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Spørgsmål nr. 17 (Alm. del) fra Folketingets Europaudvalg: 

 

”Mener ministeren, at der er en sammenhæng mellem flygtninge-
strømmen på 1,24 millioner mennesker til EU i 2015, og at myn-
dighederne i 2015 foretog 633.639 søgninger i EIS (Europol In-
formation System)? Kan ministeren herunder bekræfte, at Quest 
skal bruges til at slå uidentificerede personer op i forbindelse med 
asylbehandling som følge af Dublinreglerne, og at det aldrig har 
været meningen, at en politibetjent i f.eks. en lille polsk landsby 
skulle gå ind i Europols Quest-database, der bl.a. indeholder 
rådata fra nationale efterretningstjenester, via sin iPad? (”Ekspert: 
Europol-aftale kan ende som flaskehals for politiet”, Jyllands-Po-
sten, den 14. maj 2017.)” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet skal indledningsvis bemærke, at Europol har til op-
gave at styrke samarbejdet mellem EU's medlemslande om fore-
byggelse og bekæmpelse af alvorlig, grænseoverskridende krimi-
nalitet samt terrorisme. 
 
I praksis sker dette navnlig ved, at Europol modtager, lagrer og 
behandler oplysninger fra medlemsstaternes politimyndigheder 
om personer, køretøjer mv. Europol analyserer oplysningerne 
med henblik på at identificere sammenhænge mellem forbrydel-
ser, der berører to eller flere medlemslande, og Europol stiller 
endvidere oplysningerne til rådighed for medlemslandenes rets-
håndhævende myndigheder gennem Europols informations- og 
analysesystemer.  
 
I relation til anvendelsen af Querying Europol System (QUEST) 
kan Rigspolitiet oplyse, at Europol over for Danmark tidligere har 
oplyst, at det er de enkelte medlemsstater, der tager stilling til, 
hvilke og hvor mange ansatte der skal have adgang til at anvende 
QUEST. Det er dog en forudsætning, at anvendelsen sker i over-
ensstemmelse med Europols mandat i henhold til artikel 20 i Eu-
ropol-forordningen.  
 
Europol har endvidere oplyst, at Europol anbefaler, at QUEST 
anvendes af personale og afdelinger, der forebygger og bekæmper 
alvorlig, organiseret kriminalitet og terrorisme, herunder særligt 
personale, der er involveret i efterforskningen. Rigspolitiet har 
ikke oplysninger om, hvordan disse anbefalinger implementeres 
af de polske politimyndigheder.  
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Rigspolitiet kan herudover oplyse, at det ikke er muligt via 
QUEST at søge på uidentificerede personer i Europol Information 
System (EIS). Søgninger i EIS forudsætter, at politiet er i besid-
delse af et eller flere søgekriterier, herunder et navn, fødedato el-
ler lignende.  
 
Rigspolitiet kan afslutningsvis bemærke, at uidentificerede asyl-
ansøgere kan søges identificeret via Eurodac, der er et europæisk 
fingeraftrykssystem, som anvendes til at identificere asylansø-
gere.” 

 

 

 

 


