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Spørgsmål nr. 15 (Alm. del) fra Folketingets Europaudvalg: 

 

”Hvad er ministerens holdning til, at dansk politi skal kunne 
bruge Quest-søgedatabasen fra Europol til at finde terrormis-
tænkte i lyset af følgende kommentar fra Richard Walton, tidli-
gere antiterror-chef i New Scotland Yard: “The European security 
organisations – Europol and the Schengen Information System – 
are both interesting constructs per se. But Europol, while a useful 
discussion forum, is largely irrelevant to day-to-day operations 
within the counter-terrorism sphere; and the Schengen Infor-
mation System does not necessarily control the movement of ter-
rorists across borders – besides, you don’t have to be in the EU to 
use it.” (“Being in the EU doesn't keep us safe from terrorists”, 
The Telegraph, den 26. februar 2016).” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at Europol i 2015 iværk-
satte projektet, Querying Europol System (QUEST), der skal gøre 
det muligt for medlemslandene – via integration i nationale data-
systemer og mobilbaserede applikationer (apps) – automatisk at 
foretage én samlet søgning i nationale databaser og dele af Euro-
pols systemer og databaser. Der henvises i den forbindelse til 
Justitsministeriets besvarelse af 3. november 2017 af spørgsmål 
nr. 895 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, hvoraf det bl.a. 
fremgår, hvilke oplysninger medlemsstaterne i første fase af 
QUEST har mulighed for at tilgå. 
 
Til forskel fra den eksisterende terminaladgang til Europol Infor-
mation System (EIS), der både kan anvendes til enkeltopslag af 
oplysninger og til at understøtte mere komplekse søgninger, ef-
terforskninger, kriminalitetsanalyser mv., er QUEST navnlig de-
signet som et enkelt søgeredskab, der er egnet til at blive brugt af 
individuelle medarbejdere i medlemsstaternes operationelle poli-
tistyrke. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets be-
svarelse af 3. november 2017 af spørgsmål nr. 893 (Alm. del) fra 
Folketingets Retsudvalg, hvoraf det bl.a. fremgår, at Europol an-
befaler, at QUEST stilles til rådighed for enheder, der deltager i 
forebyggelse og bekæmpelse af alvorlig, organiseret kriminalitet 
og terrorisme. 
 
Det kan i forhold til personer relateret til terrorisme oplyses, at 
Rigspolitiet efter anmodning fra Politiets Efterretningstjeneste 
indberetter relevante oplysninger til Europol, ligesom oplysnin-
ger i et vist omfang indberettes i Schengen Information System 
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(SIS). Dansk politi har fortsat fuld adgang til SIS. Det kan endvi-
dere oplyses, at antallet af terrorrelaterede indberetninger til Eu-
ropol ses at være stigende. Rigspolitiet er dog ikke bekendt med, 
hvilken indberetningspraksis øvrige medlemsstater benytter.” 
 
 

Der henvises til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 19 

(Alm. del) fra Folketingets Europaudvalg. 

 


