
Eurojust, Europeiska unionens byrå för straff-
rättsligt samarbete, är ett unikt centrum med 

säte i Haag, Nederländerna, där nationella rättsli-
ga myndigheter samarbetar med varandra för att 
bekämpa grov organiserad gränsöverskridande 
brottslighet. Eurojusts roll är göra Europa säk-
rare genom att samordna det arbete som utförs 
av de nationella myndigheterna – både från EU:s 
medlemsstater och från tredjeländer – för att utre-
da och lagföra brottslighet över gränserna. 

Varje deltagande medlemsstat utstationerar en 
nationell medlem till Eurojust. De nationella 
medlemmarna bildar Eurojusts kollegium, som 
ansvarar för byråns operativa arbete. Kollegiet 
stöds i sin tur av Eurojusts administration, som 
bland annat utgörs av ärendeanalytiker, juridiska 
rådgivare och dataexperter. Byråns skräddarsydda 
lokaler är utrustade med säkra mötesinrättningar 

med möjlighet till tolkning till 
alla EU-språk och ett särskilt 
mötesrum för samordningscen-
traler, från vilket gemensamma 
insatsdagar kan övervakas och 
samordnas i realtid. 

Eurojust har upprättat ett sammanhängande 
internationellt nätverk som ger åklagarmyndig-
heter i hela EU tillgång till fler än 50 jurisdiktioner 
världen över. Byrån har undertecknat samarbets-
avtal med ett dussin länder utanför EU, varav flera 
har utstationerat sambandsåklagare till Eurojust 
för att arbeta på ärenden med sina motparter i 
kollegiet. Eurojust har även ett nära samarbete 
med andra EU-byråer och partner som ger stöd i 
de olika stegen i den straffrättsliga kedjan, däri-
bland brotts- och bedrägeribekämpande organ. 

Om oss

Eurojust erbjuder skräddarsytt operativt stöd i 
de olika stegen i gränsöverskridande brottsutred-
ningar genom att tillhandahålla

 ` snabba svar,
 ` en joursamordningstjänst som är i drift dygnet 

runt, sju dagar i veckan,
 ` förbindelser till viktiga motparter, och 
 ` hjälp med att utarbeta framställningar om 

rättslig hjälp, inklusive officiella översättning-
ar.

Eurojust kan dessutom hantera komplexa for-
mer av bistånd och samordningsmekanismer, 
som kan kombineras för att stödja större insatser. 

Vad vi gör   
Byrån kan till exempel

 ` samordna parallella utredningar,
 ` anordna samordningsmöten med berörda 

rättsliga och brottsbekämpande myndigheter,
 ` inrätta och/eller finansiera gemensamma 

utredningsgrupper där de rättsliga och brotts-
bekämpande myndigheterna samarbetar i 
gränsöverskridande brottsutredningar, baserat 
på ett rättsligt avtal mellan två eller fler länder, 
och

 ` planera gemensamma insatsdagar som leds i 
realtid via samordningscentraler vid Eurojust, 
under vilka nationella myndigheter kan gripa 
gärningsmän, upplösa organiserade kriminella 
grupper och beslagta tillgångar.

Tillsammans med medlemsstaterna och ett stort nätverk av internationella partner spelar 
Eurojust en viktig roll för att göra Europa säkrare och garantera rättvisa för dess invånare.

Europeiska unionens byrå 
för straffrättsligt samarbete
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Planer på att inrätta en rättslig myndighet för att 
stärka samarbetet mellan de nationella myndighe-
terna i kampen mot grov organiserad gränsöver-
skridande brottslighet diskuterades första gången 
av de europeiska stats- och regeringscheferna 
vid Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999. 
I mars 2001 startades en provisorisk enhet för 
rättsligt samarbete vid namn Pro Eurojust i Brys-
sel. Terroristattackerna den 11 september 2001 
i USA visade tydligt att det fanns behov av att 
trappa upp det internationella samarbetet. Dessa 
händelser påskyndade utvecklingen av Eurojust, 
som formellt inrättades genom rådets beslut av 
den 28 februari 2002 som EU:s enhet för rättsligt 
samarbete. Eurojust flyttade till Haag 2003.

Eurojust har förändrats avsevärt sedan byrån 
grundades, och detsamma gäller arbetets art och 
omfattning. Rådets beslut 2008 om att stärka 
Eurojust ökade dess operativa kapacitet och un-
derlättade samarbetet mellan de nationella myn-
digheterna och Eurojust, samt med andra partner 
och tredjeländer. I Lissabonfördraget, som trädde 
i kraft 2009, nämns Eurojust uttryckligen, och det 
fastställs att byråns uppgift ska vara ”att stödja 
och stärka samordning och samarbete mellan de 

Eurojust genom åren
nationella myndigheter som har till uppgift att 
utreda och lagföra allvarlig brottslighet som berör 
två eller flera medlemsstater”.

År 2017 flyttade Eurojust till sina nya lokaler, en 
anläggning som byggts för just detta ändamål i 
hjärtat av den internationella zonen i Haag. Bygg-
naden är utformad för att stödja byråns uppdrag 
att utveckla och förstärka det rättsliga samarbetet. 
I byggnaden finns ett särskilt operativt rum med 
utrustning för att utbyta information och fastställa 
strategier vid storskaliga, multilaterala gemen-
samma insatser. De nedre våningarna i byggnaden 
hyser ett antal privata mötesrum för konfidentiella 
diskussioner mellan medlemmar från de natio-
nella enheterna och utomstående rättstillämpare. 
I rummen finns säkra, toppmoderna it-system, 
liksom utrustning för simultantolkning.

Den 12 december 2019 trädde Eurojustförord-
ningen i kraft och inledde en ny fas i utvecklingen 
av Eurojust, som blev Europeiska unionens byrå 
för straffrättsligt samarbete. Genom byråns nya 
rättsliga grund infördes en omarbetad styrnings-
struktur, politik för yttre förbindelser och ett 
dataskyddssystem.

Medurs uppifrån: Europeiska rådets möte i Tammerfors, 1999 (© EU Council), Eurojusts byggnad i Haag (© Corné Bastiaansen), konferensrum och operativt rum



Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa fastställs för EU, 
med ett avtal om att skapa Pro Eurojust

Eurojust flyttar till sitt säte i Haag, den 
internationella staden för fred och rättvisa

December 2002 – Sekretariatet för det 
europeiska rättsliga nätverket inrättas 
som en separat enhet vid Eurojust

Sekretariatet för nätverket för gemen-
samma utredningsgrupper (JIT-nät-

verket) inrättas som en separat enhet vid 
Eurojust

December 2008 – Rådets beslut om att 
stärka Eurojust antas

Januari 2011 – Sekretariatet för nätverket 
mot folkmord inrättas som en separat enhet 
vid Eurojust

Juni 2002 – Den europeiska arresteringsordern 
och överlämnande mellan medlemsstaterna antas 

genom ett rambeslut av rådet

Januari 2009 – Eurojust börjar ge ekonomiskt 
och logistiskt stöd till gemensamma 
utredningsgrupper

Eurojust och det europeiska rättsliga 
nätverket sammanställer veckovisa 
uppdateringar om covid-19-krisens 

inverkan på det rättsliga samarbetet 

Maj 2020 – Fokusgruppen med inriktning på 
smuggling av migranter startas vid Eurojust 
och för samman specialiserade åklagare från 
EU:s medlemsstater

December 2019 – Den nya 
Eurojustförordningen träder i kraft, och 
Eurojust blir Europeiska unionens byrå för 

straffrättsligt samarbete

Juni 2017 – Eurojust flyttar till sina nya, 
anpassade lokaler i Haag

Juni 2011 – Eurojusts 
joursamordningstjänst startas, vilken gör 

att domare, åklagare och brottsbekämpande 
myndigheter kan begära hjälp dygnet runt, 

sju dagar i veckan

September 2019 – Eurojust organiserar sin 100:e 
samordningscentral sedan detta unika instrument 
infördes 2011

April 2014 – Direktivet om en 
europeisk utredningsorder på det 

straffrättsliga området antas

December 2007 – Eurojust inleder sitt 
1 000:e ärende 

Februari 2002 – Eurojust inrättas genom rådets beslut 
om att stärka kampen mot grov gränsöverskridande 

brottslighet
Juni 2002 – Bestämmelser om inrättande av 
gemensamma utredningsgrupper fastställs i ett 
EU-rambeslut
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Några viktiga händelser



Tidslinje för ett ärende vid Eurojust

Eget initiativ
Baserat på information från:

 9 Andra EU-byråer (t.ex. Europol, Frontex)
 9 Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf)

 9 Eppo
 9 Nationella myndigheter (t.ex. 
informationsutbyte om terrorism, 
underrättelser enligt artikel 21 i 
Eurojustförordningen etc.)

Nationell myndighet
Begäran om hjälp från behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna med deras utredningar/åtal

Eppo (när denna myndighet tagits i drift)
På begäran av Europeiska åklagarmyndigheten 
inom ramen för dess behörighet

INLEDNING AV ETT ÄRENDE
Ett ärende vid Eurojust kan initieras av...
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Eurojusts organisationsstruktur utgörs av kolle-
giet, styrelsen och förvaltningen. 

Kollegiet ansvarar för driften av byrån och be-
står av en nationell medlem från varje deltagande 
medlemsstat. När kollegiet arbetar med icke-ope-
rativa frågor är en företrädare för EU-kommis-
sionen också medlem. Kollegiet står under tillsyn 
av Eurojusts ordförande och två vice ordförande, 
som var och en väljs för en mandatperiod på fyra 
år, med rätt att sitta högst två mandatperioder.

De nationella medlemmarna styr sina nationella 
enheter med stöd av biträdande medlemmar och 
assistenter som delegeras från respektive land. 
Dessa enheter är de huvudsakliga kontaktpunkter-
na för åklagare och undersökningsdomare när de 
behöver hjälp med en särskild brottsutredning.

Styrelsen hjälper kollegiet med dess förvaltnings-
uppgifter. Den är sammansatt av ordföranden, två 
vice ordförande, en företrädare för Europeiska 
kommissionen samt två andra medlemmar av 

Eurojusts organisation
kollegiet som utses enligt ett tvåårigt rotationssys-
tem.

Inom administrationen är den administrativa 
direktören Eurojusts rättsliga företrädare och chef 
för administrativa ändamål. Den administrativa 
direktören ansvarar för tillsynen över den löpan-
de administrationen, personalförvaltningen och 
tillhandahållandet av administrativt stöd för att 
underlätta Eurojusts operativa arbete. 

Roll som nätverksvärd

Eurojust är värd för fyra nätverk: det europeiska 
rättsliga nätverkets sekretariat, sekretariatet för 
nätverket mot folkmord, JIT-nätverkets sekreta-
riat och det europeiska rättsliga nätverket mot 
it-brottslighet. Nätverken utgörs av nationella 
kontaktpunkter eller nationella experter som un-
derlättar rättsligt samarbete, informationsutbyte 
och arbete som utförs av rättstillämpare i med-
lemsstaterna. 

Eurojust arbetar med de nationella myndigheter-
na för att bekämpa flera olika grova och komplexa 
gränsöverskridande brott där två eller fler länder 
är inblandade. Byrån leder den rättsliga responsen 
på de ökande hoten i Europa och gör det möjligt 
för medlemsstaterna att ligga ett steg före brotts-
lingarna, framför allt organiserade kriminella 
grupper. Ärenden som tas till Eurojust omfattar 
ofta mer än en brottstyp. 

Prioriterade brott är bland annat: 

 ` Terrorism
 ` It-brottslighet
 ` Människohandel
 ` Olaglig narkotikahandel 
 ` Brott mot EU:s ekonomiska intressen 
 ` Människosmuggling
 ` Miljöbrott
 ` Penningtvätt
 ` Svindleri och bedrägeri

Prioriterade brott



Analys av information
 9 Korsanalys av data 
 9 Identifiering av samband med andra utredningar
 9 Nära samarbete med Europol

Diskussioner om instrument för rättsligt samarbete
 9 Europeisk arresteringsorder
 9 Europeisk utredningsorder
 9 Framställning om ömsesidig rättslig hjälp
 9 Beslut om frysning/förverkande

Aktuella samarbetsområden
 9 Behörighetskonflikter
 9 Parallella förfaranden
 9 Överföring av förfaranden
 9 Tillåtlighet av bevis
 9 Samarbete med tredjeländer

GEMENSAM UTREDNINGSGRUPP
Eurojust tillhandahåller rättsligt, praktiskt och finansiellt stöd

SAMORDNINGSMÖTEN
Möten med nationella myndig-
heter (rättsliga och brottsbe-
kämpande) för att förbereda 
kommande insatser

SAMORDNINGSCENTRAL
Samordnade insatsdagar i 
komplexa gränsöverskridande 
ärenden som stöds av Eurojust

SNABBINSATS
De berörda parterna diskuterar och 
fattar beslut om brådskande åtgärder

Begäran kan lösas snabbt

SAMORDNADE UTREDNINGAR 
OCH ÅTAL
Berörda parter diskuterar ärendet 
och beslutar om ett antal samordna-
de åtgärder

Omfattande insatser krävs

AVSLUTANDE AV ETT ÄRENDE 
VID EUROJUST
Nationella myndigheter fortsätter 
med sina utredningar/åtal 

Ytterligare begäranden kan 
ställas till Eurojust (t.ex. om 
stöd under rättegången)
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Ärenden som tas till Eurojust inbegriper antingen två eller fler medlemsstater eller en medlemsstat och 
ett tredjeland. Ibland inbegriper ärendena brott som har begåtts i en enda medlemsstat men som har 
återverkningar utanför den berörda medlemsstatens gränser. Eurojust bistår medlemsstaterna med sin 
omfattande erfarenhet och expertis inom rättsligt samarbete, bland annat med en uppsättning verktyg 
för att hantera problem såsom behörighetskonflikter, utlämning, tillåtlighet av bevis samt frysning och 
återvinning av tillgångar. Eftersom Eurojust har kontakter med myndigheter från alla medlemsstater 
och flera tredjeländer kan byrån svara på begäranden snabbt, och ibland även lösa ett ärende på några 
timmar. 

Om en nationell medlem beslutar att lämna in ett ärende för registrering vid Eurojust möts kollegiet 
för att avgöra vilka nationella medlemmar vid Eurojust som ska arbeta med det. Den nationella med-
lemmen (eller dess biträdande medlemmar och assistenter) behåller kontrollen över ärendet, medan 
Eurojust kan ge råd och hjälp i samband med samordning och användning av rättsliga instrument och 
verktyg. 

När ett ärende väl har inletts vid Eurojust kan ett andra möte anordnas för att utbyta information 
mellan de inblandade länderna, diskutera relevanta rättsliga frågor och ge råd till respektive nationella 
myndigheter om kommande steg (se Tidslinje för ett ärende vid Eurojust för hur ett ärende kan fortlöpa). 

Att ta ett ärende till Eurojust



Eurojust: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete

6

Eurojust ger stöd i många olika typer av utred-
ningar. Varje ärende är unikt och måste hanteras 
på sitt sätt. Åklagare måste ofta agera omedelbart 
för att lokalisera och gripa misstänkta personer. 
I sådana fall kan de nationella myndigheterna ta 
hjälp av Eurojusts unika jourtjänster för att till 
exempel snabbt verkställa en europeisk arreste-
ringsorder, ett beslut om frysning eller insamling 
av bevis med hjälp av en europeisk utrednings-
order. I andra fall kanske utredningen måste 
genomföras långsamt och metodiskt och omfattar 
flera månader – eller till och med år – av nog-
grann planering, samordning och diskussioner, 
där Eurojust har en samordnande roll. Det finns 
fyra huvudsakliga sätt som Eurojust ger stöd på: 
gemensamma utredningsgrupper, EU:s verktyg för 
rättsligt samarbete, samordningsmöten och sam-
ordningscentraler.

Gemensamma utredningsgrupper

De gemensamma utredningsgrupperna 
är det mest avancerade verktyget inom 
internationellt straffrättsligt samarbete. 
De består av grupper i vilka domare, 
åklagare och brottsbekämpande myn-

digheter samarbetar i gränsöverskridande brotts-
utredningar, baserat på ett rättsligt avtal mellan 
två eller fler länder för en bestämd period.  Euro-
just har hjälpt länder att inrätta och driva gemen-
samma utredningsgrupper sedan 2009. Byrån an-
ordnar möten med gruppmedlemmarna, ofta med 
tillgång till översättning och tolkning. Lika viktigt 
är att Eurojust kan ge ekonomiskt och logistiskt 
stöd till de gemensamma utredningsgrupperna för 
att minska de nationella budgetarnas börda vid 
hantering av gränsöverskridande ärenden.

Viktiga utredningsverktyg

Vad är en europeisk arresteringsorder?

Den europeiska arresteringsordern är giltig i alla 
medlemsstater i EU och används för att gripa 
och överlämna brottsmisstänkta eller dömda 
personer till den utfärdande staten så att de kan 
lagföras eller avtjäna sitt straff. Eurojust har 
en viktig roll för att förbättra tillämpningen av 
den europeiska arresteringsordern, bland annat 
för att övervinna rättsliga och praktiska hinder. 
Eurojust kan göra det lättare att översända dessa 
order och verkställa dem i rätt tid, samordna och 
ge råd om samverkande order, ge stöd i frågor 
som rör överlämnande, klargöra skillnader i 
nationell lagstiftning på detta område och hjälpa 
de nationella myndigheterna att komma till rätta 
med många andra frågor. 

Vad är en europeisk utredningsorder?

Genom den europeiska utredningsordern 
fastställs ett tydligt förfarande för samarbete 
mellan de rättsliga myndigheterna i olika med-
lemsstater för att samla in och skydda bevis-
ning, t.ex. genom att genomföra husrannsakan 
och höranden, inhämta bankinformation och 
finansiell information, avlyssna kommunikation 
och tillfälligt överföra frihetsberövade personer. 
Eurojust kan bistå i de fyra huvudetapperna i 
en europeisk utredningsorders livscykel (utfär-
dande, översändande, erkännande och verk-
ställighet). Byrån kan dessutom ge råd i frågor 
som rör tillämpningsområdet för direktivet om 
en europeisk utredningsorder och dess använd-
ning i förhållande till andra parallella rättsliga 
instrument, de behöriga myndigheterna, den 
europeiska utredningsorderns innehåll, form 
och språk samt användningen av vissa specifika 
utredningsåtgärder.

Eurojust stöder de gemensamma utred-
ningsgrupperna genom att

 ` bedöma om ett ärende är lämpligt för att 
inrätta en grupp, 

 ` bistå vid utarbetandet av avtalet om gruppen,
 ` ge rättsligt och praktiskt stöd under hela den 

tid som gruppen är inrättad, inklusive stöd till 
gemensamma insatser (samordningscentra-
ler),

 ` samordna utrednings- och lagföringsstrate-
gier, och

 ` ge ekonomiskt och logistiskt stöd till resor, 
tolkning, överlämnande av bevismaterial och 
lån av utrustning.

Hjälp med att använda 
EU:s verktyg för rättsligt samarbete

Instrument som den europeiska arresteringsor-
dern och den europeiska utredningsordern un-
derlättar påtagligt samarbetet vid gränsöverskri-

dande ärenden. För att få ut så mycket 
som möjligt av dessa verktyg måste de 
nationella myndigheterna dock kunna 
kontakta varandra snabbt och kom-
municera tydligt över språk- och juris-

diktionsgränser. Eurojust gör det möjligt för de 
berörda staterna att använda verktygen på bästa 
möjliga sätt genom att agera som samordnare. 
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       Eftersom den gränsöverskridande brottsligheten tyvärr ökar får Eurojust fler och fler 
förfrågningar om att bistå i stora och komplexa ärenden. Situationen leder till en ökning 
av internationella insatser av domstolsväsendet, som vi måste samordna i realtid. 
Genom att inrätta samordningscentraler vid Eurojust kan vi hjälpa till direkt och se till 
att insatser genomförs samtidigt som gynnar domstolarna och polisen i alla deltagande 
länder, vilket ger bättre resultat än insatser som genomförs enskilt av medlemsstaterna 

och tredjeländer.

– Eurojusts ordförande Ladislav Hamran –

Samordningscentraler

Eurojust erbjuder ett unikt verktyg – 
samordningscentralen – för att stödja 
storskaliga insatser mot gränsöver-
skridande brottslighet. En avgörande 
framgångsfaktor för dessa insatser är 

förmågan att vidta åtgärder samtidigt, till exem-
pel gripanden, genomsökningar, beslagtaganden 
av bevis, förhör med (eventuellt) misstänkta och 
vittnen samt frysning av tillgångar. Sådana insats-
dagar sker ofta i flera medlemsstater vid samma 
tidpunkt, så att de kriminella inte kan förvarna 
sina nätverk. 

Under insatsdagen har deltagarna i samordnings-
centralen tillgång till särskilda säkra kommuni-
kationslinjer. Samordningscentralen använder 
information från de berörda myndigheterna för att 
regelbundet ge underrättelser om hur fältinsatser-
na fortlöper. 

Informationen gör att myndigheterna kan anpas-
sa sina strategier direkt utifrån hur situationen 
utvecklas. Som ett exempel kanske en ytterligare 
europeisk utredningsorder krävs för att göra en 
husrannsakan på en adress som uppdagas först 
under insatsen. Deltagarna måste vara beredda på 
det oförutsebara och kunna reagera snabbt.

I september 2019 organiserade Eurojust sin 100:e 
samordningscentral. Denna milstolpe, och de 
resultat som uppnåtts under årens lopp tack vare 
samordningscentralerna, visar hur användbart 
detta verktyg är och att det spelar en allt större 
roll inom rättsligt samarbete. 

Genom att arbeta i en grupp med nationella myn-
digheter bidrar Eurojusts nationella enheter och 
engagerade analytiker och rådgivare till att skapa 
rätt förutsättningar för att samordna komplexa och 
snabbt föränderliga gränsöverskridande insatser.

Samordningsmöten

Samordningsmöten är ett operativt 
verktyg som ofta används vid Euro-
just för att föra samman rättsliga och 
brottsbekämpande myndigheter från 
medlemsstaterna och, i vissa fall, tred-

jeländer. Deltagarna utbyter information och löser 
rättsliga problem, till exempel behörighetskonflik-
ter och överföring av förfaranden. De kan också 
komma överens om nästa steg i utredningen, 
planera insatsdagar och diskutera möjligheterna 
för en gemensam utredningsgrupp.

Eurojust har en samordnande roll vid dessa mö-
ten. Byrån har en särskild grupp av tjänstemän 
som kan erbjuda juridisk rådgivning, analyser och 
operativt bistånd. 

Eurojust tillhandahåller dessutom utrustning samt 
ersättning för resor och uppehälle för besökande 
deltagare. Simultantolkning finns tillgänglig under 
samordningsmötena, även om de hålls via video-
konferens. 

© Eurojust
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Den första av Eurojusts samordningscentraler 
organiserades i februari 2011 för att stoppa 
människosmuggling som bedrevs av ett kriminellt 
nätverk som verkade i sex länder. Eurojust om-
bads hjälpa till med framställningar om ömsesidig 
rättslig hjälp till de berörda medlemsstaterna och 
att samordna såväl utredningar och lagföringar 
som samtidiga insatser mot brottsorganisationen 
i de andra fem länderna. Efter att Eurojust hade 
bistått vid de omfattande förberedelserna, bland 
annat genom att anordna ett samordningsmöte 
för att komma överens om en strategi för samti-
diga insatser i sju städer, inrättades en samord-

Samordningscentralernas insatser
ningscentral. Detta ledde till att 35 misstänkta 
människosmugglare greps och 38 migranter 
stoppades.

Den 100:e samordningscentralen ägde rum vid 
Eurojust i september 2019 och rörde kulmen på 
en komplex teknisk utredning av en organiserad 
kriminell grupp som var inblandad i omfattan-
de betal-tv-bedrägerier och storskaliga intrång i 
audiovisuell upphovsrätt. Sex länder deltog under 
insatsdagen. Under denna identifierades 22 miss-
tänka  och över 200 servrar stängdes ner. Samord-
ningscentralens framgångsrika resultat följdes av 
en presskonferens vid Eurojust. 

 Bilder © Eurojust; Europeiska unionens råd
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EncroChat (2020) Tack vare en gemensam utredningsgrupp kunde brottsbekämpande och rättsliga myndighe-
ter i Frankrike och Nederländerna samt Europol och Eurojust lösa upp EncroChat, ett krypterat telefonnät som 
i stor utsträckning användes av kriminella nätverk. Den flera månader långa utredningen gjorde det möjligt att 
fånga upp, dela och analysera miljontals meddelanden mellan kriminella som planerade grova brott. Informa-
tionen används redan i flera pågående brottsutredningar och kommer att analyseras vidare som en källa till 
unika insikter i stora bevisvolymer, för att gå till botten med organiserade kriminella nätverk. Eurojust under-
lättade i hög grad det rättsliga samarbetet genom skapandet av den gemensamma utredningsgruppen och den 
omfattande användningen av europeiska instrument för rättsligt samarbete, som europeiska utredningsorder, 
varav fler än 100 har utfärdats i ett flertal länder. Under utredningen anordnade medlemmarna i den gemen-
samma utredningsgruppen fem samordningsmöten vid Eurojust för att sammanföra alla berörda parter i en sä-
ker miljö, identifiera parallella eller sammankopplade utredningar, besluta om den mest ändamålsenliga ramen 
för samarbete och lösa potentiella behörighetskonflikter.

Exempel på ärenden

Operation Pollino (2018) Operation Pollino är det 
största samordnade ingripandet mot maffian ‘Ndrang-
heta  
i Europas historia. Utredningen pågick i fyra år. All 
information delades mellan de nationella myndig-
heterna för att skapa en gemensam strategi mot den 
komplexa brottsliga verksamheten. Synkroniserade 
insatser med hundratals poliser övervakades i realtid 
från en samordningscentral vid Eurojust, vilket resul-
terade i upptäckt av nästan 4 000 kg kokain och stora 
mängder annan narkotika, beslag av 2 miljoner euro 
och 84 gripanden.

Snabbt gripande av en IS-medlem med 
hög profil (2019) Eurojusts samordning 
av den snabbinsats som genomfördes av 
ungerska och belgiska myndigheter ledde 
till gripande av en återvändande utländsk 
terroriststridande som var misstänkt för 
aktivt deltagande i mordet på 20 personer i 
Syrien. Han kunde gripas för misstanke om 
terroristbrott tack vare utbyte av väsentliga 
handlingar och översättning och delning av 
information dygnet runt mellan Ungern och 
Belgien via Eurojust. 

Samordnade gripanden av misstänkta medlemmar i ett nätverk för människosmugg-
ling (2020)  Till följd av en gränsöverskridande utredning som stöddes av Eurojust och Europol 
grep belgiska och franska myndigheter 26 misstänkta medlemmar i en stor människosmugglings-
grupp som främst transporterade flyktingar från Asien. Efter att 39 vietnamesiska medborgare 
hittats avlidna i en kylvagn i Essex i Storbritannien i oktober 2019 skapades en gemensam utred-
ningsgrupp mellan Belgien, Irland, Frankrike, Storbritannien, Eurojust och Europol. De rättsliga 
och brottsbekämpande myndigheterna har sedan dess arbetat tätt tillsammans i utredningsgrup-
pen för att kartlägga den organiserade kriminella gruppens verksamhet och fastställa möjlighe-
ten att hitta kopplingar till pågående regionala och lokala utredningar av människosmuggling. 
Eurojust stödde den gemensamma utredningsgruppen, sex ärendespecifika samordningsmöten 
och organisationen av en samordningscentral på insatsdagen, som gjorde det möjligt att samord-
na insatsen i realtid.
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Tillgång till jurisdiktioner över hela världen
Brottslingar korsar både inre och yttre EU-gränser. 
Efterfrågan på operativt stöd för att hantera grova 
gränsöverskridande brott stiger dessutom stadigt: 
antalet ärenden från länder utanför EU ökar med 
över 20 procent varje år. Nära samarbete med 
tredjeländer är därför avgörande för att möta ut-
maningarna med mer komplexa brott som uppstår 
till följd av globalisering och digitalisering, särskilt 
inom områdena irreguljär migration, olaglig han-
del och terrorism. 

Som samordnare av gränsöverskridande rättsligt 
samarbete spelar Eurojust en viktig roll för att 
främja ändamålsenliga och varaktiga arbetsrela-
tioner mellan nationella myndigheter i medlems-
staterna och tredjeländer. Byråns samarbetsavtal 
och nätverk av över 50 kontaktpunkter ger till-
gång till straffrättsliga jurisdiktioner över hela 
världen. 

Samarbetsavtal är den mest avancerade formen av 
samarbete med tredjeländer. De gör det möjligt att 
systematiskt utbyta operativ information, inklusi-
ve personuppgifter, som är väsentlig för att natio-
nella myndigheter ska kunna lagföra brottslingar 

när länder utanför EU är inblandade. Eurojust har 
undertecknat tolv samarbetsavtal med tredjelän-
der, varav åtta har utstationerat en sambandså-
klagare till Eurojust. Sambandsåklagarna arbetar 
sida vid sida med sina medarbetare från medlems-
staterna, med full tillgång till byråns operativa 
verktyg. Genom Eurojustförordningen, som trädde 
i kraft i december 2019, förändrades Eurojusts 
politik för yttre förbindelser. Byrån har nu ett nära 
samarbete med Europeiska kommissionen för att 
ta fram fyraårsstrategier i syfte att förbättra sin 
internationella räckvidd.

Byrån upprätthåller nära kontakter med centrala 
aktörer inom EU:s institutionella struktur, bland 
annat kommissionen, relevanta arbetsgrupper i 
rådet, Europaparlamentets utskott för medborger-
liga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor och Europeiska utrikestjänsten. Eurojust 
har även ett nära samarbete med andra EU-byråer 
som ger stöd i de olika stegen i den straffrättsliga 
kedjan, däribland Europol, Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska åklagar-
myndigheten (Eppo), det europeiska nätverket för 
rättslig utbildning (EJTN) och Frontex. 

Kontaktpunkter

 Fler än 50 tredjeländer utgör Eurojusts 
nätverk av rättsliga kontaktpunkter

Sambandsåklagare
stationerade vid Eurojust

SchweizNorge

Ukraina

Förenta 
staternaMontenegro

Nordmakedonien

Georgien
Serbien

Albanien

Storbritannien

Internationella avtal

Liechtenstein

Nordmakedonien

Norge

IslandFörenta 
staterna

Ukraina

MontenegroMoldavien
Schweiz

Albanien

Georgien
Serbien

Storbritannien
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