Inlämnat

Beteckning

2017-06-14

KOM(2017) 325 REPORT FROM THE COMMISSION
FOURTH REPORT FROM THE
COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN
COUNCIL AND THE COUNCIL on
the operationalisation of the European
Border and Coast Guard

I rapporten redogörs för de
framsteg som gjorts sedan
början av maj 2017 samt de
viktigaste åtgärder som
Europeiska gräns- och
kustbevakningsbyrån,
kommissionen och medlemsstaterna måste vidta under de
kommande månaderna.

2017-06-28

KOM(2017) 337 MEDDELANDE FRÅN
KOMMISSIONEN TILL RÅDET
Utvärdering av Danmarks handlingsplan
för att avhjälpa de brister som
konstaterats i 2016 års
utvärderingsrapport om tillämpningen av
Schengenregelverket när det gäller
förvaltningen av de yttre gränserna
(Köpenhamns flygplats)

I meddelandet presenteras
bedömningen av en
handlingsplan som Danmark
lagt fram för att avhjälpa de
brister som konstaterades i
en tidigare utvärderingsrapport.

2017-06-28

KOM(2017) 308 Förslag till RÅDETS
GENOMFÖRANDEBESLUT med en
rekommendation om åtgärder för att
avhjälpa de brister som konstaterades i
2016 års utvärdering av Tysklands
tillämpning av Schengenregelverket i
fråga om återvändande

Syftet med förslaget är att
säkerställa att Tyskland
tillämpar alla Schengenbestämmelser om återvändandepolitiken på ett
korrekt och effektivt sätt.

2017-06-29

KOM(2017) 345 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET om genomförandet och
resultaten av Periklesprogrammet 2020
för att skydda euron mot förfalskning –
2016

Rapporten innehåller
information om programmets
resultat för 2016

2017-07-18

Färdplan om gränsöverskridande utbyte
av juridisk information

2017-07-26

KOM(2017) 341 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET om medlemsstaternas utbyte
via det europeiska informationssystemet
för utbyte av uppgifter ur
kriminalregister (Ecris)

(2017-06-29
inkom engelsk
version)

Rubrik (med länk till Lemur)

Kansliets kommentar

Detta dokument är
kommissionens första
statistiska rapport om
medlemsstaternas utbyte via
Ecris av uppgifter ur
kriminalregister

2017-07-26

KOM(2017) 352 Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS FÖRORDNING om
Europeiska byrån för den operativa
förvaltningen av stora it-system inom
området frihet, säkerhet och rättvisa, om
ändring av förordning (EG)
nr 1987/2006 och rådets beslut
2007/533/RIF och om upphävande av
förordning (EU) nr 1077/2011

2017-07-26

KOM(2017) 344 Förslag till Europaparlamentets och
Har hänvisats till JuU för
rådets förordning om inrättande av ett
subsidiaritetsprövning
centraliserat system för identifiering av
medlemsstater som innehar uppgifter om
fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för
att komplettera och stödja det europeiska
informationssystemet för utbyte av
uppgifter ur kriminalregister (EcrisTCN-systemet) och om ändring av
förordning (EU) nr 1077/2011

2017-07-27

KOM(2017) 386 Förslag till RÅDETS BESLUT om
ingående, på Europeiska unionens
vägnar, av Europarådets konvention om
manipulation av resultat inom idrott med
avseende på frågor som rör materiell
straffrätt och straffrättsligt samarbete

2017-07-27

KOM(2017) 354 MEDDELANDE FRÅN
KOMMISSIONEN TILL
EUROPAPARLAMENTET,
EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET
Åttonde rapporten om framsteg i
riktning mot en effektiv och verklig
säkerhetsunion

(2017-06-29
inkom engelsk
version)

Har hänvisats till JuU för
subsidiaritetsprövning

Den åttonde månatliga
rapporten om framsteg i
riktning mot en effektiv och
verklig säkerhetsunion.

2017-07-27

Samråd om sjösäkerhetsbyrån samt
informationssystem för gränser och
säkerhet

Delar av samrådet
överlämnat till TU

KOM(2017) 346 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET om hur Europeiska byrån för
den operativa förvaltningen av stora itsystem inom området frihet, säkerhet
och rättvisa (eu-LISA) fungerar

Rapporten grundar sig på
resultatet av en extern
utvärdering av byråns
verksamhet och innehåller
rekommendationer om
ändringar av inrättandeförordningen.

KOM(2017) 340 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET om bedömningen av de risker
för penningtvätt och finansiering av
terrorism som påverkar den inre
marknaden och berör
gränsöverskridande verksamhet

I rapporten analyseras de
risker för penningtvätt och
finansiering av terrorism som
EU kan stå inför och en
omfattande strategi för att
bekämpa dem föreslås.

2017-08-04

KOM(2017) 415 MEDDELANDE FRÅN
KOMMISSIONEN TILL RÅDET
Bedömning av Liechtensteins
handlingsplaner för att avhjälpa de
brister som konstaterats i 2015 års
utvärdering av tillämpningen av
Schengenregelverket i fråga om
återvändande och Schengens
informationssystem

Bedömning av
Liechtensteins
handlingsplaner för att
avhjälpa de brister som
konstaterats i 2015 års
utvärdering av tillämpningen
av Schengenregelverket i
fråga om återvändande och
Schengens
informationssystem

2017-08-04

KOM(2017) 417 MEDDELANDE FRÅN
KOMMISSIONEN TILL RÅDET
Bedömning av Nederländernas
handlingsplan för att avhjälpa de brister
som konstaterats vid utvärderingen av
genomförandet av Schengenregelverket
när det gäller förvaltningen av de yttre
gränserna, av Luxemburgs handlingsplan när det gäller återvändande och av

Bedömning av
Nederländernas
handlingsplan för att
avhjälpa de brister som
konstaterats vid
utvärderingen av
genomförandet av
Schengenregelverket när det
gäller förvaltningen av de
yttre gränserna, av

2017-08-01
(2017-06-29
inkom engelsk
version)

2017-08-01

(2017-06-27
inkom engelsk
version)

Italiens handlingsplan när det gäller den
gemensamma viseringspolitiken

Luxemburgs handlings-plan
när det gäller återvändande
och av Italiens handlingsplan
när det gäller den
gemensamma
viseringspolitiken

2017-08-04

Färdplaner om gränsöverskridande
tillgång till elektroniska bevis i brottmål
och om ett gemensamt företag för
utveckling av högpresterande
datorsystem

Färdplan även överlämnat till
TU

2017-08-04

Public consultation on improving crossborder access to electronic evidence in
criminal matters

Ang. förbättrad
gränsöverskridande tillgång
till elektroniska bevis i
brottmål

2017-08-10

Färdplan om brottsbekämpande
myndigheters tillgång till de centrala
bankkontoregister som ska etableras
enligt det reviderade fjärde
penningtvättsdirektivet

2017-08-10
(2017-07-26
inkom
engelsk
version)

KOM(2017) 407 MEDDELANDE
FRÅNKOMMISSIONEN TILL
EUROPAPARLAMENTET,
EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET.
Nionde rapporten om framsteg i riktning
mot en effektiv och verklig
säkerhetsunion

2017-08-22
2017-09-04

Den nionde månatliga
rapporten om framsteg i
riktning mot en effektiv och
verklig säkerhetsunion.

Färdplan om nödpass
K(2017) 5893

KOMMISSIONENS
GENOMFÖRANDEBESLUT av den
31.8.2017 om ändring av bilagan till
kommissionens genomförandebeslut
2013/115/EU om antagande av
Sirenehandboken och övriga
genomförandeåtgärder avseende andra

Ändring av bilagan till
kommissionens
genomförandebeslut
2013/115/EU om antagande
av Sirenehandboken och
övriga genomförandeåtgärder
avseende andra generationen

generationen av Schengens
informationssystem (SIS II)

av Schengens
informationssystem (SIS II)

2017-09-05

KOM(2017) 575 Förslag till RÅDETS
GENOMFÖRANDEBESLUT med en
rekommendation för att avhjälpa de
brister som konstaterades vid 2017 års
utvärdering av Danmarks tillämpning av
Schengenregelverket i fråga om den
gemensamma viseringspolitiken

Rekommendation för att
avhjälpa de brister som
konstaterades vid 2017 års
utvärdering av Danmarks
tillämpning av
Schengenregelverket i fråga
om den gemensamma
viseringspolitiken

2017-09-07

KOM(2017) 466 COMMUNICATION FROM THE
COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN
COUNCIL AND THE COUNCIL Tenth
progress report towards an effective and
genuine Security Union

Tionde lägesrapporten mot
en effektiv och äkta
säkerhetsunion

2017-09-11

Legislative Initiative to Improve the
security of ID cards and residence
documents of EU citizens and of their
non-EU family members

Färdplaner om utvärdering
av lagstiftning om säkrare
ID-handlingar

Kansliets kommentar

Inlämnat

Beteckning

Rubrik (med länk till Lemur)

2017-06-14

9779/17

Council Implementing Decision setting
out a recommendation on addressing the
deficiencies identified in the 2016
evaluation of France (Pas-de-Calais) on
the application of the Schengen acquis
in the field of return

2017-06-14

9204/17

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

2017-06-14

9203/17

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

2017-06-21

10346/17

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 data
protection by Liechtenstein

2017-07-04

10136/17

OUTCOME OF THE COUNCIL
MEETING 3546th Council meeting
Justice and Home Affairs Luxembourg,
8 and 9 June 2017

2017-07-05

9453/17

OUTCOME OF THE COUNCIL
MEETING 3539th Council meeting
Justice and Home Affairs Brussels, 18
May 2017

2017-07-24

11407/17

Council Implementing Decision setting
out recommendations addressing the
deficiencies identified in the 2016
evaluation of Croatia in view of
fulfilling the conditions necessary for
the application of the Schengen acquis
in the field of police cooperation

2017-09-11

11972/17

Council Implementing Decision setting
out a recommendation on addressing the
deficiencies identified in the 2016
evaluation of Malta on the application of
the Schengen acquis in the field of the
common visa policy

2017-09-11

11973/17

Council Implementing Decision setting
out a recommendation on addressing the
deficiencies identified in the 2016
evaluation of Malta on the application of
the Schengen acquis in the field of
management of the external border

2017-09-11

11975/17

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

2017-09-11

11974/17

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

2017-09-11

11959/17

PRELIMINÄR DAGORDNING 3559:e
mötet i EUROPEISKA UNIONENS
RÅD (rättsliga och inrikes frågor) 14
september 2017

Inlämnat

Beteckning

Rubrik (med länk till Lemur)

2017-06-30

2016/17:FPM99

En konvention om verkställighet av
medlingsöverenskommelser

2017-07-07

2017-08-17

Informellt ministermöte (rättsliga och
inrikes frågor) den 6-7 juli 2017
2016/17:FPM11

Förordning om systemet för lokalisering
av domar mot tredjelandsmedborgare
(Ecris-TCN)

Kansliets kommentar

Dagordning

2017-08-17

2016/17:FPM120 Ny förordning för byrån för it-stöd (euLISA)

2017-08-31

2016/17:FPM122 Förordning om import av kulturföremål

Förslaget syftar till att
förhindra import till EU av
kulturföremål som
exporterats olagligt från ett
tredjeland för att därigenom
minska den olagliga handeln,
bekämpa finansieringen av
terrorism och
skydda kulturarvet, i
synnerhet arkeologiska
föremål i ursprungsländer
som påverkas av väpnad
konflikt.

Rubrik (med länk till Lemur)

Antagna texter som berör JuU (länk till EP:s webbplats) m.m.

EUROPAPARLAMENTETS
OCH RÅDETS DIREKTIV om
bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av
bedrägeri som riktar sig mot
unionens finansiella intressen

Antagen text (rådets ståndpunkt 6182/17 i Lemur):
http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=25896

Dokument antagna av
Europaparlamentet 3-6 juli 2017

Antagna texter (länk till EP:s webbplats):

Förslaget ansågs strida mot subsidiaritetsprincipen. Länk till utlåtande:
http://data.riksdagen.se/dokument/H001JuU8

Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens
finansiella intressen ***II

Gemensamma miniminormer för civilrättsliga förfaranden
Privata säkerhetsföretag

Rubrik (med länk till Lemur)

Från

Proposal for a REGULATION OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL on the use of the Schengen
Information System for the return of illegally
staying third-country nationals [15812/16 COM(2016) 881 final] - Opinion on the
application of the Principles of Subsidiarity and
Proportionality

The Italian Senate

Europol – Final Annual Accounts for the
financial year

Europol

