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Migrationsverket vill framföra följande synpunkter med anledning av
rubricerad promemoria.
Migrationsverket välkomnar att ETIAS-förordningen kompletteras med
nödvändiga nationella bestämmelser.
Förslaget ger Migrationsverket möjlighet att uppfylla sin utpekade roll som
stöd för den nationella Etias-enheten.
Förslaget ger nödvändigt stöd för Migrationsverket att ta emot information
från den nationella Etias-enheten och att lämna den information som behövs
för att bistå den nationella Etias-enheten i dess bedömningar. I arbetet med
att bistå nationella Etias-enheten rör det sig om uppgifter om individer vars
ansökningar har lämnats över från centrala Etias-enheten till den nationella
Etias-enheten för handläggning. Den information Migrationsverket kan
förväntas bistå med bör främst avse uppgifter om den enskilde individen
som Migrationsverket har registrerat i handläggningssystemen.
Förslaget ger även stöd för att Polismyndigheten genom direktåtkomst ska
kunna hämta information från Migrationsverket för att den nationella Etiasenheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag. De uppgifter det rör sig om och
som kan vara av intresse bör i första hand vara de uppgifter om den som
söker resetillstånd som finns registrerade i Migrationsverkets
handläggningssystem, inkluderande uppgifter ur registren för foton och
fingeravtryck. Möjligheten till direktåtkomst för Polismyndigheten är
positiv och bör kunna bidra till att effektivisera den informationsöverföring
som förväntas ske i ärenden om resetillstånd.
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Förslaget innehåller inte någon uppskattning om hur många förfrågningar
från den nationella Etias-enheten som Migrationsverket kan förväntas
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behöva hantera. Eftersom det rör sig om en ny typ av ärenden är det även
svårt att uppskatta hur mycket arbete som behöver läggas ned på varje
förfrågan. Med tanke på att en sådan förfrågan behöver besvaras skyndsamt
behöver Migrationsverket organisera sig för detta. Om antalet förfrågningar
blir stort kan detta ha inverkan på Migrationsverkets budgetbehov. Det är i
dagsläget inte klarlagt om Migrationsverkets kostnader kan ersättas med
EU-medel i enlighet med artikel 85.2 Etias-förordningen eller om
nödvändiga medel behöver tillskjutas på annat sätt.
Migrationsverkets åtkomst till ETIAS
Migrationsverket kommer i sin roll som invandringsmyndighet ha en
begränsad åtkomst till uppgifter, främst rörande om den sökande har ett
giltigt resetillstånd samt giltighetstiden för detta, i ETIAS vid
handläggningen av ärenden om uppehållstillstånd. Detsamma gäller när
Migrationsverket arbetar med återvändandeärenden. Den information som
då kan bli tillgänglig är främst identitetsuppgifter, uppgifter om
resehandling samt kontakt- och adressuppgifter. När Migrationsverket
däremot agerar i sin roll som asylprövningsmyndighet får information inte
hämtas från ETIAS. Vad som gäller för information som har hämtats från
ETIAS för användning i ett ärende om uppehållstillstånd om samma individ
senare ansöker om asyl berörs inte i förslaget. Ett förtydligande om hur
informationen som inhämtades i det tidigare ärendet kan användas i
asylärendet vore önskvärt.
Övrigt
Migrationsverket har i svar på remissen gällande anpassning till svensk rätt
till EU:s nya in- och utresesystem (dnr 1.4.1-2021-5503/ Ju2021/01107)
framfört att det borde övervägas att utse Migrationsverket till en myndighet
som har rätt att inhämta uppgifter i det systemet för brottsbekämpande
ändamål. Detsamma borde gälla angående Etias-förordningen av samma
anledningar som för EU:s in- och utresesystem.
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter föredragning av verksjuristen Patrik Pettersson. I den slutliga handläggningen
har även rättschefen Carl Bexelius deltagit.
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