straffrättsliga minimiregler bättre skulle kunna skydda medborgarna mot
kriminellt beteende, och principer anges som kommer att bidra till att säkerställa att EU:s
lagstiftning om straffrätt är konsekvent och samstämd.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Lissabonfördraget har medfört en större ändamålsenlighet och ansvarighet på det straffrättsliga
området. Genom Lissabonfördraget har unionsmetoden, baserad på medbeslutande och
majoritetsbeslut i rådet, blivit allmän regel (med några få undantag, t.ex. den europeiska
åklagarmyndigheten). Den gamla pelarstrukturen har försvunnit. Europeiska unionens stadga
om de grundläggande rättigheterna har införlivats i Lissabonfördraget och är rättsligt
bindande för EU (dess institutioner och organ) och medlemsstaterna när de tillämpar EU-
lagstiftningen. För behandling av internationella avtal föreskrivs ett nytt förfarande, det så
kallade godkännandeförfarandet.
Parlamentet har antagit resolutioner om olika frågor som rör det straffrättsliga samarbetet,
t.ex. lösning av tvister om utövande av jurisdiktion, beslut om övervakningsåtgärder som
ett alternativ till provisoriskt kvarhållande, övervakningsåtgärder efter rättegång, överförande
av lagföring, den europeiska arresteringsordern och den europeiska bevisinhämtningsordern,
Eurojust, det europeiska rättsliga nätverket, domar som avkunnats i den åtalade personens
frånvaro, miljöbrott, terrorism, organiserad brottslighet, e-juridik, människohandel, sexuellt
utnyttjande av barn och barnpornografi, den europeiska skyddsordern samt miniminormer
för rättigheter för, stöd till och skydd av brottsoffer. I maj 2009 antog parlamentet en
resolution (som även innehöll en rekommendation till rådet) om utvecklingen av ett EU-
gemensamt straffrättsligt område. I maj 2012 antog parlamentet en resolution på grundval
av ett initiativbetänkande om en straffrättslig strategi inom EU som tar upp frågan om vilka
kriterier som kan användas för att fastställa huruvida det finns ett behov av EU-lagstiftning på
det straffrättsliga området och hur man kan säkra samstämdheten och kvaliteten i straffrätten.
I oktober 2013 antog parlamentet en resolution om organiserad brottslighet, korruption och
penningtvätt på grundval av rekommendationerna från parlamentets ansvariga särskilda utskott
(CRIM).
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Parlamentet antog nyligen resolutioner om godkännande av förslag till direktiv om frysning
och förverkande av vinning av brott, insiderhandel och marknadspåverkan, skydd av euron mot
förfalskning och åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt
och finansiering av terrorism. Parlamentet granskar för närvarande några viktiga förslag från
kommissionen om ämnen som exempelvis reformen av Eurojust, inrättandet av europeiska
åklagarmyndigheten, bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar
sig mot unionens ekonomiska intressen och bekämpning av terrorism.
I enlighet med Lissabonfördraget kommer parlamentet att delta i utvärderingen och
övervakningen av området med frihet, säkerhet och rättvisa, inklusive på det straffrättsliga
området. Enligt artikel 70 i EUF-fördraget ska ”Europaparlamentet och de nationella
parlamenten […] informeras om innehållet i och resultatet av utvärderingen” av ”hur
medlemsstaternas myndigheter genomför unionens politik enligt denna avdelning”, särskilt
om ömsesidigt erkännande. Enligt artikel 85 i EUF-fördraget ska Europaparlamentet och de
nationella parlamenten delta i ”utvärderingen av Eurojusts verksamhet”. Hur detta ska ske i
praktiken kommer att fastställas i nya förordningar som parlamentet och rådet ska anta inom
ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
Rosa Raffaelli
04/2017
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