Inlämnat

Beteckning

Rubrik (med länk till Lemur)

Kansliets kommentar

2016-12-08

KOM(2016) 790 MEDDELANDE FRÅN
KOMMISSIONEN TILL
EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET Handlingsplan för att stärka
EU:s insatser mot bedrägerier med
resedokument

Handlingsplan för att öka
dokumentsäkerheten för
resehandlingar. I dokumentet
beskrivs kommissionens
kommande åtgärder och
rekommendationer till MS
inom flera områden, t.ex. hur
identiteter kan säkerställas
när resehandlingar ställs ut
och användandet av
säkerhetsdetaljer och
biometri i pass.

2016-12-19

KOM(2016) 871 REPORT FROM THE COMMISSION
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL assessing the
extent to which the Member States have
taken the necessary measures in order to
comply with Directive 2011/93/EU of
13 December 2011 on combating the
sexual abuse and sexual exploitation of
children and child pornography

Av slutsatserna framgår att
även om direktivet är
omfattande och MS har
vidtagit flera åtgärder för att
implementera det, så finns
det mer att göra för att
direktivet ska nå sin fulla
potential. Det stora
utmaningarna finns främst
vad gäller förebyggande
åtgärder och
behandlingsprogram för
dömda, samt stöd och hjälp
för offren.

2016-12-19

KOM(2016) 872 REPORT FROM THE COMMISSION
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL assessing the
implementation of the measures referred
to in Article 25 of Directive 2011/93/EU
of 13 December 2011 on combating the
sexual abuse and sexual exploitation of
children and child pornography

Artikel 25 i direktivet
handlar om åtgärder mot
webbplatser som innehåller
eller sprider barnpornografi.
Enligt kommissionen
behöver större
ansträngningar göras av MS
för att snabbt ta bort
barnpornografiskt material
från nätet.

2016-12-22

KOM(2016) 831 COMMUNICATION FROM THE
COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN
COUNCIL AND THE COUNCIL Third
progress report towards an effective and
genuine Security Union

Tredje lägesrapporten om
arbetet för att nå en effektiv
och hållbar säkerhetsunion. I
den här nämns bl.a. aktuella
åtgärdspaket för att stoppa
finansieringen av terrorism
och effektivisera Schengens

informationssystem (se
förslagen längre ned).
2016-12-22

KOM(2016) 826 Proposal for a DIRECTIVE OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL on countering money
laundering by criminal law

Förslag till direktiv för att
kriminalisera
penningtvättbrott.
Åtgärderna ska inrätta
minimiregler om
fastställande av brott och
sanktioner, avlägsna hinder
för gränsöverskridande
samarbete samt se till att
EU-standarderna ligger i
linje med de internationella
skyldigheterna på området.
Förslaget kan enligt EUsamordningens bedömning
komma att underställas en
subsidiaritetskontroll. Det
finns inga uppgifter om när
tidsfristen börjar löpa.

2016-12-23

KOM(2016) 819 Proposal for a REGULATION OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL on the mutual
recognition of freezing and confiscation
orders

Förslag till förordning om
ömsesidigt erkännande av
beslut om att frysa och
beslagta vinning av brott.
Gällande lagstiftning är
föråldrad och inte
heltäckande vilket lämnar
luckor som kan utnyttjas av
kriminella.
Förslaget kan enligt EUsamordningens bedömning
komma att underställas en
subsidiaritetskontroll. Det
finns inga uppgifter om när
tidsfristen börjar löpa.

2016-12-23

SWD(2016) 468

COMMISSION STAFF WORKING
DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT
Accompanying the document Proposal
for a regulation of the European

Arbetsdokument med
konsekvensanalys av
förslaget till förordning om
ömsesidigt erkännande av

Parliament and of the Council on the
mutual recognition of freezing and
confiscation orders

beslut om att frysa och
beslagta vinning av brott.

COMMISSION STAFF WORKING
DOCUMENT EXECUTIVE
SUMMARY OF THE IMPACT
ASSESSMENT Accompanying the
document Proposal for a Regulation of
the European Parliament and of the
Council on the mutual recognition of
freezing and confiscation orders

Sammanfattning av
konsekvensanalysen ovan.

2016-12-23

SWD(2016) 469

2016-12-23

KOM(2016) 880 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET om utvärderingen av andra
generationen av Schengens
informationssystem (SIS II) i enlighet
med artiklarna 24.5, 43.3 och 50.5 i
förordning (EG) nr 1987/2006 och
artiklarna 59.3 och 66.5 i beslut
2007/533/RIF

Kommissionen har
identifierat ett antal saker
inom SIS II som bör
åtgärdas. Det handlar både
om tekniska detaljer och
möjliga förändringar av
rättsliga instrument. Några
problem som upptäckts:
kvalitativt dåliga uppgifter
(t.ex. felstavade namn) är ett
problem för systemet, alla
användare kan inte använda
SIS II:s hela kapacitet,
reglerna om dataskydd
behöver ses över.

2016-12-23

SWD(2016) 450

COMMISSION STAFF WORKING
DOCUMENT Accompanying the
document REPORT FROM THE
COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND THE COUNCIL
on the evaluation of the second
generation Schengen Information
System (SIS II) in accordance with
articles 24 (5), 43 (3) and 50 (5) of
Regulation (EC) No 1987/2006 and
articles 59 (3) and 66 (5) of Decision
2007/533/JHA

Arbetsdokument som tillhör
utvärderingen av SIS II.

2016-12-23

KOM(2016) 881 Proposal for a REGULATION OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL on the use of the

Förslag till förordning för att
förbättra SIS:s operativa
effektivitet och

Schengen Information System for the
return of illegally staying third-country
nationals

ändamålsenlighet för
återsändande av
tredjelandsmedborgare
som vistas olagligt i
unionen.
Förslaget kan enligt EUsamordningens bedömning
komma att underställas en
subsidiaritetskontroll. Det
finns inga uppgifter om när
tidsfristen börjar löpa.

2016-12-23

2016-12-22

2017-01-12

KOM(2016) 882 Proposal for a REGULATION OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL on the establishment,
operation and use of the Schengen
Information System (SIS) in the field of
border checks, amending Regulation
(EU) No 515/2014 and repealing
Regulation (EC) No 1987/2006

Förslag till förordning för att
förbättra SIS:s operativa
effektivitet och
ändamålsenlighet för
gränskontroll.

KOM(2016) 883 Proposal for a REGULATION OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL on the establishment,
operation and use of the Schengen
Information System (SIS) in the field of
police cooperation and judicial
cooperation in criminal matters,
amending Regulation (EU) No 515/2014
and repealing Regulation (EC) No
1986/2006, Council Decision
2007/533/JHA and Commission
Decision 2010/261/EU

Förslag till förordning för att
förbättra SIS:s operativa
effektivitet och
ändamålsenlighet på området
för polissamarbete och
straffrättsligt samarbete.

KOM(2017) 5

I översynen lämnas bl.a. en
rekommendation om en
informationskampanj mot
efterfrågesidan (banker,

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET om genomförandet av
Europaparlamentets och rådets

Förslaget kan enligt EUsamordningens bedömning
komma att underställas en
subsidiaritetskontroll. Det
finns inga uppgifter om när
tidsfristen börjar löpa.

Förslaget kan enligt EUsamordningens bedömning
komma att underställas en
subsidiaritetskontroll. Det
finns inga uppgifter om när
tidsfristen börjar löpa.

Inlämnat

Beteckning

förordning (EU) nr 1214/2011 av den 16
november 2011 om yrkesmässig
gränsöverskridande vägtransport av
kontanter i euro mellan medlemsstaterna
i euroområdet

stormarknader etc) och
värdetransportföretagen för
att öka användningen av
transporter. De deltagande
medlemsstaterna
rekommenderas att skaffa sig
bättre information om vilka
transporter som utförs i deras
territorium.

Rubrik (med länk till Lemur)

Kansliets kommentar

Estniska ordförandeskapets kalender
juli-december 2017

2016-12-07

2016-12-08

15123/16

PRELIMINÄR DAGORDNING 3508:e
mötet i EUROPEISKA UNIONENS
RÅD (rättsliga och inrikes frågor) 8 och
9 december 2016 Bryssel

2016-12-09

14424/16

OUTCOME OF THE COUNCIL
MEETING 3499th Council meeting
General Affairs Brussels, 15 and 16
November 2016

2016-12-14

14678/16

OUTCOME OF THE COUNCIL
MEETING 3502nd Council meeting
Education, Youth, Culture and Sport 21
and 22 November 2016

Rådet antog slutsatser om
förebyggande insatser mot
våldsfrämjande
radikalisering, s. 14.

2016-12-19

15205/16

OUTCOME OF THE COUNCIL
MEETING 3506th Council meeting
Economic and Financial Affairs 6
December 2016

På dagordningen stod bl.a.
motverkande av finansiering
av terrorism, s. 14.

2016-12-19

14640/16

OUTCOME OF THE COUNCIL
MEETING 3501st Council meeting
Justice and Home Affairs Home Affairs
18 November 2016

2016-12-23

15652/16

Council Implementing Decision setting
out a recommendation on addressing the
deficiencies identified in the 2015
evaluation on the application of the
Schengen acquis in the field of external
borders (Algeciras Port) by Spain

15 rekommendationer
lämnas till Spanien. De bör
bl.a. införa sanktioner mot
transportörer som
transporterar utländska
medborgare in i Schengen.

2016-12-23

15651/16

Council Implementing Decision setting
out a recommendation on addressing the
deficiencies identified in the 2016
evaluation of Luxembourg on the
application of the Schengen acquis in
the field of return

6 rekommendationer lämnas
till Luxemburg. De bör bl.a.
minska förutsägbarheten i
fall där familjer ska avvisas
för att undvika att de
försvinner samt fastställa en
rättslig status för
ensamkommande barn.

2017-01-13

15391/17

OUTCOME OF THE COUNCIL
MEETING 3508th Council meeting
Justice and Home Affairs Brussels, 8
and 9 December 2016

Inlämnat

Beteckning

Rubrik (med länk till Lemur)

Kansliets kommentar

Rapport från RIF-rådet den 8-9
december 2016

Hemlig enligt OSL 15:1. Går
inte att nå via Lemur. Delas
ut vid sammanträdet den 19
januari.

2016-12-16

2016-12-22

2016/17:FPM33

Förordning om ett europeiskt system för
reseinformation och inresetillstånd

Prel. svensk ståndpunkt:
Regeringen är generellt
positiv till åtgärder som leder
till att öka säkerheten inom
EU och Sverige. Syftet med
ETIAS är att öka säkerheten
och att täcka det
informationsglapp som finns
gällande tredjelandsmedborgare som reser in i
EU och som är befriade från
viseringskravet. Regeringen

är därför övergripande
positiv till det förslag som nu
presenterats. Som med alla
nya system är det dock
viktigt att förslaget noga
analyseras utifrån aspekter
som kostnadseffektivitet,
interoparabilitet med andra
IT-system och personlig
integritet, exempelvis att
lagringstider för insamlad
data begränsas till vad som är
strikt nödvändigt.
Regeringen kommer att göra
en analys av hela förslaget
innan den tar närmare
ställning till förslagets
enskilda delar.
2016-12-23

2016/17:FPM37

Rapport om gränsöverskridande
informationsutbyte om
trafiksäkerhetsrelaterade brott

2017-01-12

2016/17:FPM53

Meddelande om handlingsplan för att
stärka arbetet mot bedrägeri med
resehandlingar

Inlämnat

Beteckning

Dokument

Kansliets kommentar

Motiverat yttrande från den polska
senaten till KOM som en del i den
politiska dialogen Yttrandet gäller
förslagen till beslut om ingående resp.
undertecknande av Europarådets
konvention om förebyggande och
bekämpande av våld mot kvinnor och
våld i hemmet, KOM(2016) 109 resp.
111. Senaten motsätter sig förslagen.

Dokumentet har inkommit
via riksdagens representant
vid EU:s institutioner.
Dokumentet går inte att nå
via Lemur men finns på
kansliet.

2016-12-07

2016-12-16

Rapport från Storbritanniens parlament
(överhuset) om hur Brexit påverkar
polis- och säkerhetssamarbetet.

2016-12-20

Evaluation in the European
Commission. Rolling Check-List and
State of Play.

Rapport från
Europaparlamentets
utredningstjänst (EPRS)
som bl.a. ger en överblick
av kommissionens
pågående och kommande
utvärderingar av EUlagstiftningen. Studien
omfattar samtliga
kommissionens
generaldirektorat.
Dokumentet har inkommit
via riksdagens representant
vid EU:s institutioner.
Dokumentet går inte att
nå via Lemur men finns
på kansliet.

2016-12-16

Gemensam parlamentarisk
kontrollgrupp för Europol. Utkast till
text från trojkans arbetsgrupp inför
EU-talmanskonferensen den 23-25
april 2017.

Talmannen har efter
samråd med gruppledarna
bestämt att dokumentet
ska hänvisas till JuU för
granskning.

