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POLISSAMARBETE

Det huvudsakliga verktyget för polissamarbetet är Europeiska polisbyrån (Europol), som
är en central del av den bredare europeiska strukturen för inre säkerhet. Samarbetet och
politiken är fortfarande under utveckling, och fokus ligger på att avvärja EU-omfattande hot
och brottslighet på ett effektivare sätt. För Europaparlamentets del är det särskilt viktigt att
detta sker i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och bestämmelserna om
uppgiftsskydd.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 33 (tullsamarbete), 87, 88 och 89 i EUF-fördraget.

MÅL

Ett effektivt polissamarbete är en nyckelfaktor för att göra unionen till ett område med
frihet, säkerhet och rättvisa som bygger på respekt för de grundläggande rättigheterna.
Gränsöverskridande brottsbekämpande samarbete – som omfattar polis, tull och andra
brottsbekämpande myndigheter – syftar till att förebygga, upptäcka och utreda brott i Europeiska
unionen. I praktiken gäller detta samarbete huvudsakligen grov brottslighet (organiserad
brottslighet, narkotikahandel, människohandel, it-brottslighet) och terrorism.

RESULTAT

A. Den första fasen
Polissamarbetet mellan medlemsstaterna inleddes 1976 med vad som kallades ”Trevi-gruppen”,
ett mellanstatligt nätverk med företrädare för justitie- och inrikesministerier. Därefter angavs
i Maastrichtfördraget vilka frågor av gemensamt intresse som berättigade ett polissamarbete
(terrorism, narkotikahandel och andra former av internationell brottslighet). Det fastställdes
även att en europeisk polisbyrå (Europol) skulle skapas, i ett första skede i form av
Europols narkotikaenhet. Europolkonventionen undertecknades den 26 juli 1995, men byrån
inledde officiellt sin verksamhet först den 1 juli 1999, med förstärkta befogenheter enligt
Amsterdamfördraget (som undertecknades den 2 oktober 1997). Polissamarbetet hade dock
avancerat redan innan Europol kom till. I och med skapandet av Schengenområdet 1985, först
med bara en handfull medlemsstater, hade gränsöverskridande polissamarbete blivit en realitet
(se även faktablad 2.1.3 och 5.12.4). Schengenregelverket – inbegripet de aspekter som rör
polissamarbete – införlivades i EU:s lagstiftning i och med Amsterdamfördraget, dock inom
den tredje, mellanstatliga pelaren. Samma mellanstatliga metod tillämpades för åtgärder för
polissamarbete vilka antogs av en liten grupp medlemsstater i enlighet med Prümfördraget,
som innehöll bestämmelser om utbyte om dna, fingeravtryck och fordonsregistreringsuppgifter.
Prümfördraget infördes fullt ut på unionsnivå genom rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni
2008.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.12.4.pdf
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B. Aktuell institutionell ram
Den institutionella ramen har förenklats avsevärt genom Lissabonfördraget (EUF-
fördraget), och de flesta åtgärder för polissamarbete antas numera inom det ordinarie
lagstiftningsförfarandet (medbeslutandet) och kan bli föremål för rättslig prövning i domstolen.
Även om man bortser från de särskilda villkor som gäller för området med frihet, säkerhet
och rättvisa (undantag för Storbritannien, Irland och Danmark [protokoll 21 och 22 till EUF-
fördraget] och en framskjuten roll för de nationella parlamenten [protokoll 1 och 2]) har
emellertid polissamarbetet, men även det straffrättsliga samarbetet, inte fullständigt fogats in i
gemenskapsramen, utan har bevarat en viss särprägel:
— Kommissionen delar sin initiativrätt med medlemsstaterna, förutsatt att dessa företräds av

en fjärdedel av rådets ledamöter (artikel 76 i EUF-fördraget).

— Europaparlamentet ska endast höras om åtgärder för operativt samarbete, vilka antas
enhälligt av rådet. Om ingen enighet nås i rådet får nio eller fler medlemsstater samarbeta
inom ramen för ett fördjupat samarbete. I detta scenario upphäver Europeiska rådet
tillfälligt förfarandet för att uppnå konsensus (den så kallade nödbromsen enligt artikel 87.3
i EUF-fördraget).

— Rättsakter som antogs innan EUF-fördraget trädde i kraft kunde inte bli föremål för en
talan om fördragsbrott eller en begäran till domstolen om förhandsavgörande under fem år
(protokoll nr 36 till EUF-fördraget). Denna period gick ut i december 2014.

C. Byråer och övriga organ för polissamarbete
1. Europeiska polisbyrån (Europol)
Europols roll är att effektivisera de nationella polismyndigheterna och andra liknande
myndigheter genom att underlätta deras samarbete. Fokus för detta samarbete är att
förebygga och bekämpa terrorism, it-brottslighet, narkotikahandel och andra former av grov
gränsöverskridande brottslighet.
Sedan den 1 januari 2010 är Europol ett EU-organ som finansieras ur EU:s budget med nästan
1 000 anställda (inklusive drygt 200 sambandsmän) baserade i högkvarteret i Haag. Europols
huvudsakliga syfte är att förbättra informationsutbytet mellan polismyndigheterna. I det syftet
utarbetar Europol en hotbildsbedömning avseende den grova organiserade brottsligheten
(”Socta”, som står för Serious and Organised Crime Threat Assessment) som underlag för
rådets beslutsfattande, men även en rapport om den rådande situationen och tendenserna inom
terrorismen i Europa (TE-SAT). Europol har ingen befogenhet att använda våld och kan inte
genomföra gripanden eller razzior, men byråns operativa befogenheter har vuxit undan för
undan. Till exempel gav rådets akt av den 28 november 2002 Europol möjlighet att delta i
gemensamma utredningsgrupper och att beordra medlemsstaterna att inleda brottsutredningar.
Byrån har också ökat sin analytiska kapacitet, särskilt när Europeiska it-brottscentrumet
(EC3) inrättades i januari 2013, med ansvar för bland annat hotbildsbedömningen avseende
internetstödd organiserad brottslighet (Internet Organised Crime Threat Assessment, IOCTA).
Europol har gått i spetsen för EU:s brottsbekämpande insatser mot framväxande hot. Efter
terrordåden i Paris och Köpenhamn i början av 2015 bemyndigade rådet (rättsliga och inrikes
frågor) Europol att inrätta en enhet för anmälan av innehåll på internet, som ska bekämpa
terroristpropaganda på nätet och annan extremistverksamhet. Den nya enheten inledde sitt
arbete den 1 juli 2015. Efter attentaten i Paris i november 2015 utvidgade rådet därefter
Europols terrorbekämpningsuppdrag ytterligare i och med invigningen den 1 januari 2016
av det nya Europeiska centrumet mot terrorism, till vilket terrorbekämpningsexperter från
medlemsstaterna utstationeras för att öka den gränsöverskridande utredningskapaciteten. I
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kölvattnet av den stora tillströmningen av irreguljära migranter till EU under 2014 och början av
2015 lanserade Europol i mars 2015 den gemensamma operationen Mare i ett försök att utöka
ansträngningarna för att bekämpa människosmuggling. Byrån bidrar också till denna insats
genom sitt deltagande i de ”hotspots” som nyligen inrättats vid de yttre gränserna (se faktablad
5.12.4). Slutligen gav rådet genom sitt beslut av den 27 mars 2000 Europol fullmakt att
förhandla om avtal med tredjeländer och organ utanför EU. Byrån har till exempel undertecknat
samarbetsavtal med Interpol och USA.
Den 27 mars 2013 lade kommissionen fram ett lagstiftningsförslag om ändring av det
nu gällande Europolbeslutet inför Europaparlamentet och rådet. Förslaget omfattade en
sammanslagning av Europol och Europeiska polisakademin (Cepol). Sammanslagningen
ogillades dock av både rådet och parlamentet och har nu skrinlagts. I maj 2016 godkände
parlamentet och rådet den nya Europolförordningen[1]. Den nya förordningen gör det lättare för
Europol att inrätta specialiserade enheter för att bemöta nya hot, fastställer regler för befintliga
enheter (såsom de ovannämnda terrorbekämpningsenheterna) och erbjuder ett mer robust
uppgiftskyddssystem för byrån samt förbättrad styrning och ökad ansvarsskyldighet, vilket ska
uppnås med hjälp av en gemensam grupp för parlamentarisk granskning med företrädare för
Europaparlamentet och de nationella parlamenten.
2. Europeiska polisakademin (Cepol)
Utbildning av poliser är en viktig aspekt av polissamarbetet. I detta syfte inrättades Cepol 2000,
först i form av ett nätverk mellan befintliga nationella utbildningsinstitutioner, för att sedan bli en
egen EU-byrå (rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005). Cepol var ursprungligen
beläget i Bramshill i Storbritannien, men har sedan den 1 oktober 2014 sitt säte i Budapest.
3. Ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten (COSI)
Det operativa samarbetet har, ända från de första skälvande stegen, varit en stötesten för
polissamarbetets utveckling. Bortsett från de försiktiga framstegen genom Europol och de
gemensamma utredningsgrupperna var samarbetet först begränsat till möten två gånger per år
från och med 2000 i Bernklubben, ett forum för chefer för nationella säkerhetstjänster från
ett antal europeiska länder. Det var inriktat på frivilligt informationsutbyte på områden som
kontraspionage, organiserad brottslighet och terrorism. Med utgångspunkt i denna grundidé går
Lissabonfördraget längre och ger i artikel 71 i EUF-fördraget en rättslig grund för Ständiga
kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten (COSI), som formellt
inrättades genom rådets beslut av den 25 februari 2010. COSI ska
— utvärdera det operativa samarbetets allmänna inriktning och brister i det,

— anta konkreta rekommendationer,

— bistå rådet i enlighet med ”solidaritetsklausulen” (artikel 222 i EUF-fördraget).

Men det är inte fråga om ett europeiskt ”FBI” som på egen hand kan genomföra operationer,
och kommittén deltar heller inte i lagstiftningsförfarandet. COSI är förankrat i de nationella
huvudstäderna, med företrädare från medlemsstaterna som träffas i Bryssel, där de får stöd av
rådgivare i rättsliga och inrikes frågor från de ständiga representationerna. Även företrädare för
andra organ som verkar för den inre säkerheten, till exempel Europol, Eurojust (se faktablad
5.12.6 om straffrättsligt samarbete) och Frontex (se faktablad 5.12.4 om förvaltningen av de
yttre gränserna) deltar ofta i COSI:s möten.

[1]Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för
samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF,
2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.12.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.12.4.pdf
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4. EU Intcen
Europeiska unionens underrättelseanalyscentrum (EU Intcen) är strängt taget inte ett organ
som hör till polissamarbetet, eftersom det utgör en del av Europeiska utrikestjänsten. Intcen
bidrar emellertid till polissamarbetet genom att ta fram hotbildsbedömningar som bygger på
information från underrättelsetjänsterna, militären, diplomater och polisen. Intcen kan också
bidra operativt genom att exempelvis ta fram EU-omfattande information om terroristers
destinationer, motiv och förflyttningar.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft i december 2009 förstärktes Europaparlamentets
roll avsevärt i rättsliga och inrikes frågor. Den ståndpunkt om polissamarbete som parlamentet
har gett uttryck för i sina resolutioner återspeglar både parlamentets vilja att hävda sin
ståndpunkt och det relativt outvecklade polissamarbetet i EU. På den sistnämnda punkten har
parlamentet ofta beklagat sig över att det saknas en verkligt gemensam strategi för inre säkerhet.
I sin resolution av den 9 juli 2015 om den europeiska säkerhetsagendan beklagade parlamentet
djupt ”att man fortfarande inte har utvärderat befintliga EU-instruments effektivitet – också
med hänsyn till de nya hot mot säkerheten som EU står inför – och återstående brister, trots
parlamentets upprepade uppmaningar” och hävdade att ”en sådan utvärdering behövs för att
den europeiska säkerhetspolitiken ska bli effektiv, nödvändig, proportionerlig, konsekvent och
heltäckande”. Parlamentet har också ofta varnat för att det måste finnas en lämplig balans mellan
frihet och säkerhet i polisarbetet och brottsbekämpningen.
En annan käpphäst för Europaparlamentet, såsom antytts ovan, har varit att befästa sin ställning
som en institutionell aktör i frågor som rör den inre säkerheten. Medan COSI formellt sett
förblir förbjudet område för den parlamentariska granskningen har parlamentet varit angeläget
om att hävda sina nya befogenheter på området polissamarbete. I sin resolution av den 2 april
2014 om halvtidsöversynen av Stockholmsprogrammet påminde parlamentet om att det ”nu
är en fullfjädrad institutionell aktör på det säkerhetspolitiska området” och ”bör inneha en
avgörande roll i utvärderingen och fastställandet av politiken för inre säkerhet”. I sin resolution
av den 9 juli 2015 om den europeiska säkerhetsagendan upprepade parlamentet att det
bör involveras i ”fastställandet av de politiska prioriteringarna och de strategiska målen” i
agendan. Parlamentet har otvivelaktigt ökat sin auktoritet när det gäller politiken för den inre
säkerheten. Som en del av reformen av Europol förespråkade parlamentet aktivt en utökad
parlamentarisk granskning och bättre bestämmelser om skydd av personuppgifter. Det hade
också begärt att datalagringsdirektivet[2] skulle upphävas på grund av sin oproportionerlighet,
innan direktivet slutligen sköts i sank genom domstolens principiellt betydelsefulla dom från
april 2014. Slutligen har parlamentet stått emot avsevärda påtryckningar från kommissionen
och medlemsstaterna om att snabbt anta ett europeiskt system för passageraruppgifter (PNR) för
terrorbekämpningsändamål. PNR-direktivet[3] antogs slutligen i april 2016. Den slutliga texten
omfattar ett antal av parlamentet understödda garantier för uppgiftsskydd och en klausul som
kräver en översyn av direktivet två år efter genomförandet i nationell lagstiftning.
Kristiina Milt
04/2017

[2]Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats
eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller
allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG.
[3]Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om användning av
passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott
och grov brottslighet.
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