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Sammanfattning

utredning handlar rättsligt och inrikes samarbete iDenna om en
utvidgad Europeisk union. Med rättsligt och inrikes samarbete brukar

områdena asylpolitik; gränskontroll; invandringspolitik,yttreman avse
synnerhet villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse;i

olaglig invandring; kampen narkotikamissbruk;kampen mot mot
straffrättsligtkampen bedrägeri i internationell skala; civil- ochmot

samarbete polis- och tullsamarbete.samt
skrivs regleras det rättsliga och inrikes samarbetet iNär detta EU

främst Unionsfördraget Maastrichtfördraget i dess s.k. tredjeav
pelare det gäller krav pâ visering för tredjelandsmedborgarenärsamt,

EG-fördraget. Till detta kommer, för demvid inresa i EU, av som
Schengenavtalet och dess tillämpningskon-deltar i det samarbetet,

Schengenkonventionen.vention
Europeiska unionen utvidgades år 1995 Finlands,senast genom

ÖsterrikesSveriges och inträde. Inför utvidgning har Cypern,nästa
östeuropeiska de baltiskasju central- och stater staternasamt tre

EU-länderna genomfört deansökt medlemskap. har översynen avom
fördragen förberedelse för kommandegrundläggande som en en ny

Amsterdamfördraget från 1997, harutvidgning. Resultatet, sommaren
ratiñcerats medlemsstater.undertecknats inte EU:sännumen av
fördragsrevisionen inte gick tillräckligthar i debattenDet sagts att

och inrikes samarbetsområdet kan i alla falllångt. På det rättsliga man
reformen betydande. gäller i synnerhetkonstatera Dettaatt var

invandringspolitikgränskontroll, fri rörlighet förområdena personer,
samarbetet,flyktingpolitik. frågor, liksom det civilrättsligaoch Dessa

till den första pelarenAmsterdamfördragetförs nämligen övergenom
för genomförandetmålsättningar och tidsgränseri EG-fördraget. Klara

fastlagts. rörlighet förområden har också Friåtgärder på dessaav
personkontroll vid de inreborttagande gränsernaavpersoner genom

ikraftträdandefemärsperiod från Amsterdamfördragetsinomskall en
Storbritannien och Irland.med undantag förinförts i hela unionen,ha

Schengensarnarbetet införlivas med innebärskall EU. DettaDessutom
EG-fördraget.Schengenregelverket skall lyftas in ibl.a. delaratt av

Överförande beslut, redanpelaren konventioner ochtill första somav
eller finns i Schengenregelverket,fattats tredje pelarensinom ram som

förhandlingar. beslut fattassker inte automatiskt, kräver Deutan som
både överförandet sådant och denfordrar enhällighet. gällerDetta som

rättsakterna.utforrrmingennya av
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förstasamarbetet på detta i delar förs in under pelarenAtt sätt stora
fårkommer det helt stadga hittills. Besluten denänatt ge en annan

mellanstat-välkända formen förordningar och direktiv, där t.ex.nuav
form. EG-domstolen och kommis-liga konventioner har nyttjats som

fulla behörighet på dessa delar det rättsliga ochsionen får också sin av
inrikes området.

emellertid straffrättsligt samarbete ochbör observerasDet att
samarbetet för förebygga och bekämpapolissamarbete, dvs. att

i tredje pelaren. samarbete förblirbrottslighet, länmas kvar Detta
detalltså i grunden mellanstatligt, även attstrarnasom upp genom

förstärks institutionernas rollbindande beslutsformer införs. Dessutom
betydligt.kvarvarande tredjepelarsamarbeteti det
emellertid bekymmersamtdetläsaren dennaFör är attrapportav

finnspå detta i nulägetoch inrikes samarbetetdet rättsliga sätt
nuvarande fördragen, Schengen-olika regelverk deformulerat i tre

framställ-troligtvisAmsterdamfördraget. Detregelverket och gör
blir klarare.Situationen för kandidatländerna Detsvårläslig.ningen

sig till. detde måste Detblir till sist enda regelverk ärett anpassasom
genomförts med-Amsterdamfördraget har EU:sgäller när avsom

lemsstater.
mål för detocksåformulerarAmsterdamfördraget ännu ett nytt

område medskapa europeisktsamarbetet. Måleteuropeiska är ettatt
i rättsliga ochHäri omfattas samarbetetoch rättvisa.frihet, säkerhet

därmed givet: "Ettdennainrikes frågor. Namnet ärrapport
och rättvisa."frihet, säkerheteuropeiskt område medutvidgat

1989-1991järnridåns fall årensammanbrott ochSovjetväldets
östeuropeiskacentral- ochförändring för deomvälvandeinnebar en

tidigarei vadliksom förbaltiska kandidatländerna staternasamt som
SamväldeOberoende Statersför andra länder iJugoslavien ochvar

planekonomifrånforcerad övergånghar betyttFrigörelsenOSS. en
samarbets- ochde dittillsvarandemarknadsekonomi samtidigttill som

brutitlånga stycken hari området istyrningsstrukturerna samman.
samtidigtinfördeshårda begränsningartidigarereaktionSom moten

in i och detregim det gällerliberal när rätten utatt egnaurresaen
landet.

utredning idennamånga Förvisat sig ärEffekterna har sätt.
människorsmedhareffekter intresse,synnerhet de göraattsomav

ochden illegala migrationenskuggsida,rörlighet och med dennasfria
Möjligheten skapa "ettbrottsligheten.gränsöverskridandeden att

inte minst beroendeoch rättvisamed frihet, säkerhetområde är av
målet samtidigtdet förstnämndakunna realiseraskallhur somman

brottslighet igränsöverskridandeocholaglig invandringhållerman
skildras i dennahar valtEuropaschack. Den rapport.väg som

två olika saker.kanför i EUfria rörlighetenDen avsepersoner
fritt in i ochgäller EU-medborgaresaspekten rättDen att resaena

söka ochför därmedlemsstatuppehålla sig i taatt an-en annan
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övrigtställning, verksamhet eller tjänster eller istarta ta emotegen
lagligen vistas där. Denna frihet har realiserats i unionen och kommer
möjligen efter överenskomna övergångstider gälla också föratt
medborgarna i medlemsstater. Den andra aspekten gällernya av-
vecklandet personkontroller vid inre dvs. vidgräns, gränsernaav
mellan EU:s medlemsstater. Denna frihet har så länge endastännu
realiserats mellan åtta EU-länderna och detta sketthar inomav ramen
för Schengensamarbetet. Det den fria rörligheten förär ipersoner
denna sista mening behandlas i denna För den skallrapport. attsom
kunna realiseras krävs, sades, skapar garantieratt motsom nyss man
icke önskvärda sidoeffekter. Det kan då konstateras olagliggenast att
invandring och gränsöverskridande brottslighet välkända företeelserär

Östeuropai dagens EU. Det förhållandena i Central- ochär attnya
Baltikum har blivit sådana de negativt påverkar EU-samt attnu

länderna, dvs. skärper situationen. Kandidatländema med någotär,
undantag, alla transitländer för illegal migration Denvästerut.
organiserade brottsligheten har fått fotfäste i alla kandidatländer och

sina kontaktersträcker in i Västeuropa. alltsåDet riktigastär sägaatt
dessa negativa företeelser alleuropeiskt problem. Därmedutgöratt ett
också lösningen börär sagt att vara gemensam.
Genom dörren till medlemskap har EU givit kandidat-öppnaatt ett

länderna mycket starkt incitament delta i arbetet sådanett att en
alleuropeisk lösning. kanMan uttrycka det så statsmakten ochatt
medborgarna i dessa inbjuditsländer bli medarbetare i arbetet påatt

förverkliga utvidgat europeiskt område med frihet, säkerhet ochatt ett
rättvisa. Framtiden får utvisa det lyckas. Mycket tyder på attom
utvecklingen i kandidatländerna för närvarande går håll, irätt vart
fall i flera dem. Om förhandlingarna sköts seriöst, de central-av om
och östeuropeiska och baltiska kandidatländerna tillräckligt stödges
under och samarbetet kan byggaöver gränsernaprocessen om
förtroende också för de medlemsstaterna, kommer utvidg-EU:snya
ning inte skapa problem på det rättsliga och inrikes området.att nya
I stället kan utvidgningen, under förutsättningar,säga attman samma
innebär lösningen problem.ettav

Det bör tilläggas alleuropeiskadet samarbetet måste utsträckasatt
till bortom kandidatländerna, framför allt till Ryssland, Ukrainastater
och Vitryssland, låt i andra fonner. Det bör undvikas attvara
förhållandena i dessa länder destabiliserar utvecklingen i de nya
medlemsstaterna. Pâ grund sitt geografiska läge löper deav senare
risken importera problem från sina alltså analogi tillatt grannar, en
den situation EU-länderna befinnersjälva sig i relation tillsom nu
kandidatländerna.

Kandidatländema skyldiga unionens hela regelverkär att acceptera
på det rättsliga och inrikes området. Någon särbehandling liknande
den, Storbritannien och Irland utverkade i Amsterdam, kan desom
inte räkna med. I den meningen kan det ställssäga attman samma
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ställdes exempelvis Sverige,krav på kandidatländerna det mensom
begärdes inte vi skulle visafinns skillnad. Av vårt landdet att uppen

säkerställer demokrati,de institutioner,"stabilitet hos rättsstats-som
rättigheter respekt för ochrule of law, mänskligaprincipen the samt

formulerades år 1993minoriteter". Detta krav,skydd avsomav
tillmåste kandidatländerna levaEuropeiska rådet i Köpenhamn, upp

harkomma i fråga. Kommissionenmedlemskap skall kunnaför ettatt
närvarande inte uppfyllerkandidatland, Slovakien, föruttalat att ett

entydig i de övriga.situationenDärmed intekravet. ärär attsagt
minst denförtroendepakt. InteEuropeiska unionen kan ses som en

dei utvidgat EU förutsätterförfria rörligheten attettpersoner
förmåga iförtroende för varandrashardeltagande länderna att

regelverket. Eftersomåtagandenade inbördespraktiken efterleva
rättsligaöverenskommelser på detbeslut ochgenomförandet allaav

regeringarpå medlemsstaternasligger i händernainrikes områdetoch
ställas på de deltagandemåste höga kravförvaltningaroch staternas

förcentral punktinstanser. finnsoch förvaltande Härrättsvârdande en
konsekvenser.utvidgningensbedömning av

dem, kan förväntasfall de flestaKandidatländema, eller i vart av
följande åren.under deregelverk sådant närmastEU:söverta som

näraliggandelagstiftning påinföra nationellmåste deDärutöver
asylrätt.utlärmings- och Deochstraff- ochområden processrättsom
kompetenta,lagstiftningen måsteskall tillämpamyndigheter varasom

det vittförgrenadekunna delta iockså förtillräckligaha attresurser
rättsstatsprincipen. DetförinomEU-samarbetet arbetasamt ramen

brister.fält detframför allt på dettaär
lagstiftning,försöker hanterakandidatländernaDomstolarna i nynu

utbildning. Domare,saknaroch där domarnapraxis saknasdär
därtill för få. Dettalågavlönade ochförsvarsadvokateråklagare och är

Polis ochväntetider.mycket långaoch iblandtill rättsosäkerhetleder
före frigörel-från tidensocial vilkethar ofta lâgtull är ettstatus, arv

hunnit siguppfattning harklarifrågasättaskanDet rotaom ensen.
Korruptionenrättssamhälle.moderntroll bör ivad ettstatens varaom

personalspråkkunnigochutbredd.traditionell och Kompetentär
mycketutrustning lämnarochomfattning, rutinertillräckligsaknas i

själv.Förtroendefrâgan ställer sigövrigt önska.att
rättsligapå detmyndigheter i EUregeringar ochmellanSamarbetet

gränskontroller,frågormänniskonärainrikes områdetoch rör som
brottsbekämpning,rättssäkerhet,och ordning,upprätthållande lagav

invandring.olagligbrottmål, asylpolitik ochiinbördes rättshjälp
känsligsig utbyteofta för medSamarbetet över gränserna, avsom

för samarbetsparten.förtroendeinformation, förutsätter
ochlagstiftningnationellkompletteringSlutsatsen är att enaven

nödvändig imyndigheternarättsvârdandede ärupprustning av
iskall kunna inlemmasframgångmedkandidatländerna, dessa ettom

Risken finnsrättvisa.säkerhet ochmed frihet,europeiskt område att
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kandidatländernas knappa andra områden,satsasresurser som ses
angelägna. Upprustningen måste därför fullt stöd EUsom mer ges av

och dess medlemsstater. EU-länderna och kommissionen bär också ett
för de här nämnda aspekterna medlemskapet inteattansvar av

försummas under förhandlingarna.
I Amsterdamfördraget klart EU-länderna med undantag förgörs att

Storbritannien och Irland skyldiga avveckla personkontrollenär att
vid sig emellan inre och harmonisera kontrollengränserna gränser att
på hög nivå vid sina tredje landgränser yttre gränser.moten
Härmed skapas så småningom enda europeiskt område med friett
rörlighet för perspektivet liggerI kandidatländemaattpersoner. som
medlemmar EU skall inlemmas i omrâde.detta Den harmoniseradeav

gränskontrollen det samtidigt möjligt samordnagör med-yttre att
lemsstaternas invandrings- och flyktingpolitik och effektivtatt mer
hindra olaglig invandring i unionen. till dettaVägen mål dock lång.är
Ännu så länge har kontrollen vid inre endast avvecklats mellangräns
åtta Schengenländerna.av

Personkontrollen vid flerahar viktiga funktioner. Dengräns är en
återhållande faktor för den olagligt söker sig in i land.ta ettsom
Asylsökandes identitet och kan lättare fastställas vid inresetill-resväg
fället inne i landet. Personkontrollen också led,än är ett ettsenare
verktyg, i kampen den gränsöverskridande brottsligheten. Det ärmot
därför naturligt i likhet demed nämnda Schengenlän-att stat,en som
derna avstår från personkontroll vid inre söker andra garantiergräns,
för riskerna skall bli hanterliga.att

Schengenländema emellan sig detta uttryck i praktisktnäratar
polissamarbete mellan länder delar fleraI fall har ocksågräns.som en
bevakningen den inre intensifierats med metodergränsenav nya som
medför ökad polisiär i gränsområdet. I fall, Frankrike, harnärvaro ett
personkontrollen återinförts vid gränsavsnittvissa under åberopande

undantagsklausul i Schengenkonventionen och risken förav en av
olaglig narkotikatrañk. Också Sverige bör finna former för attnya
bevaka rörlighet inre den nuvarandeöver gräns, närpersoners
personkontrollen avvecklas. En modell finns i den bevakning tullen

med stöd särskild lagstiftning, infördes den tidigareutövar närav som
systematiska tullkontrollen upphörde i och med vårt lands inträde i
tullunionen. Resultat kan också nås ökad med tull-samverkangenom
och kandidatländerna.polismyndigheter i Erfarenheten visar alltatt
detta fördel geografi.kräver Sverige har dock i sin Endastresurser. en
vissa hamnar/färjelägen vissa flygplatser blioch kan inre igräns

Östeuropaförhållande till EU-medlemmar i Central- och samtnya
Baltikum.

kandidatland blir medlem betyder inteAtt EU nödvändigtvisett av
personkontrollen vid mellan detta land och övriga EU-gränsernaatt

länder omedelbart bort. Avvecklingen kräver rådsbeslut i EU.tas ett
Ett sådant beslut kan fattas vid tidpunkt då bedömer riskenatten man
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avveckladel bör gälla riskenhanterlig. svenskFörär attatt av
alltsåmedlemsstat,personkontrollen vid gränsen ettmotmot en ny

avveckla kontrollenriskenkandidatland, inte får än ärstörre attvara
EU-länder.mellan nuvarande

gränskontrollen,bort den inreskall fattas ärNär beslut taattom
bedönmings-kvalitet de viktigastegränskontrollensden yttre en av

gällerdethögsta grad relevanti allragrunderna. Detta närär
moderni färd med byggakandidatländerna. Dessa är att upp en

medlemsstater, däriblandoch dessgränskontroll med stöd EUav
många fall bristernanått långt. Inågra fall har ärSverige. I man

vartilloch utrustning,gäller både personalbristerpåtagliga. Dessa
besticklighet.tjänstemännensofta kommernog

andra problem lösahar också vägen.Kandidatländerna att
Sådanagränstvister.medföra EU importerarUtvidgningen bör inte att

kandidatländer t.ex.någraföre medlemskapet. Förlöstabör vara
vålla svårigheter,personkontroll vidkan skärpt gränsenUngern en

gemenskaphistoriskspråklig, kulturell ochdärför har näraatt man en
Sveriges del gälleri grannländerna. Förbefolkningsgruppermed att

utvidgas medEUförändras ganska litetvår EU-gräns näryttre
ochHela vår kustoch baltiskaösteuropeiska ärcentral- och stater.

Östersjön sannolik-med alltrafikenEftersomförblir övergräns.yttre
vårbevakningenbetydande börden redanmed tidenhet ökar är av

Östersjökust del EU:sförstärkas. Den gräns,utgör yttre somen av
starkare sinintebevaka. En kedja änskyldigSverige är svagasteär att

kunnavi också självakandidatlånderna, börställer påkrav vilänk. De
till.leva upp

iförden fria rörlighetenkonsekvens ettEn personeravannan
Varjeutlänningskontrollen måste bli bättre.den inreutvidgat EU är att

allmäntkontrollinstrumentdetta.själv för Detland somsvarar
gränskontrollen,sidanländerna videuropeiskaanvänds i de är, av

ochgenerellahärsvenska bestämmelsernauppehållstillståndet. De är
grundläggandenordiska medborgare. Denundantag förendastgör

dockinom EUfria rörlighetEU-medborgarnas görprincipen attom
vadhar intressekontrollinstrumentuppehållstillståndet mestsom

vidförhållande ändras intetredjelandsmedborgare. Detta enavser
vilken ställningdiskussionpågårEUutvidgning EU. Inom omenav

legaltvistastredjelandsmedborgaresådanatillerkärmasskall somsom
turkiskakannuvarande EUExempel frånmedlemsstat.i varaen

ryskspråkigadenkandidatländernaoch fråni Tysklandmedborgare
Sverigefördirekt intresseLettland. AvEstland ochminoriteten i mera

invandringolagligmedkomma tillskalldock frågan hur rättaär man
iökad riskfrånkan inte bortsevårt land. Manbosättning ioch en

vistasmänniskoromkring två miljonerharframtiden. Det attsagts
kandidatlånderna,liknande iSituationenolagligen i EU. är vars

bådedärför har blivitbevakade ochdåligtibland ärgränser som
utlärmings-inremigration. Denför illegaltransitländerochmottagar-
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kontrolldennaSverige. Attimycketi dagkontrollen är svag
den inrekonsekvens gränsen öppnasnaturligeffektiviseras attär aven

östblocket.fornafrån detmedlemsstatermot nya
huvudsakimedlemsstatvarjefrågai EUFlyktingpolitiken är somen

års1951härvid bundnamedlemsstaterAlla ärsjälv.handhar av
med dessställningrättsligaflyktingarsGenêvekonvention om

idock tagitsharNågraYork 1967.tilläggsprotokoll New steg
för-ochflyktingpolitik i EUsamordnadriktning genommot en

i EG-första pelarenin underfråganAmsterdam försidragsändringen
harmonisering EU:sytterligareinnebärDettafördraget. aven

miniminivåer ellerinförandeasylpolitik gemensammaavgenom
asylsökande,mottagandegällerdetbl.a.miniminormer när av

och förflyktingskapbeviljandeasylansökningar,handläggning avav
ocksåRådetför fördrivnaskyddtillfälligt gespersoner.att ge

medlemsstaternamellanansvarsfördelningbeslutabefogenhet att om
Dublinkon-Genomflyktingar.förinsatsersamband medi att emotta

medlemsstaternavilkenfråganredanreglerasventionen somom av
framställts iasylansökanprövningenförskall ensomenavansvara

flyktingpolitikenHarmoniseringenmedlemsstater.EU:s avseravav
bedrivamöjlighetenmedlemsstatfrånta attemellertid inte enatt en

övriga.deasylpolitik ängenerösmer
och dessGenêvekonventionentillträttharKandidatländerna

kandidatländerna kanmedUtvidgningen EUtilläggsprotokoll. av
på detbetydelsekonsekvensernegativaknappast väntas av

innebärautvidgningenkommerområdet. Tvärtom attflyktingpolitiska
flykting-europeiskautvecklandet dendeltar iländerytterligare avatt

vållassvårighetersamrådet. Deaktivt ideltardeochpolitiken somatt
avhjälpasbörstruktureradministrativakandidatländernas svagaav

medlemsstater.och dessfrån EUstödfortsattgenom
likaväli EUbrottslighet existerargränsöverskridandeOrganiserad,

internationelltoperationsfält förkandidatländema. Europa äri ettsom
ellerSyd-, Väst-imedoftastförbrytarsyndikat,verksamma ursprung
elleri AsienÖsteuropa, bort,längremedibland t.ex.ursprungmen

Latinamerika.
sågsbrottslighetslagsdettabekämpaförinom EUSamarbetet att

möjliggöraåtgärd för attstödjandenödvändig attlänge ensom
dettaMeninreunionens gränser.vidpersonkontrollen borttogs

samordnade kampen motvilseledande. Denbegränsade synsätt är
ioch hararbete,Europarådetsibl.a.äldreharbrottsligheten rötter,

klartuttalasställning. HärsjälvständigAmsterdamfördraget getts en
led i arbetetbrottslighet ärbekämpning ettförebyggande ochatt av

europeisktsäkerhetsnivâ inomhög ettmedborgarnamed att enge
ske iskallSamarbeteträttvisa.säkerhet ochfrihet,medområde

imedlemsstater-myndigheterBrottsbekärnpandeformer.mellanstatliga
direktbådesamverka,skalltullmyndigheter,ochpolis-synnerhetina,

Europol.och genom
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organiseradeDen brottsligheten i Europa befattar sig med skilda
slag kriminell verksamhet. Ofta väljs den verksamhet förav som
tillfället ekonomisk vinning till lägstastörst risk. fortgåendeDenger
internationaliseringen kommunikationerna, i bred mening, användsav
för brottsliga syften.. Hastigheten och anonymiteten utnyttjas. Olaglig
tillverkning och handel med narkotika typiskt exempel på vadär ettav
den organiserade brottsligheten befattar sig med. Andra exempel är
människosmuggling, handel med kvinnor och barn, illegal handel med
stulna fordon, beskyddarverksamhet, beställningsmord, finansiella
bedrägerier och penningtvätt.

Det lätt konstatera den organiserade brottsligheten redanär att att
etablerad inom italienskaEU. De maffiaorganisationernaär är ett

Ändåtydligt exempel. det oroande liknande brottslighet fåttharär att
fotfäste i kandidatländema och, allt döma, tilltar där. Denattav
negativa utvecklingen pâverkas kriminella grupperingar i Ryssland,av
Vitryssland och Ukraina. Detta kan inte undgå påverka situationenatt
också i EU-länderna. Bland de motbjudande inslagen handelnärmer
från till med kvinnor och barn. De central- och östeuropeiskaöst väst
kandidatländema också betydande transitländer iden internationellaär
olagliga narkotikahandeln.

Kandidatländerna i färd med bygga sitt försvar dennaär att motupp
kriminalitet. De får här stöd och dess medlemsstater, blandEUav
dem Sverige. har undertecknat de internationellaDe narkotikakon-
ventionema och, i del fall, den europeiska penningtvättkon-en
ventionen. arbete försvåras dock bristandeDeras ochav resurser av
korruption i polis- och tullväsendet.

Slutsatsen måste bli kandidatländernas medlemskap i på dettaEUatt
område vinning för alla och i den mån statsmakternaär parteren om

förmåri de medlemsstaterna kontrollera brottssituationen i detnya
fulltlandet. detta skall möjligt fordras stöd EUFör attegna vara av

och medlemsstater. krävs, på sikt, inbördesdess Dessutom växandeett
förtroende mellan de deltagande förvaltningarna i alla berörda länder.

fel fästa iDet emellertid enbart blicken situationenär att
kandidatländema. Bekämpandet organiserade brottslighetenden ärav
redan alleuropeisk eller, så vill, global fråganu en om man som
ställer krav på EU-samarbetet redan i dag. tycksInom EUstora ut-en

framåt. insatsernaveckling på gång pekar Där tidigarevara som
inriktades på resolutioner och andra överenskommelseratt genom

identifierauppmärksamma och olika gränsöverskridandetyper av
fokuseraskriminalitet, den organiserade brottsligheten sådan.nu som

Europeiska rådet ställde sig i Amsterdam bakom de förslag till
samordnade åtgärder den organiserade brottsligheten den s.k.mot som
högnivågruppen hade lagt fram. praktiskt inriktade.Förslagen Inteär
minst föreslås åtgärder för underlätta samverkan mellan de olikaatt
brottsbekämpande myndigheterna i medlemsstaterna.
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Europol,inbegripetuppgiften för Europeiska unionen,framtidaDen
medskall hanterasbrottsbekämpningsfrågorStrategiskagrannlaga.är

för Brottsbe-medlemsstaterna.självständighetbibehållen nationell
rättsstatsprincipeneffektiv, samtidigtskallkämpningen somvara

respekteras. Detenskildes integritetskyddet för den äriakttas och
förs.kampenbl.a. dessa värdenförsvar förtill som

på ökade insatserkravblir konsekvensernaSveriges delFör en av
den organiserade,uppgift bekämpahar tillmyndigheterde attsomav
i alltUppgiftenbrottsligheten. öppnaregränsöverskridande är ettatt
land. kanfäste i vårt Dettabrottslighet fårsådanhindraEuropa att

Sverige uthålligtocksåkrävsresurskrävande. Dessutom attvara
internatio-och andraEUinlettsstödinsatser,fortsätter de genomsom

nationellt.organisationer ellernella
denna hartill grund förliggerutredningsarbeteDet rapportsom

grundläggande saker:någratydligt visat
grundläggandederörlighet förFriförsta: ärFör det personer en av

den harochEuropeiska unionen närifriheterna representerar,
utmaningdenSamtidigtlandvinning. utgörförverkligats, stor enen

skärpsutmaningDenna närnuvarande medlemsstaterna.deredan för
sinförbättraSverige börkandidatländerna.tillutsträcksfriheten

i landet.innevidutlänningskontroll såväl gränsyttre som
organiserad brottslighetinvandring ochOlagligandra:detFör

Brottslig-Europeiska unionen.imedlemsstaternai dagplågar redan
illegalautanför unionen. Deninomsåvälsinaheten har rötter som

organiseradetilltagandedömaalltoch denmigrationen attav
hot,kandidatländernaibrottsligheten oavsettrepresenterar ett

medtillkommalösning. bästa rättaDetutvidgningsfrâgans sättet att
medslutarikandidatländernaindradetta hot är att process somen

statsmakternaframgång blirharde fall dettaunionen. Imedlemskap i
kommamedpågående arbetetdetikandidatländerna medarbetarei att

brottslighet. Med-organiseradinvandring ocholagligmedtill rätta
pålösningenuppstår,problembetyder då intelemskapet utanatt ett

från desatsningarordentligadel krävsSverigesproblem. Förett
samarbetegällerdet översidamyndigheternasrättsvårdande när

gränserna.
med-skall blikandidatländernavilltredje: OmdetFör attman

frihet,område medeuropeisktskapaarbetet medarbetare i ettatt
gamla ochmellan definnasförtroendemåsteoch rättvisa,säkerhet

Även unionenshelaländerdessa övertarmedlemsstaterna. omnya
sannolikt,vilket ärområdet,och inrikes ärdet rättsligaregelverk på

detosäker. Härfortsatt störstadetta ärtillämpningenpraktiskaden av
ochlagstiftningnationellakandidatländernasibristernaproblemet

medlemsstater,och dessunionenKonsekvensenadministration. är att
bistånd.vidga sittochmåste fortsättadäribland Sverige,
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Summary

affairsjudicial and homerelatingcooperationdeals withThis toreport
usually includesThe JHAUnion.enlarged EuropeaninJHA areaan

especially thepolicy,immigrationcontrol;borderexternalpolicy;asylum
inremainingandenteringcitizens country;for thirdconditions country a

fightabuse; theagainst drugfightimmigration; theillegalagainstthe ñght
cooperation;criminal lawandcivilinternational scale;fraudagainst on an

cooperation.andpoliceand customs
thecooperation inaffairsand homejudicialwriting, theoftimetheAt

theUnionEuropeanprimarily by the TreatyregulatedEU on
forrequirementsvisaand, forpillarthirdunder itsMaastricht Treaty, , addition,of InRome.the Treatyentering the EU,citizensthird country

implementing theconventiontheandAgreementSchengenthethere are
Convention.SchengentheAgreementSchengen

the1995 withrecently inenlargedUnionThe European mostwas
andCentralCyprus,Finland and Sweden.Austria,ofaccession seven

applied forhaveBalticthreeand the statesEuropeanEastern states,
carriedhavecountriesThe EU outenlargement.in theadmission anext

coming enlargement.thepreparation forintreatiesbasicof thereview
has beenof 1997,of theAmsterdam Treatyresult, theThe summer

memberby the EUratified states.signed but yetnot
enough.fardidrevisionthat thedebatesaid in notbeenhas treaty go

Thisconsiderable.cooperationwithin JHAreformstheHowever, were
ofthe freecontrol,with border movementparticularly persons,true

civil lawlikeissues,Thesepolicy.refugeepolicy andimmigration
pillarfirsttheAmsterdam Treatythetransferred by tocooperation, are

theforlimitstimeandobjectivesClearof Rome.of the Treaty
laid down. Freealso beenhavein theseofimplementation areasmeasures

internalchecksremoval ofthe atthroughof personsonmovement persons
coming intoAmsterdam Treatyof thewithin fiveshall,frontiers years

of Greatexceptionwith theUnion,throughout theintroducedforce, be
addedbeshall alsoacquisSchengentheaddition,Ireland.and InBritain

willacquisSchengenof thethatalia,interThisthe EU. partsto means,
pillarthe firsttransferTheof Rome.the Treaty toincorporated intobe

within themadealready beenhavethatdecisionsandconventionsof
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framework of the third pillar, which in the Schengen acquis, doesor are
happen automatically but requires negotiations. decisionsThe thatnot are

taken be unanimous. This applies both the actual transfer and themust to
form of the legal instruments.new

large sections of firstPutting the cooperation under the pillar in this
muchwill give stability than before. Decisions will be in themoreway

familiar form of regulations and directives, whereas for example,now,
ofthey have been modelled international conventions. The Courton

and Commission will also be given full authority inJustice the European
sections of the judicial and home affairsthese areas.

criminal law and policeshould be observed, however, that
and fighting crime,cooperation, that cooperation aimed preventingat

This of continues beremain in the third pillar. cooperationtype to
though tightened throughfundamentally international, beingeven up

of binding decision—making forms. the time, thethe introduction At same
pillar cooperationrole of the institutions in the remaining third

considerably strengthened.
find worrying that cooperationThe reader of this JHAreport may

different bodies of legislation thecurrently frarned in threethus current
and the Amsterdam Thistreaties, the Schengen acquis Treaty.

difficult read. The situation for thepresumably makes the toreport
singlecountries will become clearer. Eventually there will becandidate a

which adapt. That what will happenbody of legislation they mustto
implemented by the EU memberwhen the Amsterdam Treaty has been

states.
objective foranotherThe Amsterdam Treaty also sets out new

ofcooperation. This objective the creation EuropeanEuropean a area
cooperation judicialsecurity and justice. Included in thisof freedom, on

therefore obvious:affairs The of thisand home issues. reportname
freedom, security and justice.enlarged ofAn European area

Curtainand the fall of the IronThe collapse of the Soviet empire
andrevolutionary changes for Central1989 and 1991between meant

for thecountries, welland Baltic candidateEastern European statesasas
ofin the Commonwealthformer Yugoslavia and other countriesin

forced transition fromIndependent States CIS. Liberation has meant a
the previousthe timeplanned market atto asa economy samea economy

largely broken down.cooperation and control in the havestructures area
introducedliberal regimereaction earlier rigid restrictions,As to wasaa

right travel in and of one’s homeconcerning the out country.to
thiseffects have manifested themselves in ForThe report,many ways.

connected with the freeinteresting effects undoubtedly thosethe most are
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andimmigrationobverse, illegalwith itsof andmovement persons
thisdescribed inhas chosenroad thatinternational crime. The Europe

report.
differentreferthe EUwithinfreeThe to twomovement canpersons

and remainfreelyof citizensthe right EUOnethings. entertoaspect
work,for and takeapplymember in orderin another starttostate aup

reside there. Thislegallyotherwisereceive services, ororcompany
after agreedwill possiblythe Union andbeen realized infreedom has an

Thememberof theapply citizensperiod alsotransition states.to new
internalchecksremoval oftheappliesother attoaspect personson

hasThis freedommemberfrontiers between EUfrontiers, that states.
hascountries and thisof the EUrealized between eightfar only beenso
theCooperation.for the Schengenframeworkwithin thetaken place

thisdealt with inthatin the latteroffree movement sensepersons
berealized,freedom beorder for this must setIn guaranteestoreport.

should,side-effects.undesirableagainstsaid,already beenhasup, as
internationalimmigration andsaid illegalimmediately thatbehowever,

thatWhattoday’s EU.inphenomenawell-knowncrime neware
begunBaltic haveand theCentral and Eastern Europeinconditions now

situation.thethatthe countries,EUnegatively influence aggravateto
transitionexceptions, allwithcountriescandidateThe twooroneare,

gainedhasOrganized crimethe West.migrationillegalcountries for to
intoextendedand hascountriescandidateall the contactsfoothold ina

negativethat thesetherefore,is,Europe.Western correct to saymore
solutionTherefore jointproblem.pan-Europeanconstitutephenomena aa

sought.beshould
candidategiven thethe EU hasmembership,the dooropeningBy to

of finding suchworkparticipate in theincentivecountries tostronga very
andsaid that thecould besolution. governmentspan-Europeana

of realizingworkjoin in theinvitedbeingcountriescitizens of these toare
remainsjustice.andsecurityof freedom, toenlarged European areaan

thatindicatemuchsuccessful. Therewhether this tobe seen
rightin themovingcountriesin the candidate presentdevelopments atare

negotiationspreliminarytheof them.least indirection, aremostat
BalticandEuropeanand EasternCentralproperly, thecarried out
andtheduringsufficientcountries givencandidate support process,are

memberin thebuiltbecooperation states,international trust newoncan
of justicein theproblemswillEU enlargementthen not create areanew

enlargement,said thatcould beaffairs. On theand home contrary,
problem.solutionwould theconditions,theseunder to amean

extendedbecooperationadded that pan—Europeanshould tobe must
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include beyond the candidate countries, particularly Russia, Ukrainestates
and Belarus, albeit in other forms. important the situationto prevent
in these countries from destabilizing development in the membernew

of theirBecause geographical location, the latter risk importingstates.
problems from their neighbours, which analogous the situation into
which the EU countries find themselves vis-â-vis the candidatenow
countries.

The candidate countries the EU JHA acquis in full. Theymust accept
special such given Great Britain andcannot expect treatment toas was

Ireland in Amsterdam. That that the demands made of themeans same are
candidate countries made of countries like Sweden, but thereas were

difference. We required give evidence of stability ofnot toa were
institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights theand

for and protection of minorities. This requirement, whichrespect was
formulated in Copenhagen in 1993 by the Council,European bemust
satisfied membership be considered. The Commission has declaredto
that of the candidate countries, Slovakia, does fulfil thenot at presentone
requirement. That however, situationthat the unequivocalnot to say,
for the others.

The European Union be confidence The freepact.can seen as a
of in enlarged requiresEU that the participatingmovement persons an

countries have confidence in each other’s ability observe the mutualto
undertakings regulatory legislation in practice. Since implementation of
all decisions and in the the handsJHA in of theagreements area
member states’ and administrators, considerablegovernments
responsibility placed the administrative authorities that uphold andon
administer the rule of law in the participating essential bearstates. to
this in mind when evaluating the of enlargement.consequences

The candidate countries, least of them, expected adoptat most toor are
legislation in the fewEU They also introduce nationalnext mustyears.

legislation closely related issues such criminal and civil law, alienson as
asylum law.and The authorities which apply the legislation bemust

have sufñcient which also permit themcompetent, toresources
participate in the ramifications of EU cooperation, and work withinmany
the framework for the principle of the rule of law. chiefly this area

which they fall down.on
The in the candidate countries trying deal withcourts toare now new

legislation for which there established practice and for which judgesno
lack training. Judges, defenceand lawyers poorly paid andprosecutors are
in short supply. This leads uncertainty regarding the rights of theto
individual and in extremely long waiting lists. Policementosome cases
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left-over fromwhichoften lowofficers haveand status, acustoms
clearwhetheraskedcould bequestionTheliberation.thebefore a

foundedthatsocietymoderninrole of the Stateof theunderstanding a
traditionalCorruptionitself.establishhad timeof law hasrulethe toon
languagesof foreigncommandstaff withwidespread. Competentand a

Thedesired.bemuchleaveequipmentandroutinesfew, totooare
naturally.arisesconfidenceofquestion

in theauthoritiesadministrativeandCooperation between governments
controls, thebordersuchhumanitarian issuesEU JHA asconcernsarea

crime,againstfighttherule of law,theand order,of lawmaintenance
policy andasyluminvestigations,criminalinassistancereciprocal legal

involves theoftenwhichcooperation,Internationalimmigration.illegal
theconfidence inmutualinformation,of sensitiveexchange presupposes

cooperation partner.
supplemented andbelegislationnationalthatconclusion mustThe

theycountriescandidatein theauthorities builtlegalfunctioning areup
freedom,ofUnioninto Europeanincorporatedsuccessfullybe ato

of thelimitedtherisk thatTherejustice.andsecurity resourcesa
regardedthatin otherinvestedwill becountriescandidate asareareas

of thefullthebe giventherefore supportworkThis musturgent.more
bear theCommissionthecountries andThe EUmemberitsEU and states.

neglectedbemembership willofthese notthatresponsibility aspects
negotiations.theduring

with thecountriesEUthat themakes clearAmsterdam TreatyThe
checksIreland atandBritainof Great mustexception personsonremove

highharmonizeandfrontiersinternalcountriesEUotherwithborders
thisfrontiers. Inexternalcountriesthirdwithborderscontrollevel at

offreewith the movementsingle European personsareaway, a
created.

thisintoincorporatedwill becountriescandidatetheEventually, area
harmonizedthetime,At theEU.of themembersthey becomewhen same

states’membercoordinatepossiblecontrols makeborder toexternal
illegaleffectivelyand preventpolicies,refugeeandimmigration to more

Sohowever.goal long,thisroadThethe Union.intoimmigration to
ofeightabolished betweenbeenonlyhasinternal frontierscontrolfar, at

countries.Schengenthe
Theyseveral importantfrontiersChecks purposes.at servepersonson

seekwouldwho countrythoseeffect enterrestraining tohave aona
asylum-seekersby,takenof, andidentityThe moreillegally. canroute

entered.they haveafterthantheenteringestablishedeasily be countryon
againstfightin theinstrument,alsoChecks step, anapersons areon
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international crime. therefore natural that which, like thestatea
Schengen countries, has abolished checks internal frontiers,aton persons
should seek other that the risks will be manageable.guarantees

Among the Schengen countries this itself in close policeexpresses
cooperation between countries that share border. In severala common
instances, monitoring of the internal frontiers has been intensified using

methods which involve police in the bordergreaternew a presence areas.
One France, has reintroduced checkscountry, alongon persons some
stretches of its frontier, citing exemption clause in the Schengenan
Convention and the risk of illegal drugs traffic. Sweden should also find

methods of monitoring the of internalmovementnew persons across
frontiers when the checks abolished. One possiblepresent on persons are
model the monitoring the authorities with thecustoms out supportcarry
of special legislation introduced when earlier systematic checkscustoms
ended Sweden’s joining the union. similarA result becustomson can
achieved through cooperation with and police authoritiesgreater customs
in the candidate countries. Experience shows that all this requires

However Sweden has advantage in its geographical location.resources. an
Only certain ports/ferry terminals and airports will be internalsome
borders with the EU members in Central and Eastern Europe and thenew
Baltic.

The fact that candidate becomes member of the EU doescountrya a
necessarily that checks the bordersnot between thatatmean on persons

and other European countries immediatelycountry removed. Thisare
requires Council decision in the EU. Such decision be made whena a can

judged that the risk manageable. For Sweden’s ought bepart, to
the that the risks involved in removing checks thecase aton persons
border with member that is, with of the candidatestatea new one—
countries should be than the risk of removing checksnot greater—
between EU countries.present

When the decision made internal frontier control, ofto remove one
the important foundations for the decision the quality ofmost external
frontier control. This particularly for the candidate countries. Theseso
countries in the of establishing modern border control withare process a
the help of the EU and its member including Sweden. Instates, some

considerable has been made. In therecases, progress many cases, are
manifest weaknesses. These weaknesses both equipment and staff,concern
including the corruptibility of officials.

The candidate countries also have other problems solve along theto
Enlargement ought that the importsEU border disputes.not toway. mean

These should be solved before accession. For candidate countries,some
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couldfrontierschecksincreasingsuch Hungary, at causepersonsonas
withhistoric tiescultural andlinguistic,closesince theredifficulties, are

Swedenscountries. Forneighbouringin part,population ourgroups
enlargedwhen the EUlittlewill change tofrontierexternal EU very

ofwholeTheBalticandCentral and EuropeanEastern states.include our
thetrafficSincefrontier.externalbecontinuewillcoastline to acrossour

considerablealreadywith timeincreasepresumablywillBaltic
strengthened. Theshould beBaltic Sea coastof thesurveillance coast

dutySweden’swhichfrontier,externalof the EU’sconstitutes part
demands thatThelink.its weakestthanchainmonitor. A strongerto no

also beshouldthatdemandscountriescandidatetheofmake wearewe
ourselves.fulfilable to

enlargedinoffreeof theAnother movement anpersonsconsequence
improved. Eachbealienscontrol of countryinternalthat the mustEU

control thatofinstrumentThefor this.responsibleindividually
control, theborderfromcountries,the Europeanused in apartgenerally

thewithapplyregulationsSwedishpennit. toresidence everyone
of freeprinciplefundamentalThe movementcitizens.Nordicexception of

permitresidencethat thehowever,EUwithin thecitizensof EU means,
third—countrywithinterestof respect toinstrumentcontrol mostaas

EU.of theenlargementthewithchangewillThiscitizens. not
suchawardedbethethe EU toingoing status toDiscussions ononare
fromexampleAnmemberlegally inlivingcitizens state.third—country a

thefromand,in GermanylivingcitizensTurkishEUthe present
andEstoniainminoritiesRussian—speakingthecountries,candidate

questiontheSweden, however,interestimmediateOfLatvia. tomore
Weinresidenceimmigration andillegal country.do aboutof what ourto

beenhasfuture.in thewill increaseriskthethatthe factignorecarmot
TheEU.illegally in thelivingpeoplemillionroughlysaid that two are

borderswhosecountries,candidatein thesimilar aresituation
bothbecomethereforewhich havemonitored andpoorlysometimes

internalSweden’smigration.illegalcountries fortransitandrecipient
ofeffectivenesstheImprovingweak.aliensofcontrol presentat very

internaltheopeningofnaturalwould becontrolthis upconsequencea
bloc.the formerfrommember easternfrontiers statesto new

chieflymemberwhichissue statethe EUpolicy inRefitgee everyan
relatingConventionthebound tomemberitself. All tohandles states are

relatingProtocoltheand1951July28Refugees Geneva,ofthe Status
havefew1967. A31 JanuaryYork, stepsRefugees Newofthe Statusto

andthe EU,withinpolicyrefugeecoordinatedtowardstakenalso been a
insertedissuetheAmsterdaminamendmentsof theresult wastreatyaas
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the first pillar of theinto Treaty of Rome. This furthermeans a
harmonization of EU asylum policy through the introduction of common
minimum standards minimum for such issues receivingor norms as
asylum-seekers, processing asylum applications, granting refugee status,
and giving protection displaced Thetemporary Council alsoto persons.
given the decide the division of responsibilityto betweenpowers on
member in connection with for receivingstates refugees. Themeasures
Dublin Convention regulates the question of which member state
responsible for processing asylum application which made in EUan an

The harmonization of refugee policycountry. designed denynot to a
member the possibility of pursingstate asylum policya more generous
than the others.

The candidate countries have acceded the Geneva Convention and theto
New York Protocol. The inclusion of the candidate countries in the EU

expected have significant negativenot to refugeeany consequences on
policy. On the enlargement will thatcontrary, countries willmean more
play in developing European refugee policy,part and that they willa
participate actively in consultations. Any problems arising result ofas a
the candidate countries’ weak administrative should be rectifiedstructure
by continued from the EU and its membersupport states.

Organized, international crime exists in the EU does in theas
candidate countries. Europe operational field for internationallyan
active criminal syndicates which often have their origins in southern,

Europe, but sometimes have distantwestern sucheasternor more sources
Asia and Latin America.as
Cooperation within the EU combat this of crime longto type was

regarded enable the abolition of checkssupport toas a necessary measure
internal Union frontiers. But this restricted viewaton persons

misleading. The coordinated fight against crime be traced back to,can
other things, the work of the Council of Europe, and has, in theamong

Amsterdam Treaty, been given independent The Treaty clearlystatus.
that preventing and fighting crimestates towards affordingstepa

citizens high level of security within European of freedom,a a area
security and justice. Cooperation take international forms.to
Authorities that fight crime, particularly the police and customs
authorities, work together, both directly and through Europol.toare

Organized crime in Europe itself with different oftypesconcerns
criminal activity. Often activity chosen because combinesan
maximum financial profit with minimum of risk. The ongoinga
internationalization of communications, in the broad used forsense,
criminal Speed and anonymity exploited. The illegalpurposes. are
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example of whattypicalin, drugsof, and tradingmanufacturing a
trafickingillegalexamplesitself with. Othercrime involvesorganized are
in stolenillegal tradingchildren,in andtraffickingaliens,in women

fraud andeconomicassassinations,protectionism, paidvehicles, money
laundering.

ItalianTheestablished in the EU.already wellcrimeOrganized
similardisturbing thatobvious example. EvenMafia so,an

countriesin the candidatefootholdhave gainedorganizationscriminal a
negative developmentThisthe increase.allfromand, are onappearances,

Ukraine. ThisBelarus andRussia,criminal ininfluenced by groups
thecountries.EU Amongsituation inaffect thehelp but morecannot

and children.intraffic fromtheelementsloathsome east westto women
also importantcountriescandidateEuropeanCentral and EasternThe are

trade.international illegal drugsfor thecountriestransit
defencetheirof buildingcountries in thecandidateThe upprocessare
and itsthe EUassisted bybeingcrime. Theyorganizedagainst are

internationalsigned thehaveSweden. Theyincludingmember states,
internationalthesignedof them haveandconventionsdrugs some

hamperedbeingtheir worklaundering. However,convention on money
police andwithin thecorruptionand by customslack ofby resources

systems.
membership of thecountries’candidatethat thebeThe conclusion must

ofthat, theand theall parties governmentswill benefitEU extentto
situation in theirthe crimeable controlthe member to ownstates arenew

and itsof the EUthe fullpossible,becountries. thisFor supportto
confidencemutualaddition,required. Inmember greaterstates

countriesall theauthorities inparticipatingthebetweennecessary
concerned.

in thesituationonly thehowever,would be concentrateto onwrong,
alreadycrimeorganizedagainstThe fightcountries.candidate pan-a

demands EUwhichissue,global, greatputsEuropean, onnot to say
underbewoulddevelopmentWithin the EU, totoday.cooperation seema

Whereasforward.pointing thewhich measures werewayway
differentidentifyingandattentiondrawing typesdirectedpreviously toat

Thecrimeorganizedthe focusinternational crime,of per se.onnow
madeproposalstheAmsterdaminCouncil its toEuropean supportgave

organizedagainstcoordinatedforHigh Level Grouptheby measures
aimedincludeandpracticalproposals ofThecrime. nature measuresare a

authoritiescrime-fightingvariousthecooperation betweenfacilitatingat
the memberin states.

delicateEuropol,includingUnion,thetask of EuropeanThe future a



26 Summary SOU 1997:159

Strategic crime-fighting issues be dealt with in thatmustone. a way
the national independence of the member The fight againstrespects states.

crime be effective, the time the principle of the rule ofmust at same as
law observed, and the rights and privacy of the individual are
respected. After all, these values that the fight against crime outsets
to protect.

Sweden’sFor the demand for increasedpart, one consequence
the of the authorities whose job fight organized,part tomeasures on

international crime. Their task organized crime fromto prevent
becoming established in in increasingly Europe. T0countryour an open
do this require deal of addition,In also requiresgreatcan a resources.
that Sweden with its which began nationallysupportperseveres measures

through the and otherEU international organizations.or
The research which this based has clearly indicatedreporton a

number of basic points:
Firstly: The free of of the fundamentalmovement persons one

freedoms of the European Union and will when has beenrepresent,
achieved, considerable forward. At the timestepa same poses a
challenge existing member This challenge will be heightenedto states.
when the freedom extended the candidate countries. Sweden shouldto
improve aliensits control, both its external frontiers and within theat
country.

Secondly: Illegal immigration and organized crime already plaguingare
the member of the European Union. Organized crime has itsstates roots
both inside and outside the Union. Illegal migration and the apparently
increasing of organized crime in the candidate countriesamount represent

threat, irrespective of the the enlargement question. The besttoa answer
of dealing with this threat involve the candidate countries intoway a

that culminates in EU membership. In those whereprocess cases
successful, the of the candidate countries will be co-workersgovernments
in the ongoing defeatwork illegal migration and organized crime.to
Membership would then that problem arises, but thatnot mean a a
solution found. Sweden’s efforts from the legalFor part, proper
authorities concerning international coooperation needed.are

Ihirdly: If candidate in ofthe countries be co-workers the worktoare
creating freedom,European Union of security and justice, there has toa
be confidence and between the old and the member Eventrust states.new

the members adopt the whole of the Union’s JHA acquis,new area
which they probably will, its practical application still uncertain. The

problem weaknesses in the national legislation andgreatest
administration of the candidate countries. In the Union andconsequence,
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its member including Sweden, continue broaden theirstates, must to
assistance.
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Utredningsuppdraget1

Direktiven1 1
.

Under våren 1997 tillsatte regeringen sju utredningar med uppdrag att
utreda konsekvenserna Europeiska unionens utvidgning för Sverigeav

i andra hand, för unionen helhet och kandidatländerna. Densamt, som
inom Justitiedepartementet tillkallade utredningen har haft till uppgift

konsekvensernautreda för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor.att
samarbeteDetta omfattar för närvarande invandring, asyl, polis- och

tullsamarbete, kontroll unionens kamp narkotika-gränser,yttre motav
missbruk, internationella bedrägerier och organiserad brottslighet samt
civil- straffrättsligtoch samarbete. Enligt direktiven dir. 1997:17
skall utredningen utgångspunkt utvidgning gällerta som en som
samtliga elva aktuella kandidatländer, varvid sannolika scenarier
avseende stegvis utvidgning bör beaktas.ävenen

Direktiven återges i sin helhet i bilaga

1.2 Utredningens arbetssätt

Enligt direktiven skall utredningen utgå från utvidgning,en som
omfattar aktuellasamtliga elva kandidatländer. Också sannolika
scenarier stegvis utvidgningavseende bör därvid beaktas. I enligheten
härmed behandlas kandidatländerna, i viss mån med undantag för
Cypern, helhet i denna framför allt det fråganär ärrapport,som en

utredarens bedömningar. Någon differentiering kandidat-om egna av
länderna alltså inte, finnsdet klara skillnader demgörs även om
emellan på områdende denna utredning behandlar. Dessasom
skillnader redovisas iden framställningenmån kräver det. Härvid blir
den viktigaste, inte den enda, utgångspunkten kommissionens imen
juli offentliggjorda1997 länderyttranden.

Cypern i jämförelse övrigamed tio kandidatländer dockutgör ett
särfall. Landet har inte politiska och ekonomiska bakgrund.samma
Cypern har också sedan länge associeringsavtal slöts redan 1973ett-
mellan republiken och Europeiska gemenskaperna haft nära-
förbindelser med EU. Det arbete pågår i övriga kandidatländersom

formi uppbyggnaden demokratisk och välrättsstatav av en en
fungerande marknadsekonomi inte på aktuellt förär sättsamma
Cyperns del. Cyperns ansökan medlemskap ledde också till ettom
positivt frånyttrande kommissionen 1993. inställning harDenna
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återupprepats vid flertal tillfällen från EU:s sida. Europeiska rådetett
beslutade i Florens i juni 1996 medlemskapsförhandlingar skulleatt

månader efter regeringskonferensensinledas med Cypern sex
därföravslutande. Utredaren har valt i huvudsak behandlaatt

central-konsekvenserna utvidgning med de tio och östeuropeiskaav en
baltiska kandidatländerna. Uttrycket kandidatländerna dessasamt avser

tio intestater annatom anges.
naturligtvis så, också i direktiven, med-Det sägsär attsom nya

Europeiska unionen måste kunna uppfylla unionenslemmar av sam-
inte minst det gäller området samarbete i rättsligalade regelverk, när

frågor. Utredaren har försökt visa vad detta innebär. Euro-och inrikes
mening, förtroende-peiska unionen bör, enligt utredarens ses som en
för i utvidgat EUpakt. minst den fria rörlighetenInte ettpersoner

deltagande länderna har förtroende för varandrasförutsätter deatt
åtagandena regelverket.förmåga praktiken efterleva de inbördesiatt

huvudsak nationella villkor i vadEfterlevnaden sker emellertid i
uppgiftdärför naturligrättsväsende och förvaltning. Detgäller är en

kansöka belysa vilka de kravutredning dennaför äratt somsomen
för förtroendet skall inställa sig.på kandidatländernaställas att

litet perspektiv. EU:sFrågan kan också i senasteett annatses
mål föruppställerfördragsrevision Amsterdam 1997 ett nytt

utveckla unionen tilltalasmedlemsstaternas samarbete. Det ettattom
fria rörligheten föroch rättvisa, där denområde med frihet, säkerhet

kontrollåtgärder vidtas församtidigt lämpligagaranteras sompersoner
bekämpandeförebyggande ochinvandring, asylgränser, samtyttreav

flertalet medborgaresäkerligen stödbrottslighet. mål harDetta avav
ivalt spegla dettaUtredaren harmedlemsstater.i unionens att

nytillkommandeförpliktar inte baramåletDetrapportens namn. nya
centralaliksom unionensnuvarande medlemsstaterävenutan egna

organ.
förverkligavilken förmågaleder till frågansistnämndaDet över att

säkerhetmed frihet, rättvisa ocheftersträvade områdetoch förvalta det
som bedömning börVid dettacentrala har.unionens avorgan en

frågor också efterrättsliga och inrikesminnet samarbetet ihållas i att
tillmellanstatligtdelar kommerfördragsrevisionen till attstora vara

vårvilka uppgifterfråganSlutligen uppkommersin karaktär. egenom
utvidgninginför vidförvaltning ställslagstiftning och vår avenegen

med direktiven,i enlighetsökt belysa detta,Utredaren harEU. men
så detnämligeninför dilemma. Det ärdärvid ställtshar är attett

väckt defrigörelsekandidatländernasfall ochSovjetunionens som
främst frågornabehandlardennafrågor i sak rapport omsom -

Enligt dettabrottslighet.gränsöverskridande sättmigration och attom
och inte förståtgärder redanSverige vidtaalltsåbehöver somnu,se

har inteutvidgning. Utredarenkommandekonsekvens av enen
andra.från detalltid skilja detförmått att ena
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Här har talats EU:s regelverk. regelverk,Detta ibland kallatom
l’acquis communautaire, skildras i sitt sammanhang med sak-
frågorna. Eftersom det Unionsfördraget i dess lydelseär efter
Amsterdam kommer gälla för medlemsstater i EU harattsom nya
utredaren utgått från den lydelse Unionsfördraget och EG-fördraget
erhållit den fördragsrevision genomfördes i Amsterdam igenom som
juni 1997, fördragsändringama Amsterdamfördragettrots att ännu
inte konstitutionellt godkänts EU:s medlemsländer. Samtidigt harav
det varit nödvändigt vid redogörelsen för det hittillsvarande samarbetet
på området rättsliga och inrikes frågor utgå från Maastrichtför-att
draget, dvs. den nuvarande lydelsen Unionsfördraget. En redo-av
görelse för den rättsliga grund på vilket samarbetet för närvarande står
på har inte kunnat undvikas. Utredaren kan endast beklaga det äratt

det dvs. ganska svârtillgängligt. förändringarär, De Unions-som av
fördraget skedde området Amsterdamfördraget innebärsom genom
emellertid egentligen inte några materiella ändringar i fråga om sam-
arbetets sakornråden, huvudsakligen formellär iutan art, t.ex.av
form ändrade förfarande-, behörighets- och beslutsregler.av

I konsekvenserna för samarbetet i rättsliga ochrapporten om
inrikes frågor har i synnerhet två änmesområden framstått som
centrala för utredaren. Dessa migrationsfrågorna, inbegripetär
flyktingpolitiken, och kampen den gränsöverskridande krirninalite-mot

Grundläggande i utvidgningsperspektiv emellertid ocksåärten. ett
beaktande rättstatsprincipen uppfylls och hur den gränskon-att yttreav
trollen sköts medlemsstaterna. Medlemskap i EU förutsätter attav
sökandelandet betrakta demokratisk förut-är Enrättsstat.att som en
sättning för fri rörlighet i union målsättning frihet, säkerhetären vars
och rättvisa dessutom medlemsstaterna har förmåga skyddaär att att
sina medborgare bl.a. utövande effektiv kontrollgenom av en av
unionens det förhåller sig på dessa områdenHurgränser.yttre tas
därför särskilt i avsnitten 3 och 4.upp

Utredaren har i mycket liten utsträckning gjort fältarbete.eget
Uppgifterna i olaglig invandring och organiseradrapporten om om
brottslighet bygger på redan tillgängligt utredningsmaterial. heller
har några besök gjorts i kandidatländerna. Eftersom så kort tid stått till
buds för arbetets genomförande, har utredaren bedömt sådana medatt
nödvändighet mycket korta besök inte skulle kunskaper motsvaran-ge
de de ekonomiska och tidsmässiga kostnaderna för sådana besök.
Uppgifter lagstiftning, förvaltning förhållandenoch andra relevantaom
i kandidatländerna har emellertid varit tillgängliga. De svenska
beskickningarna i kandidatländerna har till utredningen.rapporterat
Rapporter från polisens och tullens sambandsmän i dessa länder har
utnyttjats. Ett mycket material föreligger också från olikastort
internationella organisationer och instanser, inte minst kommissionen.
Kommissionens yttranden kandidatländerna från juli 1997 harom
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förtagits men alltså enda viktig utgångspunkt utredarenssom en
bedömningar.egna

Utredaren har tillsammans med sekreteraren besökt EU:s rådssekre-
tariat, kommissionen, och svenska representationenUCLAF i Bryssel

tyska Bundeskanzleramt, utrikes- och inrikesministeriemasamt samt
tullenheten vid ñnansministeriet i Utredaren har dessutomBonn.

International Centre for Migration Policy Developmentbesöktensam
Wien. svenska ambassaderna i Paris, ochICMPD i De Bonn, Rom

med bedömningar. Slutligen har Rikspolisstyrelsen,Wien har bistått
biståttGeneraltullstyrelsen och Kustbevakningen aktivt utredaren med

material och analyser.
bilagaunderlagsmaterial har redovisas i 2.Det använtssom

samrått medi enlighet med sina direktiv denUtredaren har av
professor Gonäs,samtidigt tillkallade utredaren Lenaregeringen som
utvidgningen förhaft i uppdrag utreda konsekvensernaatt personersav

har utredaren inte kunnatfria rörlighet A 1997:03. Däremotm.m.
rörande framtida befolknings-utredningens övervägandenlägga den

dettaför sina bedömningar. Anledningen tilltill grund ärströmmar att
från och tilli fråga arbetskraftsströmmarnaberäkningarna m.m.avser

helt legal konse-efter medlemskapet. Dettakandidatländema är en
framför alltbedömning kankvens medlemskapet. Den görassomav

övergångstiderområdet behov innanfrån svensk sida på det avser av
arbetsmarknaden förverkligas. Dettautvidgadeden ärgemensamma

faller utanför denna utredning.något som
referensgrupp.knutits informellTill utredningsarbetet har en

Olledepartementsrådetfrån JustitiedepartementetDeltagare har varit
Henriksonkansliråden Olafrån UtrikesdepartementetAbrahamsson,

Öström, fråndepartementssekreteraren JohanAxel Mobergoch samt
från Rikspolisstyrel-kanslirådet Eskil Renström,Finansdepartementet

länspolismästaren Per-GöranChrister Ekberg ochbyråchefensen
JohnssonGeneraltullstyrelsen avdelningsdirektören HansfrånNäss,

Utredarenverksjuristen Staffan Schyberg.Kustbevakningenfrånsamt
försakuppgifter ochtacka för kontrollreferensgruppenhar attatt av

sak-har ocksåverklighetsförankrad. Avsnitten 5-7utredningen är
stårAlmqvist. Utredarendepartementsrådetgranskats Per ensamav

läggs fram.för de slutsatserbedömningar ochför de görs somsom
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Utgångspunkter2

Öst-, VästeuropaCentral- och2.1

1989-1991fall årenjärnridånsochsammanbrottSovjetväldets
ingick isåväl för de länderförändringomvälvandeinnebar somen

den förraTillEuropeiska unionen.imedlemsstaternafördetta som
har ansöktbara de tioräknas inteländer kan stater omsomgruppen

tidigarei vadocksåmedlemskap i EU, staternautan varsom
Oberoende Statersländer iRyssland och andraJugoslavien samt

europeisktsaken ihör,deTillSamvälde OSS. ettman sersenare om
Vitryssland.ochhand Ukrainaperspektiv, i första

länderösteuropeiskaoch ärcentral-alla dessaför attGemensamt
till mark-planekonomiövergång frånforceradbetyttfrigörelsen en

och stymings-tidigare samarbets-desamtidigtnadsekonomi som
Sombrutitstycken harområdet i långainomstrukturerna ensamman.
liberalsamtidigtinfördesbegränsningarhårdatidigarereaktion mot en
landet.och detin igällerdetregim rätten utnär att egnaurresa

utredning idenna ärmånga Försighar visat sätt.Effekterna
friamed människorsharintresseeffekter görasynnerhet de attsomav

och denmigrationenillegalaskuggsida, denmed dennasrörlighet och
brottsligheten.gränsöverskridande

den demogra-migrationen,det gäller äråterhållande faktor, närEn
Öst- Be-Baltikum.Centraleuropaochutvecklingen ifiska samt

stagnerandevisarkandidatländernaifolkningsutvecklingen samma
sjunkandevisaberäknaskandidatländernai FleraEU.tendens avsom

inombefolkningsomflyttningar skettLikväl harbefolkningstal. stora
uppskattningsviskanexempelSovjetväldet. Som nämnasdet forna att

efter Sov-deRyssland sedanilevermänniskortvå miljoner nu
exempelOSS-stater. Ett ärandraupplösning lämnatjetunionens annat

miljoner1991 har 1,4självständigt årlandet blevSedanUkraina.
landet. Menmiljoner1,1in i ochvandrat änmänniskor ut urmer

medinte,migrationsflödendessasidanvid storaäven somav
har berört Västeuropa,Jugoslavien,från fornaför flyktenundantag

exempel kanrörlighet. Sommänniskorsökning ikan stornoteras en
miljoner237Poleni ochinantalet gränspassager utnämnas varatt ur

Från1980-talet.mittensedantiodubblingår 1995. Detta är aven
landtillalltså utvecklatsPolenharinstängdhet ettkommunisttidens

återspeglardelTill visstrafikeradeoch väl gränser.med öppna
Öst- också flyktingström-Centraleuropaochrörlighet istatistiken över

RysslandSåvälsäkerligenmörkertalet är stort.även somommar,
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OSS och kandidatländerna i betydande grad transitländer för legalär
och illegal migration ofta har Västeuropa mål.som som

Detta, liksom de kan förspelrumöppnare gränserna störreatt ge
den gränsöverskridande brottsligheten, måste också EU-länderna.oroa

fenomenet iDet existerar redan EU-länderna själva. Detsenare nya
de gamla sarnhällsstrukturernas upplösning i Central- ochär att

Östeuropa Baltikum har grogrund för ochsamt gett ett nytten
verksarnhetsfält för organiserad brottslighet i form bl.a. narkotika-av
handel, människosmuggling, illegal handel med stulna fordon och

penningtvätt. Ryssland, övriga OSS och kandidatländernasamtvapen
utsträckning, transitländer för denexempelvis alla, i varierandeär

narkotikahandeln. På sida har konstateratsinternationella tysk att
människosmuggling och gränsöverskridande kriminalitet tidigareannan

stängda tyskaokända företeelser längs den dånärmast östgränsenvar
situationen äratt nu en annan.men

åren 1996 ansökte tio central- och östeuropeiskaUnder 1994 -
baltiska kandidatländerna på denna utrednings språkstatersamt om

Bulgarien, Estland,medlemskap i Europeiska unionen, nämligen
Slovakien, Slovenien, TjeckienLettland, Litauen, Polen, Rumänien,

Unionen har välkomnat ansökningarna seoch Ungern. närmare
inrikesSkälen härtill många. På området rättsligt ochavsnitt 2.3.1. är

handlar målet länka insamarbete, denna utredning är attom,som
i de banor utstakats i EUsamhällsutvecklingen i kandidatländerna som

tillväxt i ekonomin,dess medlemsstater. Genomoch genomen
de åtaganden detta innebär kanmedlemskap i ochEU engenom

kandidatländerna destabilise-där förhållandena iutveckling undvikas,
medlemsstater.också förhållandena i nuvarande EttEU:s om-rar

stödprogram har byggtskontaktnät och samarbets- ochfattande ett upp
inärrnande till EU. Detta berörsunderlätta kandidatländernasför att

i utredning.med de olika sakfrågorna denna Härsitt sammanhang
mycket angeläget, enligtvad ocksåskall endast konstateras äratt som

och stödprogrammotsvarande kontakt-utredarens uppfattning, är att
regeringarna i dessatill Ryssland och OSS. Föri förhållandeupprättas

kandidatländernas regeringar, viktliksom förländer det,är attstorav
överenskommelser t.ex. detinternationellahänvisa till närkunna

landetnarkotikahandel för i detflyktingfrågor ellergäller att egna
ochreformer. Samarbetet med Ryssland OSSgenomföra ärkunna

utredning behandlar.linda de områden dennai sindock ännu som
undvika situation, därEU villåterstår mycketHär göraatt enom

blir medlemmar destabili-de länder inte EUförhållandena i som av
På grund sittutvecklingen i de medlemsstaterna. geogra-avnyaserar

sinaproblem frånrisken importeraläge löper dessafiska attsenare
EU-länderna själva befinnertill den situationalltså analogiengrannar,

kandidatländerna.tillsig i förhållande
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EU2.2

frågorinrikesrättsliga ochiSamarbetet2.2.1 av
bakgrundoch dessi dag

Inledning

för denmålsättningardeingår blandförrörlighetenfriaDen personer
förrörlighetmed friochinremarknaden gränserinre varor,utan
nuvarandefördragsfäst ifinnskapitalochtjänster sompersoner,

fulltursprungligenMåletEG-fördraget. uti attartikel 7 vara
den 31områdensamtliga fyrapårörlighetfri senastgenomföra

frii frågaockså iskeddeSå1992.december sett utomstort om
förrörlighet personer.

i frågavisserligen rättengällerEU-medborgareförrörlighetFri om
ekonomiskbedrivaanställning,ochunioneninomfritt flytta taatt

medlemsstatitillhandahålla tjänster samtochverksamhet annanen
Även familjemedlemmar,slut.anställningensefterdärkvarstanna

för andrarörlighetFridennaomfattas rätt.medborgarskap,oavsett av
forskare,studenter,företagare,ocharbetstagare t.ex.än egna

ocksåföreliggersjälvförsörjandeandra.ochpensionärer personer,
till last.värdlandetliggervederbörande inteförutsättningunder att

rörlighetfrigenomföraheltvarit möjligtintehar detDäremot ännu att
inreunionens gränserfritt kan attutanmeningeni den att passeraman

nämligenOenighet harslag.personkontroll någotföremål förbli av
gälltStriden hartolkas.skulleEG-fördragetiartikelhur 7rått aom
inrevid depasskontroll,personkontroll,möjligheterna utöva t.ex.att

hänseendedettarörlighet itill friordMed andra rättengränserna. om
andrafrånmedborgareellerEU-medborgare ävenomfattarendast

tredje land. DenfrånmedborgaremedlemsstaterEU:sländer än
fråga harStorbritannien. Dennaharåsikten företrättsförstnämnda av

EG-fördraget,73j iartikellösningfått sinemellertid genomnumera
inreunionens gränserfri atttill utaninnebärvilket rättatt passage av

för medborgareocksågällapersonkontroll kommerföremål för attbli
i ochnåddesöverenskommelse,dennaPriset förland.tredjei som

Storbritannien och1997,Amsterdamfördragsrevisionen i attmed var
hasåledes rättkommertvåundantag. Dessa attIrland medgavs stater

framtiden.ialla sinavid gränser ävenpersonkontrollerföretaatt
identitetskontrol-avskaffandeformiförrörlighetFri avavpersoner

föråtgärderandra garanteraförutsätter attvid de inreler gränserna att
åtgärder,kompensatoriskas.k.säkerhet,ochtrygghetmedborgarnas

harmedlemsstaternahöråtgärderTill dessavidtagits.först har att
smugglingståkangränskontroller emotbetryggande avyttre som

organise-gränsöverskridandeformerolikaocheller avpersonervaror
deinvandringolagligkan bemästra attdebrottslighet,rad m.m.,att
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har samordnad viserings-, asyl- och invandringspolitik, de haren att
metoder komma till med olagligrätta narkotikahanteringatt eller

organiserad brottslighet i det landet och förmåga tillannan grov egna
samarbete med andra medlemsstaters myndigheter, tull och polis.t.ex.

Detta tänkande där samarbetet grundas på behov nödvändigaav-
kompensatoriska åtgärder har dominerat alltsedan 1980-talet.-
Schengensarnarbetet, skildras i det följande, klart exempel.är ettsom
Först i och med fördragsrevisionen i Amsterdam har samarbetet i
rättsliga och inrikes frågor fått självständig grund. Ett EU:sen av
uttalade mål bevaraär och utveckla unionenattnumera ettsom
område med frihet, säkerhet och rättvisa artikel B i Unionsfördraget.

Kort historik

Ett samarbete i rättsliga och inrikes frågor förekom redan före Unions-
fördragets tillkomst mellan medlemsstaterna. Detta skedde dels
formlöst i olika samarbetsorgan mellan EU:s medlemsstater, dels inom

för andra internationella organisationer Europarådet.ramen t.ex.som
Europarådet grundades 1949 med uppgift bl.a. vidmakthålla ochatt

utveckla de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Arbetet inom Europarådet har resulterat i antal konventioner på detett
rättsliga området. Förutom europeiska konventionen angående skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll kan kon-nämnas
ventioner angående dataskydd, förbud barns rättigheter,mot tortyr,
erkännande och verkställighet domstolsavgöranden, penningtvätt,av
inbördes rättshjälp i brottmål, utlämning och överförande dömdaav
personer.

Terroristaktiviteterna i Europa ledde under 1970-talet till ökatett
behov informations- och erfarenhetsutbyte mellan olika länder medav

Årsyfte bekämpa terrorism. 1974 etablerades därför det s.k.att
TREVI-samarbetet vilket EG:s dåvarande medlemsstater, dockgenom
utanför gemenskapssamarbetet, kunde utbyta information bl.a.i
polisiära frågor. Detta samarbete utvidgades sedan till omfattaävenatt
narkotikabrottsbekämpning, allvarliga former gränsöverskridandeav
kriminalitet inklusive mafñabrottslighet de polisiära och säker-samt
hetsmässiga konsekvenserna inre marknad. TREVI sysslade ävenav en
med frågor polisutbildning och oroligheter i samband med störreom
internationella sammankomster, det allt vanligare förekommandet.ex.
våldet vid fotbollsmatcher.

Genom konventionen ömsesidigt bistånd mellan respektiveom
tullmyndigheter Neapelkonventionen ingicks de dåvarandesom av
medlemsstaterna redan 1967 etablerades tidigt tullsamarbete iett
frågor såvälrörande första tredje pelaren. Inom för dennasom ramen
konvention bildades den s.k. MAG-,gruppen Mutual Assistance
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mellan medlemsstater-befrämja samarbetetutveckla ochförGroup att
bekämpningenalltgällde framförtullmyndigheter. Detta avnas

den 1de inreöppnandetInför gränsernanarkotikasmuggling. av
MAG-92,hoc-grupp,särskild adockså 1989tillsattesjanuari 1993 en

kontrollarbete vidtullenseffektiviseraochsöka stärkamed uppgift att
tullmyndigheterna ochsamarbetet mellanutökaochde gränsernayttre

myndigheter.brottsbekämpandeandra
desamarbeteinitiativfransktupprättades på1970-taletPå ett

PenaleCivilJudiciaireområdena Espacestraffrättsligaoch etcivil-
i adbedrevsi EG. Arbetetdåvarande medlemsstaternamellan de en

juridiska frågor.förhoc-grupp
förområde harflyktingfrågornasinvandrings- ochpåSamarbetet

1980-talet. Vitbokenhälften Isistapågått sedanvidkommandeEG:s av
kommissio-pekadejuni 1985marknad frånfullföljandet inreav enom

invandrings- och asylom-på behovet gemensam synenavnen
rörlighet förmed friområdekunna skapaförrådena ett personeratt

1986 ad hoc-i oktobertillsattesDäreftergränskontroller.inre enutan
frågoravsåg gränserSamarbetetimmigration. även yttreför omgrupp

asyl.och
iår 1988Europeiska rådetbeslut stort stegtogs ettGenom av

särskildverksamhet. Endennahållariktning attmot samman
fria rörlighetenförverkliga dentillkallades förkoordinatorsgrupp att

vilkaPalmadokumentetets.k.detIför gruppenangavpersoner.
vidåtgärdernämligenmål,nå dettaförkrävdesåtgärder attsom

EG-territoriet,och inomrespektive inre gränsergemenskapens yttre
åtgärder vidviseringspolitik,droghandel,ochterrorismåtgärder mot

resandemedförsbeträffandeåtgärderasyl,prövning avsomvarorav
föreslagnadeflestasamarbete.straffrättsligt Deochcivil- avsamt

kompetensEG:sinnefattadesinte utansådanaåtgärderna avsomvar
Palmadokumentetsamarbetesamarbete. Detmellanstatligtkrävde som

medochViseringsfrågorna, iförmed undantagfördes,föranledde
också kallasvadin i1993MaastrichtfördragetUnionsfördraget som

artikelfördes däremotViseringsfrågornapelare.tredjeEU:s genom
EG-kompetenstraditionellunderinEG-fördragetrevideradei det100c

pelaren.förstaden
detsåledesforrnaliseradesUnionsfördragetavdelning iVIGenom

medlemsstaterEU:sförekommit mellantidigareredansamarbete som
förblevpelarentredjei denSamarbetetinrikes frågor.ochrättsligai

pelaren,den förstaEGinomfrån arbetetskillnademellertid, till av
och dessEG-rättenalltså inteomfattadesmellanstatlig Detnatur. av

innebarDettafolkrättslighaft attendasthar status.principer utan
EG-till unionen,fördesinte över attnonngivningskompetensnågon

tilldelatsden harmåni denjurisidiktionhaftharendastdomstolen
ochenhällighetbeslut krävtfallet, attsärskildai detsådan genom-att

medlemsstaternasmedenlighetiskettåtgärderbeslutadeförande av
inombetyttdettadel harSveriges attregler. För t.ex.nationella
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samarbetets beslutade konventioner måste godkännas riks-ram av
dagen.

I avvaktan den fria rörligheten för skulle kommaatt attpersoner
förverkligas fullt ingick Frankrike, Tyskland, Belgien, Neder-ut
länderna och Luxemburg år 1985 mellanstatligt avtal Schengen-ett
avtalet successivt avvecklande personkontrollerna vid deettom av

och utvecklandegränserna det polisiära ochettgemensamma om av
rättsliga samarbetet länderna emellan. En tillämpningskonvention till

Schengenkonventionenavtalet undertecknades sedan år 1990. Denna
innehåller bestämmelser praktiska åtgärder för genomföraattom
avvecklingen den inre gränskontrollen andra nödvändigasamtav
sarnarbetsåtgärder, bl.a. ifråga polissamarbete, rättsligt samarbeteom
innefattande regler inbördes rättshjälp i brottmål och utlänming,om
dataskydd, narkotikabekämpning, harrnoniserad viseringspolitik, regler

vilken medlemsstat ansvarig för prövningen asyl-ärom som av en
ansökan och enhetliga gränskontroller, s.k. kompensatoriskayttreom
åtgärder.

viktigt elementEtt i Schengensarnarbetet det datoriseradeär även
informationssystemet Schengen Information System SIS för in-
formationsutbyte i första hand mellan medlemsstaternas polismyndig-
heter. Systemet bygger helt på nationell dvs. de nationellarätt,
myndigheterna bestämmer vilka uppgifter får lagras och för vilkasom
ändamål de får användas. Vilken uppgifter får föras in ityp av som
SIS regleras däremot Schengenkonventionen. I artiklarna 95 100av -

uppgifter rapporterade föremål ärattanges om personer, om som
efterlysta för beslag eller för användas bevismaterial iatt som en
rättegång bl.a. stulna eller försvunna motorfordon vissa slag,av-
skjutvapen och legitimationshandlingar och ellerom personer-
fordon föremål för hemlig övervakning eller särskild kontrollärsom
får föras in i registret. Schengenkonventionen innehåller också regler

skydd för de personuppgifter registreras i SIS. särskildEnom som
tillsynsmyndighet tillsyn i enlighet med reglernautövar över systemet
i Schengenkonventionen och 1981 års europeiska konvention om
skydd för enskilda vid automatisk databehandling personuppgifterav

ÖverföringEuroparådets dataskyddskonvention. uppgifter får inteav
förränske erforderliga föreskrifter skydd för personuppgifterom som

sådan skyddsnivå finns hos medlemsstaterna.motsvarar en
Konventionen började tillämpas den 26 1995 vid vilkenmars

tidpunkt de inre gränskontrollerna upphörde mellan sju viddeav
tillfället nio medlemsstater anslutna till samarbetet. Dessasom var var,
förutom de fem grundarstaterna, Spanien och Portugal. Scheng-även
ensamarbetet för alla medlemsstater i Europeiska unionen ochär öppet
efter undertecknande avtal anslutning till samarbetet deltarav om

samtliga EU-länder, med undantag för Storbritannien ochnumera
ÄvenIrland. Island och Norge deltar. tvâ sistnämnda, inteDe ärsom

medlemmar i EU, har därvid särskilt samarbetsavtal med Scheng-ett
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skillnad frånTilli samarbetet.deltademenländerna rätt attsom ger
formell beslutande-ingenhar de dockSchengenstaternade övriga 13

rätt.
för närvarandesamarbetetoperativai fullständiga ärDeltagande det

Italien,ovarmänmdade sjutill åtta förutom ävenbegränsat stater nu
däriblandSchengenländerna,övrigagränskontrollerna devarför mot
ske krävsdetta skall kunnaavvecklats.inte har FörSverige, ännu att

villkor uppfylls,dels vissabyggsdel dels SISför Sveriges attut,att
tillfredsställandeochanslutningsavtalet ratiñcerasmåstebl.a.

med-samtligaVidare krävsfinnas.bevakning gräns attyttreav
i detMedlemskapsamtycke.sitti samarbetetdeltarlemsstater gersom

kanautomatiskt, detinte sägassåledessamarbetetoperativa är utan
Från den 1operativa medlemmarna.för deföreligga vetorätten

utökasoperativa medlemsstaterantaletkommerdecember 1997 att
Österrike delGreklandsstycken. Förtill tiooch Greklandmed

kontrollen vid de inre gränsernaemellertid intedeltagandetinnebär att
särskiltytterligareskall ske krävssåavvecklas. För ettkommer attatt

kommitté.verkställandeSchengensamarbetetsbeslut av
provisoriumalltid varitharSchengensamarbetet ettavsett att vara

hela EUi kraft ikan trädareglerpåavvaktani att gemensamma
föråtgärderkompensatoriskaochförrörlighetavseende fri personer

EU-regler,därförföreskrivsmål. avtaletdetta Iförverkligandet attav
harSchengenregler. Dettaföreträde framförharallteftersom de antas,
ochviseringsreglerasylfrågor,vissai frågafalletblivitt.ex. om

asylfrâgor,vissabehandlarDublinkonventionen,vapenregler. När som
Schengenkon-såledesdenseptember 1997li kraft denträdde ersatte

föri sak skallvilkenrörandereglerventionens stat ansvarasom
bestånds-olikaSchengensamarbetetsasylansökan.prövningen av en

sakavsnitten.i de olikabehandlasdelar närmare

regleringhittillsvarandeUnionsfördragets

fördrags-årskan 1997EUmedlemmarblirkandidatländernaNär av
ändåi dagUnionsfördragetgenomförd. Attrevision antas avvara

beskrivsdetsådantEU-samarbetedagensberorskildras här att som
gällandepå EU:sbyggerutredningi dennasakavsnittende olikai nu

grundfördrag.
Unionsför-artikel B ienligtmålunionensEuropeiska är,Ett av

isamarbeteutveckla näralydelse,nuvarandei dessdraget ettatt
ipreciseradesdettaInnebördenfrågor.inrikesrättsliga och av

Unionsfördraget.iK.9artiklarna Kavdelning VI,Maastricht i -
ochrättsligamed begreppenmenadesvaddefinitionNågon somav
niodeartikel K.1fördragetsiinte. Däremotskeddeinrikes angavs

frågorbetraktaskullemedlemsstaternaområden gemen-avsomsom
nämligen:intresse,samt
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Asylpolitiken.
Reglerna för överskridande medlemsstaternaspersoners yttreav

och för kontrollförfarandengränser i samband med detta dvs. yttre
gränskontroller.

Invandringspolitiken och politiken medborgare i tredje land närmot
det gäller

villkoren föra inresa till och rörlighet inom medlemsstaternas
territorium för medborgare i tredje land,

b villkoren för bosättning inom medlemsstaternas territorium för
medborgare i tredje land, inklusive villkoren för familjers återförening
och tillträdet till arbetsmarknaden,

kampenc olaglig invandring, bosättning och arbete inommot
medlemsstaternas territorium det gäller medborgare inär tredje land.
4. Kampen narkotikamissbruk, i den mån detta område intemot
omfattas 7av —

Kampen bedrägerier i internationell skala, i den mån dettamot
område inte omfattas 7av -

Civilrättsligt samarbete.
Straffrättsligt7. samarbete.
Tullsamarbete.
Polissarnarbete inklusive, så behövs, visst tullsamarbeteom- -

för hindra bekämpaoch terrorism, olaglig narkotikahandel ochatt
andra former internationell brottslighet, i samband medgrova av
organisation unionstäckande för informationsutbyte inomett systemav

europeisk polisbyrå Europol.en
Dessa frågor skulle behandlas med beaktande Europakon-av

ventionen och 1951 års konvention flyktingars rättsliga ställningom
Genévekonventionen med beaktande det skyddsamt av som
medlemsstaterna förföljs politiska skäl.ger personer som av

Arbetet i rättsliga och inrikes frågor leds ministerrådet, påav som
detta område består justitie- och inrikesministrarna i medlemsstater-av

Under rådet finns antal arbetsgrupper och kommittérettna. som
behandlar de olika sakfrågorna och förbereder dessa för beslut rådet.i
Medlemsstaterna informerar och samråder med varandra inom rådet
i syfte samordna sitt handlande de aktuella områdena. Påatt
initiativ medlemsstat och i vissa fall kommissionen fårävenav en
rådet ståndpunkter och främja allt samarbeteanta gemensamma som
tjänar unionens mål. Rådet får också efter sådant initiativ beslutaett

åtgärder i den mån unionens mål denom gemensamma genom
planerade åtgärdens omfattning eller verkningar bättre kan förverkligas

handlande. Alla beslut fattas rådetett gemensamtgenom som av
kräver enhällighet. Besluten inte bindande, de allmäntär även om

innebära folkrättslig förpliktelse för medlemsstaterna attanses en se
till beslutade åtgärder genomförs och efterlevsatt gemensamma
nationellt. Rådet kan också utarbeta konventioner det sedan skallsom
rekommendera medlemsstaterna i enlighet med sina respektiveatt anta
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Sveriges del godkännandekonstitutionella bestämmelser, dvs. för av
också antagit beslut, resolutioner,riksdagen. Genom praxis har rådet

och förklaringar. sistnärrmdarekommendationer, slutsatser De
avdelning former förinstrumenten emellertid inte i VInämns som

kritise-tredje område. Förfarandet harbeslutsfattande inom pelarens
Europaparlamentet.rats av

gradvis inrättandeAmsterdamfördraget: Ett2.2.2 ettav
rättvisaområde frihet, säkerhet ochmed

inom tredjerättsliga och inrikes frågorsamarbetet iResultatet av
agerandeberoende de olika medlemsstaternaspelaren i hög gradär av

utbreddområde. Enligt i EUvilja samverka på givetoch att ett en
olikafungerat tillräckligt bra ochhar samarbetet inteuppfattning

föra delareffektivisera detta,förslag överattt.ex.att avgenomom
diskuteras. dentill första, började därför Itredje pelaren den rege-
Amsterdam komringskonferens avslutades i juni 1997 i sam-som

förockså uppmärksammas alltmerden tredje pelarenarbetet inom att
fördragkonferensens huvudfrägor. Dettill slut utgöraatt somaven

innehållerutmynnade Amsterdamfördraget,regeringskonferensen
Unionsfördragetändringar detta område. Detockså antal ärett stort

medlemmaraktuell förkommeri denna lydelse att nyavarasomnya
i EU.

skulle skebeslutades detfördragsrevisionenVid även att en
EG-fördrageti Unionsfördraget ochartiklarna näromnurnrering av

används dock denkraft.Amsterdamfördraget i Iträtt rapporten
undertecknan-Amsterdamfördragetsförelåg vidartikelnumrering som

numreringen de förmed den framtidatabell1997. Ende hösten av
finns i bilagaartiklarnavidkommande relevantautredningens

unionens målUnionsfördraget harartikellydelsen B iI den nya av
pâ såpreciseratsfrågori rättsliga och inrikesför samarbetet närmare

områdeutvecklabevara och unionendetsätt ettattatt somanges vara
rörligheten fördär friasäkerhet och rättvisa, denmed frihet, personer

kontrollervidtas avseendelämpliga åtgärdersamtidigtgaranteras som
bekämpandeförebyggande ochasyl, invandringvid gränser, samtyttre

brottslighet.av
aktuella fördelarinnebär i deFördragsändringarna ärsom-

i artikelsarnarbetsområdenai sak. nioutredningen inga nyheter De——
fördragsän-innebärfortfarande aktuella. DäremotK.1 se ovan är
och inrikesi rättsliganuvarande samarbetetdringarna delar detatt av

den förstatredje pelaren tillfrågor förs frånöver genom en ny
invandring ochVisering, asyl,EG-fördraget betecknadiavdelning Illa

politikannanrörlighet för Denpolitik frirör personer.annan som
civilrättsligtgränskontroll och visstfrågadet här ärär yttreom
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samarbete. Alla dessa områden blir överföringen föremål förgenom
institutioner har till följd regleringen iden kompetens EU:ssom av

Särskilda övergångsregler kommer emellertid gällaEG-fördraget. att
innebär bl.a. rådet skall fortsättaför beslutsförfarandet. Dessa attatt

under övergångsperiod fem årfatta besluten med enhällighet en om
enhälligt rådsbeslut krävs innan hela eller delar deettsamt att av

omfattas avdelning föras tillområden Illa kan över ettsom av
majoritet.förfarande där beslut fattas med kvalificerad

i tredje pelaren, bliri avdelning i Unionsfördraget, dvs.Kvar VI
tullkriminalsamarbete ochpolissamarbetet däri inbegripet visst

fåttstraffrättsliga frågor. Avdelningen harsamarbetet i även en ny
innehållet, nämligenmed detrubrik stämmer överens nyasom

polissarnarbete och straffrättsligt samarbete. FörBestämmelser attom
införts påinstrumentet rambeslutöka effektiviteten i samarbetet har

andra beslut,liksom vissatredje pelarens område. Rambesluten, även
resultat,såvitt gällerbindande för medlemsstaternaskall avsettvara
fortsätt-kräver dock is.k. direkt effekt. Beslutenhar inte ävenmen

fått utvidgadEG-domstolenenhällighet. Vidare harningen en
bl.a. i lämnaobligatorisk behörighetdenkompetens attattgenom ges

ochrambeslutgiltighet och tolkningförhandsavgöranden avom
konventionermöjligt förskalltolkning konventioner. Det även varaav

iträda i kraft snabbareinom tredjepelarområdetbeslutas änattsom
hälften medlemsstaternasde börjar gälla redandag näratt avgenom

deaktuella länder. Avdem, dock endast mellanparlament ratificerat
återstår endastbeslutsinstrumentenavdelning nämndatidigare i VI

skall, enligtståndpunkter. Dessutomkonventioner och gemensamma
införlivas inom EU:sSchengenregelverketsärskilt protokoll,ett

ramar.
regleringocksåUnionsfördraget finnslydelsendenI ennya av
ingåttmöjligt för medlemsstaterdetartikel K.15 gör ettsomsom

institutioneranvändaområde EU:ssamarbete på visstnärmare attett
möjligtdetsamarbetet syftar tillförutsättningunder göraattattm.m

ochfrihet, säkerhetområde medutvecklas tillför EU snabbare ettatt
flexibel integration.rättvisa s.k.

inledandestadgar i deni EG-fördragetavdelning IIIaDen nya
gradvisi syfteartikel 73i rådet upprättabestämmelsen ettattatt

år efter ikraftträ-rättvisa inom femfrihet, säkerhet ochomrâde med
säkerställaförskall vidta åtgärderAmsterdamfördragetdandet attav

i EG-fördragetenlighet med artikel 7aför ifri rörlighet personer
kontrollvidtas i frågavissa stödåtgärdersamtidigt yttreavomsom

bekämpandeochför förebyggandeinvandringasyl ochgränser, samt
ochfastställandeåtgärder härbrott. De är av normersom avsesav
ochregler viseringpersonkontroll vidförförfaranden gräns,yttre om
sigtredjelandsmedborgareförvillkoren röraåtgärder attsom anger

i formåtgärder asylområdetVidareartikel 73j.inom EU avses
föransvarigskallvilken medlemsstatregler avgör varasomav som
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prövningen asylansökan, fastställande miniminorrner förav en av
förmottagande asylsökande, tolkningen flyktingbegreppet, förav av

förfaranden för bevilja eller återkalla flyktingstatus och föratt att ge
tillfälligt skydd fördrivna från tredje land intepersoner som
omfattas Genêvekonventionens flyktingbegrepp beslutsamtav om
åtgärder olaglig invandring och olaglig bosättning, inbegripetmot
regler repatriering olagliga invandrare jfr artikel 73k. Deom av
åtgärder skall vidtas inom femårsperiod för bekämpande ochsom en
förebyggande brott gradvisa beslut åtgärderav avser om som

minimiregler för påföljderfastställer brottsrekvisit och på områdena
organiserad brottslighet, terrorism och narkotikahandel jfr artikel

Rådet skall vidta andra åtgärder på asyl- och invandrings-K.3 .e. även
områdena, nämligen i fråga ansvarsfördelning mellan med-om
lemstaterna samband med insatser för flyktingar m.fl.i att emotta en,

invandringspolitik det gäller regler för till inresanär rättgemensam
och bosättning i EU fastställande rättigheter och villkor församt av
inom lagligen bosatt tredjelandsmedborgare bosätta sigEU-stat atten

medlemsstat jfr 73k. avdelningoch söka arbete i I IIIa sägsannan
rådet skall vidta åtgärder civilrättsligt samarbeteslutligen röratt som

gränsöverskridande följder och nödvändiga för denhar är attsomsom
skall fungera jfr artikel lämpliga åtgärder förinre marknaden 73m,

administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna på destärka detatt
avdelning jfr och andra,områden omfattas IIIa artikel 73navsom

åtgärder på polis- och straffrättsområdet enligtsäkerhetshöjande
Unionsfördraget.bestämmelserna i avdelning VI i

blir medlemmar i kommer, redankandidatländerna EUNär som
omfattadet egentliga tredjepelarsamarbetet endastnämnts, att

inbegripet mellan tullorgani-polissamarbete däri visst samarbeteäven
straffrättsligt samarbete. Målet för medlemsstaternassationerna samt

tredje pelaren skall, enligt den artikel K.l,agerande inom den nya
åstadkomma hög säkerhetsnivå för medborgarna inom ettattvara en

mål skall uppnåsområde med frihet, säkerhet och rättvisa. Detta
sigförebyggande bekämpande brottslighet, dennaoch vareavgenom

inte, särskilt terrorism, människohandel och brottorganiserad ellerär
korruptionnarkotikahandel och olaglig vapenhandel,barn, olagligmot

ochsamarbete mellan polisen, tullenoch bedrägeri, närmareettgenom
både direkt ochbehöriga nationella myndigheter,andra genom

andra berördaliksom mellan rättsliga myndigheter ochEuropol,
nödvändigt, tillnämming vissamyndigheter typersamt, om genom av

straffrättsliga regler.nationellaav
bestå operativt samarbete mellanpolisiära samarbetet skallDet av

innefattar tullen förnationella myndigheter dettabehöriga ävent.ex.
informationsutbyte,upptäcka och utreda brott,förebygga,att

sambandsmänfråga utbildning och utbytesamarbete i m.m.avom
möjligheterna upptäckadet gällersamarbete när attsamt grov

skall främjasartikel K.2. Samarbeteorganiserad brottslighet även
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åtgärderoch inom Europol vidtagande vissa såsomgenom avgenom
genomförandesamordning och undersöknings-t.ex. gemensammaav

nationella myndigheter och Europol upprättandeåtgärder mellan samt
för forskning, dokumentation och statistiknätverk gräns-omav

brottslighet. skall möjligt under vissaöverskridande Det även att,vara
förutsättningar liksom fallet inom Schengen i dag, tillåtaär en
nationell myndighet, polisen och tullen, gränsöverskri-t.ex. att agera

övervakning och förföljandedande bl.a. fortsättaatt av engenom
medlemsstats territorium.in på en annanperson

gäller straffrättsliga samarbetet skall detta bl.a.När det det avse
underlättanderättsligt bistånd i brottmål, utlämningområden avsom

minimiregler i frågabeslut åtgärder fastställergradvisasamt om som
påföljder områdena organiserad brottslighet,brottsrekvisit ochom

artikel innebärterrorism och narkotikahandel K.3. Det senare
emellertid saknar bestämmelserinte rättssystemstatsatt omom en

påföljd sådana måste införas.lindrigaste att
införlivas,särskilt protokoll till AmsterdamfördragetGenom ett som

protokollet deSchengenregelverket i EU. I sägsnämnts, attovan
samtliga medlemsstaterSchengenstaterna, dvs.nuvarande utom

ifår fortsätta sitt samarbete,Storbritannien och Irland, attmen
skall användas. Efterinstitutioner och procedurerfortsättningen EU:s
enhällighet vidta allakraft skall rådet medprotokollet träder idet att

överföringför genomföranödvändigaåtgärder är att en avsom
bestämmelsernamed tillämpningSchengenregelverket till EU och av

regelverketde olika delarna ifördrag fastställa vilken pelarei EU:s
skall Schengen-tills sådana beslut fattatshänföras till. Framskall

och med Schengentillhöra tredje pelaren. Iregelverket attanses
deltagandetuppgift beslutablir det också rådetsintegreras i EU näratt

skall bli operativt. På grundicke-operativ medlemsstatför ännu aven
Unionsför-samband medtillerkändes Danmark isärskilda undantagatt

för denna medlemsstat.finns särskilda reglerikraftträdandedragets
Irland inte medlemmarför Storbritannien ochgäller ärDetsamma som

skallockså samarbetsavtalSchengensamarbetet. föreskrivsi Det att
Schengensamarbetetdag deltar ioch Island iingås med Norge som

medlemmar i EU.utan att vara

Utvidgningen2.3

Allmänt2.3.1

ochdå Finland, Sverigeägde 1995,utvidgningEU:s senaste rum
Österrike rådetEuropeiskamedlemmar i unionen.inträdde som

med associeradeKöpenhamn 1993 de EUsitt iuttalade vid möte att
få bliså önskade skulleCentraleuropai ochländerna Ost— som
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vissa politiska och ekonomiskade uppfylldemedlemmar i unionen när
samtliga dessa tio länder ansöktSedan dess harförutsättningar. om

RumänienPolen 1994,nämligen Ungern 1994,medlemskap,
1995, Litauen1995, Estland1995, LettlandSlovakien1995,

Slovenien 1996.Tjeckien 1996 ochBulgarien, 1995,1996,
inkom redan 1990.medlemskapsansökanCyperns

ansökafår varje europeiskUnionsfördragetartikel O iEnligt stat
godkäntskandidatländerna harelvamedlemskap i unionen. Deom

nästföljandebeskrivs irådet, vilketEuropeiskaansökarländer avsom
rådet, fattarEuropeiskabehandlasMedlemsansökanavsnitt. somav

efter samtyckeochhört kommissionenefter hasitt beslut att av
vilketenhällighet,rådet beslutar medEuropeiskaEuropaparlamentet.

medlemsstaterna harnuvarande vetorätt,ochbetyder deatt en avvar
Europaparlamentet.liksom

iskall fastställasi unionenmedlemVillkoren för ettatt upptas som
ansökandeoch denmedlemsstaternamellananslutningsfördragavtal

avtaletskrivas in. IÖvergångslösningarkandettaI t.ex.staten.
nödvändiga,blirfördragändringar EU:sockså depreciseras somav

irepresentationmedlemsstatensdendet gällerexempelvis när nya
alla avtalsslutan-ratificerasAnslutningsfördragen skallolika avorgan.

godkänna detriksdag skallSverigesbetyderde Detta att nyaparter.
anslutningsavtalet.

kandidatländer harbaltiskacentraleuropeiskaochSamtliga öst- samt
Avtalen,med EG.Europaavtal äringått s.k.1990-taletunder som

frihandelinnebärEG-fördraget,artikel 238 iassociationsavtal enligt
påbestämmelser,också andra äveninnehållerindustrivaror,för men

vidkommande slötsområdet. Cypernsinrikes Förrättsliga och ettdet
1973.avtal redansådant

medlemskapförVillkor2.3.2

1993i juniKöpenhamniuttalande vidrådetsEuropeiska mötet
och demellan EUi relationernavändpunktsåledesinnebar en

ochpolitiskaockså vissaladesVidkandidatländerna.blivande mötet
förutsätt-fast. DessaEU-medlemskapförutsättningar förekonomiska

för detkandidatlandetKöpenhamnskriterierna,s.k. ärningar, de att
destabilitetsådanuppnåttharinstitutioner garante-första har attsom

rule oftherättsstatsprincipenupprätthållandedemokrati, avrar
för ochrespekträttigheternamänskligaför derespekt1aw, samt

mark-fungerandelandet hardet andraförminoriteter,skydd att enav
marknads-ochkonkurrenstryckkapacitetnadsekonomi liksom mötaatt

möjligheterhartredje landetför det attunionenkrafter inom attsamt
politisk,måleninklusiveförpliktelser,medlemskapetsuppfylla om en

förförutsättningYtterligareunion.ochekonomisk monetär enen
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utvidgning unionen hade förmåga inlemma landetatt attvar utan att
integrationsprocessen inom blevEU lidande.

Dessa förutsättningar för medlemskap bekräftades och vidareutveck-
lades sedan i december 1995 vid Europeiska rådets i Madrid därmöte

också framhöll behovet skapa förutsättningar förattman av en
gradvis, harmonisk integrering kandidatländerna. Detta borde iav
synnerhet ske utvecklande marknadsekonomi, justeringargenom av en

de administrativa strukturerna skapandet stabil ekono-samtav av en
misk och miljö. Tidtabellen för utvidgning,monetär nämligen atten
utvidgningsförhandlingarna skulle inledas månader efter det attsex
regeringskonferensen avslutades i Amsterdam 1997 och i ljuset dessav
resultat, beslutades också vid Madridmötet och bekräftades sedan vid
Europeiska rådets i Dublin i december 1996.möte För Cyperns del
hade motsvarande beslut inleda medlemskapsförhandlingarattom sex
månader efter regeringskonferensens slut fattats vid Europeiska rådets

Korfui 1995 och återbekräftats bl.a.möte 1996 i Florens. Vid mötet
i Madrid Europeiska rådet också kommissionen i uppdrag att tagav
fram yttranden kandidatländerna. Detta resulteradeöver i Agenda
2000, presenterades i juli 1997. Ett motsvarande yttrande översom
Cypern presenterades kommissionen 1993.av

dennaFör utredning kraven på respekt för demokratiär och
rättsstatsprincipen intresse. bådaDessa villkor för medlemskapav
fimis inte enbart uttalade i de s.k. Köpenharrmskriterierna utannumera
framgår direkt Unionsfördraget i den lydelse detta kommer attav som
ha vid kandidatländernas inträde i unionen. Ett i Unionsfördraget
uttalat villkor för medlemskap nämligen medlemsstaterna måsteär att
respektera fördragets artikel F. Denna artikel bl.a. unionensäger att
bygger på principerna frihet, demokrati, respekt för de mänskligaom
rättigheterna och de grundläggande friheterna på rättsstatsprin-samt
cipen, vilka principer för medlemsstaterna.är Statergemensamma

önskar bli medlemmar i EU förväntas inte bara respektera dessasom
principer i teorin också ha dem i praktiken. Vad dettautan omsatt
innebär behandlas i avsnitt

villkor förEtt medlemskap kandidatländerna kanärannat att
uppfylla medlemskapets förpliktelser i form antagande ochav
implementering gemenskapens samlade regelverk, inklusive EG-av
domstolens avgöranden och ingångna mellanstatliga konventio-t.ex.

Detta regelverk därmed också den givna utgångspunkten förärner.
bedömningarna i denna Regelverket utvecklas hela tiden ochrapport.
kan vid tidpunkten för kandidatlands inträde i unionen ha hunnitett
både utvidgas förändras.och dennaI kan dock naturligarapport av
skäl endast det regelverk beaktas höstengäller 1997.som

Grundläggande naturligtvis bestämmelserna båda fördragen,i deär
Unionsfördraget och EG-fördraget. Dessa har redovisats i avsnitt 2.2.

framgår ocksåDär till regelverket också räknas helaatt numera
Schengenregelverket, och därvid inte enbart Schengenavtalet, dess
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vissatillärnpningsbeslut,och desstillämpningskonvention ävenutan
Protokolletfrågorbeslut i olikafattadesamarbetetinom m.m.

Schengenregelverket inom EU:s sägerinförlivandetangående ramarav
allafulltmåste godtasregelverkartikel 8 dettauttryckligen utatt av

brittiskundantagunionen. Någotinträde iansökerstater avomsom
för medlemsstater.möjligtsåledes inteirländsk modelleller är nya

förkastatEuropeiska rådetutvidgningar harvid tidigareLiksom
gemenska-delvis antagitenbartförmedlemskaptanken stater som

regelverkgemenskapensinföranderegelverk. Kraven ett avpens
innebäraunionen fårinträde inivå vidnationellpå senast enanses

baltiska kandidat-östeuropeiskaochcentral-utmaning för de samtstor
då Finland,utvidgningen,förraskillnad från denTillländerna.

Österrike kandidatlän-det imedlemmar i EU,blev ärSverige och
demokratiskasedan längeinträde i EUinte frågadernas fall avom

ilagstiftningrättsstatliga principer,utvecklademed väl varsstater
ocksåregelverk harEU-anpassad. Gemenskapensredandelar ärstora

förpliktelser harNyautvidgatsåren avsevärt.under de senaste
Tilldennaomfattasde områdenbl.a. påtillkommit, rapport.avsom

frågoroch inrikesrättsligapå områdetregelverketvisso ärytterrnera
har dettaförteckning närauktoritativ, samladNågonsvåröverskådligt.

för-sådankandidatländerna. Entillöverlämnatsinteskrivs ännu
för denordförandeskapet inomutlovatsdockteckning har ramenav

kandidatländerna.medförmedlemsstaternastrukturerade dialog som
på tredje pelarensregelverketomständigheterolika görflertalEtt

underbeslut,de olikasådansvåröverskådligt. En ärområde att som
alltsåharmellanstatlig Devarithari EU-kretsen,åren fattats art.av

bindande beslut. Detellerdirektivförordning,formenden kändainte
ståndpunkter,åtgärder,frågaär gemensammagemensammaom
beslut,ochdeklarationerresolutioner,rekommendationer, vars

osäker.medlemsstaternaför ärkaraktärförpliktande
samarbetetsdelviktigomständighetsådan ärEn att avenannan

mellaningångnakonventionermellanstatligailiggersubstans
ellerUnionsfördragetiartikel K.3nuvarandeenligtmedlemsstaterna

behörig-domstolsBrysselkonventioneni EG-fördraget.artikel 220 om
område ochprivaträttenspådomarverkställighethet och avom

förpliktelser,kontraktsrättsligatillämplig lagRomkonventionen om
tillkommitkonventionerpåexempelkraft,ibåda ärträtt somsom

artikelenligtingångnakonventionerBland220.artikelstödmed av
ochCIS-konventionenEuropolkonventionen,börK.3 nämnas

dettahar,konventionernasistnämnda närutlänmingskonventionen. De
kraft.iinteskrivs, trättännu

svår-regelverketbidrar till göraomständighet,tredje attEn som
förgällaockså börkonventionerfinnsdetöverskådligt, är att som

Viktigautanför EU.i foraingåttsdekandidatländerna, trots att
och dess NewGenêvekonventionenEuropakonventionen,exempel är

konventioneroch FNzsEuroparådets tortyrYork-protokoll, mot m.m. ,
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Europarådets penningtvättkonventionoch FN narkotikakonventioner.s:
grundläggandeDessa mellanstatliga konventioner alla gällande iär

EU:s nuvarande medlemsstater och grundutgör en gemensam som
ibland, inte alltid, åberopas i EU:s grundfördrag. för-Dettamen
hållande har beröring med de politiska krav ställs kandidat-som
länderna enligt Köpenhamnskriteriema

Regelverket berörs ingående i samband med behandlingenmer av
sakfrågoma i de olika avsnitten.

förtjänar till sist framhållas regelverket områdetDet att att
rättsliga och inrikes frågor för med sig praktiskt samarbete med-
lemsstaterna och praktiskemellan tillämpning i nationell miljö.en
Kommissionen betonar detta i sina länderyttranden. Samma hållning
intas medlemsstater pågåendeEU:s under de diskussionernaav om
den kommande utvidgningen.

Bistånd2.3.3

för anpassning och införande regelverkAnsvaret EU:sen av an-
kommer i första hand kandidatländerna själva. detta arbeteI är

bistånd viktigt.emellertid det dels bilateralt, dels multilateraltsom ges
Biståndet från för speciella insatser kandidatländerna tredjeEU i på
pelarens område har fram till det året varit blygsamt. ställetIsenaste
har uppbyggnaden rättsliga institutioner, utbildningsinsatser ochav
liknande huvudsakligen skett samarbete och bistånd frångenom
enskilda eller från internationella Europarådet,EU-stater organ som

for Migration internationellaInternational Organisation IOM, FN:s
Flyktingkommissariatnarkotikakontrollprogram UNDCP, FN:s

Ävenoch den s.k. Budapestprocessen. USA spelarUNHCR genom
biståndsarbete.roll i dettaen

Europeiska rådets i i december 1994 beslutade EUVid Essenmöte
inrätta samlad strategi för förbereda de associerade ländernaattatt en

Östeuropa för framtida medlemskap.i Central- och Baltikumsamt ett
denna strategi implementering de associations-Huvudelementen i är av

s.k. Europaavtal ingåtts med kandidatländerna, biståndavtal som
från övergångstiden biståndsprogram PHARE,EU under EU:sgenom

sådan lagstiftning behövs för deltagande i denanpassning ettav som
marknaden s.k. strukturerad dialog mellan EU ochinre samt en

delskandidatländerna på olika områden. bestårDen mötensenare av
På tredje pelarensmellan regeringscheferna, dels på ministernivå.

två gånger år. strukturera-område sker sådana ministennöten Denper
"ostrukturerad monolog",dialogen har mångade ansetts enav vara
nederländska ordförande-situation dock förbättrades under deten som

tredjeförsta halvåret 1997 då i fall dialogen på pelarensskapet vart
asylfrågor.till sakområde, nämligenområde kom koncentreras ettatt

inleddes ursprungligen år 1989PHARE-programmet ettsom



49UtgångspunkterSOU 1997:159

successivt utvidgatsharochför Polen Ungern,biståndsprogram men
harAlbanien. Programmetkandidatländernade tioomfattatill samtatt

1998 blifr.0.m.skallefterfrågestyrt,huvudsakvarit itidigare men
huvud-sida.från EU:s Programmetsstyrningstarkareföremål för en

skallmedlemskap,förkandidatländernaförberedanämligenmål, att
prioriteradetvåtillfokuserasbiståndet kommeruppnås attattgenom
regelverk igemenskapensinförandetförbehövsområden avsom

i forminstitutioner,uppbyggnadnämligen ettkandidatländerna, avav
ochkandidatländerna,kapaciteten iadministrativaförstärkande denav

tredjepelar-harolika slag. Sentinvesteringsprojektfinansiering avav
styrkommittéPHARE:suppmärksammas.kommitfrågorna att

påför insatsermedelsärskilda1996november avsättaibeslutade att
tillbegränsadesdessaDettvåformområde idetta avenaprogram.av

andragrånskontrollfrågor. Detochbaltiskade program-staterna avser
tiosamtligaoch omfattarhorisontell karaktäremellertidärmet av

särskildmedtredjepelarfrågorallaochkandidatländer typer av
samarbete.rättsligtochasylimrnigration/gränskontroller,påinriktning

pelarenstill tredjeanknytningharPHARE-programAndra som
and CustomsFacilitationTransitMulti-CountryPhareområde är t.ex.

frågordäriblandtullsamarbete,Modernisation Programme avsersom
bl.a.eftersökandeitjänstemänträninggränsövergångar samt avom

narkotikaprogram,PHARE:sochfordonstulnaochnarkotika som
prekursorer,avseendebrottsbekämpningförstärkatillsyftar att

Även PHARE-nationelladepenningtvätt.ochdrogersyntetiska
för devissakandidatland harför varjeinrättatssomprogramrnen

pelarenstredjepåbiståndsprojektskräddarsyddaländernaenskilda
område.

inrikesochrättsligaområdetbiståndsinsatsernadelEn stor av
påinsatserU-länderenskildafrån Ekandidatländernatillfrågor avser

På dettanarkotikapolisverksamheten.minstområdet, intepolisiåradet
FrankrikeTyskland,ländernanordiskadesynnerheti samtområde är

bistånd tilllämnatexempelvisTyskland haraktiva.Storbritannienoch
bådei formkandidatländertiosamtligaipolisorganisationerna av

ochutrustningforensiskochpolisbilardatorer,material bl.a.
påhuvudsakligenhar däremot satsatStorbritannienutbildning.

olika slag.utbildningsinsatser av
huvud-dessafinansierasbiståndsinsatsersvenskagällerdetNär
centralocksåSIDAoch SIDA. ärUtrikesdepartementetsakligen av

östeuropeiskaochcentral-till de samtstödetförvaltningsmyndighet för
dvs.närområde,vårttillprioritetSärskild egetbaltiska staterna. ges

Ryssland ochPolenochLitauenLettland,Estland, samtgrannländerna
kandidatländernaandratill delöpandebistånd ävenUkraina. Men ges

tillbiståndetsvenskasammanlagdaprojekt. Detenskildaformi av
Östeuropa naturligtvis änomfattarBaltikumCentral- och mersamt

underbiståndetsvenskatotalafrågor. Detinrikesochrättsligaområdet
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perioden 1995/96 1998 kan beräknas till 4 miljarder kronor, varav-
cirka miljard1 kanaliseras via PHARE.

De svenska biståndsinsatserna på utredningens område berörs under
de olika sakavsnitten. Redan här kan dock de särskilda avtalnämnas
med de baltiska angående rättsbistånd efter regeringensstaterna som
beslut slutits Domstolsverket, Riksåklagaren och Kriminalvårdssty-av
relsen i syfte informera och kunskaper till domare, åklagare ochatt ge
kriminalvårdspersonal. Avtalen innebär bl.a. möjligheter för baltiska
domare, åklagare m.fl. längre studiebesök följa arbetet vidatt genom
svenska domstolar och andra myndigheter inom rättsväsendet samt att

Ävenhjälp vid förberedelse lagstiftning. de svenska polis-ges av ny
och tullväsendena mycket aktiva på biståndsområdet.är Rikspolissty-
relsen har tilldelats 42 miljoner kronor för biståndsinsatsert.ex.
avseende polisen och gränstjänsten i de baltiska Ryssland ochstaterna,
Polen. Det polisiära biståndets huvudinriktning på kunskaps-är
överföring. Sådan kombineras emellertid oftast med tillhandahållande

strategiskt material, inom det forensiska området. Polisen hart.ex.av
bl.a. iordningställt fungerande kriminaltekniskt laboratorium iett
Tallinn. Kommunikationsutrustning, begagnade lämnas
också i bistånd. Polisiär bistândsverksamhet sker dessutom på vänorts-
basis mellan enskilda svenska polismyndigheter och myndigheter på

i kandidatlånderna.vänorter Sådana projekt genomförs till delstor
ideellt. Tillsammans med Norge, Danmark och Finland har Sverige
inrättat samarbetsprojekt avseende polisutbildning till de baltiskaett

Ävenpolisorganisationerna, den s.k. Nordic Baltic Police Academy.
tullens bistånd består kunskapsöverföring och tillhandahållandeav av
material, bl.a. har Generaltullstyrelsen anordnat seminarier och
studiebesök för baltiska tulltjänstemän i syfte lära förmetoderatt ut

upptäcka olika smugglingsbrott donerat bilar ochatt typer samtav
radiokommunikations- och röntgenutrustning. Vidare har Kustbe-
vakningen lämnat bistånd för utveckla de baltiskaatt staternas
gränskontroll till sjöss dels i form moderniserade civila bevaknings-av
fartyg och materiel, dels i form kompetensutveckling.annan av
Fartygen och utbildningsinsatserna har visat sig till ömsesidigvara

för Sverige och mottagarlånderna. Bland aktiviteterSIDA:s kannytta
pågårdet arbete med skapa långsiktiga förnämnas att ett att program

insatser rättsområdet exklusive polisen i Baltikum.
Sverige också aktivt i den särskilda aktionsgruppär organiseradmot

brottslighet, Baltic Sea Task-Force Organised Crime,on som upp-
Östersjöområdet.i Aktionsgruppens arbete beskrivs irättats avsnitt

Som biståndet mångfacetterat. Kandidatländerna framhållerärsynes
själva biståndets nödvändighet. En vanlig prioritering från sidaderas

utbildning och utrustning.är
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thefact thatand theordinaryadministered by thelawordinary courts;the
lawordinaryby theand protectedformulatedfreedomspersonalcitizens are

declarations.constitutionalabstractthan byrather
1994.University Press,Oxfordof Law,DictionaryUtdrag Aur

medlemskapKöpenhamn1993 ii juniförklaraderådet attEuropeiska
uppvisakandidatland kanförutsätterbl.a.unionenEuropeiska etti att

demokrati,säkerställer rättsstats-institutioner,destabilitet hos som
respekteranderättighetermänskligaof law,rule samtprincipen the

EU:sgårkriterierbreda utöverminoriteter. Dessaskyddoch av
2.3.2avsnitt motmening seinskränktregelverk i svararmenmer

förstaartikelnsutformning. Ii dessUnionsfördragetiartikel F nya
demokratifrihet,principernabyggerunionendetpunkt heter omatt

grundläggandedeochrättigheternamänskligadeförrespektoch
principervilka ärrättsstatsprincipen,friheterna gemensammasamt

medlemsstatema.för
kandidat-stabilitet idemokratinspå fråganinte ingårUtredaren om

fråganmedsambandifrågaövergripandeheltländerna. Detta är en
konsekvensutredning,dennaför justViktigastutvidgning.EU:som

de in-stabilitet hoskriterietfrågor,inrikesoch ärrättsligagällersom
behandlasfrågarättsstatsprincipen. Dennasäkerställerstitutioner som

någralyfta framutredarendockbakgrund villSomföljande.deti en
mänskligakriteriernanäraliggandebådadebelyserpunkter som

minoriteter.skydd förochrättigheter
och harEuroparådetmedlemmarkandidatländer ärSamtliga av

tilläggsprotokolldessallainteEuropakonventionen änratiñcerat om
punkten 4.fredstid,dödsstraff iavskaffandedett.ex. seavom

kandidatländerna, ävenflertaletiexisterarYttrandefrihet om2. av
gällerDetsammafåtal dem.grundlagsskydd iåtnjuterendast ettden av

fall kommavissaikanyttrandefrihetenhotreligionsfriheten. Ett mot
uppsökandedet riktasbrottsligheten, när motorganiseradefrån den

praktikenilagstiftningbefintlighot ärjournalistik. Ett somannat
förtalslagarexempelvisyttrandefrihet, strängamassmediasbegränsar

sinajournalisterför vägraattbegränsar rätten uppgeeller lagar som
finnsyttrandefrihetenbegränsarpå sådant sättLagstiftningkällor. som

Rumänien.ochPoleni bl.a.
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Angående asylrätten avsnitt 6.2.3.se
4. Dödsstraff förbjudet i Polen,är Rumänien, Slovakien, Slovenien,

Tjeckien och Ungern. SlovakienI diskuteras återinförande. Iett
förberedsEstland lagstiftning avskaffar dödsstraffet. Bulgarien,som

Lettland och Litauen har infört moratorium för utdömande av
dödsstraff. Lettland verkställde dock dödsdomar så i februarisent som
1996. Allmänt kan också det, i desägas har kvarännuatt stater som
dödsstraff på straffskalan, finns starkt folkligt motstånd detett mot att
avskaffas. Detta gäller Estland.även

Tortyr förekommer, såvitt bekant, inte i kandidatländerna.
Däremot de undermåliga förhållandenaär i häkten och fängelser
omvittnade, liksom utbrett polisvåld i vissa fall t.ex.ett som
Bulgarien och Rumänien har karakteriserats polisbrutalitet.som

Skyddet för den enskildes integritet kan svårbedömbart,vara
eftersom lagstiftning och praxis lätt går isär. Klart är att samma
problem finns i kandidatländerna i EU-länderna det gällernär attsom

behovet integritetsskyddväga för den enskilde behovetmotav av
effektiva metoder i kampen brottsligheten. En skillnad kan liggamot
i den skilda historiska erfarenheten efter världskriget i och Iöst väst.
kandidatländerna uppfattas ofta polismakten medborgareav som
företrädare för, just, polisstat. I vilken mån kandidatländerna haren
lagstiftning uppfyller 1981 års europeiska konvention skyddsom om
för enskilda vid automatisk databehandling personuppgifterav
Europarådets dataskyddskonvention eller EG:s dataskyddsdirektiv
95/46/EG har utredaren inte hunnit kartlägga.

Befolkningsminoriteter finns ialla kandidatländer, möjligen med
undantag för det dem, Polen,största det etnisktär mestav som
homogena landet i kretsen. Behandlingen minoriteterna bedömsav av
kommissionen någorlunda tillfredsställande, med ettsom romerna som

undantag. Denna betydande befolkningsgrupp diskriminerasstort
påtagligt i Bulgarien, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern.
Såväl kommissionen Europarådet har också uppmärksammat attsom
Slovakiens behandling den ungerska minoriteten i landet har vissaav
diskriminerande inslag.

Denna ytliga översikt kan avslutas med kommissionens slutom-att
"Ävendöme i43 Agenda 2000, Del 1 citeras: ytterligares. om

framsteg behöver i flertal kandidatländer igöras frågaett ettom
effektivt utövande demokratin och skyddet för minoriteter, finns detav
endast kandidatland, Slovakien, inte uppfyller de politiskaett som
villkor har lagts fast Europeiska rådet i Köpenhamn."som av

Genom Amsterdamfördraget införs bestämmelse i Unionsför-en ny
draget. Här rådet möjlighet fastslå medlemsstat allvarligtatt attges en
och ihållande åsidosätter principer i artikel F.l. Densom anges
förutsedda sanktionen tillfälligt upphävaär suspendera denatt
felande rättigheter enligt fördraget. Hit hör i rådet.statens rösträtten
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säkerställerkandidatländernaiinstitutionerdehosStabiliteten som
heltfrågaförstår,utredarensåvitträttsstatsprincipen är, aven

skallutvidgningEU:skonsekvensernabetydelse näravgörande av
till ordetkundefrågor. Maninrikesochrättsligaområdetbedömas

kompetens.kapacitet ochordenstabilitet lägga
1’acquisregelverkEU:sövertagandetsannoliktDet är att av

deunderske närmast2.3.2 kommeravsnittcommunautaire, attse
ochcivil-deockså gällerdettaviktigtDetåren.kommande är att

avsnitt 9. Iseutarbetatsharkonventionerstraffrättsliga som
landetsanpassningenbedömningendenexempelvis Ungern attgörs av

kontrollsekelskiftet. Envidgenomfördskall avrättsliga system vara
Svåraremöjlig.börmedlemskapavgörandetinfördetta varanyaom

implementering.faktiskgradenbedömablir att av
förstaförtroendefrågor. DentvåväckerImplementeringsfrågan

myndigheterna,för dekandidatländernaiförtroendetgäller egna
vilketgällerfråganandraDendessa.mellanförtroendetliksom

isinaförkan haEU-länderna motparterimyndigheternaförtroende
kandidatländerna.

klarifrågasättasfrågan kanförstadengäller upp-detNär om en
moderntiroll börvad ettsighunnithar statensfattning vararota om

Övergången centralstyr-kommunisttidensfrånsamhälle.demokratiskt
hänseende.mentaltiförutsetttidlängre änvisa signing kan ta --

upprätthållas.kunnatinterättsstatsprincipensekel harhalvtUnder ett
och desslagstiftningenbådeföljd detta,naturligt, attDet är avensom

Härtillkontroll.politiskförinstrumentkommittillämpning att somses
myndighetskorruptionen.traditionelladelviskommer den

undantagmedkandidatländer,samtligaoberoende iDomstolarna är
också inomemellertidförekommerKorruptionför Slovakien.

ochLettlandBulgarien,fallvissaendastharrättsväsendet, men
huvud-problem ärRättskipningensbetydande.Slovakien angetts som

iintroduceraslagstiftning,slag. Denandrasakligen nusomav
tilllederDettapraxis saknas.ochför domarnakandidatländerna, är ny

domare,underbemannade ochdomstolarnarättsosäkerhet. Dessutom är
ocksåharyrkenlågavlönade. Dessaförsvarsadvokaterochåklagare

ochåklagareoch kompetentaerfarnapâBristenanseende.socialtlågt
fördet,Slovenien kan attIväntetider.långaorimligttilllederdomare

ikommerärendeinnanårtill femdröja ett uppexempel,ettta upp
rätten.

dethärhandlarcentral. Detförtroendefrågan är omandraDen
delvarandra. Ingenförhamåstemedlemsländer avförtroende EU:s

medlemsstaternagenomförsdetfungeraregelverk kan attEU:s utan av
förvaltningar.derasoch

Detuppenbart.dettafrågorinrikes ärochrättsligaområdetPå
ochordningupprätthållandegränskontroller,pekaräcker avatt

invandring.olagligochasylpolitikbrottsbekämpning,säkerhet,
information,känsligutbytesigmedföroftaSamarbetet, avsom
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förutsätter förtroende för samarbetsparten. Som det uppvisarär,nu
kandidatländernas förvaltning brister. Kompetent ochstora språkkun-
nig personal saknas, rutiner och utrustning felas. Nyckelorden detnär
gäller behoven utbildningär och utrustning. Ett nyckelord ärannat
obesticklighet.

Slutsatsen är upprustning de rättsvårdandeatt myndigheternaen av
i bred mening nödvändig,är kandidatländerna med framgång skallom
kunna införlivas i europeiskt område med frihet,ett säkerhet och
rättvisa. Risken finns kandidatländernas knappaatt statliga resurser

på andra områden i ländernasatsas i frågasom ses som mer ange-
lägna. Upprustningen måste fullt stöd EU och dess medlemssta-ges av

EU-ländema och kommissionenter. bär också för de härett attansvar
nämnda aspekterna medlemskapet inte försummas under förhand-av
lingarna.

Bistånd för uppbyggnaden demokratiska institutioner skerav genom
bl.a. Europarådet och EU. För EU:s vidkommande kanaliseras
biståndet olika PHARE-program, bl.a. det multilateralagenom
Demokratiprogrammet, syfte stärkaär rättsstatsprincipen ochattvars
de mänskliga fri- och rättigheterna i kandidatländerna. EU samarbetar
också med OECD inom för det s.k. SIGMA III-programmetramen
Third Support Programme for Improvement in Governance and
Management. Genom detta bistånd för stärka den offentligaattges
sektorns kapacitet i kandidatländerna, exempelvis uppbyggna-genom
den opartisk och opolitisk tjänstemannakader i statsförvalt-av en
ningen. Bland Europarådets aktiviteter bör särskilt de tvånämnas

Demo-Droit och Themis. Demo-droit både multi-programmen ger
lateralt och bilateralt bistånd i syfte stärka rättsstatsprincipen iatt
kandidatländerna och hjälper till medäven arbetet med införaatt
lagstiftning i kandidatländerna förenlig medär Europarådets olikasom
instrument. Themis-programmet demokratiinsatser i vidavser
bemärkelse. Inom för detta har bl.a. tagits frågor denramen upp om
oberoende domarrollen i åklagarväsendetsrättsstat, funktion ien en
sådan Tillsammans med Europarådet har kommissionen inrättatm.m.

avseende integreringenett gemensamt medprogram av personer
utländskt i Estland och Lettland och avseende beslutandeettursprung

för minoriteter. Sverige bidrar aktivt både de olika EU-organ genom
och Europarådets bistånd till kandidatländerna.programmen genom

De svenska bilaterala insatserna riktar sig i huvudsak till i vårtstaterna
närområde. Särskilda avtal rättsbistånd har exempelvis träffatsom av
Domstolsverket, Riksåklagaren och Kriminalvårdsstyrelsen med de
baltiska Därutöver kan bilateraltstaterna. nämnas bistånd föratt att
stärka demokratiutvecklingen i kandidatländerna också bl.a.ges genom
SIDA.
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EU4.1

denrörlighet påfriaförförutsättningarna gemensammaEn varorsav
enhetligthar upprättat yttreetti Europa ärmarknaden att man

andraiirnportregirnochocksåoch export-tullskydd gemensamen
Påfullbordan.tullunionensmedi ochgjordes sammaavseenden. Detta

gränserunionenskontrollordning vid yttre avenärsätt gemensamen
AvskaffandetEU.rörlighet inomfriaförförutsättningarna personers

likformigförutsätteremellanmedlemsstaternagränskontrollerna enav
icke-med-gränskontroll. Klara gränser gentemoteffektivoch yttre

ellerinkontroll utbetryggandeoch passerarlemmar somvemaven
europeisktdeltagande iförförutsättningar ettdessa ärgränseröver

invandrings-rättvisa. Enochsäkerhetfrihet,medområde gemensam
med-dessochEUupprätthållaskan inteflyktingpolitikeller av

Gränskontrollen ärbrister.förutsättningardessalemsstater om
gränsöverskridandei kampenverktyg motviktigtdessutom ett

brottslighet.
vidförränintedockEU-länderna,erkäntsalltidharDetta somav

införakunnathar attAmsterdami enfördragsrevisionen omenas
gränskontroll-tillförslaggränskontroll. Det yttreenyttregemensam

bl.a.antagits,intebordet harpåliggerlängesedankonvention som
Gibraltarfrågan.ioenigaSpanien ärochStorbritanniendärför att

föreläggakunnatharskrivsdettainte närEUFöljden är att --
regelverk pågällandeformellt gemensamtnågotkandidatländema

interegelverk ännuärSchengensgränskontroller. enområdet yttre
viktsådanmindre attdestointeFråganregelverk. ärEU:s avdel av

för-demed den storaräknamåstekandidatländema en avsom
sigförklartfulltocksåkandidatländemaharDettahandlingsfrågoma.

4.2.avsnittse
detheterAmsterdamividtogsfördragsändringardeGenom som

femperiodinområdet73jartikelEG-fördraget att avhädanefter i en
åtgärderbeslutaskallikraftträdande somändringarnasefter omår

hjälpvilkasmedochgränsermedlemsstaternas yttrepassage avavser
medlemsstaternaförfarandenochnormerfastställasskall somdet

För-gränser".sådanavidpersonkontrollerutfördeföljaskall när
alltså vänta.direktiveller är attordningar

till Schengensam-anslutit sigharmedlemsstater15EU:s13 av
ochtydligainnehållerSchengenkonventionen normerarbetet.
sigharUtredaren ansettgränskontrollen.denförförfaranden yttre
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kunna utgå från dessa bestämmelser i huvudsak blir gällande ocksåatt
efter inlemmande i EG:s regelverk. Bestämmelsernaett överensstäm-

i med vad i det redan nämnda,stort sägs intesettmer som antagna
förslaget till gränskontrollkonvention. Den fortsatta fram-yttre
ställningen utgår alltså från Schengenregelverket.

Schengenkonventionen definierar begreppet degränsyttre som av-
talsslutande land- och sjögränser flygplatser ochparternas samt
hamnar, såvida de inte räknas inre artikel l. Gemen-gränsersom

landgränser naturligen inreär Dessutomgränser. harrmarärsamma
och flygplatser inre i den mån det gällergränser direkt trafik på andra
hamnar och flygplatser i Schengenområdet, mellanlandning ellerutan
angöring hamn i tredje land.av

medlemslandEtt kan bevilja utlänning, dvs. enligt konventionensen
definition varje medborgare i EU:s medlemsstater,änannan person

till inresa i Schengenområdet förrätt vistelse i högst månader.tre
Förutsättningen han/hon har giltiga inresehandlingar,är viseringatt
där sådan krävs och bevis förmåga försörja sig. Ytterligareatt
krävs vederbörande inte står på spärrlista eller riskatt utgörannars en
för den allmänna ordningen, säkerhet eller någon destatens av av-
talsslutande internationella förbindelser artikel 5. Omparternas ett
medlemsland vill visering för längre tid månader, s.k.än tre ettge
nationellt uppehållstillstånd, gäller den längre tiden endast landet i
fråga och övriga medlemsstater måste underrättas. Bestämmelserna
skall inte påverka vad gäller asyl.som om

Bestämmelserna kontroll vid unionens Schengenområdets yttreom
kan skildras under rubriker,gränser nämligen regler förtre passeran-

det dessa frågangränser, och frågantransportöransvarav om om
anlitande Schengens infonnationsssystem SIS.av

De får endast vid auktoriseradegränsernayttre gränsöver-passeras
gångsställen och fastställdaunder öppethållandetider. Schengens
verkställande kommitté framtidi rådEU:s bestämmer närmareen
villkoren för lokal gränstrafik, nöjesbåtar, kustfiske Med-osv.
lemsstaterna skyldiga införa påföljder förär passerande deatt yttreav

sådant sker utanför gränsövergångsställenagränserna, och deom
fastställda öppethållandetiderna artikel 3. Mellan gränsövergångs-
ställena skall bevakas rörliga enhetergränsen artikel 6.3.av

Kontrollen vid de sker enligt varje medlemslandsgränsernayttre
lagar och sköts de nationella myndigheterna. Samtidigt gälleregna av

hänsyn skall till alla medlemsstaters intressen och kontrollenatt tas att
skall ske enligt principer artikel 6. Minimum allaär attgemensamma

identitet skall fastställas kontroll resedokument.personers genom av
Detta gäller både vid inresa i och EU Schengenområdet.utresa ur
För medborgare i utanför EES-omrâdet kraven högre, iärstater
synnerhet vid inresa. Rätten till inresa, arbete och vistelse kontrolle-

Därutöver skall kontrollen syfta till efterspaning och hindranderas. av
hot medlemsstaternas inre säkerhet och allmänna ordning.motav
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Även för sig skall kontrolle-och föremål inresande medfordon som
föremål för ochfrån tredje land skall bliFlygpassagerare pass-ras.

transit till flyglinje inom EU.handbagagekontroll då de övergår i en
manualockså utarbetats handbokSchengensamarbetet harInom en

för kontroll gränser.yttreav
väcker förtroendefråga. Gräns-uppenbart dessa reglerDet är att en

syfte. Kedjanöverallt för nå sittmåste likvärdigkontrollen ärattvara
det iblandlänk. geografisin Europasinte starkare görän svagaste

Utvidgningen tilldebevaka alla delarsvårt gränserna.yttreatt nyaav
Östeuropa hellerBaltikum det inteoch ochländer i Central- gör

misstänksamhetpraktiken visat sigför övrigt ilättare. harDet att
några deförhållandena iSchengenkretsenråder också inom mot av

inträde i detfördröjt dessasmedlemsländema. harDettaegna
borttagandeockså gränskontrollensoch därmedoperativa samarbetet

besökskommittéeravsnitt Särskildadem 5.se vartgentemot reser
gränskontrol-sigSchengenländerna för försäkratredje år i attrunt om

operativt medlemskapnått fullteffektivitet. Innanlens staten
haftSverige harundersökande besök.liknandeocksåförekommer

sådant besök.
införaålägger också medlemsstaternaSchengenkonventionen att

artikel Uttryckligen26. sägsbestämmelser transportöransvar attom
innebärasylrätten. Transportöransvaretfâr inskränkadetta inte

tredjelandsmed-för denförskyldighet transportören att ta ansvar
skallTransportörenvid deninresaborgare gränsen.vägras yttresom

tredje land.till Transportörenvederbörandes återtransportförsvara
inresehandlingar.de resandeskontrolleraockså skyldigär att

beståndsdel denviktigSISSlutligen kan sägas yttreavenvara
avsnitt 8skildras inyskapelse,gränskontrollen. Systemet, ärsom en

för polisiärtdatasystemhuvudsakligeneftersom det är ett gemensamt
förmyndighet mednationellsamarbete. Enoch rättsligt ansvar

sökaGenomfår utnyttjatill demgränskontroll hör attsystemet.som
snabbt konstateramyndigheten mycketkaninformation i SIS om en

iartikel 96enligtspärrlista för utlänningaruppfördärperson
Schengenkonventionen.

viseringsfrågansammanhängandegränskontrollfråganmedDen nära
i avsnitt 6.3.4.behandlas

utgåendein- ochklarerastullunionenseuropeiska gränserVid den
illegalled i försvaretsamtidigtblir dåTullens kontrollgods. motett

narkotika och andratredje landinförsel från varor.vapen,av
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Kandidatländema4.2

väl fungerande gränskontroll klar och tydligEn etablerad, äryttre en
friaförutsättning för rörlighet skall kunna förverkligasatt personers

i och med fördragsrevisionen i Amsterdam sådanEU. I är gräns-en
kontroll förutsättning för framtida medlemskap i dendessutom en
europeiska unionen avsnitt 2. Till dess rådet fattat beslutse att
jämlikt den ordningen, gäller bestämmelserna i Schengen-nya

bestämmelser kandidatländerna ikonventionen. till dessaDet är
Kandidatländerna alla förklaratnuläget har sig. har deattatt anpassa

ocksåSchengensamarbetet. Flertalet dem sigvill biträda ansträngerav
väl fungerande gränskontroll. länderbygga Iyttreatt somupp en

Tjeckien och finns också nationellaPolen, Ungern gränser som
under Sovjettiden. baltiska länderna ingickbevakades Deäven

frigörelsen fanns därför intedäremot själva i Sovjetunionen. Vid
nationella Ryssland och inte helleröverenskomna gränser gentemot

några sådana Enligt samstännniga uppgifter harbevakning gränser.av
etablerat effektiv gränskontroll vid denEstland gemensam-numera en

sker i samverkan med ryskaestnisk-ryska Detta gräns-gränsen.ma
utlåtande förmyndigheter. Enligt kommissionens däremot,är att

Vit-exempel, Litauens 60 mil långa gränsnämna motett motsatt
fall vidadelen obevakad. Estlands dock så tillryssland till ärstörre

eftersom landet endast har tvåenklare flera andra kandidatländersän
bevaka Lettland Ryssland. kanlandgränser mot Dettaatt resp.

landgränsPolen och vardera harjämföras med Ungern som gemensam
den polska landgränsen överstiger 300 mil. Enmed sju andra länder

möjligt EU:skomplikation nämligen det inte är sägaär attatt var
går, så länge inte kan kandidatlän-kommande sägagräns attyttre man

måste alltså kandidatlän-inträder i unionen samtidigt. För dettaderna
fall, Bulgarien och Rumänien, har denderna ha beredskap. I ett par

upprätthållertillundermåliga gränskontrollen i länderna lett EUatt
viseringskrav.

måstede problem, kandidatländernasammanfattningEn av som
följer.övervinna, kan utse som

gränstvister.Utvidgningen bör inte medföra EU importeraratt
kandidatländerna eller mellansådana föreligger, antingen mellanDär

före tidpunkten för med-och andra länder, bör de löstadem vara
internationella domstolenlösning tvisten underställslemskap. En är att

pågår förhandlingarExempel på gränstvister, deti Haag. omsom nu
ochunderställts domstolen, tvisten mellan Slovakieneller har ärsom

Litauentvisten mellan Lettland ochDonau-dammenUngern samtom
sjögränsen.om

befolkningsgruppkandidatland har relationer till2. När näraett en
kan strikthistoria, språk och kulturi grannland har ettett sammasom

problem.gränskontrollregler bli politiskttillämpande Schengens ettav
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viseringsfrâgorna, kandidatlandet skallgäller därDetsamma anpassa
lista på länder för vilkas medborgare krävssig till EU:s gemensamma

tydligt exempel Storavisering avsnitt 6.3.4. Ett Ungern.se är
lever i dag i Vojvodina i Förbundsrepublikenungerska minoriteter

och Rumänien.Serbien-Montenegro, Slovakien EttJugoslavien annat
Tjeckiensådant politiskt problem relationenexempel ärett -

ÖverÄven traditionell gränshandel kan spela roll.Slovakien. en
Vitryssland och UkrainaRyssland, Litauen,Polens gräns ettmot reser

utomhus-bedriver handel på deväxande antal människor storasom
i Polen.marknaderna

personellaResursfrågan central. Det handlarär om resurser,
utbildning utrustningbåde och i fråga trans-numerärt samtom om

ochutrustning för läsningportmedel, kommunikationsutrustning,
iskrivs bristerna påtagligadokument etc.. När dettakontroll ärav

i dagsläget, olagligkandidatländerna. Konsekvensenalla är,nästan
handel medmänniskosmuggling liksom olagliginvandring och

Kandidatländerna dock i färd med sökaellernarkotika är attvapen.
medlemsstater har inlettBåde EU och dessförbättra situationen.

förra kan "PHAREexempel på detstödverksamhet. Som nämnas
biståndetBaltic och på detBorder in the States"Management senare

kunskaper och tekniskpolisens sida i formfrån den svenska av
och Polen för byggatill de baltiskautrustning attstaterna upp en

Finlands stödgränskontrollorganisation. Likaså kanmodern nämnas
svårtmoderntEstland för utvecklingtill är attett pass somav

förfalska.
Kontroll-visa sig avgörande.Förtroendefrägan kommer4. att vara

nuvarande EU-land ochmellanden inre gränsen ett nyttetten av
har infunnitförrän förtroendetinte släppasmedlemsland kommer att

sigkanoch Inte hellersig avsnitt 4.1 5. väntase att ett nyttman
förräninformationssystemtillgång till Schengensmedlemsland skall få

myndigheterna.ansvarigamellan de berördaetableratförtroendet är
kandidatländerna kommerstatsmakterna iförsta förutsättningEn är att

ländersfinns i flera dessakorruptionmed dentill rätta avsom nu
tullorganisationer.polis- och

medlemskapsför-kommandedeSammanfattningsvis kan sägas att
kandidatländernaså de motiverarbör förashandlingarna attatt

depersonkontroll vid sinafungerandeväl gränser motupprätta en
måstenämnda problemenblir medlemmar EU. Deländer inte avsom

skallSverige. Måletbevakas ocksåtid. börlösas under denna Detta av
inte onåbartutredarens meningdet enligtoch attärvara --

förhållande tillgränskontrollen iinreavveckla denriskerna attav
avvecklingriskenkandidatländerna inte skall större än enavvara

hela sittskall imedlemsstater. dettanuvarande Menmellan ses
förut-gränskontrollfungerande ärsammanhang. En yttre en av

frihet, säkerhetområde medeuropeisktför utvidgatsättningarna ett
och rättvisa.
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Sverige4. 3

Schengenavtalet och dess tillämpningskon-Sverige har anslutit sig till
förestår riksdagens behandling fråganvention. detta skrivsNär av om

Utredaren har, redan utgått frän deSveriges anslutning. sagts, attsom
Schengenkonventionen uppställer fort-gränskontrollkrav på yttre som

Schengenregelverket har förts till EG-gällande ocksåblir när översatt
blir några förändringar, lär de iavsnitt Om detse 4.1.rätten vart

i mildrande riktning.fall inte
definitioner begreppen ochSchengenkonventionen yttreoss avger

i geografisk meningSveriges del blir konsekvensernainre Förgräns.
inte utvidgningen. Den svenskaSveriges landgränser berörssmå. av

konventionens mening. Enhelhet ikusten förblir i sin gräns yttreyttre
och dettaidentitetskontrollkan integräns utan personer,avpasseras

Poleni EU-land,det tal medborgaregäller också är ett t.ex.omom
förändringar denutvidgning.efter De gränsen,yttre somaven

hamnar och flygplatserutvidgning, berör endast deinträffar vid en
kandidatländerna. Föränd-tidtabellbunden trafikreguljärharsom

oftastflygplatser helt ellerhamnar ochinnebär dessaringarna att
behandlas i avsnitt 5.2.mening.blir inre i EU:s Dettadelvis gräns

konsekvensernauppgift söka belysautredningsDenna är attatt av
medlemskap i unionen. Närsökermed länder,utvidgasEU som nu

för medlemsstaterdel den EU:sdet gäller Sveriges gemensammaav
blirgeografiskt hänseendeföljandekan Isägas.gränsenyttre

sjötrafikdel trafik, bådekommer helsmå.förändringarna Däremot en
tredjelandstrafik tillvaritskifta karaktär från halufttrafik,och attatt

det årligentrafik. har uppskattatsinomeuropeisk Det rörattatt vara
ochkorsar vår inresa000sig cirka 1 600 gränspersoner somom

påverkari färjetrafiken. DettaHuvuddelenutresa. passagerareavser
intemärka denvarvidpersonkontrollens omfattning, är attatt
harredovisas i avsnitt 5.2,behöver minska. Somnödvändigtvis

också behöver bevakasfunnit den inreutredaren nämligen gränsenatt
det gäller denmedlemsstater. Närmedutvidgning EUvid nyaen av

Sverige därvilka åtgärderfrågangränskontrollen ochyttre om
kanmedlemskap i Schengen,operativtvidta införbehöver ett

prövning, dettaför statsmakternasföremål närdettakonstateras äratt
Rikspolisstyrelsen,myndigheterna,ansvarigaför kontrollenskrivs. De

1997 anmältKustbevakningen, har i juniochGeneraltullstyrelsen
i anledningtill regeringenoch resurskonsekvensersynpunkter av

gränskontrollen anmälsfråga denSchengenmedlemskapet. I yttreom
Utredaren,gäller utrustning.och detbåde personalsidanbehov när

framhållaför sin deldetta, villuppgift bedömainte har till attsom
följande.

måste ställa högadäribland Sverige,nuvarande EU-länderna,De
effektivt. Dettakontrolleraspå kanditatländernaskrav gränseratt
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gäller för delvårt lands i all synnerhet närområdet, dvs. de baltiska
och Polen. enkel slutsatsEn vår kontroll denärstaterna att egen av

del EU:s vi för skall lika god denyttergränsav som svarar vara som
vi begär kandidatländerna. De nuvarande Schengenländernaav
kommer också, eller förvissa sig såsätt, ärett annat att attom
fallet. En kedja redan inte starkare sin länk.är, änsagts, svagastesom

ocksåHäri ligger svenskt egenintresse. inte önskvärt vårtDet ärett att
transitlandland används för olaglig invandring eller olagligsom

narkotikahandel.
Östersjöaspekt.utvidgning har för delEU:s Sveriges klar Deen

baltiska länderna och Polen tillhör kandidatländerna. fleraFör EU:sav
nuvarande medlemsstater också det väsentligaEU:s iär gränsyttre en
landgräns. svårt värja sig för intrycket Schengenbe-Det är att att
stämrnelserna utarbetats med detta bakgrund. Den svenska delensom

dock kust eftersom FinlandEU:s och Norge deltaryttergräns ärav en
i Schengensamarbetet. Detta ändras inte de baltiska ochstaternaom
Polen blir medlemmar Sverige har de längsta sjögränser-EU.av en av

i All sjötrafik, inte turlistebunden och går enbartEU. ärna som
mellan medlemsstater, skall kontrolleras i fråga in- ochom personers

gränskontrollpunkter måste inrättas och kusternaFastautresa.
däremellan bevakas. Enligt uppgift från Kustbevakningen skulle ca
360 fartygsrörelser året beröras. I dessa ingår trafiken med000 om

fritidsbåtar, särskilt intensiv mellansvenska och utländska ärsom
utefter till och från Sverige iSverige och Norge Bohuskusten,

Öresundsregionen och längs syd- och ostkusten mellan Sverigesamt
Ålands för övrigtFinland i hav. I kontrollhänseende detoch är

fartyg vidprincipiellt ingen skillnad mellan svenska och utländska in-
eftersom svenska fiske- ochoch sjögränsen,över ävenutpassage

skall följafritidsbåtar ha utländska medborgare ombordkan som
Sverigereglerna personkontroll. Rikspolisstyrelsen attuppgerom

000 utländska fritids- och ñskefartyg.årligen besöks 25av ca
kandidatlän-Utvecklingen torde medföra denna trafik ökar näratt

Utredaren har inte kunnat finnadernas utveckling kommit längre.
otill-den svenska beredskapen på det här området äränannat att

räcklig.
bestämmelserna i Schengenkon-svensk gränskontroll enligtEn

utresekontroll återinförsockså systematiskventionen kräver att en
Naturligtvis leder detta till ökadefter i 20 års tid inte ha tillämpats.att

och till olägenheter förarbetsbelastning för kontrollmyndigheterna
vill dock peka på utresekontrolltrafiken. Utredaren är ett gottatt

och denpå efterspanademedel det gällernär atttagatt personer
vidbrottspreventiv verkan betydelsedärmed har är ensom aven

utvidgning avsnitten 7 och 8.EU seav
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Fri rörlighet för inom5 EUpersoner

innebörd5.1 Begreppets

artikelEG-fördraget ställer i 8a.1 principen fri rörlighet skallattupp
för medborgareråda inom EU alla i EU:s medlemsstater unionsmed-

unionsmedborgareborgare. Varje skall ha fritt sig ochrätt röraatt
medlemsstaternasuppehålla sig inom territorier, inte följerannatom

de begränsningar och villkor föreskrivs i detta fördrag och iav som
bestämmelserna genomförandet fördraget" utredarens kursive-om av

finnsring. Samma presumtion inte det gäller tredjelandsmed-när
borgare.

förDen fria rörligheten medborgare i EU:s medlemsstater har i
långa stycken förverkligats. Vad framför allt återstår är attsom

identitetskontrollen vid mellan alla medlemsstateravveckla gränserna
fråga något fram iartikel i EG-fördraget. Denna längre7a tas upp

texten.
medborgare ikan alltså till början konstateras EU-Det atten

fritt in i och uppehålla sig iländerna har rätt att resa en arman
artikel i EG-för-medlemsstat för där söka och anställning 48att ta

verksamhet eller tjänster artiklarna 52, 54draget, ta emotstarta egen
pensionäreroch eller studera eller i övrigt vistas där59 som osv., om

medel för sin försörjning. relevanta EG-de har tillräckliga De
direktiven uttrycker detta så de inte bör "ligga det socialaatt trygg-

bor där".hetssystemet i värdmedlernsstaten till last, under den tid de
sin i enlighet medStudenter, pensionärer och övriga utövar rätt

fria rörlighet omfattardirektiven 90/364 366/EGG. Denna även,—
familjemedlemmar makar ochenligt förordningen EEG 1612/98,

medborgarskap. anhöriga medborgarebarn deras Nära äroavsett som
i andrai tredje land har alltså flytta med och bosätta sig denrätt att

där.medlemsstaten. De har arbetaäven rätt att
fria rörlighet för inte helt undantag,EG-rättens är utanpersoner

får behålla lagarockså i artikel 8a. Medlemsstaternasägs somsom
utlänningar grunden hänsynföreskriver särskild behandling ärav om

artiklarna 48.3,till allmän ordning, allmän säkerhet och allmän hälsa
skilda domslutEG-fördraget. EG-domstolen har56 och 66 i genom

för handlingsfrihet. Så har också skett iinskränkt dennautrymmet
från år 1964, där deträttsakter, i direktivEG:s sägs attt.ex. ettegna

säkerhetmed hänsyn till allmän ordning ochåtgärder vidtagna
uppföran-på berördauteslutande skall grunda sig den egetpersonens

medicinska, kannågra yrken, juridiska ellerde. det gällerNär t.ex.
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ställas kan hanterabehörighetsvillkor EUnationelladessutom upp.
få till stånd ömsesi-sökahannonisering ellerdetta attgenomgenom

behörighet.erkännandedigt av
medborgare idettamedlemsland betyderiinresaFör ettattett en

uppehållstillståndarbetstillstånd elleravkrävasEU-land inte kanannat
förmågavederbörandesstyrkerheller handlingar,och inte attsom

Ändamålet efterfrågas.heller inteinresan fårmedförsörja sig.
EG-till dessautlärmingslagstiftningen harsvenskaDen anpassats

samarbetsom-ekonomisktEuropeisktavtalettillregler samt ettom
inbegripits.Liechtenstein och NorgeIsland,varigenomEES,råde,

fria rörlighet idelaktighet ikandidatländernasFrågan personersom
grundläggande frågorocksåberörtalmening, det härden är omom,

övergångs-kan handlafrågor, bl.a.arbetsmarknaden. Dessa omsom
konsekvensernautvidgning:Utredningen EU:sutredstider, avav

1997:03.rörlighet Afria m.m.personers
medborgare i EU:sförfria rörlighetentalats denharHär om

Enligtformulering.iEG-fördragetsunionsmedborgaremedlemsstater
ocksånödvändighetmedmåste emellertiduppfattningutredarens

få alltEUtredjelandsmedborgamas ställning i störrefrågan om
Tredjelands-utvidgning.perspektivet EU:sminst iinteaktualitet, av

före-Bådaderaillegalt i EU.legalt ellerkan vistasmedborgare
skrivs, medñmis, dettaEU-politik närNågonkommer. gemensam

familjemedlemmar, inteEES-medborgaresochför näraundantag EU-
endastfallet,i någondera ansatser.

medlemslandspåförbliredjelandsmedbørgares rättT ettatt
Undantagmedlemslandet självt.huvudsakireglerasterritorium av

fastlagts iminiminivåerdärflyktingpolitiken,alltframförgäller
tredjelands-och deavsnitt 6.2överenskommelser seinternationella

anhöriga till EU-exempelvisEG-rätten,omfattasmedborgare avsom
någratillför ytterligareSchengenkonventionen moment.medborgare.

sig hosanmälaskalltredjelandsmedborgareframgårartikel 22Av att
honellerterritorium hanSchengenlandmyndighet i detbehörig vars

Schengenland. Anmälanfrånvid inresaalltsåbeträder, även annatett
anmälandärefter. Sådandagarellervid ankomstenskall ske senast tre

utredaren harSåvittbestämmelser.värdlandetsenligtskall göras
Schengenländer.allaartikel 22 iemellertid intefinna tillämpaskunnat

samrådemellanSchengenländernasolidaritetenkräverDärjämte att
föruppehållstillståndbeviljarlandsker innan somett personer,

Dettainformationssystem. sägsSchengensenligtspärrlistaupptagits på
Schengenkonventionen.iartikel 25i

tredje-stärkamöjlighetendiskuteratsdock längeharInom EU att
idess lydelseIEG-fördraget,ställning i unionen.landsmedborgarnas

åtgärderbeslutarådet skallAmsterdam,efter sägs att somom
tredjemedborgare ivilkavillkor enligtochrättigheterfastställer de
andrasig ifår bosättai medlemsstatbosattalagligenland är ensom
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tidsgränskänslig, och någonFråganartikel 73k.4.medlemsstater är
i saken finns inte.rådet skall fatta beslutför när

tredjelandsmedborgare,betydandei dagfinnsDet somgrupper av
turkiskadär,arbeta ochEU-land medlever i något rätt t.ex.att stanna

kandidatlän-exemplet blandviktigastei Tyskland. Detmedborgare
Icke-medborgarefrån de baltiska utgörkan hämtasderna staterna.

% Estland. Majoritetenoch ii Lettland 25% befolkningen28 avav
andramedborgarskap,har också ryskt ärryskspråkig. En deldessa är

det problem,tänkbara lösningarfinns i principstatslösa. Det tre av
medlemskap ilettisktestnisktuppkomma vidhär kan ett resp.som

i landet ellermedborgarskaperhåller icke-medborgarnaAntingenEU.
tredje landför medborgare ikommande reglerunder EU:sså de intas

lösningentredjemedlemsland. Den äri någotlagligen bosattaärsom
förSverige arbetarförefaller naturligtunionen. Detde lämnar attatt

förstnämnda lösningarna.de två
diskrimineringFrågandiskriminering.inte talatsHär har avomom

behandlats ikortfattatbefolkningen harminoriteter i den egna
avsnitt

emellertid ocksåharrörlighet förfriBegreppet en annanpersoner
skall kunnamedlemsstatermellan EU:sinnebörd. Den är gränsernaatt

frånböri EG-fördraget. Detpersonkontroll artikel 7autanpasseras
sikte avvecklaenbartdetta stadgandebörjan klargöras atttaratt en

systematiskakontrollmetoder, nämligen denmedlemsstaternasav
EU-länder.mellanvididentitetskontrollen gränspassageav personer

ellergäller inresadetnågra rättigheterStadgandet inte närger
regeln gällerframhållaockså viktigtvistelse.uppehåll Det är attatt

medborgare i EU:salltså bådebefinner sig i EU,alla personer, som
har dennaregelntredjelandsmedborgare. Attochmedlemsstater

hartolkningstvistenomstritt i EU,längeinnebörd numeramenvar
artikel 73jAmsterdamfördragetEG-fördraget harlösts. I nyengenom

femårsperiod från detinområdetinförts, textensäger attatt ensom
överensstämmelsesyfte iåtgärder ibeslutakraft skalli attträtt om

kontrollnågonförekommersäkerställa det inteartikelmed 7a, att av
eller medborgare iunionsmedborgaredessasig ärvarepersoner,

IrlandStorbritannien ochinreland, de gränser.tredje när passerar
kan intemedlemsstaterfrån denna regel. Nyaundantagmedgettshar

undantag.liknandepåräkna ett
fördrags-enligt denbeslut i sakenrådet har fattatdessTill att nya

för deSchengenkonventionenbestämmelserna iregeln, gäller stater
Artikel 2 i kon-Schengensarnarbetet.operativadeltar i detsom

återges här.två förstacentral.står Dessventionen moment
personkon-någonöveralltfårinreDe attgränserna utanpasseras

genomförs.troll
kansäkerhet så kräver,ordningen ellerDå den allmänna2. statens

övrigamed deefter samrådavtalsslutandeemellertid part,en
undervid de inrebesluta gränserna,avtalsslutande attparterna, enom
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begränsad tidsperiod, genomföra nationella grånskontroller ärsom
det aktuella elleranpassade till läget. Om den allmänna ordningen

säkerhet kräver omedelbart ingripande, skall den berördastatens ett
vidta nödvändiga åtgärder och möjligt underrätta övrigaparten snarast

avtalsparter detta.om
Artikel i konventionen med inre de1 säger gränsatt av-avses

talsslutande landgränser deras flygplatsersamtparternas gemensamma
för reguljära färjeförbindelser endastför inrikes flyg och deras hamnar

avgående trafik till flygplatser ellervad gäller ankommande eller andra
territorium angöringhamnar på de avtalsslutande utanparternas av

på flygplatser utanför detta territorium".harrmar eller mellanlandning
förklarat de önskar biträda Schengen-Kandidatländerna har att

förDärmed de också målet, fri rörlighetsamarbetet. har accepterat en
i personkontroll vid de inre Detunionen gränserna. ärutanpersoner

kandidatländerna därvid har ininte känt för utredaren, vägtom
påockså sinsemellan, med tankekonsekvenserna fri rörlighet menav

kanske de inte någrahistoriska erfarenheter kan detderas attantas ser
svårigheter i detta.

andra sidan, alltså hos EU:sligger på denBetänkligheterna snarare
fråganbehandlas intenuvarande medlemsstater. I denna rapport om

kanvid sidan häravarbetsmarknaden. Menden gemensamma
undersammanfattatsde aspekter,betänkligheterna gälla alla som

påavsnitt 2.2 ochkompensatoriska åtgärder" se sättuttrycket som
riskerför utredning. Dedennaoch vis kan sägas ämnet somvara

kandidatländerna, fåravvecklasgränskontrollenföljer gentemotattav
gränskontrollenavvecklainnebärde risker detstörre än attvara

nuvarande medlemsstaterna.mellan de
skulle leda till kravbetänkligheternaföreställa sigkundeMan att

finnsövergångstider. detpå Menkommande förhandlingarnaunder de
densannolik, lösning. Detutredarens meningenligt ärmeraannan,en
ochSchengensamarbetet. land,i Ettskrivs, tillämpasdettanärsom,

bådemedlemsland, kan medlemkandidatland/nyttalltså även ett vara
operativafå delta i detför den skullunionen och i Schengeni utan att

Schengenland,slutligt integreraSchengensamarbetet. Beslutet ettatt
i frågalandetföregås bedömningenhälligt,fattas av omav ensom

med beaktandeSchengenkonventionens kravförmår uppfylla av senare
gränskontrollensredan denSomtillämpningsbeslut. är yttresagts,

andra avseendenförmåga i allaockså landetsviktig,kvalitet sommen
beaktas. Ennaturligtvis kommaSchengensamarbetet kantäcks attav

nationelltexempelvis, såvitt gäller SIS,förutsättningviktig är att ett
inteuppkommertolkning riktig,Om dennabyggts ärSIS-register upp.
förrörlighetenövergångstider. friasärskilda Dennågot behov av

iEG-fördraget ellerartikel iligger i 7ameningi den sompersoner
dendet landetutsträcks tillSchengenkonventioneniartikel 2.1 nya

skall ske. Genomsåbeslutarmedlemsstaternade övrigadag att
fråga. Ii dennavarje land sinbehåller vetorättenhällighetsregeln
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dag Schengen-situationen blir denSverige. Hurbeslutet deltar
mednaturligtvis inteEG-regler kanharbestämmelserna ersatts av

inflytelserikadock för sannolikthållerUtredarensäkerhet attanges.
skyddsklau-ochtill bådeSchengenländer kommer vetorättenattatt se

bibehålls.Schengenkonventionenartikel 2.2 isulen i
skildrats ihär harEU,för inomfria rörlighetDen sompersoner

skyldighetenochmedlemsstatfråntar integrunddrag, rättensina atten
på detallmän hälsasäkerhet ochordning, allmänupprätthålla allmän

för dennasjälvklar utgångspunktterritoriet. Det rapport attär enegna
medborgareoch sinakunna skydda sigdeltagande måstevarje motstat

gränsöverskridandebosättning liksominvandring ocholaglig mot
ochbehandlas i avsnitten 7båda frågorbrottslighet. Dessa men

följande avsnittet 5.2.också i detberörs närmast

inreBevakning5.2 gränsav

praktikenskrivs, idettavid inre har,Personkontrollen närgräns
Belgien,nämligenmedlemsstatermellan sju E U:sendast försvunnit av

ochPortugal, SpanienNederländerna,Luxemburg,Frankrike,
ochItalienkontrolldennaavvecklingTyskland. En gentemotav

Österrike 1998. Deföre utgångengradvis skekommer att av mars
harUppenbarligenintresse.erfarenheterförstnämnda ländernas är av

inte upphört,ländermellan dessatrafikför illegal gränsernaöveroron
åtagit sigallavälkändafrågadet ärtrots att grarmar, somom

fulltSchengenförpliktelsema ut.
dockharSchengenkonventioneniartikel 2.2Skyddsklausulen i

upprätthåller,landFrankrike. närDettautnyttjatshittills endast av
LuxemburgBelgien ochtillpersonkontrollen vidskrivs, gränsendetta

narkotikahandeln.orsakasproblemåberopandeunder avsomav
detockså i framtiden,användasSkyddsklausulen står öppen att men

i brukönskar denSchengenländema inteuppenbart annatatt tasär att
skulldenexceptionell Försäkerhetsriskernationellavid art.än av

de inreövervaka gränserna.andra vägarprövas att
samarbeteSchengenländer har inlett näraoperativaKretsen ettav

övervakningsynnerhet päsikte imedpolismyndighetemamellan av
Sådana förutsesbilaterala avtal.förinomskerDettagränserna. ramen

ingåtts,Avtal haroch 39.5.artikel 39.4Schengenkonventioneni
Frankrike och Belgien,mellannärvarande,förförhandlaseller

ochFrankrikeoch Luxemburg,FrankrikeItalien,ochFrankrike
Tysklandoch Belgien,TysklandSpanien,Frankrike ochTyskland,

Belgien och Luxem-Nederländerna,ochTysklandoch Luxemburg,
och Spanien.PortugalmellanNederländernaochBelgienburg, samt

komma tillsikteoftastinnehåll,skiftandeharAvtalen atttarmen
narkotikahandel. kanDetolagliginvandring ochmed olagligrätta
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posteringarhandla utvidgade ledningscentraler, om gemensammaom
och kring mobila enheter inom viss radie från densamarbeteom en

gränsen.gemensamma
också det nödvändigt skärpaEnskilda Schenglenstater har ansett att

systematiska personkon-Iden inre denövervakningen gränsen, närav
Tyskland och Nederländernaförsvunnit. Som exempel kantrollen har

samarbetar medfederala gränsskyddsstyrkorna,tyskaDenärrmas. som
och inrepolis, övervakar bådede förbundsländernasgränsnära yttre

operativ medlem Schengenmed Tyskland blevsambandIgräns. att av
till skyddet också den inretillfördes ytterligare gränsen.resurser av

kriminalitet och medinvandring, organiseradUtvecklingen olagligav
för detta.brottslighet åberopas skälnarkotikahandel förbunden som

sigolaglig invandring sträckeravvärjandet gräns-det gällerNär av
kilometer från denintill avstånd trettioskyddets befogenheter ett av

hejdapolisen befogenhetNederländerna hartyska Igränsen. getts att
förhar denanslutning till dessai närgränsen passerat attpersoner

identitet.fastställa deras
kandidatländerna kommerförhållande tillGränskontrollfrâgan i

Vadmedlemskapsförhandlingarna.naturligen i sagtssom nyss omupp
ocksåattityd gäller sannoliktgrunden försiktigaSchengenländernas i

personkontroll vid inreavvecklingErinras kan gränshär. att avom
medlemmar Schengen-operativabådaförutsätter äratt parter av

byggts tillbl.a. SIS harförutsätter i sinsarnarbetet. Detta ut attatttur
Accepterande EU-operative deltagaren.denomfatta även av ennye

medlem i Schengen-operativnuvarande ellermedlernsstat, somny,
dettakan kommaeller det regelverk, ersättasamarbetet attsom

avsnitt 5.1.enhälligt beslut sekräver ett
Sveriges framhållas.följandedel kanFör

blir konse-och inremellanförskjutningen gränsdet gällerNär yttre
del, geografisktvårt landssmå förutvidgning sett.kvanserna av en

tillfrån ha varitövergårflygplatser gränsVissa hamnar och yttreatt
förblir i sinsvenska kustendelvis bli inre Denellerhelt gräns.att

helhet Effekterna kanavsnitt 4.3.behandlats iharDettagräns.yttre
resandetrafi-påberormärkbara reellt Dettabliemellertid attsett.mer

kommer öka. Det berornaturligenmedlemsstaternapå deken attnya
dagaktualiseras denkontrollåtgärderkompensatoriskaockså att
ochockså mellan Sverigeavskaffasvid inrepersonkontrollen gräns

länder.dessa
viktiga funktioner.framför allt tvåvid harPersonkontrollen gränsen

illegaltdenfaktor föråterhållandedendet förstaFör är somen
identitetasylsökandesfördeli landet. Ensig in ärförsöker attta annan

inne i landet. Förinresetillfälletvidkan konstateras änlättare senare
gränsöverskri-deniled, verktyg, kampendendet andra är motettett

vidhandlingar kanförfalskadeAnvändandebrottsligheten.dande av
brottslighet.organiseradavslöjaspår kanupptäckt ett somge

underrättelsevägenpåträffas.kan Personer,Efterlysta sompersoner
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Personer,identifieras vidkanmisstänkta, gränsen.utpekats somsom
kontrollenOmnarkotika, kanellermed sigillegalt bär ertappas.vapen
preventivadenräkna medkanförsvinnerheltvid inre attgräns man

Bekämp-invandring.olagligi vad gällerförsvinnerocksåeffekten
viktigtocksåbrottslighet förlorargränsöverskridandeningen ettav

verktyg.
Schengensamarbetet har,operativt ideltarländerDe nysssomsom

avseddainreövervakningformer för gräns,utvecklatvisats, avnya
personkontroll vidtraditionellför avvecklingenkompenseraatt av

Sverige börsjälvklartfinner detUtredarengränsövergång. attvara
vidpersonkontrollenavvecklingmodell vidliknandefölja aven

inte minsti Schengen,medlemsstatergränsen mot nya.
brottsavvärjandedel denför Sverigesåtgärdkompensatorisk ärEn
1996:701enligt lagenupprätthållertullenverksamhet omsom

land i EU. Lagenvid inrebefogenheter gränstullverkets ett annatmot
utförselin- ellerförbudviktigaupprätthålla vissasyftar till mot avatt

iräknaskontrolleradeDeSveriges gräns.över uppvarornavaror
Dettanarkotika och ärhärSärskilt kan nämnaslagen. varorvapen.

brottslighet. Lagengränsöverskridandemedförknippasofta gersom
ellernärhetenbefinner sig i gränshejda dentullverket rätt att avsom

medförhan/honanledningfinnsdet anta attgränspassage, om
uppgifterlämnaskyldighejdatsharDen ärkontrollerad attsomvara.

undersökningtillåtahandlingar transport-visaoch attsamt avupp
Även under vissakankroppsvisitationhandresgods.ochmedel

kustbevakningochpolisåläggerLagen attförhållanden göras.
EG-fördragetförenlig medkontrollverksamheten. Lagen ärmedverka i

ochlagbrottbekämpandeselektiv,kontrollenmed äri och att avavser
harGeneraltullstyrelsensådan.utlösesinte gränspassage somenav

skalldenbefogenheter förtillräckligatullen attlagenbedömt att ger
förochändrar iEUutvidgninguppgifter. Ensinafullgörakunna av

idetobserverasdockbörbedömning. Detdenna attsig inte samman-
bedöma.resursfrågafinnsocksåhanget atten

fall ii vissaskerinreövervakning gränstullensDenna sam-av
övervakas,godstrañkenendastintemed polisen. Detverkan är som
kontrolle-medförakanresandeeftersompersontrafiken,ävenutan en

grund förgodhärmedmening finnsutredarensEnligtrad enenvara.
också medpolisochtullmellansamarbetetvidareutveckling av

ocksåbordesammanhangsådantpersonkontroll. Ipåinriktning ett
ibefogenhetutsträcktpolisen attmöjligheten ävenprövas att enge

det finnshejda närtillanslutning gränsenomedelbar person,en
för brotteljestellerefterlystasigdet röranledning attanta om
ellertredje landfrånEU-landfrånsåvälmisstänkta omsompersoner

EUinomuppehålla sigsaknar rätttredjelandsmedborgare attsom
skullemedlemsstaterförhållande tillSchengenområdet. I ennya

flyg-vissaoch påhamnari vissabehövaendast utövassådan rätt
denidensammabör kunnaRiskproñlbedömningenplatser. somvara
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omnämnda lagen tullomrâdet. I detta sammanhang börnyss
undersökas polisens befogenheter har eller bör ha samband medettom
den anmälningsskyldighet för tredjelandsmedborgare föreskrivssom
i artikel 22 i Schengenkonventionen avsnittse 5.1. Geografin detgör
säkerligen förlättare Sverige för Tyskland i praktikenän t.ex. att
tillämpa bestämmelsen.

En kompensatorisk åtgärd vikt utvecklingen bilateraltärannan av av
polis- och tullsarnarbete med de medlemsstaterna. Sådantnya
samarbete har redan inletts. exempel det avtalEtt slöts 1992är som
mellan Generaltullstyrelsen och dess polska motsvarighet. Avtalet
syftar till samarbete vid övervakningen färjetrañken mellan Sverigeav
och Polen. Liknande avtal finns också med bl.a. Estland. Under-
rättelseutbytet bör utvecklas, liksom samarbetet sambandsmängenom
och trañkövervakning. Denna samverkan mellan gränskontroll-genom
myndigheter den nationella enligt utredarensöver gränsen är,
uppfattning, de viktigaste kompensatoriska åtgärderna nären av man
vill minska riskerna gränskontrollens avveckling. praktiskaDenav
operativa samverkan dock resurskrävande kräveroch utbildningsin-är

avsnittSe 7 ochävensatser.
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itill medborgareTillträde EU för6

tredje land

6.1 Allmänt

medlemsstaternasgemenskapen förför rörelsefrihet inomRegler
invandrings-grundtankar. har intehör till EG:s Däremotmedborgare

länder utanför EU,medborgare frånasylpolitik, beröroch som
frågor har i ställetSamarbetsområden.till EG:s Dessatraditionellt hört

visstmedlemsstaterna,för de enskildaangelägenhet ävenvarit omen
förtemellertidUtvecklingen harförekommit dem emellan.samarbete

områden. Tvådessautökat samarbetebehovmed sig ävenett ettav
nämligen fullstän-samarbete,för sådanttidigareskäl har ettettangetts

möjligheternaför ochfri rörlighetdigt genomförande attpersonerav
medlemsstater.migrationstryck EU:sökatkunna hantera motett

migrations-emellertid sådantfemårsperioden harUnder den ettsenaste
massinvan-befaradekonstateras. Denegentligen inte kunnattryck

Östeuropa harsammanbrottefter Sovjetunionensfråndringen t.ex.
arbetskraftsinvandring före-tillfälligförverkligats,inte även om

Balkan ellersituationeneventuell destabiliseringkommer. En av
utlösaemellertid kommaEU kanområden i närhetenandra attav

framtiden.iberöra medlemsstaterkan EU:smänniskoströmmar som
område skulle proble-på dettaför samarbeteutvidgade formerGenom

gemenskapen.hanterbara för helakunna görasmen
förenklatländer kaneuropeiskatill och mellanResandeströmmarna

bestårkategorinförstakategorier. Denfyra olikadelas in i av
exempelvisland,ikortvarigt vistaslagligen ett annatsompersoner

tilllagligen flyttardekategorinandraturister. Den är ett annatsom
reglerenlighet med dedär ieller arbetaför bosätta sigland att som

grundelleri och EESför medborgare EUfri rörlighetgäller för
för degälleruppehållstillstånd. Detarbets- ochbeviljade senareav

EG-några rättigheterhärledainte kantredjelandsmedborgare ursom
asylsökande,kategorintredjeEES-avtalet. Den ärellerrätten vars

sambandimyndigheternafårskyddeventuella behov utrönas avav
bestårkategorinfjärdelandet. Dentillankomstmed personens

land. dennatill Förolagligt invandrardemslutligen ettsomav
sistnämndade tvåi synnerhetvidkommandeutrednings är grupperna

invandringlegalaintresse. Dentredjelandsmedborgare somavav
utrederutredningbehandlas denkategori tvåfaller inom somav

1997:03.Afria rörlighetkonsekvenserna m.m.personersav
ochinvandrings-medlemsstatermellan EU:sSamarbetet

1985efter publiceringenbörjanha tagit sinasylomrâdet kan sägas av
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och den därefterfullföljandet den inre marknadenVitboken om av
för immigrationsfrågor se avsnitt 2.2.1.tillsatta ad hoc-gruppen

arbetsprogramår sedan Europeiska rådetUnder 1991 ettantog som
invandringspolitiken hossyftade till harmonisering asyl- ochaven

de två s.k.sammanhanget börmedlemsstaterna. I även nämnas
och utveckling i asyl-för informationsutbyte, analysclearing houses

vid ministerrådetsinvandringsfrågor upprättades 1993och som
reflexion utbyte i asylfrågorför information, ochsekretariat: Centrum

frågorför information, reflexion och utbyte ioch CentrumCIREA
emellertidinvandring CIREFI. Detochrör gränspassage varsom

ochikraftträdande frågor asyl-först Unionsfördragets omsomgenom
in i samarbetet.invandringspolitik formellt togs

skedde i Amsterdami Unionsfördragetde ändringarGenom som
in i EU:s förstaoch invandringsområdenaförs arbetet på flykting-
innebär ocksåinstitutionella regler. Dettamed dess klararepelare att

medområden fattasmöjligt beslut på dessai framtiden kan blidet att
Enligti dag.stället för med enhällighetkvalificerad majoritet i som

efter övergånsperiodskall nämligen rådetfördragstextenden ennya
områdendel delåta alla ellerfatta beslut i syftefem år att en avom

189bförfarandet i artikelavdelning reglerasomfattas IIIa avavsom
förutsätter docköverförandesådantEG-fördraget. Besluteti ettom

enhällighet.
kandidat-områdenvidtas på dessakommer näråtgärderDe attsom

gradsåledes inte i likakommermedlemmar i unionenländerna är stor
vilja förgodaberoende medlemsstaternashittills att avvarasom

det ocksåinnebärutvidgat EUimplementering nationellt. I attett
förfå konsekvenserolika frågor kanhållning ikandidatländernas

invandringspolitikAsyl- ochoch karaktär. ärpolitikens omfattning
länder,i sin linda i dessabefinner sig ävenområden ettännu omsom

politiken till detnationellaför denomfattande arbete pågår att anpassa
vadflyktingområdet. Exaktregelverket påinternationella t.ex.

utfommingdet gäller EU:sfå för konsekvenserutvidgningen kan när
förutspå i dag.svårtdet därfördessa områdenreglerna på är attav

lyktingpolitik6.2 F

Inledning6.2. l

flyktingproblem vuxit pådecenniet har världensUnder det ettsenaste
flyktingkris. kräverDettakan talasådant sätt att om enman nu

till detländer. Orsakenvärldensmellangivetvis ökad samverkan
ökatkonflikter harinte antaletflyktingarökade antalet utanär att

i allt högrekaraktär och därigenomändratkonflikterna harattsnarare
bl.a.utveckling harcivilbefolkningen. Dennadrabbagrad kommit att
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skyddssökandeflertalet, ärkanskemånga,lett till rentatt numeraav
barn.kvinnor och

utformades iför flyktingarinternationelladet rättssystemetNär
Geneve-ställningrättsligaflyktingarsFN-konventionårs1951 om

råda ikommitden situationfrånutgickkonventionen attsomman
GenévekonventionensEnligtslut.världskrigetsefter andraEuropa

välgrundadanledningidenflyktingdefinierasartikel l.A avsomsom
nationalitet,religion,sinpå grundförföljelseförfruktan av ras,
befinner sigpolitisk åskådningellersamhällsgruppvisstillhörighet till
sin fruktanpå grundkan elleroch intehemlandutanför sitt avsom

ocksåKonventionenskydd.hemlandetsbegagna siginte vill varav
januari 1951deninträffat före 1till händelseri tidenbegränsad som

hänseendegeografisktbegränsning iinnehöll stateroch attgenomen
dennaförklaramöjlighethadekonventionenanslutit sig till attattsom

föreinträffat i Europahändelseri frågaskulle gällaenbart somom
rättsligaflyktingarsangåendeprotokollårs1967detta datum. Genom

begränsningenemellertid bådeYork-protokolletställning New togs
begränsningen bort.geografiskatid och deni

Genêvekonven-innehållerflyktingbegreppetdefinitionenUtöver av
förbudflyktingar,behandlingenregler mot attbl.a.tionen t.ex.avom

förföljelseriskerarhanland därflykting tillutvisaelleravvisa etten
skallförmånersocialagällerdetflykting näroch m.m.att enom

Flyktingkonventionentillflyktslandet.imedborgarnajämställas med
tillasylland ellerväljasjälva permanentflyktingarinte rätt attger

detfinnsasyl. hellererhållit Intesökt ochland där dei detbosättning
få asyl.söka elleri konventionenregler rättenövrigt någrai attom

grundadprincipstället ikan i sägasasylrätteninternationellaDen vara
artikeldärrättigheterna,mänskligaförklaring deallmännapå FN:s om

förföljelsefrånfristadåtnjutasöka ochharstadgar rätt14 attatt envar
non-refoule-principens.k.denDärtill kommerland.i ett annat om

negativtinnehållerartikel 33Genêvekonventionensi enment som
ellerhemlandettillbakaskickad tillslippa bli annatformulerad rätt att

hemlandet före-tilltillbakasändbliförföljas ellerriskland där att
utlänmingutvisning ellerhindrarregleringarLiknandeligger. avsom

finnsförföljas,riskerasdär detill länder torterasatt m.m.personer
Europakon-instrument,internationellaandraantali t.ex.även ett

artikelventionens
främsttilläggsprotokoll komdessoch attGenêvekonventionen

politiska skäl.ochreligiösaförföljs etniska,för demutformas avsom
riktasföljdflyr tilli dag övergreppmänniskorAntalet somavsom

emellertid intekonventioneni ärskälsådanademmot angessomav
flyttningsströmmarmed dejämförelsebetydande isärskiltlängre som

grundpåeller migrationkonflikterväpnadefrånflyktupphov ihar sitt
andra försäm-ochbristandeförhållanden,ekonomiska naturresurserav
tvingadeJugoslavieni fornaKrigetöverlevnadsvillkor.rade ex-

ochländernadebåde inompå flyktmänniskormiljonerempelvis egna



Tillträde till för medborgare tredje land74 EU i SOU 1997:159

i har i sin inneburit internationella flyktingin-Europa. Detta tur attut
måste ha långsiktigt mål skyddsbehövande skalldeattsatser som
återvända till sina ursprungsländer säkra förhållanden råderkunna när

också den princip flyktingkommissariatdär. Det FN:sär som
UNHCR arbetar efter.

andraSamarbetet i flyktingfrågor har huvudsakligen pågått i
Europarådet, IOM,internationella fora EU, UNHCR,än t.ex.

för Säkerhet och Samarbete i Europa OSSE ochOrganisationen
deltar.såväl Sverige övriga medlemsstater Ge-OECD, där EU:ssom

regelverk för mänskligadessa har internationelltettnom organ
övervakning och överprövning vuxiträttigheter med vissa inslag av

i härvid Europakonventionenfram. För medlemsstaterna EU är av
sidan Geneve-särskild betydelse. Konventionen vidnämns t.ex., av

i Unionsfördraget.konventionen, uttryckligen

6.2.2 EU

flyktingpolitiska samarbeteBeskrivningen Europeiska unionens görsav
skalleftersom det regelverkhär ganska utförlig EU:sär som

asylfrågor sinkandidatländerna. Samarbetet inom EU iövertas tarav
York-protokollet ochutgångspunkt i Genevekonventionen jämte New

prövningenEuropakonventionen och har till syfte försäkrai attatt av
effektivt i alla EU-länder.på rättvist ochasylansökan sker sättetten

mellanstatlig karaktärresulterat i antal beslutArbetet har ett somav
ställningstaganden vilkalett fram tilli vissa frågor omgemensamma

ocksåuppfyllas. praktiskt arbete skerminimikrav skall Ett mersom
flestde länderbl.a. studerarCIREA, genererarsomsomgenom

utbyter nationella erfarenheter.och kontinuerligtasylsökande till EU
på grundvalharrnoniserad flyktingpolitikförstaDe motstegen en

resolution minimigaran-skeddetredj epelarsamarbetet en omgenomav
ståndpunktasylärenden ochtier vid handläggning omen gemensamav

"flykting" i artikel i Geneve-användning begreppet 1harrnoniserad av
riktlinjer för tillämpninginnehåller bl.a.konventionen. Den avsenare

inresaoch tillstånd tillför tillerkännande flyktingstatuskriterierna av
principer rättvisfastställdes allmännaflykting. resolutionenI omsom

omfattar också vissaasylärenden.och effektiv handläggning Denav
asylsökandes rättigheterasylärenden, dengarantier vid prövningen av

omprövning. Riktlin-handläggning, överklagande ochunder ärendets
skallminimivillkor ochåtgärden innehållerjerna i den gemensamma

tillämpningennationella myndigheternabeaktas de utan att avav
bestämmelser i grundlagrättspraxis på asylområdet ellernationell som

åtgärden intefrågor påverkas.sådana Den attstyr avsergemensamma
nationelli enlighet medvilka medlemsstatpåverka de villkor under en

territorium,uppehålla sig inomlåtakanrätt statens omen person
vid åter-integritet skulle hotassäkerhet eller fysiska ettpersonens
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andra skäl sådana på vilka Geneve-vändande till hemlandet änav
därför talar återsändande.konventionen tillämplig, och skälär emot ett

undertecknandetemellertid redan tidigareGrunden lades genom
rörande be-Dublinkonventionen egentligen konventionen1990 av
ansökanansvariga för prövningenstämmandet den staten av en omav

de Europeiskaframställts i medlemsstaterna iasyl gemen-ensom av
viktiga rättsakter på asylområdetskaperna och antagandet treav

för-harmoniseratnämligen resolutionernaunder år 1992, ettom
asylland ochförstatredje landhållningssätt ärnär ett att anse som

asylansökningar slutsatsernauppenbart ogrundadeavseende samt
någon allvarliggenerellt inte föreliggerangående länder i vilka det

länder.förföljelse s.k. säkrarisk för
skall förreglerar vilkenDublinkonventionen stat ansvarasom

endastasylansökan ingiven i medlemsstat. Den ärprövningen enav en
medborgare i tredje land. Kon-asylsökandetillämplig på ärsom

ursprungliga med-kraft mellan de tolvträdde iventionen, som
oktoberför Sverige den lseptember 1997 ochlemsstaterna den l

två medlemssta-omfatta de kvarvarandeberäknas1997 och ävensom
delarnade grundläggandeunder 1998,terna avsom en avanses

skallasylområdet. Konventionenregelverkgemenskapens garantera
få sin asylansökanmedlemsstat skallsöker asyl idenatt som en

tillsänds från medlemsstatasylsökande inteprövad och att enenen
proble-för prövningensig hanågonatt statutan anser ansvarannan

för kunna sändaorbit. Förutsättningarnarefugees inmed s.k. attmet
ingående iEU-land reglerastilltillbaka asylsökande ett annaten

skallutanför EU-kretsenFrågan landartiklarna 5-7. när ett varaom
ovannämndadenasylland behandlas däremot iförstaatt anse som
användandetfastställs principer förvilken detfrån 1992 iresolutionen

land. kompletterasasyllandsprincipen på tredje Dennaförsta avav
medasylansökningarogrundadeuppenbartresolutionen som,om

vadkriterier, definierarGenevekonventionensutgångspunkt från som
tillämpamöjligtansökan och detbetrakta sådan gör attär att som en

ansökningar.handläggningsförfarande sådanaförenklatett
ansvarsför-resolutionocksåharMedlemsstaterna enats omenom

fördrivnamottagandemedlemsstater vidmellan EU:sdelning av
fördrivna Dennauppehälletillfälligtoch personer.avpersoner

orsakadesflyktingströmmaraktualiserades de stora avsomav
inte ioch ledde till Europaforna Jugoslavienkonflikterna i det ettsom

på flykt deskådat antalvärldskrigets slutandrasedan samtpersoner
handlande dennasamordnatsnabba insatser ochbehov ett somav

flyddemänniskortvå miljonermedförde. de cirkasituation Av som
skydd i EU:s000ansökte 800Bosnien-Hercegovinafrån t.ex. om

följdesResolutioneni fem dessa.90medlemsstater, procent avvarav
beredskapsför-ochrådet varnings-beslutmed ettett omavsenare upp

tillfällig vistelseochvid mottagandeansvarsfördelningfarande för av
fördrivnaför personer.
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åtgärdförslag tillhar också lagt framKommissionen ett gemensam
sådantoch avslutandeför förlängningtillfälligt skydd samt avom

för rättighetervissa minirniregler deFörslaget omfattarskydd. även
Bakgrunden till förslaget,åtnjutas värdlandet.förmåner får ioch som

f.d.konflikten iretroaktiv verkan,emellertid inte ha äravsessom
behovet bättredenna ledde tillJugoslavien och de slutsatser om av

närvarandeemellan. Församordning medlemsstatemasamarbete och
upprättandekonventionbl.a. utarbetandepågår också ett om avav en

fmgeravtryckssystem i vilketdatoriseratEurodac,det s.k. ett
hjälpregistreras. Medfingeravtryck skall kunnaasylsökandes av

medlemsstatkonstatera i vilkenskall kunnafmgeravtrycken enman
komplement tillskall alltsåförst sökt asyl. Eurodac ettvaraperson

Dublinkonventionen.
asylfrågorna in underAmsterdam försfördragsändringama iGenom

politik i särskildGemenskapensdelEG-fördragets tredje enom
femårsperiodinomartikel 73k skall rådetEnligtavdelning IIIa. en

asylåtgärderkraft beslutaavdelningen i rördetefter trättatt somom
York-protokolletochGenêvekonventionen Newmedi enlighet

i dagdär samarbetet redansådanaNågra dessavissa områden. ärav
harbedöma vilkenregler förresultat,lett till statattt.ex. som

ochDublinkonventionenasylansökanbedömaföransvaret att enen
Övrigaflyktingbegrepp.Genêvekonventionenstolkninggemensam av

förminiminormersärskilt beslutområden nämns är mottagan-omsom
bevilja eller å-förbeträffande förfarandenasylsökande,de attav

fördrivnaskyddför tillfälligtochterkalla flyktingstatus att ge
åtgärder förskyddsbehövandeandratredje land ochfrån samtpersoner

förfråga insatserimellan medlemsstatemasfrämja balansatt omen
och bära följdernafördrivnaochflyktingaratt ta emot avpersoner

frånpå förslagmöjlighet för rådetocksåFördragetdetta. öppnar atten
migrationsströmmarnödsituation i formikommissionen storaaven

fönnån föråtgärder tilltillfälligamedlemsland beslutatill ett om
Överförandet första pelarenasylfrågoma till denfråga.istaten av

på flyktingpolitikensharmoniseringenvidare medgårinnebär EUatt
on1råde.

speciella fråganockså den ganskaprotokoll behandlassärskiltI ett
medlemsstat.ifrån medborgareasylansökanprövning annanenavom

på områdetskyddsnivåmedlemsstaternasslagit fastEfter ha attatt
säkrabetraktasskallsådan derättighetermänskliga är att som

asylområdetvarandra påförhållande tillursprungsländer i treanges
med-sketillåten. Så kanasylansökanprövning ärfall när omaven

nationens existenshotarsådant lägebefinner sig ilernslandet ett som
Europakonventionenartikel iåberopande 15 gördet med avstegatt av

fattatskonvention, beslutdennaskyldigheter enligtfrån sina omom
debrottoch upprepadeallvarligabegåttmedlemsstaten motatt

Unionsfördragetartikel F1.l ienlighet medunionen iprinciper som
prövningförförfarande inlettselleravsnitt 3grundad på seär ettom
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medlemsstatvarjevidareframgårprotokolletfallet. Av attså ärom
frånasylansökanensidigt besluta prövahar annanatt enrätt att en

ochrådet underrättasskallså fallimedborgare,medlemsstats men
ansökanantagandet äriutgångspunktmed attbehandlasansökan

Genêvekonven-fastslåsprotokollets ingressogrundad. I attuppenbart
konventionenstillhänsynprotokolletochbeaktasskall tartionen att

förklaring klargörskaraktär. Islutgiltigaochsyften gemensamen
befogenhetmedlemsstaternaspåverkaskallprotokollet inteockså att

medlemsstater-förasylrättenBegränsandetfrågan.ibeslutfatta avatt
föranlettharinitiativ,spanskttillkommedborgare, ettgenomsomnas

kritik.
Schengen-ocksåmedförAmsterdami attFördragsrevisionen

påbeslutsjälv fattarEUpåavvaktanIi EU.införlivasregelverket att
innebärEG-fördragetiavdelning IIIaförområden inomdessa ramen

redan harmån de intei denasylreglerSchengenregelverketsdetta att
med-nuvarandedeflestadegälla förkommerkonsumerats att av

DublinkonventioneniReglernanytillkomna.samtligaochlemsstaterna
vidansvarigregleringen statSchengenkonventionenstagithar över om

SchengenreglernaförredogörelseNågonasylansökan.prövning av en
ocksåinnehållerSchengenkonventionendärför inte.delen länmasi den

Informationmedlemsstaterna.mellaninfonnationsutbyteregler om
statistik ochpraxisochlagstiftningnationell samtutbytasskall om

ursprungsländerasylsökandesi deförhållandenainformation om
enskildinformationutbytamöjligtDetartikel 37. är även att enom

fastställakunnanödvändigt fördetasylsökande att somär ansvarom
uppgifter,till vissabegränsad t.ex.Informationenasylland. ärförsta

förbehövsuppgiftereller attidentitetshandlingarpersonuppgifter, som
sådanFöroch resvägar.vistelseorteridentitet,fastställakunna

överförsnationella Informationsekretessregler.gällerinformation som
lagstiftningsiniländerdelgesendastdessutomfårvia datorer som

38.artikeldataskyddskonventionEuroparådetsiprincipernaföljer
kraftträder iAmsterdamrevisionenfrånfördragsändringamaNär

därområdenpå deförväntasförordningarellerdirektiv snartkan
Sådanaresultat.tilllettredanområdepelarenstredjepåsamarbetet

heltpåmedlemsstaterna annatförbindande ettkommerbeslut att vara
förundantagmedtredjepelarinstrumenten,nuvarandedesätt än

medräknadärför kunnabörvarit. Manharkonventioner,ikraftträdda
områdepå dettaregelverkEG-rättsligtfinnasdet kommer ettattatt

harmoni-vissEni unionen.medlemmarblirkandidatländemaden dag
möjlig. Som nämntsblir dåAmsterdamfördragetssering inom ramar

flyktingpolitikenbeslutförlängningenikanavsnitt 6.1i omovan
krävermajoritet. Dettakvalificeradmedfattasockså komma att

dessabeslutatenhälligt attförstmedlemsstaternaemellertid omatt
konsekven-VilkaEG-fördraget.l89b iartikelreglerasskallfrågor av

svårtdagifåkan attbeslutsordning äreventuellsådanser en
enligtunderstrykasemellertid att gemensambörDet enförutsäga.
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förklaring till Amsterdamfördraget skall EU samråda med UNHCR
och andra internationella organisationer i flyktingfrågor.

6.2.3 Kandidatländerna

Samtliga kandidatländer har tillträtt Europakonventionen, Genevekon-
ventionen och York-protokolletNew och arbetar med implementeraatt

med dessa instrument fungerande för mottagandeett anpassat systern
asylsökande och prövning deras ansökningar. har i deDe ävenav av

flesta fall återtagandeavtal med sina grannländer. I arbetet har de
erhållit förutomhjälp, och dess medlemsstater,EUstor av av
internationella organisationer UNHCR och IOM. Inte minst isom
fråga allmän rådgivning, uppbyggnad handläggnings- ochom av
mottagandeorganisationer lagstiftningsarbete har desamt senare
bidragit aktivt. Allmänt kan lagstiftningen på dessa områdensägas att
på grund insatserUNHCR:s därför fyller konventionskraven. Där-av

fmns brister i den praktiska tillämpningen både på mottagnings-emot
sidan och i asylprövningen, huvudsakligen på grund otillräckligaav

i ekonomiskt, materiellt, personellt och kunskapshänseende.resurser
Exempel bristen databaserade integrerade för on-lineär system
kommunikation mellan polis, tull, gränsbevakning och migrationsmyn-
dighet. Arbetet på detta område går emellertid stadigt framåt, varför
några betydande luckor knappast lär för handen dagdenvara
kandidatländerna blir medlemmar under förutsättning fortsattav
internationellt bistånd.

särskild situation föreligger också beträffandeEn vidUngern, som
sitt tillträde till Genêvekonventionen och York-protokolletNew
begränsade den geografiska tillämpningen till Europa. För närvarande
pågår emellertid lagstiftningsarbete med syfte upphäva dennaett att
begränsning eftersom Ungern väl medvetet medlemskap iär attom
EU inte kan komma i fråga förrän denna begränsning tagits bort.

Förhållandevis få människor söker, detta skrivs, asyl i kandidat-när
länderna, antalet asylsökande under tid har ökat.även om senare
Kandidatländerna därför dag föri huvudsakligen transitländerär
asylsökande önskar sig till däriblandandra länder, EU:stasom
medlemsstater. asylsökandeDe söker sig västerutsom genom
kandidatländerna ikommer synnerhet från den arabisktalande världen
och Asien. I takt med ökad ekonomisk tillväxt blir kandidat-en
länderna mål försjälva flyktingströmmarna. för effektivtIntresset ett
samarbete med grannländema på asylomrâdet kan därför förväntas öka
efter hand. närvarande emellertidFör situationen den de flestaär att
asylsökande, först de misslyckats sig vidare in i EU, söker asylnär ta
i kandidatländerna i syfte undvika avvisas.de Detta innebär inteatt att
sällan asylsökande i dessa länder avviker under handläggningenatt av
ansökan för på försök illegalt sig vidare. Frångöraatt nytt ett att ta
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parallell-skapandetdärför fråganharsidakandidatländernas av enom
tagitsländer och EUdessamellanDublinkonventiontillkonvention

i praktikenfungerakunnasådan skulleförFörutsättningar att enupp.
iordentligtasylområdet byggspåinfrastrukturenemellertid utär att

harkonventionsådanförsidafrån EU:skandidatländerna. Intresset en
varitdärför ännu svagt.

Dublinkon-kommeri EUmedlemmarvälländerdessa ärNär
påtillämpligbliregleringEG-rättsligamotsvarandeeller attventionen

skickamöjligtalltsåkommerasylsökande. Det attattdessa vara
med-deasyl isöktborde haasylsökandetillbaka nyaen avsom

påavvaktanasylansökan. Iprövningland förtill dettalemsstaterna av
slutermedlemsstaternanuvarandedeviktigtdetfalletså ärär attatt

kandidatländerna.medasylsökandeomfattaråtertagandeavtal ävensom
dentill vilketlanddetanvändasintevisserligenavtal kanSådana om

säkerttillbaka intesändas är ettbordeasylsökande att somanse
falletnärvarandeförSåmening.Genêvekonventionens ärasylland i

enskiltBedömningenkandidatländerna. ettmed flera av omav
ocksåvarierarasyllandförstasäkerträknakandidatland är ettatt som

medlemsstater,vissaIolika EU-staterna.demellanmånvissi
vilkaasyllagstiftningenföreskrifter ifinnsTyskland,exempelvis om

andraasylhänseende. Iisäkrakandidatländer är att somansesom
säkerhetenprövningochpragmatiskhållningenär avenstater mer

Sverige haraktuellt.återsändande kandåtidpunktdenvidgörs vara
Invandrarverketbaltiskamed deåtertagandeavtal staterna, ment.ex.

asylsökandeåtersändalämpligtdetintenärvarande är attför attanser
för EU-tidenVidprövad där.få sin sak ettskalldeförtill dessa att

påuppfylla kravendockkandidatländernamåstemedlemskap anses
inträde iförförutsättningkanasylländer. Det sägassäkra vara en

Återtagandeavtal medlemskapetefterfunktionocksåharunionen. en
dennaeftersomDublinkonventionen,ratificeringpåavvaktani aven

verkan.retroaktivharinte
till någraledaintebordekandidatländernamedEUUtvidgningen av
området.flyktingpolitiskadetbetydelsekonsekvensernegativa av

länderytterligareinnebärautvidgningen attkommer attTvärtom
område.dettapåordningengällandeunioneninomtill densigansluter

Genêvekonventionen.bl.a.pâuttryckligenbaserasordningDenna
denutvecklandetvidländerblir dessamedlemskapet parterGenom av

sådanaiaktivtdeltaroch ävenflyktingpolitikenfortsatta somorgan
CIREA.
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6.2.4 Sverige

Sverige anslutet till Genêvekonventionenär utan geografisk be-
gränsning och det till denna knutna New York-protokollet. Regler om
flyktingars och övriga skyddsbehövandes till uppehållstillståndrätt
finns i 3 kap iden svenska utlänningslagen 1989:529. Vem skallsom
betraktas flykting grundar sig på Genêvekonventionens definition.som
Efter lagändring konventionens skyddsregler vidareen ges numera en
tolkning vad tidigare varit fallet i Sverige.än Genêvekonventio-som

bör, enligt uttalande i den proposition föregick lagändring-ettnen som
tolkning inte avviker från tolkningen iavsevärtama, ges en som

flertalet till konventionen anslutna europeiska länder. Vägledning bör
också kunna hämtas i UNHCR:s exekutivkommittés konklusioner.

skiljerLagen sedan den januaril 1997 på flyktingar och övriga
skyddsbehövande. tidigare skyddsbegreppenDe de facto-flyktingar och
krigsvägrare har således utgått lagen. Utöver konventionsflyktingarur
har vissa andra skyddsbehövande till uppehållstillstånd. Till dennarätt
kategori räknas de riskerar straffas med döden eller medattsom
kroppsstraff eller för eller omänsklig ellerutsättasatt tortyr annan
förnedrande behandling eller bestraffning, de på grund yttresom av
eller inre väpnad konflikt behöver skydd eller på grund av en
miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland de påsamt som
grund sitt kön eller homosexualitet riskerar förföljelse. Uppehålls-av
tillstånd kan också liksom tidigare beviljas utlänning personli-en som

har starka humanitära skäl.gen
Rätten till asyl inte ovillkorlig. Om den sökande före inresanär

uppehållit sig i land och där skyddad förföljelse ettärett annat mot
s.k. säkert tredje land skall denne hänvisas dit i enlighet med den s.k.
första asyllandsprincipen. Uppehållstillstånd kan vidare bl.a.vägras
med hänsyn till rikets säkerhet, på grund sökandens brottslighetav
eller på grund den sökande har särskild anknytning tillatt annatettav
land hemlandet och där skyddad förföljelse. Enän är mot person som
erkänts flykting och har behov fristad i Sverige fårsom som av
emellertid endast utvisas under vissa bestämda förutsättningar som
regleras i 4 kap. 10 § utlänningslagen, denne dömts fört.ex. om
brottslighet särskilt allvarligt slag.av

Regeringen har också möjlighet i s.k. massflyktsituationeratt
meddela föreskrifter beviljande tidsbegränsade uppehållstill-om av
stånd. Sådant tillstånd meddelas för sammanlagt högst två år med
möjlighet förlängningtill i ytterligare två år under förutsättning att ett

för förbereda återvändandet inletts dessförinnan.har Dettaattprogram
har under tid aktuelltvarit för flytt frånt.ex.senare personer som
Bosnien-Hercegovina. Regeringen kan också meddela föreskrifter om

uppehållstillstånd inte får beviljas för den flytt undan inreatt som en
eller väpnad konflikt eller miljökatastrof Sverigesyttre en om
möjligheter utlänningar på tillfredsställande sättatt ta emot ett
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tidsbe-beviljatsför demsociala rättigheternamotiverar det. De som
lagen 1994: 137uppehållstillstånd regleras iochgränsade permanenta

m.fl.asylsökandemottagande avom
vilka falluttryckligen iintereglerarUtlärmingslagstiftningen en

skyldig-på grundexempelvisi Sverige,skallasylansökan prövas av
passkontrollöverenskommel-den nordiskaenligtSverige harheter som

PÖK träffats medåtertagandeöverenskommelsereller somomsen
asylansö-förutlänningfall prövai vissaandra attemottastater att en

praxis ellerstället enligtfullföljs iskyldigheterSådanakan här.
överenskommelsersådanaExempel påfråga.iöverenskommelserna

PÖK, SchengenkonventionenochDublinkonventionen samtutöverär,
länderantalhar medSverigeåtertagandeavtalbilaterala ettde som

baltiskakandidatländerna deblandFrankrikedäribland staternasamt
Rumänien.och

Ändringarna den svenskaharmoniseratutlärmingslagen hari
andra EU-gäller ivadtillflyktingbegreppetdefinitionen somav

till Dublinkon-lagstiftningenden svenskaanpassningländer. En av
fall asyl fårvilkafråga iividtagitsreglering harventionens t.ex. om

i deasyl kunna vägrasgällande regler kommerUtöver attvägras. nu
Dublin-tillträttlandtillskickasasylsökande kanfall där den ett som

ellerförföljelseskyddadasylsökande därdenoch ärkonventionen mot
hardär han intelandtillhemlandet ellertillsändas annatettmot att

ellerlagstiftningenanledningskydd. Någonmotsvarande att anpassa
iinträde EUkandidatländernaspå grundspecielltflyktingpolitiken av

vad kanefterfall inteiför handen,inte direkt vart somvarasynes
dockpraxis kanochsvenska reglerAnpassningi dag.bedömas av

Sverige harområde.på dettainom EUpå arbetetberoendeskebehöva
verka förmöjligheteri unionenmedlem attemellertid att ensom

i dag.svenskavad denrestriktivare ärblirinte änpolitiksådan t.ex.
hurberoendei ställetutvidgningen kan sägasKonsekvenser avvaraav

ochdekontrollen gränsernaskötermedlemsstaterna yttrede avavnya
flyktingpolitik.sinsköterhur de

Invandringspolitik6.3

EU6.3.1

medlemsstaterallautgår fråninvandringsfrâgoridiskussionerEU:s att
till landetsanpassadinvandringspolitik ärregleradför somen

praktikenservice.social Iochbostaderbjuda arbete,möjligheter att
varitland hartredjefrånarbetskraftsinvandringendettabetyder att

migrationspolitikenkantid. Därutöverunderbegränsadmycket senare
medsamarbeteiåtgärder förgrunder:vila attsägas ursprungs-tre

invandringskontrollmigrationstryck,tillorsakernaländerna bekämpa
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fördjupad integration redan har uppehålls-samt av personer som
tillstånd i medlemsstaterna. Arbetet resulterathar i antalett stort
beslut, främst icke-tvingande resolutioner och rekommendationer.
Prioritet har arbetet med harmonisering vissa invand-getts en av
ringsregler, bl.a. ordning för viseringar se avsnitten gemensam
6.3.4, utvecklande förhållningssätt till olaglig invandring seettav
avsnitt regler för arbetskraftsinvandring7, och familjeåterförening

den rättsliga ställning tredjelandsmedborgare, vistassamt som som
lagligt medlemsstat,i bör komma i åtnjutande länderInsatser ien av.
varifrån migrationsströmmar leder till exempelvis formEU, istora av
bistånd för motverka hungersnöd eller för skapa arbetstillfällenatt att
i såväl bilateraltursprungsländerna, sker Kommis-EU.genomsom
sionen världens femte biståndsgivare.är störstat.ex.

frånBortsett regler visering har de beslut fattats EUom som av
avseende harmonisering invandringspolitiken hittills inte variten av av
överstatlig karaktär. Lagstiftningen dettapå område har således varit

angelägenhet för de enskilda Det inte här möjligtärstaterna. atten
skildra dessa nationella regelverk. Skillnader i olika medlemsstaters
lagstiftning kan emellertid påverka andra medlemsstaters situation. Om

medlemsstat inför synnerligen hårda regler för till inresa irätten
landet kan det medföra migrationsströmmama riktast.ex. att mot
andra medlemsstater har liberal invandringslagstiftning.som en mer

behovDetta har resulterat i regelverk avseendeett ett gemensamtav
tillträde till medlemsstaterna. Invandringsfrâgorna förs också in under
gemenskapskompetensen Amsterdamfördraget Avdelning Illagenom
I artikel 73j i det reviderade EG-fördraget bl.a. det skallsägs att
fastställas för förregler visering vistelser inte avseddaär attsom vara

månader villkor vilkase avsnitt 6.3.4 och enligtän närmaretremer
tredjelandsmedborgare skall ha frihet inom medlemsstaternasatt resa
territorium under tremånadersperiod. Enligt artikel 73k skall deten

fattas beslut villkor för inresa och bosättning, föräven om normer
utfårdande uppehållstillstånd, åtgärder för förbättra inom EUattav
lagligen bosatta tredjelandsmedborgares situation och olagligmot
invandring. betyder regleringar i framtiden kommer kunnaDet att att

på områden formutfärdas dessa i direktiv eller förordning medav
bindande verkan för medlemsstaterna. Invandringspolitiken skulle
därmed få den karaktär den föröverstatliga närvarande inte har.som

enhälligtMed undantag för viseringspolitiken kommer emellertid ett
beslut eventuell övergång till beslutsförfarandet i enlighet medom en
artikel l89b krävas innan majoritetsbeslut blir aktuellt på dessaatt
områden artikel 730.

det gäller de aktuella tredjelandsmedborgamas rättsliga ställningNär
och integreringen dessa har redan omfattande arbete påbörjatsettav

antal resolutioner antagits inom tredje pelarens Iatt ettgenom ram.
dessa har behandlats frågor uppehållstillstånd för arbetstagare,om

företagare och studenter; minimirättigheter för tredjelands-egna om
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längre tid minst tio år lagligen varitundermedborgare ensom
territorium harmonise-medlemsstatersbosatta inom EU:s samt enom

Amsterdamför-för familjeåterförening.nationella reglernaring deav
skall besluta åtgärderuttryckligen EUdessutomdraget nårnner att som

vilka i medlemsstatoch villkor enligtde rättigheterfastställer en
sig i andra med-tredjelandsmedborgare kan bosättalagligen bosatt

lemsstater.
regleringsnabb mellanstatligharKommissionen ansett att aven

angelägen. harförhållanden i hela EU Dentredjelandsmedborgarnas är
trädafördragsändringarna skalli avvaktan på1997därför hösten att

förkonvention avseende reglerförslag tillframi kraft lagt ett en
i Europeiskatillträde till medlemsstaternatredjelandsmedborgares

förbli pâtill i avsikttillträde inresaunionen. Med rätt att enavses
tid månader. Kon-för längreterritoriummedlemsstats än treen

tredjelandsmedborgaresvillkor förinnehåller bl.a.ventionsförslaget
grundläggande rättighetervissamedlemsstattill inresa irätt samten

Sverige bl.a.förhållande tillinnebär iFörslagetför långtidsboende.
uppehålls-beviljandeförutsättningarna förfrågaskärpta krav i avom

tillämpbar påemellertid inteföreslåsKonventionentillstånd. vara
gemenskapsrätten,omfattastredjelandsmedborgare t.ex.avsom

ellerEES-medborgare,i ochtill medborgare EUfamiljemedlemmar
på asylsökande.

tredjelands-medlemsstaterinvandringen till EU:slegalaDen av
asylinvand-beståtthuvudsakligentidhar undermedborgare avsenare

revideradedetfamiljeåterförening. Ianhöriginvandringring och
familjeråterföreningartikel 73k.3aiUnionsfördraget nämns somav

frågainvandringspolitiken. Dennafråga i densärskild gemensammaen
utsträckningockså i visslagstiftning,nationellförutomregleras, avav

detinställninghittillsvarande närkonventioner. EU:sinternationella
dehar varitdetta områdereglerna påharmoniseringgäller attaven

skallregelverket inteexisterandedet redanföljerskyldigheter som av
migra-kontrolleradet behovSamtidigt finnspåverkas. attett av

framgångsrikt kunnaföri medlemsstaternaintionsströmmarna att
inom EU.lagligen bosattatredjelandsmedborgarede ärintegrera som

normaltmedlemsstaterfrån 1993 börresolutionEnligt ge uppe-en
ochbarninvandrares make,lagligen bosatthållstillstånd till en

landetmed den ileva tillsammansför avsiktharadoptivbarn attsom
Även tillundantagsfall fåisläktingar kan rättandrabosatta personen.

uppehållstillstånd.

Kandidatländerna6.3.2

central- ochde tiodominansSovjetunionensfrånfrigörelsenFöre var
invandringsländer.intekandidatländernabaltiskaösteuropeiska samt

någraannorlunda ochsituationenöppnadesSedan ärgränserna
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Tjeckien och Slovenien, har redan fått upplevakandidatländer, t.ex.
de inte transitländer i migrationshänseende målbara ävenär utanatt

sig själva. tidigare stängda innebar bl.a.för invandring i De gränserna
någon genomtänkt invandringspolitik knappast förelåg. Kandidat-att

någon beredskap för eller erfarenhetländerna hade därför inte attav
förändrade situationen med och åtföljandehantera den öppna gränser

rörlighet både in i och landet.utav personer ur
med bygga infrastruktur påSamtliga tio arbetar attnu upp en

migrationsområdet och sig till gemenskapens regelverk. Denanpassa
från ochområde har hittills kommit IOMhjälpen på dettastörsta

enskilda nationer. nordiska ländernaEuroparådet i viss mån Desamt
Även har emellertid under detvarit aktiva i Baltikum. EUhar t.ex.

den strukture-sig i dessa frågor, främståretsenaste engagerat genom
få tillför arbete. I syftedialogen inom CIREFI:srade och attramen

kandidatländema ochdialog har mellanstånd konstruktiv mötenaen
några kandidatländermindre mediCIREFI ägt rum grupper

också uppdragfrån olika medlemsstater hargången. Rapportörer
dekandidatländema och undersökti de olikaCIREFI runtrestav

olagliggränskontroll, invandring,förhållandena i fråganationella om
implementeringen dennainförd lagstiftning ochinvandring, m.m.av

vidinvandringspolitikenför harmoniseringEftersom åtgärder aven
faller inomefter Amsterdamkandidatländemas inträde i EU gemen-

till uppstramningborde medlemskap ledaskapskompetensen aven
fall på de områden där EUi kandidatländema ilagstiftningen vart

skillnad från de nuvarande medlemsstaternafatta beslut. Tillhunnit
fall någon långvarigkandidatländema i de flestainte hellerhar

framtida legala invandringendetta område.nationell tradition Den
något hotkanske därför intetill dessa länder kommer störreutgöraatt

problem kan emellertidmedlemsstater. EttnuvarandeEU:s störremot
finns i kandidatlän-lagligen redande tredjelandsmedborgare somvara

tid invand-uppehållstillstånd underoch beviljadesdema närensom
obefintlig. finnseller Detringspolitiken i dessa länder generösvar mer

i Tjeckien.sådana tredjelandsmedborgaredag cirka 200 000it.ex.
personkontroll vidavskaffandefria rörligheten i formdenNär avav

denna enligtdessa omfattasinförs kommerinre gränser även att av
kandel dessaEG-fördraget jfr avsnitt 5. Enartikel 73j i av

slutlighaft EU-ländernaursprungligen haförmodligen antas som
bosätta sig där.kanske fortfarande önskandestination och har atten

enligt utredarens mening,problematik kan emellertid,liknandeEn
antalIdag finnsden nuvarande unionen.föreligga redan inom ett stort

den tyska lagstiftningensi Tyskland. På grundturkiska medborgare av
födda ochdeutformning kan dessa äräven uppvuxnapersoner, som

möjligt vissamedborgarskap. Detaldrig erhålla tyskti landet, är att
tillkan välja flyttaframtida gränslöst Europadessa i ettattettav

EU-med-småningom kunna bliEU-land för så såsättattannat
borgare.
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integreringfördjupadibestårinvandringspolitikEU:sdelEn enav
unionensiuppehållstillståndmed etttredjelandsmedborgare avav

medlemskapetmedochi attkommerKandidatländernamedlemsstater.
biståaktivtangelägetemellertid attarbete. Det äri dettadelaktigabli

imed ävenföranslutningsprocessen attunderkandidatländerna
invandringsområdet.EU-kompatibeltefterleva systempraktiken ett

skall fåintei EUinträdekandidatländernasförförutsättningEn att
interegelverketnämligenområdepå detta är attinverkningarnegativa

det kanliknandeochlagstiftning attutani formplatsfinnsbara av
säkertoch sätt.effektivtpåtillämpas ett

Sverige6.3.3

arbetaSverigeivistasochin samt somUtlänningars rätt att resa
innehållerLageniutlänningslagen.och 2i kap. lreglerasanställd här

reglerSärskildaavsnitt 7.jfrutvisningochavvisningregleräven om
Liechtensteinochi EUmedborgaremedborgare,nordiskaförgäller

dessasfamiljemedlemmar, oavsettderasochEES-medborgaredvs.
såledesnedanRedovisningen5.avsnittmedborgarskap se avser

medborgare.utländskaandra
ochin iutlänningtillstånd för attvisering resaMed ett enavses

skallstadgasinteOmtid.bestämd annatvissunderlandvistas i ett
visering,haSverigeivistasi ellerinmedborgareutländska resersom

imedborgareelleruppehållstillstånd ettärharutlänningeninteom
gäller,viseringskravetfrånUndantag§.kap. 3land 1nordisktannat

imedborgaredock för ett1989:547,utlänningsförordningenenligt
med.förbindelserSverige har närmareandraantal staterstort som

princip kravigällermånaderöverstigervistelse treFör som
arbetstillstånd. Kravhärarbetavilldenoch föruppehållstillstånd som

uppehålls-hardenför permanentinteföreliggerarbetstillståndpå som
föreföreliggaskallUppehållstillståndland.nordiskttillstånd i ett

tillståndsådantansökaninnebär ettSverige. Dettatill attinresa omen
frånUndantaginresadet ägtefterbeviljasfårregel inte att rum.som
jfrskyddsbehövandeandraochflyktingarförgällerregelnden senare

skäl försynnerligafinnsfallidet6.2.4 annatavsnitt samt om
uppehållstill-fårutlänningslagenEnligttillstånd.sådantbeviljande av
bosattSverigeitillanhörig personnärabeviljas den ärstånd ensom

försörjningsinhareller sättarbetstillstånd annatfåtteller den som
Ettskäl.humanitärabeviljasUppehållstillstånd kan ävenordnad. av

uppehållstillstånd ärockså. Ettuppställsvandelhederligtpåkrav
tid ellervisstill permanent.begränsatantingen

anhöriginvandringochasyl-huvudsakligenförekommerpraktiken
omfattasdeförutomgäller,Arbetskraftsinvandringen somSverige.till

tredjelandsmedborgarefallflestadeEES-avtalet, iochEG-rättenav
specialistinvandring.s.k.specialkunskaper,vissamed



86 Tillträde till förEU medborgare i tredje land SOU 1997:159

6.3.4 Särskilt viseringspolitikenom

kräverEU viseringspolitik. Denna kommer till uttrycken gemensam
i artikel lOOc i EG-fördraget i vilken det rådet skallsägs fastställaatt
de tredje länder medborgare måste ha visering vidvars passage av
medlemsstaternas Genomgränser. Amsterdamfördragetyttre förs
viseringspolitiken in i avdelning IIIa. artikelI 73j.2b i det reviderade
EG-fördraget rådet skallsägs besluta åtgärderatt rörom som passage

medlemsstaternas vilket detgränser, skall fastställasyttreav genom
regler för visering för vistelser inte avseeda längreär änattsom vara

månader. Dessa regler skall inbegripa förteckningtre tredjeöveren
länder medborgare måste ha visering vid devars yttrepassage av

och degränserna länderöver medborgare undantagna frånärvars
detta krav, förfaranden och villkor för utfärdande viseringar,av en
enhetlig utforrning viseringar och regler för enhetligt utformadeav
viseringar. Beslut i viseringsfrâgor fattas redan i dag med kvalificerad
majoritet.

EG:s viseringspolitik har tidigare resulterat i för-gemensamma en
ordning vilken det förteckningupprättats övergenom en gemensam
länder medborgare mäste ha visering för inresa i medlemsstat,vars en
den s.k. negativlistan. börDet tvâ kandidatländerna,nämnas att av
Bulgarien och Rumänien, finns på denna lista.upptagna

För medborgare länderi på negativlistanär gällerupptagnasom
krav på visering i samtliga EU-stater. En visering beviljassom av en

Sverige, gäller emellertid endast för inresa till denstat, t.ex. staten
och innebär inte den resande kan fritt inom hela EU. övrigtIatt resa
får varje medlemsstat själv viseringsplikt skallavgöra gälla förom
ytterligare länder. Detta gjorde det möjligt för Schengenstatemat.ex.

på motsvarande lista lägga till ytterligare medborgareatt stateren vars
behöver visering. Schengensamarbetet gick längre EUänett steg

också ha lista det gäller viseringsfrihet förnärattgenom en gemensam
medborgare i vissa tredje länder. Andra skillnader mellan EU:s och
Schengensamarbetets hittillsvarande viseringspolitik Schengen-är att
konventionen förutsätter villkoren för utfärdaäven viseringatt att
harmoniseras och visering utfärdas Schengenstatatt en som av en
gäller för samtliga Schengenländer. Den spärrlista Schengenstater-som

har har i dettaupprättat sammanhang betydelse för sådanna om en
visering kan beviljas eller inte. Den enhetliga Schengenviseringen ger
alltså, till skillnad från vad gäller för EU, fritt sig irätt röraattsom
hela Schengenomrädet. För närvarande omfattar denna dockrätt
enbart de länder deltar i det operativa samarbetet.som

Utöver negativlistan har EU förordning EG 1683/95genom en nr
infört för medlemsstaterna enhetligt viseringsmärke, detett görsom
lättare kontrollera förfalskningareventuella sådana dokumentatt av

utfärdats i medlemsstat den där inresan företas.änsom en annan
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avseendetredje pelarenåtgärd inomfinnsDessutom gemensamen
avsnitt 7.underbehandlas närmareflygplatstransitvisering. Denna
EG-förord-tvåi dag deredanalltsåviseringsområdet finnsPå

flygplatstransitvisering. Detåtgärdochningarna nyaomgemensamen
beslutasskalldetAmsterdam ävenmedi och är att gemensamom en

förviseringbehövermedborgare inteländerförteckning över vars
viseringutfärdandevillkor förenhetliga samtEU-land,inresa i ett av

ochEU-området. Iinomfritttredje landimedborgareför atträtt resa
harfördragsändringeninförlivasSchengenregelverketmed genomatt

finnsområdenpå dessareglertagits dåredanpå vägenstegett
viseringsfrialistaSchengensamarbetets överformiutarbetade av

viseringutfärdaförvillkoreninstruktionkonsulär attländer, omen
omfattning.territoriellaSchengenviseringensreglernasamt om

utfärdandetinförkonsultationförfinnsDessutom avett system
Vision.det s.k.visering,

i EU.medlemmarförobligatorisktSchengenregelverket är nya
enhälligasärskildaochmellanstatligtemellertidi SchengenArbetet är

Schengenregelver-helaföraförkrävas överkommerrådsbeslut attatt
pelaren.den förstatredje tilldenfråndelari dessaket

antagitredanRumänien harochSlovenienbaltiskaDe staterna,
emellertid fort-kandidatländer tillämparAndranegativlista.EU:s

på dennauppfördaländer ärviseringsfrihetfarande gentemot som
viserings-avtalnyligenrelativtingick PolenExempelvis ettlista. om

tillviseringsreglernamedarbeteUkraina. Ettfrihet med att anpassa
länderi deemellertid ocksåpågåroch SchengenEUgäller ivad som

andraochOSSinommedviseringsfrihetdag hari statersom
stårhärgäller Ungern,länder. Detta ävennegativlistan somupptagna
ochbosattminoritetungersk ärEndilemma.någotinför storettav

finnsvisering för. Detnegativlistan kräverimedborgare stater som
viseringskravinförahållungersktfrånoviljaviss mot attdärför en

Även historiskaegna"."dedärigenomochländerdessagentemot
EU-kandidatländernastillledaländer kanandratillbindningar att

4.2.avsnitttid jfrlångviseringsreglernaanpassning tarav
gällerviseringregleroch unionensEUmedlem iSverige är om

utlänningarutlänningsrätt ärsvenskHuvudregeln i atthär.därför även
EES-landimedborgareelleruppehållstillstånd här är ettinte harsom

viseringSådani landet.vistasi ochinförviseringmåste ha att resa
Eftersomföreskrivet.inte ärmånaderför högst annatfår tre omges

Sverigekanminimiåtagandeendastnegativlista ärEU:s ett upp-
antalytterligareimedborgare stater.förpå visering ettkravrätthålla

underförutses ägaSchengenkonventionen,Ratiñceringen rumsomav
för vilkaländerdeutökningockså tillleder1997/98,riksmötet aven

tredjeimedborgareemellertidi dagRedangäller. ärviseringsplikt
deSverigeiviseringsfriakrävs,egentligenviseringvilkaland, för om

Schengenland.utfärdatuppehållstillstånd annathar ettav
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problemDe för närvarande finns i kandidatländerna i frågasom om
viseringspolitiken löses, förr,inte så i och med ländernasenast attom
blir medlemmar i Europeiska unionen. Viseringskraven framgår redan
i dag EG-förordning. kommerDessutom införlivandetav en av
Schengenregelverket, vilket obligatoriskt för de blivande med-är
lemsstaterna, också innebära krav på dem införa förviseringatt att
bl.a. OSS-medborgare. För Ungerns del kan frågan kanske fâ sin
lösning införande snabbare handläggningsrutin förgenom av en
viseringsansökningar från länder där det bor ungerska minoriteter.
Möjligheten för från "utvandringsbenägna" kommastater attpersoner
in i unionen frittoch sig där, eventuellt i avsikt kvarröra att stanna
illegalt, kommer således i framtiden begränsad vid inresa överatt vara
kandidatländernas i och med Viseringskraven införs.gränseryttre att
Förhoppningsvis kommer det vid denna tidpunkt föreliggaäven att ett
enhetligt regelverk i fråga viseringsfria länder.om
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invandringOlaglig7

EU7.1

sina hemländer förmärmiskor lämnarfinns många skäl tillDet attatt
brist påhåll. Fattigdom, svält,tillvaro påsöka sig bättre annaten

anledningar.naturkatastrofer några sådanakrig ocharbetstillfällen, är
industrialiseradeländer i söderfrån fattigaMigrationsströmmarna mot

framtid.minska inom överskådligförväntas inte hellerländer i norr
arbetsmarknadssitu-grundförekommer påi avsnitt 6.3Som nämnts av

betydelsearbetskraftsinvandringnågonationen i princip inte längre av
frånantal människorhindrar inteEU-länderna. Dettatill att ett stort

intebosätta sig här. För demutanför ändå önskar ärländer EU som
invandra påuppfyller kraven förinte heller i övrigtflyktingar och att

i landetregler anhörigaåberopalaglig t.ex. näraväg att omgenom
kvar i EU-ländernaförsöka sig in i elleråterstår endast ta stannaatt

illegalt.
Människorsig olika uttryck.Olaglig invandring gränsentar passerar

gränskontrollen.undvika An-på olikatill land sättattett genom
företeelse.ganska vanligresedokumentvändningen falska är enav

land ochlagligt in imöjligheten heltbörDärutöver närrmas ettatt resa
blivit allthar ocksåtillåtet. Detkvar där längresedan änstanna

förorganiseradin i olagligtutlänningar sig EU vägvanligare taratt
förSärskildauppehållstillstånd.asyl ellersedan sökaatt resor

för vidaretill Centraleuropafrån Asienorganiserasmigranter t.ex.
pådessa förserorganiserarDetill Västeuropa.transport resorsom

viseringar och bevisresedokument,med falskade resandebegäran om
människosmuggling detgod kvalitet. Sådanuppehållstillstånd somav

brottssyndi-drivshanteringlönsamtal kanhär är avsomvara enom
jfr avsnitt 8.kat

förnationella reglernadeinvandring underminerarOlaglig
syftar tillpå åtgärdermenligt deinvandring och inverkar attsom

försätterSådan invandringinvandrare i samhälle.legalaintegrera ett
position.särskiltillegalt i land ivistasockså den utsattett ensom

harkriminella elementsådanaofta försvarslösstårDenne mot som en
vistas iden olagligenden situationutnyttjautkomst i ettatt somsom
inte hellerfinns i landet harinte officielltsigland befinner Den som

sjukvård eller andrafonn skola,service itill samhälletstillgång av
vidkommandeEU:sarbetarskyddslagstiftningen. Förskyddsnät, t.ex.
anställningnämligen dendimension,ytterligarefinns attäven aven

markna-på den inresnedvrida konkurrensenarbetskraft kanolaglig
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den. För motverka olaglig invandring och dess bieffekter har EU:satt
medlemsstater det angeläget med internationell samverkan.ansett vara

Fördragsrevisionen i Amsterdam 1997 innebär frågor illegalatt om
migration förs in under första pelaren. I artikel 73k.3b i det revidera-
de EG-fördraget rådet inom fem frånår det fördragsän-sägs att att
dringarna i kraft skall besluta åtgärderträtt rörande olagligom
invandring och olaglig bosättning, inbegripet återsändande olagligaav
invandrare. åtgärder beslutasDe får emellertid inte hindra någonsom
medlemsstat från på detta område bibehålla eller införa nationellaatt
bestämmelser, under förutsättning dessa förenliga med fördragetäratt
och internationella avtal. Intill dess den artikel 73k i EG-att nya
fördraget har i kraft samverkar EU-ländema inom denträtt nuvarande
tredje pelaren se avsnitt 2.2.1. De rekommendationer skildrassom
i det följande har inte bindande karaktär förordningar,samma som
direktiv och beslut har inom för EG-fördraget.ramen

En harmonisering medlemsstaternas åtgärder olaglig invand-motav
ring syftar till bättre kunna kontrollera invandringsströmmama ochatt
hindra utlänningar vistas olagligt i medlemsstatatt stannarsom en
kvar där. rekommendationI medlemsstaternat.ex. atten uppmanas
följa antal principer med syfte bättre kunna kontrolleraett att
situationen för de utlänningar befinner sig på deras territorier:som

finnsOm det tecken på utlänning enligt reglernationellaatt en som
underkastats identitetskontroll vistas olagligt i landet bör t.ex.en
"omständigheterna för hans vistelse granskas. Arbetsgivare som
önskar anställa utländska medborgare bör kontrollerauppmuntras att

den presumtive arbetstagaren har vistas och arbeta i landet.rättatt att
I rekommendation avseende kampen olagligmoten annan an-

ställning tredjelandsmedborgare vidare det måste ställassägs attav
krav på tredj elandsmedborgare önskar arbeta i medlemsstatatt som en

uppehâlls-innehar och arbetstillstånd enligt nationella regler. Vidare
anställning inte innehar nödvändiga tillståndär av personer som

förbjuden och bör leda till sanktioner straffrättslig och/ellerav
Ävenadministrativ den underlättar olagligsättart. annatsom

anställning bör föremål för sanktioner. börDessutom organiseradvara
handel med arbetskraft straffbeläggas.svart

frånBortsett strafflagstiftning i preventivt syfte bör aktiväven
kontroll olika slag för förhindra olaglig invandring.äga attav rum
Den inom tredjepelarsarnarbetet åtgärdenantagna ettgemensamma om

för flygplatstransitvisering syftar till detta. Enligt denna skallsystem
medborgare i vissa förtecknade ha sådan visering. Anledningenstater
till införande krav på visering för vissa medborgare,statersav som
befinner sig i transit på flygplats, flyget be-är utgöraatten anses en
tydande möjlighet till olaglig inresa i medlemsstaterna. händerDet
nämligen befinner isig transit förstör sina resedoku-att personer som

och därefter ansöker asyl eller uppehållstillstånd. Möjlig-ment om
heterna för immigrationsmyndighetemas personal pâ flygplatsen att
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ifrån då eller mindresådana kommer äravgöra merpersonervar
sådanstår det medlemsstaterna fritt krävaobefintliga. övrigtI att

Transitviseringslistanmedborgare i ytterligarevisering för stater.
afrikanska, länder. Enför närvarande nio, huvudsakligenomfattar

inom Schengen-utökad viseringslista föreligger ocksåliknande, något
inkorporerasEftersom Schengenregelverketsamarbetet. genom

viseringslistaAmsterdamfördraget kommer Schengens att vara
vidare avsnitt 6.3.4.för de medlemsstaterna seobligatorisk ovannya
kontroller utförs viduppmärksammats deI EU har även att som

iEU-land också kan användasombordstigning på flygplan till ett
Rådet hartredjelandsmedborgare.olaglig invandringkampen mot av

informationsupp-bistånds- ochdärför ståndpunkti omen gemensam
förbättraskontroller kanområdet före uttalat dessadrag i gränsen att
särskildatjänstemän medsyfte. Så kan skeför detta attgenom

lokalt för kontroller,området bistår demkunskaper på ansvararsom
flygbolags räkning.för lokala myndigheters eller förantingen det sker

informationockså till flygbolagens personalMedlemsstaterna bör ge
förmedlemsstaterna kräverdokument och viseringarhur de somom

handlingar.kontrollerar äktheten sådanainresa hurut samt avmanser
myndighetspersonal i medlemsstaternakunskaper hosmotsvarandeFör

Sherlocks.k. Sherlockprograrnrnet.inom utarbetats det ärhar EU ett
identitetshand-avseendeutbytes- och Samarbetsprogramutbildnings-,

teknik framställaförbättra kunskapersyftar tilllingar attatt omsom
inresedokument,identitetshandlingar, inbegripetkontrolleraoch samt

sådana handlingar.förfalskningartill effektivare insatser mot av
avvisa deminvandringåtgärd i kampen olagligvanlig ärEn attmot

ursprungslandet elleri landet antingen tillinte har rätt att stannasom
spelar förekomstenpasserade Härdet land från vilket detill gränsen.

det nordiskaåtertagandeavtal viktig roll. Inomeventuella enav
återtaganden i denreglering sådanasamarbetet finns t.ex. omen

har detpasskontrollöverenskommelsen. EUnordiska äransett att
med tredjelandåtertagandeavtalangeläget medlemsstaternas äratt

användsrådsrekommendationenlighet medrelativt likartade. I en
återtagandeavtalmall för bilateraladärför början 1995 närsedan enav

tredje land.sluter sådana avtal medman
EU-land skallvistas illegalt iHuvudprincipen denär ettatt som

skälandra vägandeinte humanitära ellerutvisas landet tungtomur
Schengensamarbetet uttrycksfäskall Italar för stanna.att personen

Schengenkonventionen där detartikel 23 idetta sägs att engenom
villkoreninte uppfyllertredjelandsmedborgareutlänning dvs. som

territoriumde avtalsslutandekortare vistelse på någonför parternasav
åter-Schengenområdet. Fördröjsmål skall länmai princip utan

gäller enligtåtföljsintesändande underåriga envuxenav ensomav
inom EU. Ensärskilda reglerjuni 1997 dockrådsresolution från

tillbaka tillfår skickasi medlemsstatunderårig inte får stanna ensom
honomtredje land berettursprungslandet eller är emottaattett som
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finnslandi dettavid ankomstendetförutsättningunderendast att
åter-omvårdnad. Omochmottagandeadekvatför ettettresurser

principimedlemsstaternavillkor bördessakan skesändande inte
territo-på deraskvarunderårigeför denmöjligtdet att stannagöra

skulledettaföreliggeråtersändandeförbudabsolutrium. Ett mot om
konventionenEuropakonventionen,Genêvekonventionen,strida mot

behandlingförnedrandeelleromänskligochtortyrmot grym,annan
barnkonvention.bestraffning eller FN:seller

uppehållerolagligttredjelandsmedborgareföredraDet är attatt som
återvända till sinafrivilligtförmåsEU-land kansig i att ursprungs-ett

åtgärderockså vidtagitSverige, harbl.a.Vissa medlemsstater,länder.
på detvidarebyggeråtervändande. Dettastödjaekonomisktför ettatt

fallflestaflyktingar. I deförgällertidigaresedansystem som
Från EU:sdessainvandrarelegalaalltsåomfattas även program.av

med deni linjeliggaåtgärder. Desådanasida uppmuntras anses
tillockså kunna bidraochtraditionenhumanitäraeuropeiska enanses
tredjefrånmedborgareantaletminskakunnalösning förvärdig att

informationUtbytemedlemsstaterna.olagligt ivistasland avsom
återvändande skertillangående biståndmedlemsstaternamellan genom

mellandessutomsamarbete skerSamråd ochgeneralsekretariat.rådets
utvisningavvisning ochverkställighetfrågaimedlemsstaterna avom
avvisadedet-påkallarsärskilda skälfalli detransitering avsamt -

medlemsstatstredjelandsmedborgare överutvisadeeller annan
inomskrivsdettadetkan närexempel nämnasterritorium. Som attett

kinesiskatillhänvändelsematerial förbehövligtsamlas inCIREA en
asylsökandeantalväxandedettill dettaAnledningen ärmyndigheter.

på medlemssta-tillståndkvarkinesiskt utanstannarsomursprungav
territorium.ternas

diskussionen/samstämmig-skildratsutförlighetmed vissharHär nu
grundeninvandring. IolagligfrågankringEU-kretseniheten om

med-påankommerdetfråga,emellertiddethandlar somom en
lagstiftningfinnsmedlemsstaterEU:sI allalemsstaterna avgöra.att

Häri bestämsutlänningsfrågorna.ochmedborgarskaps-reglerarsom
begräns-med deni landetvistasutlänning storaförrätten atten -

Kontrolleninnebär.unioneninomrörlighetenden frianing, avsom
nationellomständigheterunder allaefterlevnadregelverkets är en

EU-ländernasiolikheterochlikheterklar bildNågonangelägenhet. av
sådanknapptutredaren inte. Det ärkontrollbestämmelser har att en

gjortssammanfattningsjälva. Iinom EU-organenbild finns avsomen
s.k. inregälleroch1997i majmigrationsfrågoriarbetsgruppen som

från medlemsstaternaföljande. "Avutlänningskontroll sägs svaren
identitetfastställandekontroller förmedgerlagenframgår det avatt

detdärvidkrävsmedlemsstatersomligabosättning. attItilloch rätt
andramedan ibosättning,olagligförmodandefinnasskall ett om

förrnodande;sådanttillåtenkontroll ävenär ettmedlemsstater utan
straffbaranhållandemöjliga vidkontrollerdärutöver är enp.g.a.
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måste kunna styrkaVid identitetskontroller utlänningarhandling. att
medlemsstater skall utlänning alltidlagligt i landet. I vissade vistas en

andrauppehållsdokument, medan detta inte krävs imed sig sittbära
framgår med-på frågeforrnuläretmedlemsstater. Av attsvaren

regelverketdet befintliga nationellai allmänhetlemsstaterna attanser
tillräckligt."är

någon heltäckandefall EU-länderna intei allaKlart utövarär att
ofta förekomman-respektive land. Enligtvilka vistas ikontroll somav

mycket två miljoneruppgifter skulle såobestyrkta överde sommen
itill det. Uppgiften vinnerhavistas inom EUmänniskor rättutan att

gällandesamstärnrniga uppgiftertrovärdighet, görnär attvet attman
illegaltcirka 400 000 varavGrekland vistasenbart i personer

albaner.ärmerparten

Kandidatländema7.2

för folkvand-sönderfall fannsSovjetunionenssamband medI oroen
Någondäribland Sverige.Europa,från detta områdering mot norra

inträffade emellertid inte.sovjetmedborgaref.d.sådan migration av
Sovjetväldetingick iRyssland och övrigaanvändsDäremot stater som

tredjelandsmedborgaresmugglingför organiseradtransitleder avsom
in i EU.

kändamöjligt på basiskandidatländerna det integällerNär det är av
länder.illegalt i dessavistasfastslå hur mångafakta att sompersoner

människor tillsöker sigstatisk. Alltjämtinte hellerSituationen är
ellersig vidare in i EUframför allt i avsikt sökakandidatländerna, att

förbliockså i avsikti ökande gradNordamerika,kanske till attmen
förbättras. Dedessas ekonomitakt medkandidatländerna, ii att

antaletvarierar. Såstår till budsuppgifter t.ex. personer,angessom
uppgift eller 500officiellPolen, 100 000illegalt ivistas varasom

transitländerrollKandidatländernasinofficiell uppgift.000 som
få bättrepåtycksvarierar också. några vägI attstater man vara

spelarandra alltjämtsituationen, under detkontroll över att en
och Slovakien.Bulgarien, Litauentransitländerbetydande roll som

frånsynnerhetfrån flera håll, ikommerillegala invandrarnaDe men
inslagSydvästasien. relativtoch Ett ärAfrika Sydost- nyttöstra samt

kinesisktmedantalet migranter ursprung.
åtgärder förmed framkandidatländer arbetarSamtliga attatt ta

territorier. Itransiteringstrañken derasbekämpa den illegala genom
enskilda medlemsstater,EU och ävendetta arbete får de, förutom av

for MigrationInternational Centreochhjälp Europarådet, IOMav
ingått samarbets-harICMPD. UngernPolicy Development ettt.ex.

vistasåtersändandefrivilligtmedavtal IOM sompersoneravom
återflyttningsbidrag.dessamöjligheterlandet ocholagligt i att ge
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naturligtvis effektivEn åtgärd primär betydelse etableraär attav en
gränskontroll. har behandlats i avsnitt Stöd till kandidatlän-Detta 4.

särskilt viktigt. gränsbevakningenderna här Men ärär även om
tillfredsställande medveten den kan kringgåsbör attman vara om

användning falska inresedokument. Enhetliga viserings- ochgenom av
uppehållstillständshandlingar svåra förfalskaär är sättatt ett attsom
komma till med detta problem. Arbete med fram sådanarätta äratt ta
också på gång i gäller också utbilda kontrollpersonalen iEU. Det att

upptäcka förfalskningar jfr Sherlockprogrammet, avsnitt 7.1.att
särskild roll spelar också den s.k. Budapestprocessen. DennaEn

pan-europeiskt forum för gränskontrollfrågor och bekämpan-utgör ett
olaglig invandring, där såväl medlemsstater och kandidat-de EU:sav

länder internationella organisationerländerna antal andra ochettsom
kriminaliseringArbete pågår bl.a. med internationelldeltar. aven

projektimplementering återtagandeavtal ochmänniskosmuggling, av
tekniskt bistånd till de central- ochavseende finansiellt och österuro-

särskiltdet gäller hjälpinsatser börpeiska länderna. När EU:s nämnas
för rättsliga och inrikes frågor i vilkethorisontellaPHARE:s program

form utbildning sådan personal arbetarbl.a. ingår bistånd i av av som
med gränskontroller.

införa modernKandidatländerna har nått olika långt i att en
fastställa hurutlänningslagstiftning. Utredaren har inte kunnat

Även lagstiftning finnsi de fall modernverkligheten ut. enser
implementeringen bristfällig.förefaller vara

Återtagandeavtal till medviktig åtgärd för komma rättaär atten
önskvärt fungerandeillegal inresa och vistelse i land. Det ärett att

ellersådana länder kanavtal finns med ursprungs-som anses som
och Rumänientransitländer. Bland kandidatländerna har Polen

flest antal Polen har slutitåtertagandeavtal med EU-stater. ettt.ex.
också brister.med Schengenländerna. Det finnsåtertagandeavtal

Turkiet och ingen deinte något återtagandeavtal medBulgarien har av
avtal med Ryssland,lyckats få till stånd sådantbaltiska har ettstaterna

för några exempel.närmaatt
återtagandeavtal harfungerande gränskontroller ochvälFörutom

sigpolismyndigheter visatsamarbete med destinationslandetsäven
emellansammanhang. Förtroendet myndigheternavärde i dettavara av

exempel på framgångsrikthar därvid betydelse. Som ettstor sam-
smugglingen tredjelands-den organiseradearbete kan nämnas att av

till de nordiska länderna, förekommedborgare Lettland somgenom
denkunde efter insatser från bl.a.i början 1990-talet, stoppasav

medfört, enligt CIREA:ssvenska polisen. harDetta rapportör, att
migration Lettland inte harnågon organiserad illegal noteratsgenom

sedan 1995.
i ochillegala migrationen inSammanfattningsvis kan densägas att

inför kommandeanledning till EU:skandidatländerna är oroengenom
organiseradi regisärskilt migrationen skerutvidgning, avom



Olaglig invandring 95SOU 1997:159

brottslighet. frågan måste i sitt perspektiv. iMen Somrätta sagtsses
föregående avsnitt de nuvarande EU-länderna för olagligär utsatta
invandring från flera håll, vilket har lett till mycket antalatt ett stort

vistas i dessa laglig till det. Frågan har därmedrättutanpersoner en
fråganalleuropeisk dimension. Den centrala blir lagstiftning ochom

kandidatländerna kan utvecklasförvaltning i därhän statsmakten iatt
medhjälparedessa länder kan i arbetet lösa i grundenatt ettses som

problem. föreuropeiskt Utsikterna detta skall bligemensamt att
allteftersommöjligt ljusnar kandidatländemas anpassning till EU:s

regelverk fortskrider och rättsstatsprincipen vinner Menterräng.
kandidatländerna behöver allt det stöd de kan få och dessEUav
medlemsstater i denna Mycket viktigt också Rysslandär attprocess.
och övriga östeuropeiska länder inte lämnas utanför seprocessen
avsnitt 2.1.

Sverige7.3

likhet med övriga EU-länder upprätthåller Sverige generellI en
uppehåller sigutlärmingskontroll. Alla utlänningar in i ochsom reser

föreskrivs, tillstånd till detta. Undantagi landet skall, inte haannatom
internationella åtaganden, främst den nordiskahar tillkommit genom

från år 1954 passfrihet för nordiskaöverenskommelsen m.m.om
anslutning till Schengen-medborgare, medlemskapet i EU, avtalet om

avtal viseringsfrihet jfr avsnitt 6.3.3. Densamarbetet olikasamt om
utlänningskontrollen infördes i Sverige under åren 1917generella -

för första världskrigets första år rådde dessförin-1920. Med undantag
vistasår full frihet för utlänningar in i ochalltsedan 1860 att resanan

i vårt land.
för nordiskafrihet kan egentligen gälla också i dagDenna sägas

vid ellermedborgare, eftersom de varken behöver inresapass
Övrigaarbetstillstånd för vistas i Sverige.uppehållstillstånd och att

utländska medborgare kan delas in i två kategorier. Den kategorinena
i icke-medborgare i de övriga EES-staterna, dvs. medborgareär

deras anhöriga.nordiska EU-länder och i Liechtenstein, Densamt
tredjelandsmed-kategorin övriga utländska medborgareandra är

borgare.
respektiveicke-nordiska kan avvisasMedborgare i EES-stater

försörja sig här landetutvisas bl.a. det kan de inte kan iantas attom
löpt eller återkallats. medborgareoch uppehållstillståndet Förutom

Sverige gäller dessutom, såsom EG-söker arbete ii EES-stater som
Antonissen-målet och iklargjort bl.a. i domen idomstolen senastnu

såmål de inte får utvisas längeBelgien C-344/95,dom attmoten
verkligfortfarande söker arbete och harde kan visa deatt ensom

i dvs.anställning. Samtliga medborgare EES-staterna,möjlighet att
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vissa förutsättningar utvisasde nordiska länderna, kan underäven om
brottslighet. Fråga utvisning grundde dömts för allvarlig om av

domstol handlägger brottmålet.beslutas alltid denbrott av som
medborgareavvisning och utvisning i EES-staterReglerna avom

kandidatländernas medborgare den dag de bliromfattakommer att
medlemmar i EU.

saknarkan avvisas från Sverige bl.a. deTredjelandsmedborgare om
tillstånd för här,andra behövliga vistasinresevisering eller attpass,

de inte kan försörja sigdet kande nekats asyl samt antas attomom
uppehålls-landet. Efter det beviljatbegå brott ieller kommer attatt

kan de utvisas Sverige. kaneller âterkallats Detillstånd löpt ut ur
till utvisning grund brott.också utvisas de dömts avom

här iin i och uppehålla sigKontroll utlänningars rätt att resaav
videller inne i landetkan antingen vidlandet gränsenutövas senareen

utlänningskontroll.sistnämnda slag benämns inretidpunkt. Kontroll av
utlänningsför-utlänningslagen och iåterfinns iBestämmelserna

förföreskrifter den 16 januari 1986Rikspolisstyrelsensordningen. av
uttrycker väl vadutlänningskontrollenbefattning med den inrepolisens

skall i första handutlärmingskontrollenhela går på: Den inredet ut
beträffande vilka det föreliggerefterspana utlänningarinriktas att

utvisning. skall eftersträvasavvisning eller Dessutombeslut attom
haarbetar i Sverigeutlänning inte vistas ellerövervaka utan attatt en

erforderligt tillstånd."ochpass
utlänningskontrollen harframtida utformningen den inreDen av

kontroll i utlännings-verkställighet ochUtredningenutretts omav
kontroll i utlänningsärendenVerkställighet ochärenden i betänkandet

gällandeockså för denbetänkandet redogörs§9E997:128. I det
svenska följer nedanområdet. synpunkterordningen De ärsom

särskilt lyfta fram ifunnit värdautredaren harsådana ettattsom
utvidgningsperspektiv.

mycketnaturligtvisutlänningskontrollen har närainreDen ett
effektiv,denpersonkontrollen vid Omsamband med ärgräns. senare

utlänningskontrollen.underlättas den inre
ochmedlemmarframtidsscenario, utvidgats meddär EUI ett nya
detSchengen elleroperativa medlemmardär dessa har blivit av

svenskafaller denSchengenreglernaregelverk efterträttsom
Samtidigtdessa länder.vid den inrepersonkontrollen bort gränsen mot

tillkomstengränskontrollen skärpts t.ex.har den ut-yttre avgenom
för olaglighur riskenomöjligtresekontroll. Det ärär storatt ange

via de med-från ellertredjelandsmedborgareinvandring nyaav
gäller både denRisken finns.detta läge. Detlemsstaterna i yttre

Östersjön, avsnitt 4.3småbåtstrañkökadvidt.ex. övergränsen se
avsnitt 5.2 harpersonkontroll. Ioch inre, kanden utanpasserassom

tilldirektivenbehandlats. Ibevakning den inrefrågan gränsenavom
det föreligger1997:06utredningen dir.den nämnda sägs att ennyss

ländermellan dekontrollen vidlättnader irisk gränsernauppenbar att
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Schengensamarbetet utnyttjas för olaglig invandring.deltar isom
utredare har ingen åsikt. Risken sannolikt iDenne är störreannan

till nuvarandeförhållande till kandidatländerna i förhållande deän
Slutsatsen förstärkt utlärmingskontrollSchengenstaterna. inre ärär att

naturlig kompensatorisk åtgärd.en
Eftersom EG-fördraget i artikel skapar presumtion för8a.1 atten

fri rörlighet i unionenmedborgare i EU-länderna har till serätt
grund-inte tredjelandsmedborgareavsnitt 5.1, sammamen ger

förmânsställning, med förbättrad inreläggande kan räkna attman en
sistnämndaSverige främst skall sikte denutlänningskontroll i ta

kategorin.
uppvisarnuvarande inre utlänningskontrollen i vårt landDen svag-

skall kontrolleras enligtheter. första kategorinDen personer som
Rikspolisstyrelsens förut citerade föreskrifter sådanautgörs av

skallutlänningar beträffande vilka det föreligger beslut deattom av-
uppgift finns för närvarandeeller utvisas. Enligt Rikspolisstyrelsenav

efterlysta därför de olika skäl5 000 i landet, är attpersoner som avca
sig här.saknar uppehållarätt att
utlänningar, i Sverige haDen andra kategorin vistasär attutansom

tillstånd, identifierats.och erforderligt har Hurmen sompass
inte riktigt. indikation på både denmånga dessa väl Enär, vet man

svaghet fås uppgiften ungefäroch inre kontrollens attyttre genom
asylsökande i Sverige under år har lämnattvåtredjedelar allaav senare

alltså inte i desina uppgifter inne i landet, vid degränsen, trots att
från länder viseringspliktallra flesta fall kommer vilkamot upp-

befunnit tillrätthålls. har också sig i landet tid sigDe utan atten ge
ochkänna för Invandrarverket polisen har upptäckt dem.utan att

Schengenregelverket tillförsGenom svenska kontrollmyndigheter
några kontrollinstrument. Utresekontrollen, Sverige skallnya som

vårt Schengen, tidigareinföra följd medlemskap i harsom en av
för trafiken,resurskrävande och sannolikt betungandeDennärrmts. är

ha betydande stöd för den inre utlännings-bör värdeettmen som
vilka det fattats beslutkontrollen, nämligen det gällernär personer om

skall avvisas eller Sverige. Härtill kommerde utvisas frånatt en
anmäla behörigskyldighet för tredjelandsmedborgare sig hosatt

myndighet i det Schengenland där inresan sker och s.k. hotellkontroll.
för tredjelandsmedborgareAnmälningsplikten gäller även ärsom

till Schengenlandbosatta i Schengenland och ettett annatsom reser
Schengenkonventionen. information utredarenartikel 22 i Den som

regeln anmälningsplikt tillämpas pekar olikaerhållit hurom om
uppgiftslänmare artikel 22 inte praktiskthåll. Enligt vissa anses vara

genomförbar. kontroll tredj elandsmedborgare anmäler sigNågon attav
finns skyltarförekommer inte i Tyskland. I andra Schengenstatert.ex.

flygplatser depå järnvägsstationer, i hamnar och upplysersom
genomförsanmälningsplikten. Exakt hur kontrollen ideinresande om

denna har utredaren inte förmåtteffektivitetenoch attavsenare
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kartlägga. Med tanke på Sveriges geografiska förhållanden kan det
emellertid förmodas det bör lättare fullgöra sådanatt attvara en
anmälningsplikt vid inresa hit via hamn eller flygplats, tillän etten
land med långa inre landgränser.

skyldighet utländskaNär det gäller hotellkontrollen, dvs. fören
fylla identitethotellgäster i registreringskort och styrka sinatt genom

identitetshandling, omfattar med-visa giltig denna ävenatt upp en
borgare i andra Schengenstater och RegistreringskortenEU-stater.
skall bevaras och kunna överlämnas till myndigheterna vid behov, ex-
empelvis vid brottsutredningar och för spårning efterlysta ellerav
försvunna eller för vidtagande skyddsåtgärder vid hotpersoner av

Schengenkonventionen. heller beträffande hotellkon-artikel 45 i Inte
utredaren kunnat få klart besked vilket värdetrollen har ett enom

Sverige tidigare haftsådan har i praktiken. Det kan anmärkas att ett
avskaffadessådant anmälningssystem, detta 1989.attmen

fall framför allt polisen,kontrollmyndighetema, i dettaI övrigt är
utlännings-inom för nuvarande svenskhänvisade till arbetaatt ramen

fått uppfattningenUtredaren har under arbetets gång denlagstiftning.
lagstiftning inte fullt utnyttjas. Ettde möjligheter dennaatt som ger

enligt utlänningsför-den underrättelseplikt,tydligt exempel är som
arbetsförmed-skattemyndigheter folkbokföring,ordningen vilar

utlänning första gångenoch skolstyrelser,ling, socialnänmder när en
underrättelseskyldighettjänster i anspråk. Dennadessa instanserstar

exempelså det Ettfullgörs uppenbarligen inte avsett. annatvarsom
aktivtbedrivs inteuppsökande verksamhet. Dennapolisensär egen

satsning på inreprioritering knappa Enberoende på resurser.av
kontroller, arbetstill-samband med andrautlänningskontroll i t.ex. av

säkertexempelvis Frankrike och skulleländerstånd, sker i andra
harde begränsade insatsereffektiv. Redanockså hos somoss vara

Stockholmspolisen, har visat detta.genomföras, bl.a.kunnat av
effektivfram behovetvill utredaren lyftaSammanfattningsvis av en

utvidgaskonsekvenserna EUutlänningskontrollinre attavsom en av
sådan effektiv kontrollkandidatländerna.omfatta Förtill attatt en

myndig-ansvarigaupprätthållas måste deinfrias ochskall kunna
sådantbehövs. Ettpolisen, defrämstheterna, resurser somges

också konsekvens.blir därmedresurstillskott en
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gränsöverskridande8 Bekämpande av

kriminalitet

Inledningl

brottslig-gränsöverskridande och organiseradeUtvecklingen denav
utsträckning spegelbild den internatio-heten kan i stor ses som en av

fortgående intemationaliseringen världennella utvecklingen. Den av
länderkommunikationsomrâdet har lett till ökad rörlighetbl.a. pâ

infonnationsflöden olikabåde i fråga ochemellan transporter avom
förvärld det möjligtslag. En öppnare gör personer, varor,som

nationsgränserkapital relativt fritt sigtjänster och ärröra överatt
syften.kan utnyttjas för brottsligagivetvis positiv, ävenmen

datateknikens och elektronikens områden harUtvecklingen på t.ex.
betalningsströmmar ochanvändning elektroniskamedfört ökad av

gränsöverskridanderisk för dessa kan användasdärmed att aven
för illegala ekonomiska transaktionerbrottsliga organisationer som

sådana fall inte har kunnat konstate-penningtvätt även ännut.ex. om
informationsspridninganvändas förIT-tekniken kanras. även annan

och då inte enbart ekonomiska sådana.syfte begå brotti att
Öppnare kommunikationsmedel det enklareoch snabba görgränser

till och andra ländersmuggla såväl änatt personer som varor genom
stängda. Migrationstrycket från fattigare länder hargränserna ärom

människosmuggling till lukrativ verksamhet på sina hållgjort en som
lönsamhet narkotikahandeln, medbedöms ha som mensamma

Sådan verksamhet ocksåbetydligt mindre risker för huvudmännen. är
vinstsyfte, undantag finns.oftast organiserad och sker i även om

bl.a. det lättast placeraSmugglingsledernas bestämsläge är attav var
Östern har varitländer i exempelvisklienterna. Omvägar Fjärranöver

från Mellanöstern till Västeuropa.vanliga för smuggling personerav
korruption myndigheternaBristande kompetens utbredd hosoch samt

förklaringar till blirrelativt billiga kan att stater tran-transporter vara
land skärper kon-sitländer vid människosmuggling Närväst. ettmot

också transitleden tilltrollen migrationstrafiken flyttasöver ett annat
grogrund förinvandringen kanland. olagligaDen även eta-vara en

eftersombrottslighet i det hemlandet, deblerande organiserad nyaav
beroendeställning till människosmugg-insmugglade kan hamna i en

på kreditfallet insmugglingen skett ellerlarna. Så inte minst närär
lämnarinsmugglade fått falsk identitetinneburit den vägenatt somen

illegala invandringen harorganiseradeför utpressning. Denöppen
triader utnyttjandeför kinesiskagjort det möjligt attt.ex. genom av

etablera sig i andra länder,beroendeställninginsmuggladesde
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i viss mån ioch Australien,huvudsakligen Nordamerika ävenmen
ocksåinvandring förekommerorganiserad olagligEuropa. Utöver

människorgränsöverskridande handel medinternationellt somen
arbetskraft. Sådanmed illegalförse bl.a. sexindustrinsyftar till att

underi Sydostasien,i utsträckninghandel förekommer stor men
tillfrånmed kvinnor Europahandelnår har östrat.ex. ungasenare

också ökat.västeuropeiska sexindustrinden
ochinfrastrukturmed bristandeSönderfallande sarnhällsystem

deutnyttjas ocksåbeivra brottmöjligheterdärigenom sämre att av
f.d.förutsättningarna i detändradeorganisationerna.brottsliga De

inneburitexempelvisinternationella planethar detSovjetväldet nya
transitleder för deochproduktionsländermarknader, nyanya

verksamhetsområden. Produktionorganisationernasbrottsliga av
kandidatländerna.också etablerats iharsyntetiska droger t.ex.

Sverigebl.a.transiterasstulna bilar från VästeuropaTrafiken överav
till marknader ioch Finland öst.

narkotikahandel,associeras oftast med ävenPenningtvätt men
människosmugg-brottslighet,ekonomiskverksamhetsområden som

ochhögbeskattadesmugglingprostitution,ling, vapenvarorav
Påmedför behov tvättaresulterar i inkomster attstora pengar.avsom
deinvesteringsklimatstabilitet och ärpolitiskgrund gynnsamtettav

tvättadevill investerademattraktiva förvästeuropeiska staterna som
f.d.frånpenningtvättströmmarnaåren hardeUnder senarepengar.

lagstift-Brist påockså ökat.och EuropaSovjetunionen västerutöstra
offentligabankväsendet och hoskorruption inomutbreddning och

östblocket självafornainom det ärmyndigheter gör även att staterna
penningtvättare.marknader förattraktiva

begreppetdefinitionaccepteradsammanhangi allaNågon av
brottsligdockhandlarbrottslighet finns inte. Detorganiserad om grov

fleraekonomiskt vinstsyfteibedrivsverksamhet personer somavsom
organisation.långvarig Inomochnågorlunda stabiliinordnadeär en
omtvistad, arbets-emellertid änanvändsEU omgemensam,en

brottslig-organiseradårlig lägesrapportstöd fördefinition till omen
kriminellellerbrottslig gärningförmåste,dennahet. Enligt att en

minstbrottslighet,organiseradklassaskunnaskall sex avsomgrupp
måsteföreligga,kriteriernanedanståendede tre nummervaravarav

och5 11.
mellan flerSamarbetepeopleof thanCollaboration1. twomore

personer;tvåän
med sinaochappointed tasks VarwithEach2. egnaenown

arbetsuppgifter;tilldelade
Över ellerlängreof timeindefinite periodprolongedFor enora

tidsperiod;obestämd
användandetUndercontrolof disciplineformUsing4. avorsome

kontroll;disciplin ellerformnågon av
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offencesserious criminalCommission ofSuspected of the
brottslighet;allvarligför utförandeMisstänkt av

internationellpålevel BedrivsinternationalOperating enon an
nivå;

Använderfor intimidationsuitableotherviolenceUsing meansor
lämpliga för hot;medeleller andravåld ärsig somav

Använder sigbusinesslikecommercialUsing structures avor
strukturer;företagsliknandeellerkommersiella

penningtvätt;sig ilaundering EngagerarinEngaged money
administration,media, publicthepolitics,influenceExerting10. on

politik,inflytandeUtövar övertheauthoritiesjudicial economyor
ekonomi;rättsväsende ellerförvaltning,offentligmassmedia,

påGrundadpowerprofit and/orpursuit oftheDetennined byll.
och/eller makt.vinningekonomiskeftersträvan

formavanceradei sinverksamhet kanbrottsligOrganiserad mest
ståden kanhierarkiskt styrdorganiserad ochlivskraftigtså attvara

ordningendemokratiskastabila ochlegala,hota denochutanför t.o.m.
maffiaorganisationerna.brottssyndikatExempel sådana äri stat.en

inriktade på enbartsällanorganisationerBrottsliga är typ aven
olagligaolika slagoftast med flerasysslarverksamhet utan av

handelochnarkotikahandel, smugglingexempelvissåsomaktiviteter
handel medillegalstulna fordon,handel medillegalmänniskor,med

varusmugglingvarumärken,piratkopieringoch djur,växter avav
brottslighetekonomiskoch dieseloljor,tobak, datorer samtalkohol,

ofta ianvändsrepressaliervåld eller andraHotpenningtvätt. om
beskyddarverksamhetS.k.verksamheten.brottsligamed densamband

brottslighet.organiseradmedsällandärför inteförknippas
flödennätverk ochkriminelladvs.Gränsöverskridandekriminalitet,

ökandeblivitsåledesharnationsgränser,sträcker sig ettöversom
förEuropeiska unionenimedlemsstaternainte bara för utanproblem

bekämpningen dennahelhet. Förvärldssamfundet typatt avavsom
samarbete pådärförframgångsrik krävsskall kunnabrottslighet vara

gränsöverskri-ochorganiseradedeninternationell nivå. Kampen mot
enskildainte barauppmärksammatsocksåharbrottslighetendande av

fora.internationellaolikaistater utan
denkampenoch FN harOECDEuroparådet,EU, motInom orga-

årunderomfattande arbeteföranlettbrottslighetenniserade ett senare
ochkorruptionnarkotikahandel,människohandel,i frågabl.a. pen-om

Europarådet harochPHARE-progrannnet, t.ex.EU,ningtvätt. genom
tillsyftarOctopusprojektets.k.det attutvecklattillsammans som

i de fornabrottslighetorganiserad öststaterna.ochkorruptionbekämpa
tillrekommendationtillförslagutarbetatocksåEuroparådet har ett

ochhotminskahindra ellerföråtgärdermedlemsstaterdess attom
rättegångarvidvittnenskydd förbl.a.vittnen,påtryckningar sommot

FNbrottslighet. Inomorganiseradsamband medharbrott somavser
ochorganiseradkonventionerfleraellerfrågan motär enom
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Ärgränsöverskridande brottslighet aktuell sedan år tillbaka.ett par
skapades1991 FN:s internationella narkotikakontrollprogramäven

UNDCP bl.a. har till uppgift stöd och råd till vidatt statersom ge
genomförandet åtgärderna enligt FN narkotikakonventionertreav :s

års allmänna1961 narkotikakonvention med 1972 års tilläggsproto-
koll, 1971 års konvention psykotropa och 1988 ârsämnenom
narkotikabrottskonvention.

8.2 Organiserad brottslighet

8.2.1 EU

Bekämpningen den gränsöverskridande organiserade brottslighetenav
förstinte och främst fråga aktualiseras därförär atten som personers

införsfria rörlighet i EU. Det lika litet fråga väcks till livär en som
antal central- och östeuropeiska söker medlemskap iatt ett staterav

unionen. gränsöverskridande brottslighetenDen redan faktum iår ett
och i operationsfält för världsvida för-Europa EU. Europa är ett

förbrytarsyndikat och syd- och östeuropeiska organiseradeväst-,
kriminella Samarbetet för komma till med detta harrättaattgrupper.
äldre både Uniorgsfördraget och Schengenöverenskommelsen.rötter än

Schengensamarbetet utredarensI enligt mening, samarbetetses, om
brottsbekämpningen flera kompensatoriskas.k. åtgärdersom en av

personkontrollenmåste till för minska riskerna vid inreatt attsom av
försvinner. i Unionsfördraget, sådant det efterMengräns utser

fördragsrevisionen i Amsterdam år 1997, har det brottsbekämpande
fåttsamarbetet självständig ställning. Det led i arbetet medär etten

till område med frihet, säkerhet och rättvisa".EU Integöraatt ett
heller Europol kan kompensatoriskåtgärd. kan dockManses som en
påstå problemet med den gränsöverskridande brottsligheten skärpsatt

personkontrollen vid inre avvecklas ochgränsatt attgenom genom
medlemsstater ansluts.nya

Efter fördragsrevisionen i Amsterdam omfattar den tredje pelaren
polissamarbete och straffrättsligt samarbete. artikel stadgasI K.1 att
unionens mål skall medborgarna säkerhetsnivå inomhögattvara ge en

område med frihet, säkerhet och rättvisa det utformasett attgenom
medlemsstaterna för polissamarbeteinsatser bland bl.a.gemensamma

och straffrättsligt samarbete. Målet skall uppnås förebyggandegenom
och bekämpning brottslighet, sig den organiserad eller ej,ärav vare
särskilt terrorism, människohandel och brott barn, olagligmot
narkotikahandel och olaglig vapenhandel, korruption och bedrägeri.

skall ske samarbete dels mellan polismyndig-Detta närmareettgenom
heter, tullmyndigheter behöriga myndigheter i medlemssta-och andra
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myndig-mellan rättsligaEuropol, delsochbåde direktterna, genom
myndigheter.andra behörigaheter och

inomSchengenregelverketfördragsrevisionen integrerasGenom
bestämmelserinnehåller ocksåSchengenkonventionenEU:s omramar.

och samarbeteavsnitt 9samarbeterättsligt sepolissamarbete, om
39i artiklarnareglerasPolissamarbetet,narkotikabekämpning. som --

förebyggainriktat påochgränsområdetframför allt är47, attavser
operativinformationsutbytesåvälutreda brottoch somgenom

operativapolismyndigheter. Denmellan Schengenstaternassamverkan
förut-vissaövervakning och, underfortsattomfattar bl.a.samverkan

förmisstänktaförföljande ärsättningar, över gränsen sompersonerav
brottslig-gränsöverskridandedäribland sådanbrottslighet,allvarligare

narkotikahandel.olagligmänniskohandel ochhet som
informationssystem,datoriseratSchengensamarbetet finnsInom ett

bl.a. efterlystauppgifterSIS medinformationssystemSchengen om
fler uppgifterJuoönskadeefterlysta ellerföremål och sompersoner.

Dettaför datasystemet.kapacitet krävsförs i SIS destoin större
operativai detantalet medlemmarutökninginnebär att sam-aven

datakapacitet.bristandepå grundfördröjaskommaarbetet kan att av
informationmed hjälpsyfteInformationssystemets är att somav

med-säkerhetallmänordning ochbevaraöverförs via systemet
Schengenkonventionenstillämpaterritoriumlemmarnas attsamt

nationellbestårSISförfri rörlighetbestämmelser enavpersoner.om
ibelägenstödfunktiontekniskmedlemsland ochför varjeenhet en

förutsättersamarbeteoperativai SchengensMedverkanStrasbourg.
ideltarVarjebyggsnationell enhetsådanbl.a. stat somatt upp.en

Supple-Sirenekontors.k.dessutom hamåsteSchengensamarbetet ett
för utbyteNational EntryRequested theInformation at avmentary

förbindelselänkSirenekontorenupplysningar. utgörkompletterande en
utanförfallerskallde upplysningarvilka ramensompasseragenom

och stöd-SIS-enhetennationellakommunikation mellan denför
polismyndig-förnödvändigafunktionen i Strasbourg, ärmen som

upplysningarSådanaSIS. ärgäller frågordet rörheterna när som
sådanUtbytetefterlystasignalementexempelvis avpersoner.

Sirenekon-elektronisktelefax ellertelefon,information sker via post.
nationella SIS-uppgifter till detnödvändigaför också övertoret

i Strasbourg.till enhetenvidarebefordranförregistret
nationella SIS-samtligatilli spridsförs in SISUppgifter som

sökninganvändas förendastdataregistren kannationellaregister. De
vissaanvändas förfår barauppgifterterritorium. Mottagnapå partens

förspersonuppgifterför deskyddsnivå krävsändamål och viss som
Europarå-enligtskyddsnivånskydd skalli Detta motsvarasystemet.

minister-Europarådetstillhänsynochdataskyddskonventiondets ta
avseende regle-från år 198787rekommendation R 15kommittés

polisiära sektorn.personuppgifter inom denutnyttjanderingen avav
andragränskontroller,förbehörighetharmyndigheterEndast som
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undersökningar inom landet verkställs polis- och tullmyndig-som av
tillheter samordning sådana undersökningar har tillgångsamt av

uppgifterna i SIS. skall vissa myndigheter handläggerDärutöver som
uppehållstillstånd utlänningsärenden haärenden visering och samtom

påtillgång till uppgifter utlänningar är upptagnaavser somsom
Vilkaartikel 96 i Schengenkonventionen. dessaspärrlista enligt

lagstiftning.myndigheter skall regleras i varje nationella Detär stats
del Invandrarverket.kan för svensk exempelvis vara

för i EUFördragsändringen ändrar inte grunden samarbetet
polisiära frågor. Grunden ochbrottsbekämpningavseende ärvar

blivit tydligaremellanstatligt samarbete. Detta har ännu attgenom
och straffrättsligt samarbetefrågorna polissamarbete ensammaom

tredje samtidigt samarbetetkvar i pelaren, rörstannar somsom
förs till den första. I tredje pelarenfria rörlighet överm.m.personers

roller blekare. Med undantagkommissionens och EG-domstolensär
institutioner intenedan har någraför Europol se upp-gemensamma

rättats.
1991 föreslogVid Europeiska rådets i Luxemburgmöte sommaren

europeisk polisbyrå Europol. SomTyskland etablerandet ettav en
Europolssådan upprättades under år 1993 ENEförsta steg mot en

fungerarmed placering i ENEnarkotikaenhet Haag. som en
narkotikabekämpningsenheternaför de nationellaparaplyorganisation

berörs,minst två medlemsstatertill uppgift såoch har att, snart
narkotikatrafik, olagliginformation illegalutväxla och analysera om

material, handel med stulnaradioaktiva nukleäramed ochhandel
kriminellamänniskohandel ochorganiserad olaglig invandring,fordon,

sådanförknippad medpenningtvättorganisationer ärsamt somom
mellan med-underrättelseruppgifter ochverksamhet. Utbytet av

sambandsman.lemsstaterna sker genom
polisbyrån,europeiskaupprättande denkonventionEn om av

i julimedlemsstaterundertecknades EUzsEuropolkonventionen, av
Europols funktionkraft i början 1998.beräknas träda i1995. Den av

medför medlemsstaterkriminalunderrättelseorgan EU:sär ettatt vara
och analys medlemsstaternainsamling, utbyteuppgift underlättaatt

nationellauppbyggt kring bådeinom Europolemellan. Samarbetet är
kontaktpunktnationell enhetbeståndsdelar. Enoch internationella

ochmellan Europolförbindelselänkenskall den endasom vara
artikel 4. Enhetensfinnas i varje medlemsstatskallmedlemsstaterna

uppgifter,Europol med sådanahuvudsakligen förseuppgift är att
tillskall överlämnasnationella polisregister,exempelvis från som

från Europol ochuppgifterdataregisterEuropols olika samt att ta emot
nationella myndigheterdem till behörigavidarebefordra t.ex.som

sambandsmanockså sända minstmedlemsstat skallpolisen. Varje en
Sambandsmännen,i artikel 5.till Europols huvudkontor Haag som

praktisktuppgifthar tillnationella enheterna,de attrepresenterar
Europol ochmellanoch underrättelseutbytetgenomföra informations-
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Europols tjänstemän ide nationella enheterna samverka medsamt att
bl.a. analysarbete.

centrala beståndsdelen i kommer dessDen Europol att vara
databaserade informationssystem. skall först och främst beståDetta av

informationsregister med uppgifter dömdaärett personer somom
behörighet.eller misstänkta för brott ligger inom Europols Omsom

styrelse,uppstår kan också, efter särskilt beslut Europolsbehov ett av
skall genomförass.k. analysregister få Varje analysupprättas. ettsom
dataregister gäller prin-projekt. uppgifter i Europolssärskilt För

årsdataskyddskonvention och 1987 Europa-ciperna i Europarådets
personuppgifter inomanvändningenrådsrekommendation om av

motsvarande integritetsskyddsniväpolissektorn. innebär minstDetta att
innan det kan ske något utbytemåste föreligga hos medlemsstaterna

personuppgifter mellan dem och Europol.av
effektiviteten och samarbetetmålsättning förbättraEuropols är att

gäller förebygga ochnationella myndigheterna dethos de när att
kriminalitet allvarligt slag,organiserad internationellbekämpa t.ex.av
anspråk förutsättningnarkotikahandel. Europol kan i under atttas om-

tvåorganiserad brottslig struktur påverkarständigheterna visar att en
omfattning, svårighets-flera medlemsstater och brottslighetenseller

medkonsekvenser det nödvändigtgrad och gör ett gemensamt
informationsutbyte rörandebehörighet omfattarhandlande. Europols

nukleära ochnarkotikahandel, människohandel, olaglig handel med
och brottslighethandel med stulna fordonradioaktiva ärämnen, som

immigrationsnätverk inom två år efterförknippad med illegala samt
ocksåkraft terrorism. Europol kandet konventionen iträtt ävenatt

hörpenningtvätt och vissa andra brottanvändas i kampen mot som
behörighetsområde.brottslighet ingår i Europolsihop med sådan som

Rådet skallEuropolsamarbetet särskilt.artikel K.2I den nämnsnya
Europol.medlemsstaterna Inomfrämja samarbete mellanett genom

rådeti kraft skallfrån det fördragsändringarnafem år trättatt
stödjaEuropol underlätta ochmöjligt fördessutom detgöra att

genomförandefrämja samordning ochförberedelse samt avav
myndig-behörigautredningsinsatser från medlemsstaternassärskilda

åtgärder genomförssida. skall inkludera operativaheters Detta avsom
företrädare för Europol.och i vilka det finnsgemensamma grupper

skallfunktion. tidskall inneha stödjande InomDe sammasenare en
det möjligt för Europolockså besluta åtgärderrådet gör attom som

sinagenomföra och samordnade nationella myndigheternaanmoda att
tillsakkunskap kan ställasoch utveckla specialiseradutredningar som

fall organiseradförfogande i deras utredningarmedlemsstaternas av av
gränsöverskri-organiserade ochbrottslighet. det gäller denNär annan

dem harsärskilda sambandssystem mellandande brottslighet skall som
och åtal främjas. börhand förundersökning Det även upprättasom

sådan brottslig-dokumentation och statistiknätverk för forskning, om
regler eller med stöd denenligt nuvarandehet. Europol får varken av
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myndighetsutövande uppgifter på medlemsstater-artikel K.2 någranya
områden.nas

de beslut rådet har tagitNedan översiktnärmast överen somges
Även bindande kraft eller effektunder 1990-talet. beslutens överom

dock bild hurdiskuteras framträder EU:shuvud taget kan en av
samförstånd rådersaken och vad för slagsmedlemsstater somser

frågapå det område det här är om.
nations-globalt och kräver samarbeteNarkotikaproblemet överär

för internationella samarbetet, EU-Till grund det ävengränserna.
däribland 1988 årsFN-konventionerna,ligger de trestaternas,

narkotika och psykotropaolaglig hanteringkonvention ämnenmot av
ratificerats EGharden s.k. Wienkonventionen, somavsom

organisation.
behandlats i alla pelarna.narkotikafrågorUnionsfördraget harI tre

första pelaren,behandlas inominnebär hälsoaspekternaDetta att
kontrollandra och övervakning ochinternationella frågor inom den

svåranarkotikafrågorna relativttredje. har gjortinom den Detta att
emellertid pelarövergripan-våren 1997 finnsfölja inom EU. Sedan en

bl.a.med uppgiftnarkotikagruppen,arbetsgrupp, Horisontellade att
Fördragsrevisionennarkotikaarbete.unionenssamordna och övervaka

fortfarandenarkotikahandelbekämpning olagliginnebär1997 att av
artikel K.1.pelarens samarbeteför tredjeskall ske inom ramen

första pelaren.narkotikamissbruk i denfrågorbehandlasDäremot om
gemenskapsrättenockså i viss månNarkotikahandeln regleras av

andraprekursorer ochhandeln med s.k.regler kontroll avgenom om
narkotikatillverkninganvändas vid olagligkankemiska ämnen som
EEG 3769/92900/92 ochEEG 3677/90, EEGförordning samt

109 EEG.direktiv 92/
narkotika.bestämmelserSchengenkonventionen innehåller också om

medi enlighetbl.a.förbinder sig SchengenstaternaEnligt denna att
förerforderliga åtgärdernarkotikakonventioner vidtaFN:s att

narkotikahandel medoch bekämpa olagligförebygga attsamt
förhindrafördekontrollerna vidförstärka gränserna attattyttre

76.artiklarna 70Schengenområdetolagligen förs in inarkotika -
fallet skötsgränskontrollen i det härdenkanDet yttrenoteras att av

före-varukontroll itullväsendepersonkontroll ochbåde polis samt
kustbevakning.fallkommande

med-mellan unionensrörlighet förmed fririskEn personer
lättarekan blinarkotikasmuggling mellan närlemsstater är staternaatt

i sinförsvinner. kanDettapersonkontrollen vid de inre turgränserna
miss-narkotika med ökattillgänglighet tillutbud ochleda till större av

samarbetatunder många årharföljd. EU:s medlemsstaterbruk som
för bekämpamellanstatlig nivåoch pågemenskapenbåde inom att

harnarkotikabrottslighet. EU-staternanarkotikamissbruk och även
Europeiskt Centrumnarkotikafrågor,försärskiltinrättat centrumett

medEMCDDA,narkotikamissbruknarkotika ochövervakningför av
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i Lissabon. har bl.a. till uppgift i samarbete medEMCDDAsäte att
tillförlit-medlemsstaterna samla in, sammanställa och sprida objektiv,

information området. Under åren har ocksålig och jämförbar ett
för bekämpning narkotika denantal europeiska planer upprättatsav

plan förförsta kommissionens europeiskai Rom 1990, senastnu
rådet godkände också 1995 ibekämpning narkotika. Europeiskaav

Madrid 66-punktsplan på narkotikaomrâdet Madridplanen.en
betydande del verksamhetenSedan andra halvåret 1996 ägnas en av

område olaglig hanteringpå tredje pelarens kampen mot av
Arbetet del integreratnarkotika. angreppssättutgör ett somen av

alla juli påbörjades således heltäckandeomfattar pelarna. I 1996 etttre
sammanföll med Madridplanens åtgärdspunkter.i stortprogram som
område åtgärderPâ tredje pelarens har rådet antagit gemensamma

lagstiftning och praxis i syfte bekämpatillnärnmingen attavom
narkotikamissbruk och förhindra bekämpa olaglig handel medoch

mellan tullmyndigheter och företag förnarkotika; samarbete attom
olaglig narkotikahandel; utbyte informationbekämpa omom av

profilanalys narkotika för underlätta förbättratkemisk ettattav
mellan medlemsstaterna i kampen olaglig narkotikahan-samarbete mot

utvidgning uppdrag; samarbete för förhindradel; ENE:s attom av om
narkotikahandel via den Balkanrutten utökatillegal s.k. samt om

sida sambands-från medlemsstaternas med utstationeradesamarbete
särskilt utpekade områden för samarbetetdärmän, angavssom

transitländer för narkotika. Vidare har rådet antagitproducent- och
utdömandeåtgärder för minska drogturismen;resolutioner attom om

avseende utökatstraff vid brott narkotikahandel; omav grova
mellan och tull i kampen inflödet narkotika tillsamarbete polis mot av

olagligmed åtgärder för bekämpa och avvecklaunionen samt att
framställning narkotika inom överenskom-odling och unionen. Enav

narkotisktmelse för mäta preparatsettgemensamt system attettom
fastställarenhet användas förkan preparatetsatt ursprungsom
sådana mätningar det relativtbeslutades också under 1996. Genom är

kemiska exempelvislätt fastställa ursprungsland för preparatatt som
amfetamin ivisat i allamfetamin. Mätningar har att stort settt.ex.

hälftennederländsktStorbritannien har belgiskt eller samt attursprung
Sverige härrör från dessa tvâamfetamin kommer tilldetav som

länder.
åtgärder.hittills antagit tvåUnder år 1997 har rådet gemensamma

riskbedömning och kontrollhandlar informationsutbyte,Den ena om
förñning kriterier fördroger och den andrasyntetiska om avav

insamlande tull-kontroller, urvalsmetoder ochmålinriktade avosv.
för effektiv planering åtgärder ioch polisuppgifter bl.a. en av

Rådet antagit resolutionnarkotikahandeln. harkampen ävenmot en
tullövervakningsaktioner. Denhandbok för gemensammaom en

riktlinjer förnödvändigheten fastställasistnämnda sikte på atttar av
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effektivitetenförbättrabl.a. försådana aktionerorganiserandet attav
narkotikahandel.olagligi kampen mot

och/eller illegalsmugglingmänniskohandel härMed avavses
adoptivbarn ochbarnarbetare,arbetskraft,prostituerade,handel med

rekommenda-1993 radi novemberRådetmänskliga antog enorgan.
människohandeln. Detstävjai syftetill medlemsstaternationer att

utbildning,polismänskompletterainitiativ förbilateralahandlar attom
kun-utbyte sådaninformation ochsamordning samt omavavom

gränskontrollerandeochkonsulatambassader,skapsunderlag till
Människohandelviseringsansökningar.handharmyndigheter omsom

i det arbetsprogramprioriterad frågaockså styrsomtas som enupp
1998.perioden 1996frågor underinrikesrättsliga ochsamarbetet i --

nämligenantagits,åtgärderfyrahar ettHittills omgemensamma
för bekämpastraffrättsliga områdetsamarbete på detintensifierat att

utnyttjande barnsexuelltmed barn ochbådehandel samt avvuxna
barnpornografi;innehavkriminaliseringinkluderande bl.a. omavav
människohandel;omfattaför tillmandatet EN Eutvidga ävenatt omatt

särskildaharregisteroch föra överupprätta ettatt sompersoner
brottslighet,organiseradbekämpaanvändbara förkunskaper är attsom

slutligenprioriteras,människohandel skallvarvid samt gemensamen
STOP. Detstödprogramutbildnings- ochsärskiltåtgärd ettom

uppgifthar tillmedlemsstaternaitillriktar sig attpersoner somsenare
Sådanautnyttjande barn.sexuelltochmänniskohandelbekämpa av

medtjänstemänpoliser elleråklagare,domare,kan varapersoner
förgränskontroll.och Inominvandringför programmetramenansvar

internatio-genomföra1996för underSverige medelbeviljades ettatt
sexuellaochbarnpornografibrottbekämpandenellt seminarium avom

Även högfrågankommissionen harinombarn. gettsövergrepp mot
meddelandennovember 1996utfärdade iKommissionenprioritet. t.ex.

avseendeåtgärdsprogramangåendeEuropaparlamentetochtill rådet
kampenutnyttjande ochsexuelltsyftar till motkvinnohandel omsom

sexuellt.utnyttjasdär barnturism
förkarakteristiskkan kallasbrottslighetorganiseradEn typ somav

fordon. Denmed stulnahandelnillegaladenöst/västdimensionen är
nuvarandemellan EU:slevnadsstandardiskillnadengynnas av

medlemsstaterEU:skandidatländerna. Deochmedlemsstater somav
Östersjösamarbetet genomförtharochSchengensamarbetetdeltar i

under vårenbl.a.brottslighet,dennasamordnade aktioner typmot av
med sådanaproblemosäkert. EttResultatet1997.och hösten är

de månganågonläckor hosrisken föraktioner är avgemensamma
i dennalyfts framFörtroendefrâgan,deltagande staterna. som

aktuell också här.utredning, är
föråtgärder91/308/EGGdirektivrådetjuni 1991I ettantog om

för tvättninganvändsfinansiellaförhindra det systemet avattatt
samtligagäller förminimidirektiv,Direktivet, är ettsompengar.

definitionWienkonventionensanvänderDirektivetEES.inomstater
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olagligmedel härrör frånpenningtvätt såledesoch somav avser
andraförekommer inarkotikaverksamhet. Eftersom penningtvätt även

emellertid föreskriftersammanhang innehåller direktivet attom
nationella lagstiftning tillmedlemsstatema bör utsträcka sin ävenatt

brottslig verksamhet. Förutomomfatta tvättning utbyte av annanav
närvarande huvudsakligen ENE/Eu-direktivet EU för genomagerar

penningtvätt harhar behörighet verkaropol, att mot somsom
gränsöverskridandetill organiserad brottslighetanknytning av

alltså fler brottstyperENE/Europols mandat omfattarkaraktär. än
kontaktkommitté ifinnspenningtvättdirektivet. Det även pen-en

ändringar tillfram tillägg ochskall arbetaningtvättfrågor som
direktivet.

iinternationella samarbetet kampenHuvudaktören i det mot
Financial Action Task Forceemellertid inte EUpenningtvätt är utan

s.k. G7-gruppentillsattes denLaundering FATFMoney som avon
samtliga EES-däriblandhar 28 medlemmar,1989. Arbetsgruppen

Även organisationerinternationellaEG-kommissionen.ochstater som
samarbete. FATFi vissa delar dettaEuroparådet och Interpol deltar av

rekommendationer avseende penningtvätt. Dessautfärdat 40har
till Wienkonventionenbör ansluta sigbl.a. medlemsstatemainnebär att

medelpenningtvättlagstiftningoch därutöver tvättanta avser avsom
narkotikabrott. FATFbrottslighetfrånhärrör änäven :sannansom

penningtvätt-också till för EG:sligger grundrekommendationer
direktiv.

varierarTillämpningsornrâdet för de nationella penningtvättlagama
ochStorbritannien, Frankrikemedlemsstater. Endastmellan EU:s

utbytelagstiftning inbegriperför närvarandeBelgien har tvätt avsom
emellertidbrottslighet. Luxemburgall allvarlighärrör från synessom

till gällabegränsat sin lagstiftningEU-landet hardet enda attsomvara
narkotikabrottslighet.enbart vinning av

oftabudget skersig U:sfusk riktar EBedrägerier och motannat som
organiseradedärmed denorganiserade former ochi utgör ett av

finansiellaEG:sSkyddetverksamhetsområden.brottslighetens av
sedangemenskapenpriorierad fråga förhar därför varitintressen en

särskild enhetinrättandethar lett tillflera tillbaka. Arbetetår enav
säkra den inresyfteUCLAF,kommissionen, ärinom attvars

ochbedrägerierorganiserad kriminalitet,bl.a.marknaden mot
straffrättsliga s.k.område denpelarensförfalskning. På den tredje är

för Europeiskakonvention skydd1995 årsbedrägerikonventionen om
tilläggsprotokoll deoch dessfinansiella intressengemenskapernas

riktasbedrägerierflestagrundläggande dokumenten. De motsom
olika slagbidragsbedrägerierfinansiella intressenEG:s avavser

undandragandefrån strukturfonder m.m.,jordbruksstöd, bidrag av
och liknande.tullavgifter, momsbedrägerier

tobak och alkoholhögbeskattadeTransiteringen s.k. varor somav
föremål1993 varitden inre marknadengenomförandethar sedan av
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för ökande bedrägeriverksamhet har allvarliga konsekvenseren som
för såväl medlemsstaterna i fråga bl.a. förlorade intäkter.EU som om

föreföll cigarrettsmuggling förUnder år 1996 illegal försäljning inom
unionen huvudverksamhetema på detta omrâde. Verksam-vara en av

organiserade kriminellaheten bedrivs nätverk huvudsakligenav -
utanför unionen exempelvis i Schweizmed eller Polensäte som-

för transiteringanvänder de hamnarna i EU och förlitar sigstora som
på den volym gods dagligen hanteras hamnarna döljeriatt stora som
den illegala hanteringen. Cigarrettransporterna felaktiga deklaratio-ges

godsinnehållet, det fråga leksaker, eller ocksåärt.ex. attner av om
felaktigt utanför exempelvis Västafrika,EU, iortanges en som

slutdestination för godstransporten. fraktas frånOm EUutvarorna
Sjövägen lastas de ofta på internationellt till mindre båtarvattenom

sedan lasten tillbaka till EU-länderna. synnerhetItransporterarsom
de spanska och portugisiska kusterna har tradition använtsav som
inkörsport för återtransportema vid smuggling tobak. Problemetav

cigarretter har sedan länge funnits imed försäljning svartaav
Medelhavsländer Spanien, betydande handel har ävensom men en

år vuxit i nordeuropeiska länder Tyskland. Detunder senare upp som
tullövervakningenhar lett till Tyskland stärkt sin östgränsatt avsenare

tullsarnarbetsavtal med Polen och Tjeckien.och ingåttäven
Även uppsving,smuggling alkohol under tid fåtthar ettav senare

skatteintäkter inte minst förvilket lett till betydande förluster i
emellertid i Central- ellermedlemsstaterna. Här detär staterna

Östeuropa huvudsakligen slutland. Liksom falletäranges somsom
emellertid alkoholen oftast kvar inommed cigarretthandeln stannar

Insmuggling till länder med höga alkoholskatter,EU. t.ex.som
från andra EU-länder också vanligt.Sverige, är

harför förhindra denna bedrägeriverksamhetArbetet inom EU att
transiteringssystemet säkrare,koncentrerats till åtgärder för göraatt

datorisera förfarandet. Särskilda aktioner för attt.ex. attgenom
företagits kommissionen och deförhindra smugglingen har också av

denna bedrägeriverksarnhet.medlemsstater drabbatssom av
leddeArbetet tredje pelaren i kampen organiserad kriminaliteti mot

förår till antagandet resolution skydd vittnen,1995 om somav en
skydd till vittnenmedlemsstaterna effektivtatt ett somuppmanar ge

internationellaför kampen den organiseradehörs inom motramen
undertecknades den s.k. CIS-k0n-brottsligheten. juli årI samma

föranvändning informationsteknikkonventionenventionen om av
för uppbyggnadentulländamål. Konventionen bildar grunden ettav

Information Systemdatoriserat tullinformationssystem Customs ur
ochmedlemsstaterna skall kunna hämtavilket tullmyndigheterna i

kontrollverksamhet.kan användas i spanings- ochlämna uppgifter som
informationsutbytesyftar till förstärka tullmyndigheternasSystemet att

betydelsefullt imöjligheter någotoch ärgemensamt,att somagera
införsel ellergränsöverskridande brottslighet i formkampen mot av
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Konventionen förväntas trädautförsel narkotika.t.ex.somav varor
i kraft under 1998.

åtgärd i syfte underlättaår 1996 rådetUnder attantog en gemensam
ochsarnbandsmänsamarbetet avseende upprättasamt attannan omen

och sakkunskapskicklighetregister specialiserad kompetens,föra över
brottslighet förinternationell organiseradgäller bekämpadetnär att

verkstäl-mellan medlemsstaterna i frågaunderlätta samarbetetatt om
för upprättandebeslutade rådet och anslog medellighet. Vidare avom

syfte förstärka samarbetetutbildnings- och utbytesprogram iolika att
Oisin-programmet, för ad-unionen för brottsbekämpareinom

förfalskade dokument ochministrationer ansvariga för bekämpande av
och för rättstillämpareidentitetshandlingar Sherlock-programmet

syftar tillockså resolutionGrotius-prograrmnet. Rådet antog en som
från den organise-användningen s.k. informatöreratt uppmuntra av

tullaktioner ikampen denna. Gemensammarade brottsligheten i mot
genomförtsgränsöverskridande brottslighet harsyfte bekämpaatt av
aktionerna be-under åren 1996 och 1997. Undermedlemsstaterna

mängder narkotika.slagstogs stora
i syfte bekämpatidigare har fattats inom EUbeslutDe attsom

vissi allmänhet varit inriktadeorganiserad brottslighet har typ.mot en
märmiskohandel. harnarkotikabrott eller Deexempelvisbrott,av

integrera-sektorsindelade i stället för övergripande ochvaritdessutom
före-repressiva till sin och dehar också varitde. Flertalet insatser art

Vidkommit lämnas därhän.aspekterna har i hög gradbyggande att
emellertiddecember 1996 betonadesEuropeiska rådets i Dublin imöte

sidasamordnade åtgärder från unionenskonsekventa ochvikten av
beslutade därför inrättabrottsligheten. Rådetorganiseradeden attmot

hand-utarbeta övergripandehögnivâgrupp med uppgift att enen
utförande.för arbetetsinklusive tidsplaner,lingsplan,
vårensin under 1997. IHögnivâgruppen rapporten,rapportavgav

tillaktionsplan med 30 förslagdetaljeradbl.a. innehåller ensom
ochsamordna sitt arbete bättremåsteåtgärder, understryks EUatt

medel för bekämpa destrategiska och taktiskaförse sig med att
organiserade brottsligheteninternationellautmaningar densom

föreslås skall genomförasFlertalet de åtgärderinnebär. avsomav
för så verkligen sker.ocksåmedlemsstaterna, ansvaret attgessom

fram särskilt irättsliga samarbetet lyftsVikten förstärka detattav
unionsnivåsåväl på nationell nivåsamordningEnrapporten. som

polis, tullundersökningsdomare, åklagare,mellan de somorgan
den organiserade brottslighetendeltar i kampen sägsmot avvara

praktiskt polis- och tullsamarbetebetydelse. Utöver nämnsstörsta t.ex.
Vidareför rättsligt samarbete.särskilt nätverkinrättandet ettav

medsamarbeteutvecklabetonas nödvändigheten närmareatt ettav
med internatio-och Ukrainaminst Rysslandandra inte samtstater

deninblandade i kampenochnella organisationer är motorgan som
redan harintemedlemsstaterorganiserade brottsligheten. De som
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ratiñcerat iantal handlingsplanen nämnda konventioner,ett som anses
väsentliga i kampen organiserad brottslighet,mot attvara uppmanas

åtgärdervidta för kunna detta under 1998. Tillsnarast göraatt senast
dessa konventioner räknas, förutom de inom EU framarbetade
konventionerna, bl.a. 1957 års europeiska utlärrmingskonvention, 1990
års penningtvättkonvention, 1967 års Neapelkonvention, FN:s
narkotikakonventioner och 1977 års europeiska konvention om
bekämpande terrorism. Hinder färdigställa tillmot att texternaav
sådana EU-instrument där arbete för närvarande pågår, exempelvis
utkasten till konventioner inbördes rättshjälp, korruption ochom om

tullsamarbete, bör övervinnas. Det rekommenderas också detattom
införs effektivt för övervaka medlemsstaternaett system att att
genomför de instrument unionen på området organiseradantassom av
brottslighet så förhalning inte sker. Medlemsstaterna bör också haatt

väl utvecklad och omfattande lagstiftning områdenen som avser
förverkande vinning brottslig verksamhet, penningtvättav av m.m.
Rådet rekommenderas undersöka harmonisering med-att om av
lemsstaternas lagstiftning kan bidra till kampen den organiserademot

Ävenbrottsligheten. vikten optimera Europols roll i bekämp-attav
ningen organiserad brottslighet bl.a. utökandeettav genom av
Europols mandat med operativa uppgifter behandlas i handlingsplanen.

Högnivågruppen föreslår således EU:s agerande i kampenatt mot
den organiserade brottsligheten i framtiden skall över-ettvara av mer
gripande och integrerat slag. Tonvikten skall läggas på åtgärdert.ex.

bekämpar de brottsliga organisationerna och inte, försom som
de enskildanärvarande, brottstyperna isolerat. Handlingsplanen antogs

Europeiska rådet vid dess i Amsterdam 1997. I sambandmöteav
därmed inrättades den sektorsövergripande arbetsgrupp för frågor som

organiserad brottslighet GMD föreslagits i handlingsplanen.rör som
denna medlemsstaternaI erfarna från polis-,representeras av personer

tull- och åklagarväsendena från departementen.samt

8.2.2 Kandidatländema

Efter kandidatländernas frigörelse följde inte avslutad periodännuen
då det samhället byggdes Problemen och alltjämtmöttenya upp. som

gäller bådeDetta övergången till marknadsekonomimöter är stora.
och uppbyggnaden samhällsinstitutioner. Inte minst har bristenav nya
på adekvat lagstiftning på centrala områden exempelvis civilrättslig-
lagstiftning för enskilt företagade, skattelagstiftning och straffrättslig
lagstiftning vållat problem. dennaI övergångsperiod har miljöen-
uppstått brottslighetens utveckling.gynnatsom

finnsDet inte någon tillförlitlig statistik belyser hur kriminalite-som
utvecklats i kandidatländerna. Kommissionen har också i sinaten

utlåtanden kandidatländerna avstått från harkvantifieringöver utanen
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brottsligheten harorganiseradedenmednöjt sig konstatera attatt
skildaförhållandena i deVittnesbördenfotfäste i alla länderna. om

emellertidbedömsSituationenemellertid många.kandidatländerna är
medOSS,Sovjetunioneningick i f.d.i devärre stater somvara

centraleuro-ochövrigai debaltiska öst-för de änundantag staterna,
peiska staterna.

fornadagen i dekommit iellerutvecklatsbrottslighetDen som
organise-talakanformersådanasker delvis i attöststaterna omman

narkotika-inslagverksamheten harbrottsligabrottslighet. Denrad av
brottslighet,ekonomiskfordon,med stulnahandelillegalhandel,

smugglingochkontraktsmordinklusivebeskyddarverksamhet av
sigorganisationernabrottsliga ägnardemärkaDetolika slag. är attatt

intesåledesoch de ärlönsamttillfälletför är attdet mestsom
organisatio-företeelse. Dettabrottslig görslagsspecialiserade en

skull, docktydlighetensförNedanflexibla. ettmycket görs,nerna
översiktkortinformationtillgängliggrundvalpåförsök att ge enav
effekterharkandidatländernakriminalitet ivissaöver somtyper av

också i EU-situationenpåverkarochnationsgränsernaöver som
ikanMotsvarande fenomen störreensidig.blir lättBildenländerna.

från EU:smed exempelbeläggasocksåutsträckningmindreeller
gränsöverskridan-också denbilden hörTillmedlemsstater.nuvarande

bas ochOSS-stateroch andraRysslandharkriminalitetde somsom
exempelSomkandidatländerna.utvecklingen ipåverkarnegativtsom
påverkarUkrainaochVitrysslandiförhållandenakan nämnas att

Ungern.respektivePolen
kandidatländerna.inarkotika ökarkonsumtioneninhemskaDen av

alltså intedroger,billigaremissbrukframför allt t.ex.gällerDetta av
missbruketdockvälstånd ökarekonomisktökatmedtaktkokain. I av

västeuropeiskadetsigkonsumtionenochnarkotika närmardyrare
brukför inhemsktsåvälnarkotikaTillverkning sommönstret. av

dethälftenSå harutsträckning.ökadockså isker t.ex. am-avexport
Centraleuropa,isittSverigepåträffas ifetamin ursprungsom

föransträngningardockLandet attföreträdesvis Polen. gör stora
Kandidatlän-narkotikatillverkningen.illegalamed dentillkomma rätta

transiteringförnarkotikasyndikatenocksåanvändsderna avav
ochcentral-sjuframför allt degällerheroin. Dettanarkotika, bl.a

från Turkietiförs in EuropaHeroinetkandidatländerna.östeuropeiska
BulgarienviagårVägennarkotikaligor.turkiskaregiinte sällan i av

gårsödraRuttenss.k. Balkanrutten.denlängsoch Rumänien gren
Slovenien. DendärmedochJugoslavienf.d. norraöver passerar

finnsoch Polen. DetUngernTjeckien,Slovakien,gär genomgrenen
transiterarnarkotikakartellernasydamerikanskadeteckenäven att

utvecklasMetoder och transportsättkandidatländerna.kokain genom
ständigt.

narkotikakon-internationelladeundertecknatKandidatländerna har
medandraochUNDCPbådeoch arbetar,ventionerna organ,genom
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narkotikabekämpning. UNDCP är det centralaatt organetanse som
för koordinering de internationella insatserna på området. UNDCPav
har hjälpt till både med implementering narkotikakonventionernaav
i form lagstiftning och rådgivning och med tillhandahållandeav av
utrustning och utbildning myndighetspersonal. I samarbete medav
Världstullorganisationen WCO har tagit framäven särskiltettman

syftar till harmonisering strategin på narkotikaom-program som en av
rådet hos de centraleuropeiska kandidatländerna Polen, Slovakien,
Slovenien, Tjeckien och Ungern.

För EU:s del kanaliseras biståndet i huvudsak de olikagenom
PHARE-programmen. EU har särskilt sådant droger,t.ex. ett mot
Multi-Country Programme for the Fight against Drugs, omfattarsom
hjälp med lagstiftning på både narkotika- och penningtvättområdet.
Även gränskontrollprogrammet Multi-Country Consolidated Border-
Crossing och de två tullsamarbetsprogrammen Multi-programme
Country Programme for Customs Cooperation och Transit Facilitation
Programme bistånd i form bl.a. utbildning tulltjänstemän påger av av

Östersjösamarbetetnarkotikaområdet. Inom pågår i aktionsgruppen
organiserad brottslighet särskilda åtgärdermot produktion ochmot

smuggling narkotika. Bland de kandidatländer ingår i dettaav som
samarbete bedöms Polen särskilt aktivt. Exempelvis Polenärvara
tillsammans med Sverige ansvarig för amfetaminprojekt inom denett
ovannämda aktionsgruppen. Polen har också, tillsammans med
Sverige, inom denna sammanställt manual för kontrolleradegrupp en
leveranser.

Nationell narkotikalagstiftning finns redan på plats i de flesta av
länderna. Arbete med införa sådan pågår i de kvarvarande. Polenatt
har nyligen kriminaliserat innehav narkotika, någott.ex. även av som
tidigare bedömdes politiskt orealistiskt. Flertalet kandidatländersom
har inrättat specialstyrkor inom polisen ibland inom tullen föräven
narkotikabekämpning. Nationellt samordnade åtgärdsprogram finns

i Tjeckien sedan flera år. Arbetet med narkotikabekämpningent.ex.
försenas dock bristande och därigenom också brist påav resurser
kompetent personal. några fall,I exempelvis i Estland, de insattaär

dessutom påfallande små. kanHär emellertid de internatio-resurserna
nella bistândsinsatserna på sikt resultat. Inte minst dege genom
biståndsåtgärder sker nationella polismyndigheter i formsom genom

utbildning. Samarbetssvårigheter mellan polis- och tullväsendenaav
i kandidatländerna dock vanligt och har i vissa fallär lett till få
narkotikabeslag vid gränserna.

I och med järnridån föll har kandidatländerna också blivitatt
transitländer för smuggling människor vill sig in i Västeuro-taav som

jfr avsnitt Sådan7. verksamhet ekonomiskt lönsam och innebärärpa
samtidigt inte så risker för organisatörerna. Kriminella organisa-stora
tioner med i kandidatländerna har ocksårötter sig på dettaengagerat
område. Handel med kvinnor och i viss mån barnäven rapporteras
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rekryterings-bådeKandidatländerna ärkandidatländer.allafrån nästan
tredjedelartvåungefärvisarUndersökningartransitländer. att avoch

sexhandelninternationelladenidras inårligenkvinnorde som
Östeuropa. tillliggerHandeln storCentral- ochfrånkommernumera

oftaocksånätverk,kriminellaorganiseradepåhändernai somdel
iKommissionen, ettnarkotikahandel.illegal sommedsysslar

under-åtgärdsprogram,fram1996 lagtnovember ettmeddelande i
ökandedenochvärldsomspännande attproblemet ärstryker att
globaltdelkandidatländerna utgör ettviaellerfråntrafiken aven

kandidatländernaEUi ärmedlemmarblivandeSommönster.
degällerDetta ävenregelverk.EU:sefterleva gemen-förpliktade att

människohandelnspåbeslutfattatrådetåtgärder omsomsamma
tillbidragsidafrån EU:sdessutomolikaområde. Genom gesprogram

brottslighet.slagstill dettaorsakernabakomliggandedebekämpaatt
antalockså upprättatEUhar ett gemensammamed USATillsammans

syfteistarta-eget-bidrag attochutbildningformi m.m.projekt av
bedrivsprojektSådanabana.dennapåinlurasflickorförhindra att

Ukraina.ochPolenibl.a.
verksamhets-kännetecknandeöststatsbrottslighetens.k.denförEn

samtligafordon. Imed stulna settstorthandelnillegaladenärgren
stöldgodsbedömsAlbanienmärke i t.ex.utländskt varabilar avnyare

berörda. DennaocksåemellertidKandidatländerna ärfrån väst.
allmäntfaståkariskenochlukrativmycket att ansesverksamhet är
vidföreliggertjänamöjligheter ende att somuppväga pengarinte
fordonöverföringillegalmedsysslarligorDe avaktion.lyckad som

ilångtförgreningarmedvälorganiserade uppmycketoftastär
påbeställningar görs ettvanligtganskasåledes attsamhället. Det är

tillgreppslan-frånskeppasfordonenstulna utbilmärke. Devisst sorts
iblandoch ävenhandlingarochregistreringsskyltarfalskameddet

svårtsynnerligendet att senareDetta görchassinummer.ändrademed
Polensynnerhetinärvarande är enFörfordon.identifiera dessa

harLandetfordon österut.stulnatransiteringencentral för av
tillgreppsland.tillutvecklats etttid ävenemellertid under senare
östeuropeiskai demarknadertillvidare storaFordonen transporteras

kontrolleradegradhögiverkar avmarknader varaDessastaterna.
brottssyndikat.olika

tulltjänstemänfårtullsamarbeteförPHARE-programEU:sGenom
överföringillegali kampenutbildning avmotkandidatländernai
huvudsakligenskerområdepå dettainsatser annarsAktivafordon.

delsbrottslighet,organiserad genomaktionsgruppen motgenom
diskussionerdelsdeltagarländerna,ioperationer genomgemensamma

problempraktiskavissamedtill rättakommerlämpligenhur manom
nationelladesånämligen attDet ärresulterarverksamhetensom

stulettillbakafåsvårt ettdet attgodtrosförvärv görreglerna om
tidsfaktorn.problem ärEttdet.hittalyckas annatfordon även manom

iellertillgreppslandetlämnatredanfordonetovanligtinte attDet är
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fall fått identitet innan stölda.nmälan hunnit registreras.vart en ny en
Det finns oroande tendens till bedrägeribrottäven i samband meden
denna verksamhet. Tillgreppen sker i ökad utsträckning i samråd med
fordonens således inteägare anmäler stölden förrän fordonetsom
anlänt till slutdestinationen.

Situationen emellertid inte heltär mörk. Från svensk polis sida
framhålls samarbetet på detta områdeär med myndig-t.ex. att gott
heterna i synnerhet i Ungern och Polen, i Estland. Polen harävenmen
dessutom infört lagstiftning innebär tillgripet fordonatt etten som som
påträffas inom år från stöldanmålan återlämnas till den ursprungli-tre

denägaren nuvarande i god eller ej.ägaren äroavsett troge om
Lagstiftning i sådan riktning förväntas ha avskräckande effekt påen
handeln med stulna fordon.

Med undantag för Ungern, Polen och Rumänien har samtliga
kandidatländer undertecknat eller har för avsikt underteckna 1990att
års penningtvättkonvention. Ungern har emellertid lagstiftning mot
penningtvätt konventionens eftersomkrav, landet harmotsvararsom

Ävenimplementerat EG:s penningtvättdirektiv. Slovenien och de
baltiska har implementerat direktivet. Trots lagstiftningstaterna att
således finns i kandidatländerna på detta område har det emellertid
visat sig svårt för dem bekämpa denna verksamhet.att typvara av
Orsaken antagligen de brottsutredningarär har samband medatt som
penningtvätt komplicerad ochär kriminalpolisen i kandidat-art attav
länderna inte har tillräcklig eller kompetens för sådanagöraattvana
utredningar. Därtill kommer brister i regleringen den finansiellaav
sektorn, banklagstiftning och valutaregleringen.t.ex.

Eftersom möjlighet till penningtvätt ofta förutsättning för denär en
brottslighet de kriminellagrövre organisationerna intresserar sigsom

för det angeläget insatser sker förär bekämpa denna verksamhetatt att
både i kandidatländerna och inom EU. Det finns oroande tecken som
tyder på kriminella organisationer med rysk bakgrund använderatt
ñnansinstitut i kandidatländerna för vidarebefordran "svartaav

till Skatteparadispenagar" eller länder med fördelaktigt investerings-
klimat. föreliggerDet således stark rysk månganärvaroen genom
banker på Cypern. Ryska myndigheter har också uppmärksammat att
i Ryssland belägna baltiska bankñlialer kan användas för relativtatt
enkelt föra in i och landet. Bristande eller liberalautpengar ur
valutaregleringsregler i land utnyttjas alltså den organiseradeett av
brottsligheten för via bankväsendet föra den ekonomiskaatt ut
vinningen kriminell verksamhet till andra länder.av

Penningtvätt ofta relaterad till narkotikabrottslighetär även om
andra brottstyper förekommer i ökande utsträckning. Den hjälp som

olika aktörer narkotikabekämpningens område innefattarges genom
oftast också bistånd avseende penningtvätt. Som exempel kan nämnas

UNDCP:s hjälp med lagstiftningsarbetet i kandidatländernaatt även
omfattar penningtvätt. Detsamma gäller narkotikaprograrn.PHARE:s
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engageradeocksåkandidatländema ärfrånorganisationerKriminella
EU:ssigriktar mothögbeskattademedbedrägerier somi de varor

kandidat-tillcigarretter exporteratsochAlkoholmedlemsstater. som
säljsochåterinsmugglasbeskattade,lågtärdessadärländer, varor
EU.marknaden ipå denoförtullade svartaochobeskattadesedan
bl.a.kandidatländema,vissatullväsendet iinomKorruption av

brottsorga-polskasynnerhetIverksamhet.dennaunderlättarLettland,
nordligadesigriktar motverksamheti denaktivanisationer är som

dendelalkoholoch ärcigarrettersmuggling avenEU-länderna. av
medfåangelägetdärför attDet äröststatsbrottsligheten.typiskas.k.

förEUinomutarbetashåller atti detkandidatländema system som
minnetihållaemellertid attbörManaktiviteter.sådanaförhindraatt
någotinte är nytthögbeskattadepåinriktadbedrägeriverksamhet varor

itillbakatidlångsedanfunnitsharbrottslighetSådanproblem.
ifrigörelsenmed staternaochinträffade iVad avSydeuropa. som

påinkomtill dessakopplingmedaktörerEuropa attöstra nyavar
marknaden.

organiseradedeniinslagklassisktBeskyddarverksamhet är annatett
på huruppgiftsäker storingenfinnsDetverksamhet.brottslighetens

dem äri vissaåtminstonekandidatländema, aviomfattningen är men
förofferföretagenmedelstoraochmindrededelbetydande aven
Deinslag.Beställningsmord är annatettbrottslighet.denna typ av

fleraiockså hämtaskanRyssland, avfinns iexemplentydligaste men
Detfotfäste.fåttbrottslighetenorganiseradedenkandidatländer därde
274åtminstonedödadesItalienienbarterinrasemellertid attbör om

1995.årundermaffiaorganisationernauppdrag avpersoner
och inteproblemalleuropeisktbrottsligheten ärorganiserade ettDen

kändaför mestDenkandidatländerna.till mangemenebegränsat
italiensktexempelvisharmaffian, ursprung.organisationen,brottsliga

ställetiöststatsbrottsligheten ärs.k.med denoroväckandeärDet som
densnabbhetvilkenmedochutvecklatsdennavilkentid påden korta

debådeisiginñltrera sam-lyckats egnaomfattningbetydandei
organiserademarknaden. Deninternationelladenoch påhällssystemen

bekämpasmåstenågotsåledesföreteelse är sombrottsligheten som
Sominte.elleri EUmedlemmarblirkandidatländemaoavsett om

nuvarandeEU:shotredan motdenna etti dag utgörsituationen utser
spridningenangelägetsynnerligen att avalltsåDet ärmedlemsstater.

månmöjligaI störstaförhindras.verksamhetbrottsligdenna typ av
ifinnsnärvarandeförorganiseradeockså de sombör grupper

ochomfattningsådannårdeinnansprängaskandidatländema en
Kandidatländema ärsvârgenomförligt.blirdettaposition att mera

Häruppgift.med dennaitu storaståndi taemellertid inte att ensamma
olikasåväl statermellansamarbete sominternationelltsåledeskrävs

effektivi-ochförbättringEninternationellanationella ocholika organ.
brottsbe-mellanrättshjälpinbördestillmöjligheternasering av
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kämpande myndigheter i olika länder är medel i kampent.ex. ett mot
den organiserade brottsligheten se avsnitt 9.

De s.k. Europaavtalen innehåller bestämmelser samarbeteom
mellan EU och kandidatländerna bl.a. i kampen organiseradmot
brottslighet, narkotikabekämpning och penningtvätt. Samarbetet bör,
enligt avtalen, omfatta utarbetande och genomförande nationellav
lagstiftning, inrättande infonnationscentrum och databaser, höjningav

effektiviteten hos ansvariga institutioner, personalutbildningav och
utarbetande ömsesidigt godkända åtgärder för förhindra olagligav att
verksamhet. Med det särskilt, vadutöver närrmtssenare avses som

olaglig immigration, människosmuggling, korruption, illegalovan,
handel med stulna fordon och olaglig handel med industriavfall,
förfalskade produkter radioaktivt och nukleärt material.samt

Polis- och tullsamarbetet mellan EU:s medlemsstater och kandidat-
länderna ofta organiseratär på bilateral basis. Särskilt aktiva med
bistånd på detta område förutomär, de nordiska länderna, Frankrike,
Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Hjälp med lagstiftnings-
arbete, institutionsuppbyggnad och liknande sker däremot oftast multi-

Östersjösamarbetetlateralt. UNDCP:s verksamhet och har beskrivits
För EU:s del kan de olikautöver PHARE-programmenovan.

avseende bekämpning narkotika, penningtvätt också nämnasav m.m.
kandidatländerna sedan 1996 har fåttatt observatörsstatus i vissa delar
ENE/Europols arbete. Detta arbete bl.a. bekämpningav avser av

sådan brottslighet illegal överföring fordon och illegalsom av
Ävenmigration. Europarådet har särskilda för rättsligtprogram
Östeuropa,samarbete i exempelvis Demo-droit, Themis och LoDe.

Genom dessa hjälp med lagstiftningsarbete på de civil- ochges
straffrättsliga områdena, bl.a. frågai migration, narkotika ochom
penningtvätt, utbildning olika slag uppbyggnad institutionersamtav av
och myndighetsstrukturer.

För svensk del kan följande antecknas. Sverige samarbetar i dag
Östersjöstatermed samtliga i kampen organiserad brottslighet.mot

Polissamarbetsavtal i meningsnäv sällsyntaär har ingåtts medmen
Östersjöom-Ryssland. Aktionsgruppen organiserad brottslighet imot

rådet, i vilken Sverige, detta skrivs,när ordförandeland,är samråder
också med företrädare för berörda myndigheter. I Sveriges fall är
dessa Rikspolisstyrelsen, Generaltullstyrelsen, Kustbevakningen,
Riksåklagaren, Statens invandrarverk och Riksskatteverket. En tydlig
koppling mellan aktionsgruppen och de nationella myndigheterna har
varit avgörande för beslut i operativa frågor har kunnatatt fattas.
Arbetet har varit inriktat konkreta åtgärder i stället för för-mot
handlingar internationella avtal och kan delas i följande fyraom upp
kategorier:

Ett ökat och förbättrat informationsutbyte upprättandegenom av
kontaktpunkter med dygnet-runt-bevakning i samtliga deltagarländer
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BALTCOM ärelektroniskt sammasystem somgemensamtsamt ett
X.400.Interpolsystemetsystem som

bl.aåtgärder,ochaktioneroperativaochkonkretaGemensamma,2.
vidåtgärderamfetamin,smugglingochproduktionåtgärder mot av

människosmuggling,ochmigrationillegalsjögränserochland- mot
praktiskframtagandetfordonstulnainsatser samtsärskilda av enmot

kontrollerade leveranser.avseende s.k.manualoperativoch
ratifika-genomgångformbl.a. isamarbete,Rättsligt avav en

övervägandekonventioner,viktigasärskiltbeträffande avtionsläget
vittnesskyddsärendenihjälpförrutinerinförande gemensammaav

Östersjöområdet föri attriksåklagarnamellansamarbetesamt
brottmål.irättshjälpinbördesbeträffandeflaskhalsaridentifiera

samarbeteochutbildningutredningar, annatUndersökningar,4.
biståndsin-ochsamarbetepågåendesammanställningt.ex. avensom

särskildaseminarier,operativaolikaarrangerande sam-satser, av
tillutkastförstajämtepenningtvätt ett enarbetsinsatser avsersom

framtagandeÖstersjömanual områdedettapå gemensamsamt av en
människo-ochmigrationillegalinformationsutbyteförmodell om

smuggling.
Östeuro-ochCentral-iSäkerhetsfrämjande insatserförInom ramen
gränsbe-ochtullenpolisen,avseendebiståndlämnatSverigeharpa

i formskerBiståndetPolen.ochbaltiskadei bl.a.vakningen staterna
Projektenkunskapsöverföring.materialöverförandesåväl somavav

utländskochsvenskmellannivåerolikapåsamarbetepåbyggthar
Biståndet hargränsbevakningspersonal.ochkust- urpolis samt
samarbetsmöjlig-bättreochförsynvinkel vägenoperativ öppnat nya

förtillgängligtfunnitsinformationskanaler änochheter annarssom
myndigheterna.

utvecklingssamarbetekommitté förtillsattharRegeringen även en
förslagutformauppgiftfrämsta ärKommitténs atträttsornrådet.på

demhoskompetensenbyggaför somformerfinnaoch att upp
samarbets-och finnasigtillknytabiståndsinsatseri attsamtengageras

Sverige.område ipä dettaandra intressentermedformer
högnivågrup-rekommendationnärvarande påförförberederEU av

ochCentral-ikandidatländernamedför-anslutningsavtals.k.pen
brottsbe-i frågaÖsteuropa samarbeteavseendeBaltikum omsamt

mellansamarbeteförutsätts närmareBland ettkämpning. annat
ärEuroparådsinstrumentdeEuropol ochoch somkandidatländerna att

ochratificerasbrottslighetorganiserad snarasti kampenvikt motav
kandidat-iinförspenningtvättlagstiftningimplementeras attsamt om

framgårfrågadetEuroparådsinstrument ärVilkaländerna. om
handlingsplan.högnivågruppensnärmare av

kandidatländerna utgör ettibrottslighetenorganiseradeDen
underundanröjasverkar kunnainteproblem,bekymmersamt som

kankandidatländernamedEUUtvidgningentid.överskådlig av
attackeramöjlighet gemensamtattocksåemellertid som enses
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organiserad brottslighet både i kandidatländerna och i övrigt på ett
effektivare Eftersomsätt. denna brottslighet är gränsöverskridande till
sin karaktär svagheterutgör hos kandidatländerna hot EU:sett mot
nuvarande medlemsstater vid icke-medlemskap.även

Efter hand introducerar de forna lagstiftningöststaterna riktarsom
sig den organiserade brottslighetenmot och dess kärnverksamheter.
Det pågår också omfattande arbete medett reformera de brottsbe-att
kämpande myndigheterna för demgöra effektiva.att Arbetet gårmer
långsamt, myndigheterna uppmärksammadeatt är påmen problemet
och har vilja inte tillräckligaännu försökaom attresurser- -
komma till med denrätta organiserade brottsligheten allraär störstaav
vikt.

Slutsatsen måste bli kandidatländernasatt medlemskap i Europeiska
unionen vinningär för alla och i den månparter,en statsmakternaom
i de medlemsstaterna förmår kontrollera brottssituationennya i det

landet. Först då kan full samverkan etablerasegna mellan myndig-
heterna i de och gamla medlemsstaterna. Den förtroendefråganya som
ligger här har också beroende på kandidatländernas historiska-
utgångspunkter den dimensionen myndigheterna måste vinnaatt-
den befolkningens förtroende. Detta förtroende måste byggasegna upp
under förhandlingsskedet. Fullt stöd måste också EU och dessges av
medlemsstater till kandidatländernas regeringar.

8.2.3 Sverige

Den organiserade brottsligheten har inte någotännu särskilt starkt fäste
i Sverige. Det förekommer visserligen i begränsad omfattning att
brottslig verksamhet med internationella kopplingar bedrivs av
organisationer med sin bas och verksamhet här. Vanligare emeller-är
tid dessa organisationer baseradeatt är utanför landet. Så falletär t.ex.
med den narkotikabrottsligheten, tillgrepp fordon i syftegrova attav
smuggla dem landet varusmugglingut högbeskattadesamtur av varor,
framför allt alkohol. Tecken på någon etablerad mafñaliknande
verksamhet i Sverige finns inte.

Även Sverige inteännu särskiltär allvarligt drabbatom av
organiserad och gränsöverskridande brottslighet krävs emellertid
beredskap för brottsligheten i vårtatt närområde kan förvärras och
komma spridas till vårt land.att Ett är exempelvisorosmoment
brottsutvecklingen i närbelägna OSS-stater Ryssland, Vitrysslandsom
och Ukraina den påverkan denna brottslighetsamt har på kandidat-

Östersjöområdet.länderna i
För de flesta brott särskilt förknippas med organiseradsom

brottslighet finns straffstadganden i brottsbalken, de specialstraffrättsli-
lagarna exempelvis narkotikastrafflagen 1968264ga och varu--

smugglingslagen 1960:418 eller utlänningslagen. Det bör dock-
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utlänningslagen olagligstraffstadgandena i 10 kap.nämnas att avser
förolaglig invandring medan detinvandring och organiserad närvaran-

direkt behandlar före-svensk lagstiftningfinns någonde inte som
migranter. Såvittmänniskohandel och illegal transiteringteelserna av

människohandel i någonförekommer intedet känt störreännuär ren
emellertid.import prostituerade skeri Sverige. Vissutsträckning av

inom vissa närings-illegal arbetskraft relativt utbrettBruket ärav
branscher.

Även skärpningbrister.penningtvättlagstiftningen uppvisar vissa En
bl.a. i formåtgärder penningtvättlagen 1993:768 attmot avomav

frånkan härröraomfatta alla medelden i framtiden skall antassom
emellertidallvarligare slag förväntasbrottslig verksamhetellerbrott av

hälften 1998.kraft under andrakunna träda i av
organisera-Sverige för kampen denhuvudansvaret iPolisen har mot

sådanbrottsligheten. Framgång i kampengränsöverskridandede, mot
samarbete medocksåverksamhet förutsätterbrottslig näraett

internationellaländer ochpolisorganisationerna i andra organ som
inom för det europeiskaSåväl nationelltInterpol. sam-som ramen

Östersjösamarbetet verksamhetprojektinriktadsker vissarbetet och
narkotikahandel ocholagligområden stulna fordon,inom olika som

Sverigekandidatländerna hardet gällerolaglig invandring. När
med de baltiskapolissamarbetetutvecklat det bilateralasärskilt

gäller delsSamarbetetTjeckien och Ungern.Polen, rentstaterna,
trañksäkerhets-metodfrågor,kriminalärenden, dels polisiärabilaterala

liknande.informationsutbyte ochallmäntfrågor, katastrofsamarbete,
kandidatlän-myndigheter imed andrahar samarbetePolisen även

gränskontrollmyndigheter.ochexempelvis immigrations-derna,
olikadeltagandet i EU:snaturligtvis svenskadetTill detta kommer

på samarbetetnaturligt för Sverigesamarbetsorgan. Det är satsaatt
olika,isamarbetet i Europadet polisiärainom EU. Att äger rum

Östersjösam-Schengen,organisationer Europol,överlappande,delvis
kontaktpunktSverige börInterpol får leva med. Iarbetet, enman

Rikspolisstyrelsen.i fortsättningenfinnas, rimligen även
Åklagarnas organiserade ochdenbetydelse i kampen gräns-mot

hösten 1995erkänns alltmer. Underöverskridande brottsligheten
deltarSveriges riksåklagareâklagarförening.internationellbildades en

isamarbetet mellan åklagarnasyfte främjai detta arbete, är attvars
Även inomorganiserad brottslighet.internationell ochkampen mot

Östersjösamarbetet samarbete. Riks-liknandeskerför ettramen
och Kriminal-Domstolsverkettillsammans medåklagaren har också

baltiskarättsbistånd med deingått avtalvårdsstyrelsen staternaom
inledabetydelserättsornrådenkunskapmed syfte sprida samtatt om av

utbildningSatsning påsamarbetet.bilaterala operativaoch fördjupa det
bekämpningi frågahos åklagarnaför utveckla kompetensenatt avom

narkotikabrottslighet före-brottslighet såsominternationellbl.a. grov,
också.kommer
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Bekämpning gränsöverskridande brottslighet, i huvudsakav
varusmuggling, ingår i Tullverkets arbetsuppgifter.även Verket har

väl etablerat internationellt samarbete främst med de drygt tjugotalett
med vilka Sverige slutit bi- eller multilaterala tullsamarbetsavtal,stater

Östersjöstaterna.bl.a. alla De ingångna avtalen omfattar ävensenast
användningen metoden kontrollerade leveranser på internationellav
nivå beträffande narkotiska och psykotropa Sverige deltarämnen.
också inom för det internationella tullsamarbetet i antalettramen
internationella underrättelsesystem med inriktning på bekämpning av

gränsöverskridande brottslighet. Samarbetet med de utländskagrov,
myndigheterna har bl.a. lett till kunnat konstatera det iatt attman
fråga spritsmuggling i utsträckning sig internationell,rörtstorom om
gränsöverskridande brottslighet. Från polisiärt håll har påtalats detatt

brist tullens befogenheter inte omfattar möjlighetenär ingripaatt atten
vid utförsel stulna från Sverige. En lagändring i dennaav varor
riktning skulle innebära möjligheter för tullen bistå polisent.ex. att

kontroll stulna fordon förs Sverige.utgenom av som ur
Kampen gränsöverskridande brottslighet, exempelvis be-mot

kämpandet varusmuggling och illegal migration sker sjövägenav som
bedrivs Kustbevakningen. Kustbevakningen självständigt tillav svarar
sjöss för såväl tull- och smugglingskontroll kontrollsom av personers

in i och Sverige. Uppgifterna utförs i samverkannäraut orresor
främst med polis och tull, med åklagarna. Kustbevakningenävenmen

Östersjmedverkar i aktionsgruppen organiserad brottslighet i öom-mot
rådet och har etablerat samarbete med sina motsvarigheter inäraett
de baltiska och kustbevakning liksom denmedgräns- ävenstaternas
ryska federala gränstjänsten.

Det nordiska polis- och tullsamarbetet viktigt förPTN är ett organ
sarnordningen narkotikabekämpningen i Norden. förInomav ramen
PTN-sarnarbetet har rad projekt genomförts för bl.a. kartläggaatten
smugglingsvägar, organisationer och importörer bestämmastörre samt
modus operandi beträffande olika narkotikapreparat. Som exempel kan

Sverige lett arnfetaminprojekt där, förutomnämnas de nordiskaett av
länderna, England, Nederländerna och Tyskland deltar ochäven som
syftar till klassificera och identifiera olaglig tillverkning, dis-att
tribution och import amfetamin. Projektet får ekonomisktav numera
stöd från EU. Den nordiska sambandsmannaverksamheten har också
inneburit nordiskt land placerar polis- och/eller tulltjänstemänatt ett
med för samtliga nordiska länder i utomnordiskt land förettansvar
samverkan mellan aktuellt land eller region och de nordiska länderna.
Sarnbandsmännens huvudsakliga uppgift inhämta och förmedlaär att
information narkotikabrottslighet och brottslighetom annan som
påverkar de nordiska länderna direkt eller indirekt. Genom detta
informationsutbyte har under årens lopp i antal fall spridningett stort

narkotika till Norden kunnat förhindrasav genom gemensamma
insatser. Sambandsmän finns placerade i såväl och sydeuropeiskaväst-



123kriminalitetgränsöverskridandeBekämpandeSOU 1997:159 av

Storbritanni-Nederländerna,Frankrike, Grekland,länder Cypern,som
Östeuropa Bulgari-såsomochi länder i Central-Tysklandoch somen

i de baltiskaliksomRyssland och UngernPolen, staterna.en,
bekämpandebedrivsnordiskt samarbetepå ärExempel annat avsom

motorcykelklubbar,vissaförknippad medkriminalitetsådan ärsom
mellan ländernatransiterasstulna fordoninformationsutbyte somom

olikaSovjetunionenfrån tidigarebrottslighet härröroch samtsomom
i de baltiskautbildningsinsatser staterna.

med deutvidgning EUSammanfattningsvis kan sägas att aven
kommerkandidatländernabaltiskaösteuropeiskacentral- och attsamt

harmyndighetersvenskadepå ökade insatserställa attkrav somav
brottsligheten.gränsöverskridandeorganiserade,bekämpa den

vårt land.får fotfäste ibrottslighetsådanförhindraUppgiften är attatt
exemplet,viktigastedetpolisenförgäller, ettKraven att ta som

minst inomintemedlemsstaterna,med depolissamarbeteutvidgat nya
flerbehövaskommerkriminalunderrättelseverksamheten. Det att
förpolisoperativt arbetemedverkan ipolissambandsmän och störreen

Ännu konsekvensresurskrävande ärkriminalitet.utredaatt engrov
villnärområde. Utredarenvårtbiståndet ifortsattanödvändigadet

sikteockså måsteinsatseralla dessaunderstrykagång taännu atten
och Ukraina.VitrysslandRyssland,såsomicke-kandidatländerflerapå

Terroristbekärnpning8.3

nationellainnehärvilketgränsöverskridande,oftaTerrorism attär
måste litautsträckningiSäkerhetspoliseni Sverige stororgan —--

informationtill dentillgångförsamverkaninternationelltill att som
terroristverksamhet.bekämpaarbetet medbehövs i att

terroristbekämpande ärnationellauppgift för deviktigEn organen
våldmotiveratpolitisktbas förinte blirlandettill detattatt enegnase

utländskavåldsdåd medförebyggaandrariktat attstatermot genom
nätverkregimstyrdaavslöjauppgifterAndrapolitiska motiv. är att av

organisationeraktiva iför utlänningar ärverka att somagenter, som
från landetutvisasellervåld avvisaspolitiskt motiverat samt attutövar

misstänktaeller andrapolisensyfte förvarnaförebyggandei omorgan
terrorangrepp.

stabiliseratsoch därigenomgått nedhaterroristdådAntalet synes
tenderar deutförsfall därl990-talet. I deunder terrorangrepp

skadasochmänniskor dödas änflertillledaemellertid attattnumera
minskatallmänt haterrorismmedproblemenVidare bedömstidigare.

ihar kunnatökningmedanländernaindustrialiserade noterasi de en
utvecklingsländer.vissa

detfinnsi EUmedlemsstaternaövrigai deBåde Sverige ochi
organisationermedsympatiserari ellermedlemmarärsompersoner
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hemländer och internationellt bedriver politiskt motiverati sinasom
våld. vissa medlemsstaterna ñmrs organisationerI även varsav

exempelvisdirekt inriktar sig medlemsstaten i frågaverksamhet
i synnerhet Frankrike drabbatsIRA och ETA. Dessutom har av

från islamiska extremistorganisationer.terrordåd
till ökat1970-talet ledde terroristaktiviteterna i EuropaUnder ett

olika länder medbehov informations- och erfarenhetsutbyte mellanav
År etablerades därför det s.k.syfte bekämpa terrorism. 1974att

vilket dåvarande medlemsstater, dockTREVI-samarbetet EG:sgenom
gemenskapssamarbetet, kunde utbyta information i bl.a. dessautanför

Unionsfördraget fördes bekämpande terrorism infrågor. Genom av
del polissarnarbetet. Arbetetunder tredjepelarsamarbetet som en av

sker i terroristsam-med bekämpa terrorism inom tredje pelarenatt
årligt hotbilds-arbetsgrupp ocksåarbetsgruppen. Denna upprättar ett

terroristhotbilden inom EU analyseras.dokument i vilket
juni 1997 innebär terroristfrågorna blir kvarFördragsrevisionen i att

tredje fördraget terrorisminom den pelaren. I nämns ettnumera som
och det straffrättsligaområde både det gäller det polisiärasärskilt när

omfatta förebyggande ochsamarbetet. samarbete skall såledesDetta
minimiregler förterrorism fastställandebekämpande samt avav

brottsomräde artiklarna K.l ochpåföljder på dettabrottsrekvisit och
K.3.

ingå Europols arbetsupp-kommer iTerroristbekämpning även att
EuropolEuropolkonventionen skall nämligenartikel 2 igifter. Enligt

behandlakonventionen i kraft brotttvå år efter det trättattsenast som
terroristaktiviteterbegångna i samband medeller misstänks blibegåtts

egendom.personlig frihet ochriktar sig liv, hälsa,och motsom
automatiskemellertid inteutvidgning behörighetenDenna är utanav

rådsbeslut.förutsätter ett
nuvarande medlemsstaterskillnad från vissa EU:sTill synesav

kandidatländerna.terroristorganisationer inte finnas iinhemskanågra
medi sambandförekom i SlovenienterrorverksamhetDen som

kandidatländer harupphört helt. Samtligafrigörelsen har t.ex.
flestabekämpande terroristaktiviteter. Desyftar tilllagstiftning avsom

terrorism.internationella konventionernaratiñcerat dehar också mot
terroristbe-utredaren inte skälSammanfattningsvis finner att se

särskildautvidgning skulleområde där EU:skämpningen ettsom
konsekvenser.
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Övrigt rättsligt samarbete9

straffrättsliga områdenapå de civil- ochmellan olikaSamarbete stater
huvudsakligenskedde samarbetetTidigarenågon företeelse.inteär ny

emellertidefterkrigstiden harUtvecklingen underbilaterala former.i
ökad rörlighet,internationalisering och alltmerinneburit större enen

nödvändiga: Männi-multilaterala samarbetsformergjortvilket i sin tur
flyttar ocksåaffärer.turister eller i Deandra länderskor besöker som

längreintetillfälligt utomlands. Detutsträckning ärallti större t.ex.
olikaarbetar i fleralivstid vistas ochunder sinovanligt att personen

vårdnads-exempelvisangelägetdetprivatpersonerländer. För är att
och detbåde i det gamlaerkännsäktenskapsskillnadsdomaroch nya

förförutsättningföretag detgällerhemlandet. När det är atten
internationellt planfungeraskall kunnaaffårsverksamheten attett

bekämpandeeffektivtverkställas.kan Ettutländska domarexempelvis
meninggränsöverskridande i dendenbrottslighet äroavsett omav -

enkla ochförutsätteravsnitt eller inteföregåendeiavsessom -
mellan olika Personer ärsamarbetsförfarandensnabba stater. som

handlingarkunna delgesdomstolens måstelandibosatta änannatett
måste kunnacivilmål. Bevisning ävenbrottmål ochbådei tas upp

avsnittlängre. I dettaListan kandomstolslandet.utanför göras
områden därtill deframställningenemellertidbegränsas ett mer

innebär ocksåtredje pelare. Dettapågått inom EU:sarbete attkonkret
i formför regleringarredogörelseinnehåller någoninteavsnittet av

formelltfrågorförsta pelarensinom rördirektiv somsomramm.m.
avtalsrätt,områdenpåcivilrättsliga,är t.ex.sett att somsomanse

köprättbolagsrätt,krediträtt, m.m.
på desamarbeteansenligthälft har1900-taletsUnder ettsenare

och inomEuroparådetskett bl.a. iaktuellaområden här är ramensom
antaliresulteratArbetet harHaagkonferensen.för den s.k. ett

detfall påhar, iEuroparådets arbetekonventioner.mellanstatliga vart
inriktaskommittid dockundercivilrättsliga området, attmersenare

Östeuropa följaförCentral- ochsamarbete medpå tekniskt att upp
normgivning.förpliktelseringångna änimplementeringen av

deområdenarbete på rörmycketfortfarandeskerDäremot som
Europarådets kon-Någraoch straffrätten.rättigheternamänskliga av

debl.a.regelverk. Dit hörpelarensockså ingå i tredjeventioner anses
dömdaöverföringkonventionernaeuropeiska ompersoner,avom

pågårbrottmål. arbeterättshjälp i Detinbördesochutlämning somom
dessautarbetats ikonventionerregel deocksåinom harEU somsom

detradition mellanocksåsamarbete skertvå fora bas. Ett nära avsom
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nordiska länderna. synnerhet det straffrättsliga området finnsI
viktiga FN-konventioner.dessutom antalett

vidkommande framstår det rättsliga samarbetetFör EU:s extrasom
angeläget eftersom medborgare i medlemsstaterna skall kunna sigröra
fritt EU-området och de så önskar arbeta och bosätta siginom hela om

medlemsstat den de medborgare förutsätteri Dettaän ären annan
rättigheter gällande och komma ii sin de kan sinagöratur att
i land de vistas i införåtnjutande garantier detsamma somav

medborgare Alla invånare i land ochdomstolarna i det land de är ett
tillgång till s.k.enbart landets medborgare skall hainte rättssystemet

justice.toaccess
straffrättsliga områdena harEU-ländemas samarbete på de civil- och

fördragsrevisionenmellanstatlig Genom 1997hittills varit natur.av
civilrättsliga samarbetet till den första pelaren.förs emellertid det över

tredje pelaren blir det straffrättsliga samarbetet.i denKvar
rättvisagradvis område med frihet, säkerhet ochFör upprätta ettatt

besluta åtgärderskall rådet enligt den fördragstexten rörom somnya
gränsöverskridande följder artiklarnasamarbete harcivilrättsligt som

fråga huvudsakligen påsamarbete det här73i och 73m. Det är ärom
omrâde, dvs. möjligheterden internationella privat- och processrättens

mål och ärenden bevis,utomlands delge handlingar i samt taatt upp
domar, lagvals- ochverkställighet utländskaerkännande och av

vidare tillSamarbetet begränsasbehörighetsregler att avsem.m.
skallför den inre marknandennödvändigasådana åtgärder är attsom

fungera väl.
artikel skall omfatta isamarbetet enligt 73mfrågor ärDe storsom

konventioner redan hardär mellanstatligautsträckning sådana
delgivning,EU-kretsen. gällerframförhandlats inom Detta t.ex.

lagvals- ochverkställighet avgörandenerkännande och samtav
delgivning i medlemsstaterKonventionen EU:sbehörighetsregler. om

haroch kommersielli mål och ärenden civilhandlingar naturavav
för tredje pelaren. Denframförhandlats inom utgör enramen

delgivning i utlandetHaagkonventionförlängning 1965 års avomav
kommersiell decivil ellerhandlingar i mål och ärenden natur, somav

innehåller också nyheterhar ratificerat,flesta medlemsstaterna menav
förbindelserinförs direktaförhållande till denna. Blandi annat mer

låtatill uppgift delge ellermellan översändare och dem har attsom
tillkomst hadeföre Unionsfördragetsdelge handlingarna. Redan

konventioner utarbetatsbetydelsefulla civilrättsligaemellertid ett par
delsartikel 220 i EG-fördraget. Dessainom bl.a. med stödEG, ärav

verkställighetbehörighet ochEG-konvention domstols1968 års avom
årsdels 1980område Brysselkonventionen,privaträttensdomar

Romkon-avtalsförpliktelsertillämplig lag förEG-konvention om
reglerinnebär enhetligaBrysselkonventionenventionen. att om

EU-områdetbehörighet tillämpas inom helainternationelladomstolars
skalli normalfalleti medlemsstatoch domar meddelatsatt ensom
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erkännas och kunna verkställas i övriga medlemsstater. Enav
parallellkonvention till denna, 1988 års Luganokonvention, gäller
dessutom mellan EG:s och EFTA:s medlemsstater. Romkonventionen
innehåller för medlemsstaterna s.k. lagvalsregler förgemensamma
avtalsförpliktelser internationell Båda konventionerna kannatur.av

förutsättning för den internationella handeln skallsägas attvara en
fungera effektivt. Konventionerna obligatoriskakunna för med-är nya

i Sverige har tillträtt Luganokonventionenlemsstater EU. och
förbereder för närvarande ratifikation de andra två konventionerna.av

för tredje pelaren pågår också arbete med kon-Inom ettramen en
vention domstols behörighet, erkännande och verkställighetom av

området civilrättsligadomar på det familjerättsliga Bryssel II. Det
för huvudsakligen antalsamarbetet behandlas närvarande i ettannars

arbetats fram inom andra fora. Till hör bl.a.konventioner dessasom
1970 års Haagkonvention bevisupptagning.om

straffrättsliga området efter fördrags-Samarbetet på det är även
revisionen mellanstatlig karaktär. kanske naturligtDetta medärav
tanke straffrätten kan det utflödetpå att yttersta statensses som av
maktutövning. På tredje pelarens område unionens mål, i Unions-är
fördragets lydelse, medborgarna hög säkerhetsnivåattnya ge en

för straflrdttsligtutarbetande insatser bl.a.genom av gemensamma
artikel insatser omfattas främjandesamarbete K.1. De ärsom av

myndigheter inbördes rättshjälp isamarbete mellan rättsliga dvs.
brottmål, underlättande utlänming mellan medlemsstaterna, vissav

nödvändigt för förbättrat samarbete,lagharmonisering detta är ettom
behörighetskonflikter gradvisa beslut mini-förebyggande samt omav

områdena organise-miregler avseende brottsrekvisit och påföljder
brottslighet, terrorism och narkotikahandel artikel K.3.rad

två konventioner utlämning,Samarbetet har hittills resulterat i om
ochkonventionen utlämning mellan EU:s medlemsstaternämligen om

förenklat förfarande för utlämning mellan EU:skonventionen ettom
utlämning lämnat sittmedlemsstater. Den rörsenare av personer som

tillsådan sker. Båda konventionerna komplementsamtycke till äratt
för syftar tillårs europeiska konvention utlämning brott och1957 om

Internationellt samarbete ioch snabbare förfarande.enklareett
lagföring ellernödvändig förutsättning förutlämningsfrågor är atten

ellermisstänktaverkställighet domar ärrörav som personer som
territorium, skallför vistas pådömda brott, statsmen som en annan

kunna ske.
det gällerviktigt medel i brottsbekämpningen, inte minstEtt när

fungerande internationell rättshj älp.organiserad sådan, också välär en
för inbördespågår arbete med moderniseraInom EU ett att systemet

form möjligheter till direkträttshjälp brottmål, i utökadei t.ex. av
i ärendenrättsliga myndigheterna ide olikakontakt mellan de staterna

aktuell pårättshjälp. frågainternationell En ärrör somannansom
vittnesförhörteknik vidområde användande moderndetta är somav
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syftar till åstadkommafrämmande Arbetetbegärts attstat. enav
års europeiska konventionskall komplettera 1959konvention omsom

rättshjälp i brottmål.inbördes
Även straffrättsligt samarbetehar reglerSchengenkonventionen om

överförande verkstäl-rättshjälp, utlämning ochfråga inbördesi avom
samarbete betraktas del debrottmâlsdomar.lighet Detta som en avav

Schengensamarbetet förutsätter. Liksomkompensatoriska åtgärder som
avdelningreglerna, finns ifallet med arbetet inom EUär avser som

komplettera Europarådetskonventionen,artiklarna 48 69 iIII att-
rättshjälpskonvention, 1957 årsårskonventioner, dvs. 1959 ut-

överförandekonvention. Den1983 årslämningskonvention och
ochbevisupptagning, husrannsakanblrättshj älpen omfattarinbördes a..

direktinnebärför delgivningdelgivning. Reglerna post-t.ex. att
medlemsstatmyndigheterna ianvändas ochdelgivning får att en

delgemyndigheter förandra landetsvia detsåledes inte behöver att
delgivningsförfarande tillämpadesi det landet. Dettabosattapersoner

nordiska länderna.mellan detillkomstSchengensamarbetetslångt före
vidrättsligt samarbete kommerreglerSchengenkonventionens om

del EU:smedlemskapför kandidatländernastiden att vara en av
måste godtas defulltinnebär deregelverk. Detta utatt nyaav

unionen.imedlemmarna
samarbeteomfattandeinte detSchengenkonventionen hindrar mer

Exempel påmellan medlemsstaterna.bilaterala avtalkan följa avsom
nordiska länderna.mellan desådant samarbetetframgångsrikt ärett

detsamarbetet eftersomeuropeiskadetgår emellertid längre änDetta
straffbar-på dubbellagstiftning. Något kravmateriellvissäven avser

harSamarbetetnordiska samarbetet.detinte heller inomföreliggerhet
brott kanlagföring åtal förvilketavtalockså resulterat i ett genom
så långt-begicks. Ettdär gärningennordisk denske i änstaten annan

relativtnordiskagrund demöjligt påsamarbetegående är staternasav
dubbelkravetsåledes inte säkerträttstradition. Dethomogena är att

skulle kunnaframtidenutlämningsärenden iexempelvisstraffbarhet i
union.i utvidgadfall inteEU-samarbete, iibort vartetttas en

påbetydande likheterrådermedlemsstaternuvarandeMellan EU:s
minstförekommer intesärdragolikaområdet,det rättsliga även om

ömsesidigtemellertidallt föreliggerFramförfamiljerätten.inom ett
nationelladeför rättssystemenmellan medlemsstaternaförtroende att

harmedlemsstaternaförförtroendetDit hör bl.a.fungerar. att
Europakon-följerde skyldigheterförmåga garantera attatt som av

detbrottmålsrättegângar. Dettai görföljs domstolarnaventionen av
land.tilllättare utlärrmaexempelvis annatettatt personer

samarbeteträttsligaförbättra detför ochminska hindrensyfteI att
ochantal stimulans-också skapathar EUmellan medlemsstaterna ett

andrarättsväsendet ochiför anställdaGrotiusutbytesprograrn
Verksamhetenanknytning till detta.medyrkesutövare attavser

i medlernssta-för rättsligaömsesidiga förståelsendenförbättra system
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möjligheten tillhar ocksåderas likheter. EUoch betona öppnatterna
mellansambandspersoneroch tjänstemänämbetsmänutbyteett somav

ytterligare ökaägnadeSådana åtgärdermedlemsstaterna. är att
effektivare samarbete medlemsstaternafrämjaförtroendet och ett

i vissa dessamöjlighet deltaKandidatländerna haremellan. att av
enskildabasis mellanutbyte på bilateralsker delprojekt. Dessutom en

jfr avsnitt 8.kandidatländernaochmedlemsstater
innebärEuroparådet.medlemmar i DettakandidatländerSamtliga är

civilrättsligadär både itillbaka deltar i arbetetsedan några årdeatt
ocksåkandidatländer harflertaletstraffrättsliga frågor. Detoch stora
slagsEuroparådskonventionerna. Detovannämndaratificerat de

förhelt främmandefråga således intedet härsamarbete ärär omsom
dess medlemsstaterEuroparådet och EU ochBådekandidatländerna.

kandidatländernasuppbyggnadenbistånd tilldessutom avger
kandidatländernassak emellertidrättsordningar. En är attannan

förlagstiftning EU:soch sådanrelativträttsordningar är att somnya
rättsordningsjälvklara inslag isignuvarande medlemmar ter ensom

tillfredsställande straff-EU-sammanhangalltid finns på plats. Iinte
flerainförd iintelagstiftningoch processrättslig ännuär t.ex. av

ordentligt uppbyggt.rättsväsendet inteländerna. Därtill kommer äratt
skallhos demerfarenhet och kompetensallmänt ibristerDet rent som

framförtskandidatländerna har detvissalagstiftningen. Itillämpa av
tillträde tilldomstolsväsendet. Ettinomkorruptionklagomål ävenom

innebära desspraktiken intealltså ikonvention behöver atten
förutsätter kankonventionensamarbeteregelverk eller det som

frånminskat förtroendemedförakan i sintillämpas. Detta tur ett
utländskakan verkställakandidatlandförandra ett t.ex.attstater

rättegång. Andrarättigheter irespekterarellerdomar parternas en
upprätthållakandidatländernamöjligheterna förfrågor attom

imänskliga rättigheternarespektera derättssäkerhet och även
Liksom i andra fallockså aktualiseras.förfaranden kanstraffrättsliga

försöka förbättra situatio-Europarådet medarbetar såväl EU attsom
kandidatländerna.ipå dessa områdennen

förförutsättningtillämpande myndigheternaFörtroende för de är en
inom EUstraffrättsliga samarbetetcivilrättsliga och detbåde detatt

förutsättningeffektivt. Som exempel kanskall fungera nämnas att en
framgångsrik,betraktasbrottsbekämpning skall kunnaför att som

utredningarna följsnivå,internationellsåväl på nationell är attsom
förutsätterdomstolar. Dettaprövning opartiskaåtal ochmed avupp

dvs. inte bara polisensamtliga myndigheter,mellansamarbetetatt
de har förtroendedomstolar, fungerar ochochåklagare attävenutan

Även närvarande bristerområde finns det fördettaför varandra.
kandidatländerna.i
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och inrikesfinns det inom området rättsligaframgårSom rapportenav
innankandidatländerna måste lösasproblem ifrågor stora ensom

uppbyggnadengäller inte minstkan Dettautvidgning äga avrum.
rättssäkerheten upprätthållsstabila institutioner kan garantera attsom

för minoriteter,inklusive skyddetmänskliga rättigheterna,och deatt
gränskontrollmyn-personal och välfungeranderespekteras. Kompetent

verksamhetsysslar med brottsbekämpandemyndigheterdigheter, som
åklagarmyndigheten och domstolarochpolis-, tull- ärsom t.ex. en

områdetoch inrikesEU-samarbetet på det rättsligaförutsättning för att
för den friaockså förutsättningframgångsrikt. Detskall är attenvara

fulltskall kunna fungerainom unionenrörligheten för ut utanpersoner
idetta skall hanterassäkerhetsnivå. Hurmedborgarnasriskeraatt

friainte självklart denåterstårförhandlingarna Det är attatt se.
inträdeför de medlemsstaternasrealiseras vid dagenrörligheten nya

inuvarandetill detpersonkontrollen vidUpphävandei EU. gränsenav
tidpunkt.kan fattas vidbeslutEU kräver ett en senaresom

inte minst iutvidgningen utmaning,vidkommandeU:sFör E är en
inrikes frågor. Det-samarbetet i rättsliga ochframtidafråga detom

däribland Sverige.nuvarande medlemsstater,gäller för EU:ssamma
länder ifå med ytterligareutvidgningen möjlighetSamtidigt är atten

invandringspolitikflyktingpolitik ochharmoniseradmeddet arbete en
kampi EU-ländernasunionenpågår inom motsamt gemensammasom

Eftersom utvidg-organiserade brottsligheten.gränsöverskridande,den
också förutsättaantal år framåt i tiden kanningen liggerännu ett man

omfattninginstitutionella inte iinomsamarbetet EU:satt sammaramar
kandidatländernaspraktiska problempå dekommer stötaatt som

inträdet i EU kommerledde till. Vidi Europarådetmedlemskap
fåtti Europarådet hamedlemskapetkandidatländerna dels tack attvara

dessa områden, delsinternationellt samarbeteerfarenhetviss attav
rättsstatsprincipen respekte-demokratier därmodernautvecklats tillha

riktningen talarförhållandena går i denupprätthålls. Föroch attras
mellan kandidat-redan skeromfattande samarbetesåväl det som

biståndsin-organisationer, EU:sinternationellaoch olikaländerna som
området i kandidatländerna. Detoch inrikespå det rättsligasatser

under föranslutningsprocessen.öka i omfångmåste ocksåsenare
kriminalitet tvågränsöverskridandeoch ärOlaglig invandring

kandidatlän-drabbastransnationella problem EU oavsett omsom av
fenomen harinte hellermedlemmar eller inte. Detderna blir är som

kandidatländerna efterutvecklingen ipå grunduppkommit av
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aktörer kominnebardettasammanbrott,Sovjetväldets även att nyaom
tillkommaangeläget för EU rättamarknader. Detdessa ärin att

falletinte minstskuggsida. Så närfria rörlighetens ärdenmed denna
därför ha denUtvidgningen kantillkommer.medlemsstaternya

påkan skeföreteelsertransnationellasådanaarbetetfördelen motatt
kandidatlän-europeisk unionutvidgad änieffektivare sätt omett en

sigförmårkandidatländernautanför unionen. Omstårderna anpassa
nuvarandedegäller mellanstandardtill den somgemensamma

i övrigtförpliktelsermedlemskapetsuppfyllerochmedlemsstaterna
nuvarandepelarenspå tredjeutvidgningennackdelarna avsynes

slutsats baserasdel. Dennabegränsade för EU:srelativtbliområde
praktiken klararkandidatländerna iförutsättningendendock att av

medlemskap.fördemställs påuppfylla alla kravatt som
detåter delkandidatländernablirEU-medlemskapetGenom aven

varitefterkrigstidendelenunderde störreEuropaslags avsom
de möjligheterharföranslutningsprocessen attUnderfrån.utestängda

medfå hjälpmedlemsstaterdessoch attfrån EUbiståndmed
ocksådemi EUMedlemskapmodernautvecklas till rättsstater. ger

genomförafrågorinrikesochrättsligaområdenapåmöjligheter att
samhälleutvecklingochinstabilitetförhindrar mot ettåtgärder som

nätverk.kriminellainñltrerats avsom
Vadmedlemsländer.EU:s sagtsSverige är omovanett somav

också försåledesgällerutvidgningför EUkonsekvenserna enav
med deEUutvidgningdelSverigesförDärtill kanSverige. aven

kandidatländerna sägasbaltiskaösteuropeiskacentral- och samt
deoch behovförarbetsuppgifterutökadeinnebära resurserav

Östersjö-vidgränsbevakningenhandharlandi vårtmyndigheter som
fullgod ochbrottsbekämpning. Enochutlänningskontrollkusten,

också förut-emellertidvåra ärkontroll gränsereffektiv enyttreav
nuvarande EU. Det ärinom detrörlighet förför frisättning personer

detutvidgning. Däremot ärkonsekvensenbartalltså inte nogav enen
i vårtmedlemsstaterinnefattarunioneuropeiskså nyaatt somen

invandringolagligföreteelsertillledariskerarnärområde attatt som
hit,spridningsnabbarefårbrottslighetgränsöverskridandeoch en
ochmellan Sverigerörlighetökadinnebäri EUmedlemskapeftersom

samtidigtberedskap. Mensvenskökadkräverkandidatländerna. Detta
kandidatlän-medsamarbeteutökattillmöjlighetutvidgningen enger

områden.andraochpå dessabådederna
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Kommittédirektiv mm
W

förkonsekvenserutvidgningEU:s Dir-
frågorinrikesochrättsliga 1997:17isamarbetet

februari 1997.regeringssammanträde den 6vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

utredauppdragmedtillkallas attutredaresärskildEn
SverigeförutvidgningunionensEuropeiskakonsekvenserna av

ochhelhetunionenförhand,andrai somsamt,
inrikesochrättsligadetgällerdetkandidatländerna sam-när
mellanstatligharsamarbete,EU. Dettainomarbetet ensom

tullsamarbete,ochpolis-asyl,invandring,bl.a.omfattargrund.
narkotikamissbrukkampunionens gräns, motkontroll yttre:n

straffrättsligtochcivil-brottslighetorganiseradoch samt
samarbete.

regeringentillsätterutredningdennamedSamtidigt en
EU:skonsekvensernaanalyserauppdragmedutredning att av

förrörlighetenfriadenavseendemedutvidgning
inreEG:sförreglernaenligtandraocharbetstagare personer

utredningenmed denkontakthabörUtredaren näramarknad.
sinagrund förtilldenresultatetläggaoch egnaav

överväganden.

utvidgningutgångspunktskallUtredningen somta ensom
Polen, Ungern,kandidatländeraktuellaelvadeomfattar

Estland,Slovenien,Rumänien,Bulgarien,Slovakien,Tjeckien,
Cypern.ochLitauenLettland,
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Bakgrund

Utvidgningen

utvidgning, oräknat densin femteinförstårunionenEuropeiska
utvidgningenSverigeinnebar.enandeTysklands somsersom

de elvaFlertaletEuropa. staterviktigt ett enatmotsteg avett
radikalt frånsigskiljermedlemskapansökthar omsom

utvecklingsnivå,ekonomiskvad gällermedlemmarnuvarande
Samtidigttraditioner.politiskauppbyggnadinstitutionell samt

integration.ekonomiska Dettapolitiska ochfördjupas EU:s
omfattande arbeteharkandidatländernainnebär ettatt mer

vadmedlemskapettillsig änsig förframför att somanpassa
framtidaländer. Ettnytillkommandeförfalletvarittidigare

dendrivkrafterna bakomsamtidigtmedlemskapet är aven
ekonomiernacentralplaneradeföre dettadereformprocess som

genomgår.

fastslogsår 1993KöpenhamnirådetsEuropeiskaVid möte
s.k. köpenhamns-i demedlemskap EU,förförutsättningarna ett

länder skall hatillträdandebl.a.innebärkriterierna. Dessa att
respektdemokrati,kännetecken, dvs.karakteristiskarättsstatens

föroch respektskyddrättighetermänskligaochlagar samtför
ochmarknadsekonomierfungeranderättigheter,minoriteters

inommarknadskrafiernaochkonkurrensenhanteraförmåga att
harkandidatlandetförutsätterMedlemskapunionen. att

anslutaförpliktelser ochmedlemskapetsuppfyllamöjlighet att
union.ekonomisk ochpolitisk, monetärtill målensig enom

Florens ochMadrid,i Essen,rådetsEuropeiska mötenVid
Europeiskautvidgning.förriktlinjernabekräftades nästaDublin

medlemskaps-deklarerattillfällenvid fleraharrådet att
påbörjasskallochMalta Cypernmedförhandlingar sex

uttryckteSamtidigtslut.regeringskonferensenseftermånader
inledande fasendenMadridrådet iEuropeiska strävan är attatt

Central- ochikandidatländernamedförhandlingarnaav
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MaltaÖsteuropa förhandlingsstarten försammanfalla medskall
harmedlemskapskandidaturMaltasVad gälleroch Cypern.

1996.regeringsskiftet hösteneftertillbakadragitsansökan

färdigställamedarbetetpågårkommissionenEuropeiska attI
Vidarekandidatländerna.de elvaförländeryttrandens.k.

effekterutvidgningensutredningarkommissionenföretar om
konsekvenser.institutionellainklusivesakområdenolika

finansiella konse-utreda demedarbetepågårSlutligen att
utredningarnakommerSannoliktutvidgningen.kvenserna av

under hösten 1997.sammanhangiframläggas ettatt

rörlighetfriaPersoners

rättighetbetydelsefullförrörligheten ärfriaDen personer en
unionenflytta inomEU-medborgareformöjligtdet attgörsom

unionensturister fritti övrigtoch t.ex.ävenatt passerasom --
blidessafå gränserRätten attinre utangränser. att passera

heltdock intepasskontrollexempelvis är ännuföremål för
förverkliga den friakrävs föråtgärdergenomförd. De attsom

prioriteradavseendei dettaockså ärrörligheten för enpersoner
inrikes samarbete.ochrättsligafor EU:sfråga inom ramen

anställ-EG-fördragethar enligt rättEU-medborgare attVarje ta
tillhandahålla tjänsterochverksamhetekonomiskbedrivaning,

för andrarörlighetenfriatill denmedlemsstat. Rätteni en annan
med kravet påförknippadegenföretagareocharbetstagare ärän

forskare,studenter,oberoende.ekonomiskt Förskalldeatt vara
förvillkorenreglerassjälvförsörjandeoch andrapensionärer

direktiv.särskildarörligheten i

utvidgningEU:skonsekvensernautredstidigareSom nämnts av
fritt fåandraochför arbetstagaremed avseende atträtten
arbetarsärskild utredareunionenflytta inom somenav

utredning.förevarandemedparallellt
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samarbeteinrikesochRättsligt

medlemsstaterhar EU:sMaastrichtfördragettillingressenI
förrörlighetfriunderlättamålharde attbekräftat att som

säkerhetochtrygghetmedborgarnassamtidigt sompersoner,
syftenbådadessaförenakunnaFör attmåste garanteras.

samarbeteinstitutionaliseratfördraget ettskapades genom
s.k.denfrågor,inrikesochrättsligaimedlemsstaternamellan

invandringbl.a.omfattas ärområdenpelaren. Detredje som
unionenskontroll yttretullsamarbete,ochpolis-asyl,och av

organiseradochnarkotikamissbrukkamp motgräns,
dessaPåsamarbete.straffrättsligtochcivil-brottslighet samt

inrikesochrättsligadetförinomochområden ramen
ochkonventionerradslutitmedlemsstaternaharsamarbetet en

åtgärder,antagitöverenskommelser samtandra gemensamma
dettainomregelverketsamladedettillsammans utgörvilketallt

samarbetsområde.

friåstadkommakunnaskallEUförförutsättning attEn
medlemsstaternaEUinom är attför genomrörlighet personer

samarbetetinrikesochrättsligadetförinomåtgärder ramen
riskerdemotverkaråtgärder ensomvidtar somgemensamma

allabl.a.krävsinnebär. Det atti sigrörlighetfrigenomfördfullt
kangränskontroll,betryggandehar yttremedlemsstater somen

olikaochtjänsterochsmugglingexempelvisstå varoremot av
fordrasmedlemsstaternabrottslighet. Avorganiseradformer av

Geneve-påbaseradflyktingpolitikhardeockså att en
befolkningsminoriteter,förskyddanständigtkonventionen, ett

ochnarkotikahanteringmedtillkomma rättametoder att
offentligatrovärdigaländer,sinabrottslighet iorganiserad egna

krävsVidarerättsväsende.fungerandevälochinstitutioner ett
ochstraffrättsligadetsåvälideltakunnaförmåga atten

mellantullsamarbetetochpolis-samarbetetcivilrättsliga som
nödvändigtbl.a.detvarvid attärmedlemsstaterna,

avanceradetekniskttillräckligttilltillgångharmedlemsstaterna
datasystem.rättssäkraochintegritets-samtidigtoch
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skall kunna godkännamedlemsländernade nuvarandeFör att
i krävs i princip ocksåmedlemmar EUandra länder attsom nya

regelverket gälleruppfylla det samladeförmårdessa att som
liberalautvidgningrättsliga och inrikes frågor. En mer

och tryggheten förskulle säkerhetenvillkor äventyra
demmedlemsstaterna föri de nuvarandemedborgarna ett

icke godtagbart sätt.

medlemsstater måste hainnebär bl.a.Detta att nya en
gränskontroll, metoder komma tillbetryggande rättaattyttre

och organiserad brottslighetmed narkotikahantering samt
förmåga villkor delta i polis- och tullsamarbetet och ilikaatt

civilrättsliga samarbetet. Ansökarländema måstedet straff- och
regelverket asylområdet.uppfyllaäven

ytterligare underlag för regeringens fortsattafinns behovDet av
utifrånberedning utvidgningsfrågan, sedd berördaav nu

tillaspekter. för information allmänhet, näringsliv ochsamt
organisationer. särskild utredare bör därför tillkallas.lin

Uppdraget

utgångspunkt utvidgningUtredningen skall ta somsom en
aktuella kandidatländer, varvid sannolikaomfattar samtliga elva

utvidgningavseende stegvis bör beaktas.scenarier ävenen

samlade regelverket för rättsliga och inrikes frågor måste iDet
börjanprincip i kraft och tillämpas från i de nyavara

därförmedlemsländerna. Utvidgningen sådan bör fåsom
utifrån tredjepelarperspektiv.ganska begränsade effekter Deett

verkligt förändringarna inträder i kandidatländema redanstora
för kvalificeraunder förberedelsearbetet sig EU-att som

aktivmedlem, arbete där bl.a. Sverige spelar roll iett en
huvuduppgift församverkan med dessa länder. utredarenEn

det aspekt utvidgningen skallgäller dennanär attav vara
förklara dessa samband begripligt och lättfattligtpå sätt.ett
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direktinträdaberäknasdockkanFörändringar enVissa som
passkontrollenfrågaibl.a.medlemskapet, avföljd omav

medlems-nuvarandeoch demellan deresandetrañken nya
inbördes. Justmedlemsstaternademellanländerna samt nya

innebärutvidgning, att yttregränskontrollaspekterna somenav
skapas,och gränserinretillomvandlas yttreatt nyagränser

inteanalysera,utredarenföruppgift attviktigskall envara
Sverigeforeffekterekonomiskadegällervad somminst

med detta.sambandiuppstår

detuppmärksammaocksåutredarenbörsammanhangdettal
inreför EU:sreglernaochpelarentredjemellansamband

vilkatillkännamöjlighetenmed atthar göramarknad attsom
isiguppehållerolovligenmedlemslandfrån ett sompersoner

tillkommitlagligengällakanDet t.ex. sompersonerannat.ett
enligtsöka arbeteförmedlemsland attfrånSverige sommenett

uppehålla sigharlängreinte rättmarknaden attför inrereglerna
hamedlemsstatför attMöjligheterna noggrannhär. en

ochbegränsadekategori.av ärdennakännedom personerom
inresorvidpasskontrollenmåniytterligareminskar somsamma

intenärvarandeförtordemed sigfördettaproblemupphör. De
vidbetydelseökadfåtänkaskansärskilt enstora menvara

ekonomisklägreharmedlemsstatermedutvidgning ensom
medlemsstaterna.nuvarandedeutvecklingsgrad än

tull-ochi polis-deltagandemedlemsländemasDe nya
andraställaochförkonsekvenserfåkommersamarbetet att

såvälimyndigheternakapacitetskravoch somnyaresurs-
måstemedlemsstaternamedlemsländer. Denuvarande nya

derasochasylsökande prövabehandlakunnaacceptabelt sättett
Sverigeregelverket.gällandedetförinomansökningar ramen

Schengensamarbetet.s.k.detiredandeltarländerandram.fl.
dettavidkommandeSverigesförResurskonsekvensema av

ochStatskontoretnärvarandeförstuderassamarbete av
skall,Utredarenvårpropositionen.iberörasocksåkommer att

analyseraSverige,situationen ihandförstaavseende imed
utgiftsökningarsåvälresurskonsekvenser,ytterligare somom
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förbindelserationaliseringsmöjligheter, kommer uppstå iatt
utvidgning dessa följd-föreståendemed EU:s närsamt

vilken omfattning de får.fall inträder ochverkningar i så

Även länderna formellt kommer uppfylla detde attom nya
gäller förtiden utvidgningen samarbetet iregelverk vid försom

räkna med redanfrågor, kan inte derättsliga och inrikes attman
helt i nivå med de nuvarandebörjanfrån kommer att vara

exempelvis rättsväsende,i frågamedlemsländerna om
i polis- ochgränskontroll och förmåga deltalagstiftning, att

Utredaren skall analysera vilka konsekvensertullsamarbetet.
detta för med sig.

med de modeller för olikafrågor hör graderDessa nära samman
förstärkt samarbete förintegration eller närvarandesomav

regeringskonferens. Viddiskuteras regerings-på EU:s
konferensen diskuteras förslag överföra delaräven attom av

frågorsamarbetet i tredje pelaren asyl och invandringt.ex. om-
till pelare, samarbetetförsta där överstatligt ochEU:s är-

Olikabaserat gemenskapsrätten. möjligheter integreraatt
iSchengensamarbetet EU:s verksamhet också föremål förär

diskussion. den utsträckning det möjligt skall utredarenl ärsom
hänsyn till resultatet regeringskonferensen dessa ochita av

andra för uppdraget relevanta liänseenden.

Utredningen skall inte bara ytterligare underlag förge
regeringens fortsatta beredning och ställningstaganden. Den
skall också bidra till informera och väcka debatt hosatt
allmänheten, näringsliv och organisationer, vilkas ställnings-
taganden kommer bli del underlaget svenskanäratt en av
ståndpunkter skall fastställas.

Genomförandet utredningsuppdragetav

Eftersom det med bestämdhetsvårt hur det rättsligaär sägaatt
och inrikes samarbetet kommer utvecklas, bör utredaren iatt
första hand lyfta fram har principiell giltighet.resonemang som
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hållerutredarenutredningsarbetet ärför attförutsättningEn
iharutredningtillsattasamtidigtmed denkontakt somnära

medutvidgningELJkonsekvensernaanalyserauppdrag :satt av
och andraarbetstagarerörlighet förfriadenavseende

marknad. Deinreför EG:sreglernaenligtpersoner
belolkningsströmmarframtidarörandeöverväganden somm.m.

forgrundviktigframlägger utgörutredningenden en
isamarbetetoch inrikes etträttsligadetutredningen om
i detbedömningar görsdeoch forutvidgningsperspektiv som

med densamrådadärförbörUtredarensammanhanget.
möjligheti denna. Enfölja arbetetfortlöpandeochutredningen

bådalämpligtdet är attärbör övervägas omsom
utgåva.ochiutredningsresultaten presenteras sammaen

svenskainternationella ochvidavseendefastaskallUtredaren
områden.aktuelladekonsekvensutredningarochstudier

utrednings-kommissionensEuropeiska egetresultatetOckså av
beaktas.skallarbete

beståendebl.a.referensgruppmedsamrådabörUtredaren aven
for berördaföreträdareochutredarnasärskildaövrigade

försorg.UD:sReferensgruppen upprättasdepartement. genom

direktivgenerellaregeringensgällerarbeteutredarens omFör
dir. 1992:50,regionalpolitikförkonsekvenserredovisning av

detochbrottsligheten1994:121dir.jämställdhetspolitik samt
1996:49.dir.arbetetbrottsförebyggande

uppdragetRedovisning av

konsekvenserutvidgningensutredningarsvenskaFlera om
utredningarnaolikadeResultatetunder år 1997.genomförs av

form.sammanfattandeiockså presenteras enavses

oktober 1997.den 31redovisasskallUtredningsarbetet senast

Justitiedepartementet
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Underlagsmaterial

Kandidatländema

Allmänt

Wien, Sofia,Budapest,ambassadema i Warszawa, Prag,svenskaDe
rapportering tillsinår 1997 iVilnius har underRiga ochTallinn,

införutgångslägekandidatländernasbelystUtrikesdepartementet en
har täcktsSlovenienSlovakien ochmedlemsförhandlingkommande

ambassaderWien. Sammaiambassaden Prag samt am-resp.av
särskildautredningen itillunder våren 1997i Athen harbassaden

arbetsområde,utredningensdet gällerbelyst situationen närrapporter
rapporteringdel dennafrågor. Viss årrättsliga och inrikesdvs. av

hemlig.
ellersarnbandsmänpolisensfrån tullens ochVerksamhetsrapporter

nordiskt WarszawaBudapestsambandskontor ifrån nordiska
tullen.nordiskt och TallinnVilniustullen,

Europeiska2001-2010 Final:97Opinions COMCommission
juli 1997.den 15kandidatländernautlåtandenkommissionens avom

Final.97 361COMDemographic Report 1997Kommissionen:

of Central andCountriesAssociatedPreparingAnthony: theLangdon,
Justice andUnion:membership of the EuropeanforEuropeEastern

1996.LangdonAffairs theHome report,-

Utvidgningsfrágan

wider andForAgenda 2000Vol. och II:2000 ICOM 97 a
challenge of enlargement.och Theunion 2.stronger

tredjeangående IGC,skrivelse 1997-02-27ambassads iSveriges Bonn
i tyskad ’horizonöstutvidgning TourSchengen och EU:spelaren, ——

perspektiv.inrikesministeriets
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Bistånd

1996/97:1 Budgetpropositionen.Prop.

Bistånd inomDs 1996:45 rättsväsendet.

informationsblad Enlargement:Kommissionens 30 questions and
Dok. Memo/97/6.answers

ÅrsrapportKommissionen: Phare-programme 1995 Dok. 23.07.1996
360.Com 96

Draft Commission Decision Establishing BalticKommissionen: a
Border Management Programme 1996.Eastern

EstablishingKommissionen: Draft Commission Decision Horizontala
Justice and Affairs 1996.Programme Homeon

Decision Establishing PhareKommissionen: Draft Commission a
for 1997.Democracy programme

Kommissionens skrivelse 1996-07-24 Note Members of the Phareto
Committee. Subject: Cooperation with the AssociatedMangagement

ofCountries of Central and Eastern Europe in the fields Justice and
ofAffairs. Provisional of the needs and priorities theHome Inventory
Dok.Countries in the Field of Justice and Affairs.Associated Home

B5/SB/AV/jsj 96 20275.D

detPromemoria 1997-03-18 InformationRikspolisstyrelsen: om
säkerhetsstödet till Central- och Osteuropa.polisiära

CompilationOrganized Crime in the Baltic Sea Region:Task-Force on
Cooperation and Assistance inof replies, Questionnaire Technicalon

the Baltic Sea Region.

rättsliga inrikesi och frågorAllmänt EU-samarbetetom

ändring fördraget Europeiska unionen,Amsterdamfördraget om av om
vissaEuropeiska gemenskaperna ochfördragen upprättandet avom

med dem.akter hörsom samman

Stockholm, 1996.Publica: Europafördrag, 2:a upplagan,

i Europeiska unionen.1994/95:19 Sveriges medlemskapProp.
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frihet säkerhetSOU 1995: 102 Medborgarnas EU och-

Skr. 1996/97:80 Berättelse verksamheten i EU under 1996.om

Skr. 1995/962190 Berättelse verksamheten i EU under 1995.om

Kommissionen: Allmän Europeiska verksamhetunionensrapport om
för 1996.åren 1994, 1995 resp.

SchengensarnarbetetAllmänt om

anslutning till Schengensamarbetet.1997:38 SverigesDs

def. theDok. SCH/C 97 Central Group: Annual Report Func-on
Convention December 1996.tioning of the Schengen 1 January 31-

i skrivelse 1996-11-29 FöljderSvenska ambassadens Bonn ettav
medlemskap i Schengen.

angåendeSkrivelser till Justitiedepartementet konsekvenser av en
frånsvensk anslutning till Schengensamarbetet

Rikspolisstyrelsen 1997-06-27-
Generaltullstyrelsen 1997-06-25-

1997-06-24.Kustbevakningen-

mänskliga rättigheterochRättsstat

International: International 1996.Amnesty Report

RightsUnited of State: Country Reports HumanStates Department on
practices, 1996.

inreYttre och gränskontroll

gränskontroll.1995/962159 EffektivareProp.

vid den inreTullens befogenheterProp. 1995/962166 gränsen.

personkontroll vidSOU 1994:124 och EU:sVaru- gräns.yttre

Gränskontroller ochUtrikesdepartementets handelsavdelning: gräns-
EU/EG-medlemskapsperspektiv, november 1993.formaliteter i ett
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Riksrevisionsverket: Schengenavtalet konsekvenser för gränskon-——
trollmyndighetema, RRV 1997:43.rapport

Statskontoret: Promemoria 1997-02-05 Schengenavtalets konse-om
kvenser för gränskontroll, flygplatser och SIS/SIRENE.yttre

Invandrings- flyktingpolitikoch

Allmänt

1996/97:25Prop. Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv.

Prop. 1996/97:87 Dublinkonventionen.

Skr. 1997/98:23 Invandrings- och flyktingpolitiken.

Fakta Europa 1994:4: Invandrings- och flyktingpolitiken i den
europeiska unionen.

Kommissionens kommunikation On Immigration and Asylum Policies.
Dok. 23.02.1994. final.COM 94 23

Kommissionens förslag inklusive kommentar den 27 juli 1997av om
konvention avseende regler för tillträde för tredjelandsmedborgareen

till medlemsstaterna i Europeiska unionen.

IOM: Migration and Integration: of Estonias non-EstonianA survey
Citizens.

Wikrén, Gerhard och Sandesjö, Håkan: Utlänningslagen med
kommentarer, upplagan, Stockholm 1995.5:e

Diverse material från CIREFI, IMCPD, IOM, Rikskriminalpolisen,
UNHCR och svenska ambassader.

Flyktingfrågor

Ds 1997:42 Utlänningar i massflyktsituation sociala rättigheteren —
m.m.

Kommissionen: Factual document asylum 18.02.1997.on
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förfarandetHandbokFlyktingkommissarie:NationernasFörenta om
enligtställningfastställande flyktingars rättsligaoch kriterierna vid av

angående flyktingarsoch 1967 års protokollårs konvention1951
september 1996.ställning, Stockholm,rättsliga

concerningUnionThe acquis of the EuropeanBoldizsar:Nagy,
april 1997.UNHCR,Associated States,Refugees and the in theLaw

invandringOlaglig

combat illegalthe integration ofReportCIREFI: tomeasureson
CountriesAssociated Central and Europeanimmigration in Eastern

8.CIREFIDok. 5335/5/96, REVBaltic PECO.and States

frågeformulär ASIMmed anledningDiskussionsunderlag av svaren
rådetrekommendationer164 uppföljning antagna om av-avav

Dok.medborgare.kontroll utländskalägsnande och nationell av
ASIM 96.8044/97,

Budapest Group:ofby the Group theGeneral ExpertICMPD, report
Statesbetween all Europeanreinforced co-operationThe need for to

1996.Ljubljanaillegal immigration, 13-14 Junetackle

brottslighetGränsöverskridande

Allmänt

Rikspolisstyrelsen,fråndel hemligstämpladInformation till viss ---
Generaltullsty-Kriminalunderrätttelsetjänsten,Rikskriminalpolisen -

kriminalvårdsenhetenochpolis-relsen, Justitiedepartementet samt-
arnbassader.svenska

brottslighetOrganiserad

Åtgärder gränsöverskridandeorganiserad och1996/97:171Skr. mot
brottslighet.

organiseradbekämpandeHandlingsplan förDok. 7421/97 JAI 14: av
Högnivågruppen.brottslighet

l’état deEnfopol 155: Rapport10555/2/96 Rev 2Dok. sur
1995.dans 1’Union européennecriminalité organisée en
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Dok. Enfopol 161 Annex C: Definition de criminalité Organisé.

Dok. MJU-21 97 Inf2, Information Fight against CorruptionNote:
and Organised Crime in States in Transition, Octopus Project, Joint
Project between the Commission of the European Communities Phare

and the Council of Strasbourg 20Programme Europe, May 1997.

Rikskriminalpolisenz kvalificerade kriminaliteten,Den Hotbildsrapport
1997, RKP KUT Rapport 1997:12.

Wittkämper, Gerhard Kohl,W., Krevert, Peter och Andreas: Europa
Sicherheit.und die immere Bundeskriminalamt-Forschungsreihe, Band

35. Wiesbaden 1996.

Polis- och tullsamarbete

Europol.Prop. 1996/972164

Provisional work of SteeringDok. 12729/96 CK4 60: theprogramme
Police Cooperation and Cooperation Workin PartiesCustomsgroup

january 30 1997.1 June-

Netherlands12693/96 EUROPOL Presidency’s workDok. 68:

programme.

Särskilt narkotikaom

Dok. 8615/1/96 REV 1 CORDROUGE 49: Irish presidency work
for the GroupExpert Drugs.programme on

Särskilt penningtvättom

SOU 1997:36 Bekämpande penningtvätt.av

Ds 1997:51 Internationella ekobrott.

Särskilt människohandelom m.m.

slutlig Kommissionens Meddelande angåendeDok. KOM96 567
syftarkvinnohandel till sexuellt utnyttjande.som
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Terrorism

Verksamhetsâret 1995/96.Säkerhetspolisen:

högbeskattademedEU ochBedrägerier mot varor

FinancialCommunitysProtection of the199 final:Dok. COM 97
1997/8.fraud. WorkFight againstInterests. programme

Financialof CommunityProtection200 final:Dok. COM 97
Annual 1996.against fraud,FightInterests. report

protection desäConvention relativeExplicatif deRapport
Communautés.financiers deinterets

Zigarettenschmug-Finansministeriets faktablad l/97:federalaTyska
Kriminalität.organisierterein Fallgel —

Övrigt rättsligt samarbete

mellan med-utlärnningsförfarandeförenklat1996/97:88 EttProp.
unionen.Europeiskailemsstatema

utlärrmingsförfarande inom EU.förenklatDs 1996:44 Ett

of theOperation Europeanof theCommittee ExpertsEuroparådet: on
ratifica-andshowing signaturesField, ChartConventions in the Penal

penal field. Stras-Conventions in theCouncil of Europetions of the
januari 1997.bourg,

Europeiskadelgivning itill konventionenFörklarande rapport om
ellercivilmål och ärendenhandlingar iunionens medlemsstater avav

C 261.EGT 1997kommersiell natur nr

Europeiskautlämning mellantill konventionenFörklarande rapport om
C 191.EGT 1997medlemsstaterunionens nr

Svenskjuridiska arbete,Europarådet och dessG.:Nilsson, Hans
1996.Juristtidning 7nummer

Europeiska Unionen,inomsamarbeteStraffrättsligtWersäll, Fredrik:
5-6 1997.JuristtidningSvensk nummer
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