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BESLUT
RÅDETS BESLUT
av den 25 februari 2010
om inrättande av ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten
(2010/131/EU)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 240.3, och

(2)

Artikel 4
1.
Ständiga kommittén får inte medverka vid genomförandet
av insatserna, vilket ska förbli medlemsstaternas uppgift.

av följande skäl:
(1)

3.
Ständiga kommittén ska bistå rådet i enlighet med bestäm
melserna i artikel 222 i fördraget.

I artikel 71 i fördraget om Europeiska unionens funk
tionssätt föreskrivs att en ständig kommitté ska inrättas
inom rådet för att se till att det operativa samarbetet
inom unionen främjas och förstärks i frågor som rör
den inre säkerheten.
Ett beslut om inrättande av en sådan kommitté bör där
för fattas och dess uppgifter fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

2.
Ständiga kommittén får inte medverka vid utarbetande av
lagstiftningsakter.
Artikel 5
1.
Företrädare för Eurojust, Europol, Europeiska byrån för
förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unio
nens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) och andra relevanta
organ ska när det är lämpligt bjudas in att närvara som obser
vatörer vid ständiga kommitténs möten.

Artikel 1
Den ständiga kommitté för operativt samarbete i frågor som rör
den inre säkerheten (nedan kallad ständiga kommittén) som avses
i artikel 71 i fördraget inrättas härmed inom rådet.
Artikel 2
Ständiga kommittén ska underlätta, främja och stärka samord
ningen av operativa insatser som genomförs av de myndigheter
i medlemsstaterna som har behörighet på området för inre
säkerhet.
Artikel 3
1.
Utan att det påverkar uppdragen för de organ som avses i
artikel 5 ska ständiga kommittén underlätta och säkerställa ef
fektivt operativt samarbete och effektiv operativ samordning
enligt tredje delen avdelning V i fördraget, inbegripet på om
råden som omfattas av polis- och tullsamarbete och områden
som ligger under myndigheter med ansvar för kontroll
och skydd av yttre gränser. Det ska även i lämpliga fall omfatta
sådant straffrättsligt samarbete som är relevant för det operativa
samarbetet på området för inre säkerhet.
2.
Ständiga kommittén ska även göra utvärderingar av det
operativa samarbetets allmänna inriktning och effektivitet; den
ska identifiera eventuella brister eller misslyckanden och
anta konkreta rekommendationer för att åtgärda dem.

2.
Ständiga kommittén ska bidra till att sörja för att dessa
organ agerar enhetligt.
Artikel 6
1.
Ständiga kommittén ska regelbundet rapportera till rådet
om sin verksamhet.
2.
Rådet ska hålla Europaparlamentet och de nationella par
lamenten informerade om ständiga kommitténs arbete.
Artikel 7
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2010.
På rådets vägnar
A. PÉREZ RUBALCABA

Ordförande

