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Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av
ett utkast till operativt avtal mellan Europol och Bosnien
och Hercegovina (Europol-Bosnien och Hercegovina avtal)

I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen
översänds till riksdagen en promemoria om

ett utkast till operativt samarbetsavtal mellan
Europol och Bosnien och Hercegovina.
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OPERATIVT AVTAL MELLAN EUROPOL OCH BOSNIEN OCH HERCEGOVINA
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Bakgrund

Enligt artikel 23 i rådets beslut
(2009/371/RIF) om inrättande av Europeiska
polisbyrån (Europol), (nedan beslutet om Europol) får Europol, i den utsträckning det
krävs för att utföra sina uppgifter, upprätta
och upprätthålla samarbetsförbindelser med
tredjestater och organisationer. Europol får
ingå överenskommelser med de ovan nämnda instanser som först har intagits i förteckningen över stater och organisationer med
vilka överenskommelser får ingås. Enligt artikel 26 i beslutet om Europol ska rådet med
kvalificerad majoritet efter att ha hört Europaparlamentet besluta om de stater och organisationer som ska ingå i förteckningen.
Överenskommelser som ingås mellan Europol och en tredje part kan gälla utbyte av
operativ, strategisk eller teknisk information.
Sådana överenskommelser får endast ingås
efter godkännande av rådet efter samråd med
Europols styrelse. När överenskommelsen
gäller utbyte av personuppgifter ska ett utlåtande om överenskommelsen också inhämtas
av den gemensamma tillsynsmyndigheten.
Efter det att en stat har fogats till den förteckning över stater med vilka Europol får
ingå överenskommelser men innan förhandlingarna om ett operativt samarbetsavtal med
staten i fråga inleds inhämtas ett utlåtande
från Europols gemensamma tillsynsmyndighet om dataskyddsnivån i det landet.
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Förslagets huvudsakliga innehåll

Utkastet till avtal mellan Europol och Bosnien och Hercegovina följer i stor utsträckning det nya modellavtal för operativa samarbetsavtal som Europol använder.
Utkastet till avtal innehåller bestämmelser
bl.a. om avtalets syfte, de former av kriminalitet som avtalet tillämpas på, samarbetsområden, Bosnien och Hercegovinas nationella
kontaktpunkt och de behöriga myndigheterna. Dessutom innehåller avtalet allmänna bestämmelser om informationsutbyte, bestäm-

melser om utbyte av personuppgifter och om
användningen av uppgifterna. Utkastet till
avtal innehåller också bestämmelser om lagring, korrigering och utplåning av uppgifterna.
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Effekter och förhållande till
Finlands lagstiftning

Syftet med samarbetsavtalet är att utveckla
förbindelserna mellan Europol och Bosnien
och Hercegovina så att avtalsparterna kan
samarbeta effektivt och utbyta uppgifter på
ett övergripande sätt. Avtalet har i sig inte
några konsekvenser för Finlands nationella
lagstiftning.
Finland kommer inte att direkt lämna uppgifter till Bosnien och Hercegovina med stöd
av samarbetsavtalet. Enligt 6 § i lagen om
genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol (563/2011) får de behöriga
Europolmyndigheterna oberoende av sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur
sina personregister till Europol och Europols
nationella enheter samt för registrering i Europols informationsbehandlingssystem för
förebyggande eller utredning av brottslighet
som hör till Europols behörighet.
Enligt artikel 24 i beslutet om Europol får
Europol för sin del överföra uppgifter som
den fått av medlemsstaterna till tredje länder
endast med samtycke av medlemsstaten i
fråga.
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Behandling av förslaget i Finland och i EU

Sektionen för rättsliga och inrikes frågor
under kommittén för EU-ärenden behandlade
ärendet i ett skriftligt förfarande.
Förhandlingarna mellan Europol och Bosnien och Hercegovina fördes den 2 och den 3
december 2014. Europols styrelse beslutade i
sitt möte den 11 februari 2015 att sända utkastet till avtal till Europols gemensamma
tillsynsmyndighet för utlåtande.
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Statsrådets ståndpunkt

Statsrådet förhåller sig positivt till utkastet
till avtal. Enligt statsrådets ståndpunkt effektiviseras samarbetet i synnerhet mot organiserad brottslighet och terrorism mellan Europol och Bosnien och Hercegovina när parter-
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na kan samarbeta på bred front och vid behov
utbyta personuppgifter. Statsrådet kan godkänna avtalet under förutsättning att kommentarer som Europols gemensamma tillsynsmyndighet eventuellt framför senare beaktas på behörigt sätt i avtalet.

