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Spørgsmål nr. 8 (Alm. del) fra Folketingets Europaudvalg:  

 

”Hvor mange oplysninger har Danmark trukket fra EIS (Euro-

pol Information System) og SIENA (Secure Information Ex-

change Network Application) i Europol-regi inden for de sidste 

fem år, op til d.d. (18. oktober 2016)?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan oplyse, at der af Europols statistiske rappor-

ter om EIS fremgår følgende oplysninger om antal søgninger i 

EIS foretaget af Danmark i perioden 2012 til 2016:  

 

2012: 92.723 søgninger 

2013: 65.451 søgninger 

2014: 71.481 søgninger 

2015: 91.472 søgninger 

2016: 66.355 søgninger ved udgangen af 3. kvartal 2016 

 

Rigspolitiet er ikke i besiddelse af statistik om antallet af søg-

ninger i EIS foretaget af Danmark i 2011. 

 

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at der for så vidt angår 

SIENA er tale om et informationsudvekslingssystem, som be-

nyttes til sikker kommunikation i forbindelse med politisamar-

bejdet i Europol. Der er således tale om et kommunikations-

værktøj, og der kan ikke – sådan som det er tilfældet med Eu-

ropols databaser, herunder EIS – foretages søgninger eller 

trækkes oplysninger i SIENA. 

 

Gennem SIENA udveksler politimyndighederne en lang række 

forskelligartede meddelelser, der relaterer sig til politisamar-

bejdet i Europol, herunder meddelelser til brug for konkrete ef-

terforskninger af grænseoverskridende kriminalitet.” 

 

 

Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 7 (Alm. 

del) fra Folketingets Europaudvalg.  

 


