Inlämnat

Beteckning

2017-10-24
(svensk
version)

Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS FÖRORDNING om ändring
KOM(2017) 571 av förordning (EU) 2016/399 vad gäller
bestämmelserna om tillfälligt
återinförande av gränskontroll vid de
inre gränserna

2017-09-27
(2017-10-23
uppdaterat)

2017-10-19

Rubrik (med länk till Lemur)

Kansliets kommentar
Överläggning i JuU den 26 okt.
Se även bifogat PM från
Justitiedepartementet i utskicket
till den 26 okt.
Subsidiaritetsprövning kan
komma att ske.

MEDDELANDE FRÅN
KOMMISSIONEN TILL
KOM(2017) 570 EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET om bevarande och stärkande av
Schengen

Förslag till RÅDETS BESLUT om
ingående, på Europeiska unionens
KOM(2017) 606 vägnar, av Europarådets konvention om
förebyggande av terrorism (CETS nr
196)

Förslag till RÅDETS BESLUT om
ingående, på Europeiska unionens
vägnar, av tilläggsprotokollet till
Europarådets konvention om
förebyggande av terrorism (CETS nr
217)

2017-10-19

Kom(2017) 607

2017-10-19

COMMUNICATION FROM THE
COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND
KOM(2017) 612
SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS
Action Plan to support the protection of
public spaces

Föreliggande förslag rör
beslutet att ingå konvention nr
196 på unionens vägnar. Det ska
läsas tillsammans med ett
förslag om ett beslut att ingå det
tilläggsprotokoll (konvention nr
217) som kompletterar
konventionen om förebyggande
av terrorism (konvention nr
196).
Målet med tilläggsprotokollet är
att komplettera konvention nr
196 med en rad bestämmelser
som syftar till att genomföra de
straffrättsliga aspekterna av
FN:s säkerhetsråds resolution
2178(2014) om hot mot
internationell fred och säkerhet
som är en följd av
terroristhandlingar.

Syftet med denna lagstiftning är
att erhålla PNR-uppgifter innan
ett flyg ankommer, och på så
sätt avsevärt öka CBSA:s
möjligheter att på förhand göra
en effektiv och grundlig
reseriskbedömning av
passagerare och underlätta
resande med ärligt uppsåt, och
därigenom öka säkerheten i
Kanada.

2017-10-19

Rekommendation till RÅDETS
BESLUT om bemyndigande att inleda
förhandlingar om ett avtal mellan
Europeiska unionen och Kanada om
KOM(2017) 605 överföring och användning av
passageraruppgifter (PNR-uppgifter) för
att förhindra och bekämpa terrorism och
annan grov gränsöverskridande
brottslighet

2017-10-19

COMMUNICATION FROM THE
COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND
KOM(2017) 610 SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS
Action Plan to enhance preparedness
against chemical, biological,
radiological and nuclear security risks

2017-10-19

KOM(2017)608

COMMUNICATION FROM THE
COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN
COUNCIL AND THE COUNCIL
Eleventh progress report towards an
effective and genuine Security Union

Inlämnat

Beteckning

Rubrik (med länk till Lemur)

Kansliets kommentar

Inlämnat

Beteckning

Rubrik (med länk till Lemur)

Kansliets kommentar

Rubrik (med länk till Lemur)

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

Rubrik (med länk till Lemur)

Från

Briefingdokument inför en revision av Europeiska
kommissionens åtgärder mot bedrägeri

Europeiska revisionsrätten

Samråd om Europeana och om brottsbekämpande
myndigheters tillgång till bankkontoregister

Europeiska kommissionen

