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Spørgsmål nr. 51 (Alm. del) fra Folketingets Europaudvalg:  

 

”Hvad er ministerens holdning til at politiet har haft 5,6 milli-

oner søgninger i Schengens database i 2015 (jf. artiklen ”Vil 

Danmark være halvt gravid i Europol? I Jyllands-Posten, 14. 

december 2016), svarende til 15.342 søgninger pr. dag. Hvis 

ministeren kan bekræfte, at dansk politi har haft 5,6 millioner 

søgninger, hvad er det for oplysninger, politiet har søgt efter?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at Schengen-

informationssystemet (SIS) indeholder indberetninger om føl-

gende kategorier af efterlyste personer og genstande: 

 

- personer, der begæres anholdt med henblik på udlevering, 

- uønskede udlændinge, der nægtes indrejse, 

- forsvundne personer eller personer, der af hensyn til deres 

egen sikkerhed mv. midlertidigt bør tages i varetægt, 

- vidner, personer, der er indstævnet for en domstol som led i 

en straffesag på grund af handlinger, som de retsforfølges 

for, eller personer, som skal have forkyndt en strafferetlig 

dom eller en tilsigelse til afsoning af frihedsstraf, 

- personer eller genstande med henblik på diskret overvåg-

ning og målrettet kontrol, og 

- genstande, der skal beslaglægges eller anvendes som be-

vismiddel i straffesager.  

 

Dansk politi foretog i 2015 5.657.049 søgninger og i 2016 

9.105.017 søgninger i SIS. Af disse søgninger blev langt stør-

stedelen foretaget i forbindelse med ind- og udrejsekontrol ved 

grænserne. Endvidere foretages opslag i SIS i relevant omfang 

i forbindelse med anden politivirksomhed, herunder i forbin-

delse med politikontroller og efterforskning af konkrete straf-

fesager i de enkelte politikredse. 

 

Ved søgning i SIS foretages automatisk en generel søgning i 

alle ovennævnte kategorier, og det er derfor ikke muligt at op-

lyse, hvilke(n) af ovennævnte kategorier af oplysninger, der 

konkret måtte have begrundet et givent opslag i SIS.” 

 

 


