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EUROPAPARLAMENTET

UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT 
RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

OFFENTLIGT SEMINARIUM

ETT EFFEKTIVT OCH ANSVARSFULLT POLISSAMARBETE I EU

VÄGEN FRAMÅT

Måndagen den 18 december, kl. 15.00–18.30

Europaparlamentet,

Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum PHS 5B001

Rue Wiertz 60, Bryssel

Som anges i artiklarna 29 och 30 i fördraget om Europeiska unionen är ett av unionens 
huvudmål att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och 
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rättvisa, genom att bland medlemsstaterna utforma gemensamma insatser på det polisiära 
området. Inom ett Schengenområde som saknar kontroller vid de inre gränserna är det 
nödvändigt att utveckla ett effektivt polissamarbete för att förhindra att brottslingar gömmer 
sig, och slipper undan straff.

Sedan Maastrichtfördragets ikraftträdande, varigenom polissamarbetet införlivades i 
EU-fördraget, har Europeiska unionen antagit ett stort antal åtgärder för att förbättra 
samarbetet mellan medlemsstaternas polismyndigheter. I Haagprogrammet återspeglades 
därefter de farhågor som gällde utvidgningen och terrorismen, och avsikten med programmet 
var att främja ett operativt samarbete, i synnerhet genom ett ökat utbyte av information mellan 
brottsbekämpande organ och EU:s databaser.

Även om det skall erkännas att flera framsteg har gjorts när det gäller detaljerna, har EU 
generellt sett ännu inte uppnått någon gemensam strategi på detta område. Polissamarbetet i 
EU har dessutom kritiserats på grund av att det nuvarande regelverket inte garanterar vare sig 
optimala resultat eller ett fullgott skydd för individers rättigheter.

Under detta seminarium kommer polissamarbetets befintliga institutionella och informella 
ramar att beaktas. Målet med mötet är att det skall vara ett konstruktivt forum för reflektioner 
kring metoderna för hur polissamarbetet i EU kan förbättras, samtidigt som berörda personers 
rättigheter skyddas och den demokratiska kontrollen främjas. Ett förslag till program bifogas. 
Bakgrundsmaterial om de ämnen som skall diskuteras kommer att finnas till hands.

FÖRSLAG TILL PROGRAM

KL. 15.00–15.30 – SEMINARIET ÖPPNAS

Inledning av

§ Jean-Marie Cavada, ordförande för Europaparlamentets utskott för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

§ Franco Frattini, vice ordförande för Europeiska kommissionen, kommissionsledamot 
med ansvar för rättvisa, frihet och säkerhet
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§ Kari Rantama, Finlands rikspolischef, ordförande för Artikel 36-kommittén på det 
finska ordförandeskapets vägnar

KL. 15.30–16.30 – SESSION I

VILKA ÄR DE FRÄMSTA HINDREN FÖR POLISIÄRT SAMARBETE 
OCH KOMMUNIKATION I EU?

De främsta hindren för polissamarbete

Presentation av dr Valsamis Mitsilegas, universitetslektor vid juridiska institutionen, 
Queen Mary University, London (kl. 15.30–15.45)

§ Skillnader mellan de rättsliga och konstitutionella systemen i EU

– Frågan om medlemsstaternas skiftande rättsliga och konstitutionella traditioner när det 
gäller polisiära befogenheter, insamlandet av personuppgifter på nationell nivå och 
uppgiftsskydd.

– Frågan om EU-ländernas olika hastigheter, som kan leda till en bristande överensstämmelse 
när det gäller skyddsnivån för medborgarna inom det gemensamma området av frihet, 
säkerhet och rättvisa.

– Principen om tillgänglighet som infördes i och med Haagprogrammet, och som skall 
tillämpas från och med den 1 januari 2008. Denna princip bygger på idén om integrering 
genom ömsesidigt erkännande, i stället för genom harmonisering, och kan medföra problem 
om det saknas gemensamma skyddsåtgärder för att skydda de konstitutionella principerna och 
de grundläggande rättigheterna.
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§ Den stora mängden aktörer och strukturer inom polissamarbetets område – frågan 
om komplementaritet och samordning, samt risken för överlappning

§ Behovet av en övergripande hotbedömning

Principen om underrättelseledd polisverksamhet syftar till att förbättra kunskapen om 
hotbilden, eftersom det är svårt att utan god kunskap om viktiga brottslingar och kriminella 
nätverk bekämpa hoten och fastställa prioriteringar på detta område. Med hjälp av OCTA
(Organised Crime Threat Assessment) beskriver Europol de viktigaste typerna av brott, 
strukturen inom organiserade kriminella grupper, samt hur dessa grupper bedriver sin 
verksamhet. Är OCTA tillräckligt långsiktig och förebyggande, eller har den snarare en 
motsatt verkan?

§ Svårigheterna med att definiera strategier – behovet av tydligt definierade mål och 
prioriteringar

Det är nödvändigt att utveckla en strategi för inre säkerhet.

§ Frånvaron av en gemensam kultur och ett ömsesidigt förtroende bland 
polismyndigheter, samt den dominerande uppfattningen av äganderätt till 
informationen

Man har observerat svårigheter när det gäller utbyte av information mellan brottsbekämpande 
myndigheter, samt en motvilja mot att samarbeta med kolleger i utlandet. Det ömsesidiga 
förtroendet mellan brottsbekämpande myndigheter behöver förbättras, i synnerhet eftersom 
principen om tillgänglighet grundar sig på ett ömsesidigt erkännande. Detta förutsätter ett 
fullständigt förtroende för de rättsliga och operativa systemen i andra medlemsstater. 

§ Problemen på operativ nivå (inkompatibilitet mellan kommunikations- och 
övervakningsutrustning, språkbarriären, bristen på utvärderingar och kvalitativ statistik).

§ Frågan om det demokratiska underskottet och ansvarigheten för utvecklingen av 
databaser och EU:s byråer, såsom Europol, samt för antagandet av sekundärlagstiftningen 
genom kommittéförfarandet.
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Uppgiftsskydd – Är nuvarande standarder på polissamarbetets område 
tillfredsställande?

Presentation av Peter Hustinx, Europeiska datatillsynsmannen (kl. 15.45–16.00)

Det är avgörande att de brottsbekämpande myndigheterna kan utbyta information, men den 
externa kontrollen och bemyndigandet är också nödvändiga. Dessutom finns det en växande 
oro för uppgiftsskyddet, till följd av förslaget om att göra databaser som innehåller 
polisinformation (SIS, Europols databas) driftskompatibla. 

DEBATT (KL. 16.00–16.30)

KL. 16.30–17.30 – SESSION II

LÖSNINGAR SOM HITTILLS HAR TILLÄMPATS, OCH BÄSTA PRAXIS 
INOM POLISSAMARBETET

Vilka lösningar har hittills tillämpats på gemensamma operativa problem? Skulle det 
vara meningsfullt att sprida en del av den bästa praxisen till samtliga medlemsstater?
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Presentation av Pierre Berthelet, lektor i juridik och statsvetenskap, expert på 
EU-interna säkerhetsfrågor (kl. 16.30–16.40)

Några exempel: 

– Schengenkonventionen

– Prümkonventionen

– Det regionala samarbetet mellan medlemsstater och med tredjeländer (till exempel 
Aktionsgruppen mot organiserad brottslighet i Östersjöområdet)

– De bilaterala och multilaterala avtalen, samt inrättandet av centrer för 
polissamarbete – vilket mervärde ger dessa centrer: leder de till ett djupare samarbete mellan 
grannstater inom ramen för Schengen? 

Presentation av Bernd Belle, länspolismästare i Baden-Württemberg och tysk 
samordnare vid det fransk-tyska polis- och tullsamarbetscentret i Kehl (kl. 16.40–16.50)

Förslag till rådets beslut om en förbättring av polissamarbetet mellan 
Europeiska unionens medlemsstater, särskilt vid de inre gränserna, och om ändring av 
konventionen om tillämpning av Schengenavtalet (KOM(2005)0317 – LIBE/6/29788)

Presentation av Herbert Reul, föredragande och ledamot av Europaparlamentets 
utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
(kl. 16.50–17.00)

Detta förslag från 2005 omfattar den bästa praxis som har utvecklats under det senaste 
decenniet och har som syfte att tillhandahålla ett gemensamt regelverk för polissamarbete, 
med minimistandarder som gör det möjligt för medlemsstaterna att vidareutveckla det 
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gränsöverskridande samarbetet. Beslutet gäller informationsutbyte, operativt samarbete 
(gemensamma patrulleringar och övervakningsinsatser), kompatibel och driftskompatibel 
utrustning, samt fortbildning av poliser. I beslutet krävs att medlemsstaterna skall inrätta 
permanenta samarbetsstrukturer för att främja förtroendeskapande åtgärder mellan 
polistjänstemän från olika länder. I beslutet ändras dessutom bestämmelserna i 
Schengenkonventionen rörande övervakning och förföljande över gränserna.

DEBATT (KL. 17.00–17.30)

KL. 17.30–18.30 – SESSION III

VILKA YTTERLIGARE LÖSNINGAR SKULLE KUNNA KOMMA I FRÅGA 
FÖR ATT FÖRBÄTTRA POLISSAMARBETET?

Vad skulle kunna göras på strategisk och operativ nivå för att förbättra 
polissamarbetet?

Presentation av Patrick Zanders, länspolismästare och direktör för den federala 
polisens enhet för internationellt polissamarbete, Belgien (kl. 17.30–17.45)

§ Rollerna för Europarådet och Europeiska unionens råd – ökad delaktighet för 
Europaparlamentet?
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§ Rollen för EU:s operativa specialgrupp med polischefer – vilket är dess mervärde efter 
att ha funnits i sju år? Hur kan öppenheten förbättras?

§ G6

Skulle det vara möjligt att tillhandahålla de nationella parlamenten, Europaparlamentet och 
allmänheten fullständig information om resultaten från G6-mötena? Hur informeras EU:s 
övriga medlemsstater om de förslag som läggs fram av G6-länderna? Är dessa medlemsstater 
tillräckligt delaktiga? 

Genom mellanstatliga grupperingar av det här slaget har man tidigare uppnått framsteg såsom 
Schengenavtalet, Schengenkonventionen och Prümkonventionen. Är det verkligen lämpligt 
att sådana processer är öppna för länder som inte alls har deltagit i förhandlingarna? 

Går förslagen från G6 längre än EU:s nuvarande politik, och kringgås därigenom vissa viktiga 
åtgärder som nyligen har förhandlats fram? 

§ Europol1

Är samarbetet mellan de nationella polisstyrkorna och Europol tillfredsställande? Hur kan 
Europols mervärde förbättras? Hur kan den parlamentariska kontrollen förbättras? Kan 
Europol i sin nuvarande form klara sina uppdrag och mål? Vilka förändringar förväntas ske 
inom Europol? 

§ Interpol

Är samarbetet mellan medlemsstaterna och Interpol tillfredsställande? Hur kan det förbättras? 
Hur kommer det sig att vissa av medlemsstaterna inte delar med sig av sin information till 
Interpol? Hur är Interpol förbundet med Europol? 

  

1 Ett stort antal frågor rörande Europol togs upp vid det parlamentariska möte som anordnades av utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i oktober 2005 på temat att förbättra den 
parlamentariska kontrollen av det rättsliga och polisiära samarbetet i EU. Europols verksamhet och årsrapport för 
2005 presenterades av Max-Peter Ratzel, direktör för Europol, vid vårt utskottssammanträde i juli 2006.
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§ Ständiga kommittén för inre säkerhet (COSI)

Vad kan göras för att förbättra det ”operativa samarbetet för inre säkerhet” så länge 
konstitutionen ligger på is? 

§ Vilken är den bästa strategiska tillämpningen av de gemensamma utredningsgrupperna
för att bekämpa den allvarliga gränsöverskridande brottsligheten?

§ Hur kan man skapa ömsesidig förståelse och tillit, samt en gemensam kultur bland 
polistjänstemän? Hur kan Europeiska polisakademin (Cepol) vara behjälplig i detta 
avseende? 

§ Borde det operativa samarbetet mellan polis, tull, gränsvakter och andra specialiserade 
brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna vara mer bindande, i avsikt att 
bekämpa terrorismen och den organiserade brottsligheten i Europeiska unionen? 
Harmonisering eller ömsesidigt erkännande?

§ Hur kan samarbetet mellan polis, tull, gränsvakter och övriga behöriga myndigheter
förbättras på medlemsstatsnivå?

§ Påverkas samarbetet på nationell nivå av det samarbete som föreskrivs på EU-nivå?

§ Hur påverkas den strategiska nivån av den operativa nivån? Problem med toppstyrt 
beslutsfattande.

§ Frågan om övergångsklausulen i artikel 42 i fördraget om Europeiska unionen.
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Hur kan den parlamentariska kontrollen förbättras?

Presentation av dr Willy Bruggeman, professor vid Centre universitaire Benelux, 
ordförande för Belgiens federala polisstyrelse och f.d. vice direktör för Europol. (kl. 17.45–
17.55)

Avsikten med det konstitutionella fördraget är att införa mer demokrati och ansvarighet inom 
det rättsliga och polisiära samarbetsområdet. Vilka lösningar skulle kunna tillämpas i 
frånvaron av konstitution för att avhjälpa bristen på extern kontroll?

DEBATT (kl. 17.55–18.25) med:

§ Kari Rantama, Finlands rikspolischef, ordförande för Artikel 36-kommittén
§ Günter Krause, chef för generaldirektoratet för polisiära frågor vid inrikesministeriet i 

Tyskland
§ Ulf Göransson, direktör för Cepol
§ Michel Quille, vice direktör för Europol
§ Jean Michel Louboutin, direktör för direktoratet för operativt polisiärt stöd, Interpol
§ Gilles de Kerchove, direktör vid generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd, 

GD Rättsliga och inrikes frågor, lektor vid Institut d’études européennes vid ULB, 
UCL och FUSL i Belgien

Under medverkan av Herbert Reul, föredragande och ledamot av Europaparlamentets utskott 
för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, och Claude Moraes, 
ledamot av Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor, och föredragande för dokumentationen om Europol.
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AVSLUTANDE SESSION

Jean-Marie Cavada, ordförande för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.
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BILAGA

PRAKTISKA RIKTLINJER INFÖR DEBATTEN

Presentationerna kommer att begränsas till tio minuter.

För att så många parlamentsledamöter som möjligt skall kunna delta i debatten kommer 
talartiden att begränsas till tre minuter per anförande eller fråga. 

Ledamöterna kommer att få yttra sig i den ordning som de begär ordet.

De talare som önskar komplettera sina anföranden kan göra detta skriftligen genom att i förväg 
lämna in dokument (helst på engelska eller franska) till sekretariatet (e-post: 
ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Dessa dokument kommer att delas ut under mötet.

VIKTIG INFORMATION TILL DE SOM ÖNSKAR DELTA I SEMINARIET

Seminariet är öppet för allmänheten. Av säkerhetsskäl krävs dock att personer som inte har ett 
giltigt passerkort till Europaparlamentet på förhand förser sig med ett passerkort. De som önskar 
skaffa ett sådant passerkort ombeds kontakta seminariets sekretariat (Ryszard de Groot) före 
den 14 december 2006.

Simultantolkning är tillgänglig på följande språk: EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, EL, PT, FI, SV 
och PL.



OJ\643527SV.doc 13/13 PE 382.320v02-00
Extern översättning

SV

KONTAKTUPPGIFTER TILL SEMINARIETS SEKRETARIAT

Seminariets sekretariat Telefon Adress E-postadress

Ana Dumitrache

Administratör

(32-2) 284 14 16 LIBE:s sekretariat

Europaparlamentet

Rue Wiertz

RMD 1J 038

B-1047 Bryssel

Ryszard de Groot

Assistent

(32-2) 284 07 95 LIBE:s sekretariat

Europaparlamentet

Rue Wiertz

RMD 1J 036

B-1047 Bryssel

Anne de Coninck

Sekreterare

(32-2) 284 21 79 LIBE:s sekretariat

Europaparlamentet

Rue Wiertz

RMD 1J 026

B-1047 Bryssel

ip-libe@europarl.eu.int


