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Polisfrågor

Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet 167 motionsyrkanden från de allmänna
motionstiderna 2011, 2012 och 2013. De behandlade yrkandena rör bl.a.
frågor om polisens befogenheter och arbetsmetoder, vapenlagstiftningen
och gränskontrollen. Av yrkandena behandlas 70 förenklat eftersom
samma eller i huvudsak samma frågor har behandlats av riksdagen tidigare
under valperioden.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden och hän-
visar bl.a. till pågående utredningar och beredningsarbeten.

I betänkandet finns 36 reservationer (S, MP, SD och V) och 5 särskilda
yttranden (S, MP, SD och V).
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2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 3 och 9.
Reservation 31 (MP, V)

44. Frontex avtal med tredjeländer
Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 32 (MP, V)

45. Insamling av personuppgifter och andra data inom ramen
för EU:s gränsskyddsarbete
Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 33 (MP, V)

46. Sveriges inställning till systemet för in- och utresa (EES)
och programmet för registrerade resenärer (RTP)
Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 34 (MP, V)

47. Eurosur
Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 10.

Reservation 35 (MP, V)

Gränsöverskridande it-brottslighet
48. Gränsöverskridande it-brottslighet

Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju282 av Kristina Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S).

Eritreas tvångsbeskattning
49. Eritreas tvångsbeskattning av exileritreaner

Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju340 av Arhe Hamednaca m.fl. (S) och
2013/14:Ju358 av Fredrik Malm (FP).

Reservation 36 (S, MP, V)

Förenklad beredning
50. Motioner som bereds förenklat

Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under
denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.
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Kommissionen pekar vidare på att Europaparlamentet och rådet arbetar
med att förhandla fram ett förslag till direktiv om angrepp mot informa-
tionssystem (KOM(2010) 517). Direktivets syfte är att tillnärma medlems-
staternas straffrättsliga bestämmelser på it-området.

Kommissionen lämnade i början av 2013 ett förslag till direktiv om nät-
och informationssäkerhet (KOM(2013) 48). Förslaget handlade om hur
man ska förbättra säkerheten för internet och för privata nät och informa-
tionssystem som behövs för att samhället och ekonomin ska fungera.
Riksdagen ställde sig kritisk till förslaget och anförde i ett motiverat ytt-
rande att det var alltför omfattande och långtgående och kostade opropor-
tionerligt mycket i förhållande till vilka förbättringar det kan förväntas
leda till. Enligt riksdagen borde varje EU-land få genomföra förslagen
utifrån sina egna förutsättningar. Riksdagen framhöll att det bästa sättet att
stärka nät- och informationssäkerheten i hela EU inte är tvingande lagstift-
ning utan samverkan mellan länderna och ett aktivt nationellt arbete (utl.
2012/13:FöU11, rskr. 2012/13:185).

Utskottets ställningstagande
Mot bakgrund av det ambitiösa och omfattande arbete som pågår inom EU
för bekämpning av it-brottsligheten finns det enligt utskottet inte skäl för
riksdagen att göra ett tillkännagivande om saken. Motion 2012/13:Ju282
(S) bör därför avslås.

Eritreas tvångsbeskattning

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår två motioner om att Sverige ska vidta åtgärder
för att stoppa Eritreas tvångsbeskattning av exileritreaner.

Jämför reservation 36 (S, MP, V).

Motionerna
I motion 2012/13:Ju340 av Arhe Hamednaca m.fl. (S) begärs att riksdagen
ska tillkännage för regeringen att Sverige borde lagstifta mot den typ av
tvångsbeskattning som drabbar exileritreaner. Ett liknande yrkande finns i
motion 2013/14:Ju358 av Fredrik Malm (FP).

Bakgrund
Utskottet har inhämtat följande upplysningar från Utrikesdepartementet.
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Enligt folkrätten har en stat rätt att lagstifta om beskattning av medbor-
gare utanför dess gränser. Det är dock inte tillåtet för en stat att vidta
exekutiva åtgärder på annan stats territorium utan dess samtycke. Reger-
ingen har inte gett den eritreanska staten tillstånd att vidta sådana
exekutiva åtgärder för indrivning av denna skatt i Sverige.

Om olagliga åtgärder vidtagits av den eritreanska ambassaden står
detta i strid med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, vil-
ket kan föranleda åtgärder från regeringen. Det åligger polisen och
andra rättsvårdande myndigheter att utreda om brott begåtts.

FN:s säkerhetsråd antog den 5 december 2011 resolution 2023 i vil-
ken man beslutade att Eritrea ska upphöra med användande av utpress-
ning, hot om våld, bedrägeri och andra olagliga åtgärder för att driva
in skatt från den eritreanska diasporan. Säkerhetsrådet beslutade även
att stater ska vidta lämpliga åtgärder, i enlighet med internationell rätt,
för att hålla individer som agerar i strid med resolutionen och nationell
lagstiftning ansvariga. Stater uppmanades också att vidta lämpliga åtgär-
der i enlighet med nationell lagstiftning och internationella instrument,
inklusive Wienkonventionerna, för att förhindra att sådana individer
kan underlätta ytterligare överträdelser.

Som medlemsstat i FN är Sverige under FN-stadgans kapitel VII
skyldig att efterfölja säkerhetsrådets resolutioner. I enlighet med säker-
hetsrådsresolution 2023 rapporterade Sverige till säkerhetsrådet vilka
åtgärder som tagits för att genomföra resolutionen. Sverige bekräftade
att indrivning av skatt genom brottsliga åtgärder var en fråga för
svenska polisen och andra rättsvårdande myndigheter att hantera. Sve-
rige informerade också om att denna och andra resolutioner publicerats
på regeringen hemsida för sanktioner.

Några fall av påstådd indrivning av skatt med olagliga metoder har
polisanmälts. Internationella åklagarkammaren i Stockholm beslutade i
december 2013 att lägga ner förundersökningen av ett antal fall som
polisanmälts. Enligt åklagaren kunde brott inte styrkas.

Utskottet har tidigare behandlat och avstyrkt motionsyrkanden med önske-
mål om lagstiftning mot Eritreas tvångsbeskattning av exileritreaner (bet.
2011/12:JuU15 s. 32 f.). Utskottet anförde då bl.a. att om någon företrä-
dare för Eritrea agerar på ett kriminellt sätt mot personer i Sverige måste
det i första hand vara en sak för rättsväsendet att hantera inom ramen för
gällande lagstiftning.

Utskottets ställningstagande
Den kan konstateras att det enligt folkrätten i och för sig är tillåtet för en
stat att beskatta medborgare som är bosatta utomlands. Det är dock inte
tillåtet för en stat att utan samtycke vidta åtgärder på en annan stats territo-
rium för att driva in skatten. Om dessa åtgärder inbegriper kriminella
handlingar ska det givetvis lagföras och bestraffas.

Det anförda innebär att om en företrädare för Eritrea i indrivningssyfte
agerar på ett kriminellt sätt (t.ex. med olaga förföljelse, utpressning eller
hot) mot någon i Sverige ska det hanteras av rättsväsendet inom ramen för
gällande lagstiftning. Det bör understrykas att för att denna typ av age-
rande ska komma till myndigheternas kännedom krävs i normalfallet att
den som har drabbats polisanmäler saken. Utskottet kan inte se behov av
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någon ny lagstiftning eller liknande för att bemöta kriminella handlingar
just i samband med Eritreas skatteindrivning. Utskottet föreslår därför att
riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju340 (S) och 2013/14:Ju358 (FP).

Förenklad beredning

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår 70 motionsyrkanden med olika förslag som har
behandlats och avslagits tidigare under valperioden.

Jämför särskilda yttrandena 2 (S), 3 (MP), 4 (SD) och 5 (V).

Utskottets ställningstagande
Motionsyrkandena i bilaga 2 överensstämmer helt eller delvis med yrkan-
den som utskottet har behandlat och avstyrkt tidigare under valperioden.
Utskottet ser ingen anledning att nu göra en annan bedömning. Motionsyr-
kandena behandlades i de betänkanden som listas nedan. Riksdagen följde
utskottets förslag och avslog yrkandena.

– 2010/11:JuU7 Polisfrågor
– 2010/11:JuU14 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ända-

mål – genomförande av direktiv 2006/24/EG
– 2011/12:JuU8 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till upp-

gifter om elektronisk kommunikation
– 2011/12:JuU15 Polisfrågor
– 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen
– 2012/13:JuU2 Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för reger-

ingen och rättsväsendet
– 2012/13:JuU9 En ny tidsbegränsad vapenamnesti
– 2012/13:JuU22 En ny kameraövervakningslag.
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