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COREPER
Framtiden för samordningskommittén på området för polissamarbete och
straffrättsligt samarbete

Coreper beslutade den 24 november 2009 att f.d. artikel 36-kommittén (eller
samordningskommittén) ska fortsätta sitt arbete till den 1 januari 2012. Innan dess bör Coreper
utvärdera behovet av samordningskommittén med beaktande av effektiviteten och enhetligheten i
rådets arbetsstrukturer1.
Med tanke på beslutet om ett fortsatt mandat för samordningskommittén efter 2011 diskuterade
medlemsstaterna samordningskommitténs framtid under samordningskommitténs möte den 5–6
september 2011.
Efter noggrant övervägande och med beaktande av resultatet av ovannämnda diskussion anser
ordförandeskapet att det finns goda skäl att låta samordningskommittén på området för
polissamarbete och straffrättsligt samarbete fortsätta spela sin roll, men med en del nödvändiga
förbättringar (jfr dok. 13206/11 CATS 66). Samordningskommittén har under årens lopp visat sig
utgöra ett ovärderligt nätverk för högre tjänstemän som verkar på politiskt känsliga och snabbt
föränderliga EU-politikområden för att finna lösningar på problem som inbegriper flera olika
arbetsgrupper och – innan problemen eskalerar – därigenom ge Coreper och rådet möjlighet att
inrikta sig på de besvärligaste politiska frågorna.
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Ordförandeskapet anser också att samordningskommitténs arbetsmetoder kräver vissa förbättringar
för att rådets arbetsstrukturer ska bli effektivare och enhetligare. Ordförandeskapet föreslår därför
ett antal riktlinjer för samordningskommitténs framtida organisation, vilka bifogas detta dokument.
Coreper uppmanas att bekräfta beslutet att förlänga samordningskommitténs mandat samt att
godkänna riktlinjerna för förbättring av dess arbetsmetoder i enlighet med artikel 19.3 i rådets
arbetsordning.
________________________
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BILAGA
1.

Samordningskommittén ska bistå Coreper när det gäller rättsliga, övergripande och strategiska
frågor som rör brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete och ska då arbeta tillsammans
med andra arbetsgrupper vid rådet och andra berörda kommittéer, särskilt när ständiga
kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten inte har möjlighet att
bidra. Coreper förblir ensamt ansvarigt för utarbetandet av lagstiftningsakter och
förberedandet av RIF-rådets möten.

2.

Samordningskommittén ska fortsätta att sammanträda efter 2011, med förbehåll för de
ytterligare utvärderingar som Coreper ska göra. Dessa utvärderingar kommer att göras och
godkännas av Coreper i samband med antagandet av varje flerårigt program på området med
frihet, säkerhet och rättvisa. Nästa utvärdering kommer att ske mot slutet av
Stockholmsprogrammet och innan nästa fleråriga program antas samt bör vid behov också
behandla rådets arbetsstrukturer på området.

3.

Samordningskommittén ska även fortsättningsvis spela en central, strategisk roll på området
för brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete och därvid inrikta sig på övergripande eller
tvärsektoriella frågor när det gäller brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete samt
politiskt viktiga lagstiftningsförslag och icke lagstiftande initiativ.

4.

Samordningskommittén ska i synnerhet
–

delta i ingående diskussioner om relevanta fleråriga program och utvärderingen av
dessa,

–

underlätta arbetet på området för brottsbekämpning och rättsligt samarbete genom att
lösa kvarstående frågor och därigenom begränsa antalet frågor som ska behandlas av
Coreper och rådet,

–

utgöra ett forum för inledande diskussioner om politiskt viktiga lagstiftningsförslag och
initiativ för att vägleda arbetet på expertnivå i berörda arbetsgrupper,
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–

utgöra ett kompletterande forum för kommissionens information till och/eller samråd
med medlemsstaterna när det gäller viktiga kommande initiativ,

–

vara ett forum för utbyte av information om relevant utveckling på de områden som
omfattas av dess mandat, särskilt pågående mål vid domstolen respektive Europeiska
domstolen för de mänskliga rättigheterna och utvecklingen av deras rättspraxis.

5.

Medlemsstaterna är ensamt behöriga att utse sina nationella företrädare i
samordningskommittén. För att gruppen ska kunna utföra sina uppgifter på effektivaste sätt
rekommenderas det dock att samordningskommittén fortsätter att vara sammansatt av högre
tjänstemän som har ansvar för eller är inbegripna i de politikområden som gruppen behandlar
och som ansvarar för att förbereda ministrarna inför rådets möten.

6.

För att uppfylla ovanstående mål bör samordningskommittén följa de riktlinjer som anges
nedan:
·

Dagordningarna för möten bör kortas och i högre grad inriktas på komplicerade
lagstiftningsärenden och/eller politiska frågor och/eller vissa kvarstående frågor av
strategisk karaktär.

·

Punkterna på dagordningen bör delas upp i diskussionspunkter och
informationspunkter.

·

Kommenterade dagordningar bör vara ett vanligt verktyg och kunna vara till stöd för
delegationernas förberedelser av en diskussion.

·

Ömsesidigt informationsutbyte måste som regel ske skriftligen, om inte
överenskommelse eller begäran görs om annat.

·

Diskussioner om politiskt viktiga förslag och initiativ bör hållas på grundval av
handlingar som skickats ut i god tid tillsammans med konkreta frågor som
ordförandeskapet föreslagit.

·

Alla riktlinjer eller förslag till arbetsgrupper bör vara till stöd för men inte duplicera
arbetsgruppernas arbete.

·

Gemensamma diskussioner mellan delegater för inrikes frågor och rättsliga frågor bör
anordnas i övergripande ärenden.
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·

Berörda organ, särskilt Eurojust, Europol, Europeiska unionens byrå för grundläggande
rättigheter (FRA) och Europeiska polisakademin (Cepol), får vid behov och efter
inbjudan delta i möten för att diskutera frågor som är kopplade till respektive organs
uppgifter och befogenheter.

·

Samordning med RIF:s externa dimension måste säkerställas av ordförandeskapet
genom att samordningskommitténs ordförande i tillämpliga fall deltar vid möten i
ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten och
RIF–Relex-gruppen, och viceversa.
________________________
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