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Spørgsmål nr. 301 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren, i forlængelse af samråd den 19. januar 2017 
om datalæk i Europol, oplyse, hvilken tidshorisont Europol ar-
bejder med hensyn til at udstyre nationalt politi med mobile 
enheder der kan tilgå Europols data på stedet, og hvilke be-
grænsninger og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der for-
ventes at sættes i værk i den forbindelse?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har via Rigspolitiet anmodet Europol om oplysninger til 

brug for besvarelsen af spørgsmålet. 

 

Rigspolitiet har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet skal indledningsvis bemærke, at Europol ikke 
forventes at stille mobile enheder til rådighed for medlemssta-
terne. Derimod arbejder Europol på at skabe en udvidet sy-
stemadgang ”Querying Europol System” (QUEST), der skal 
gøre det muligt for medlemslandenes operative personale i for-
reste linje – via integration i nationale datasystemer og mobil-
baserede applikationer (apps) – automatisk at foretage én sam-
let søgning i nationale databaser samt dele af Europols syste-
mer og databaser.  
 
Rigspolitiet har i øvrigt til brug for besvarelsen af spørgsmålet 
indhentet en udtalelse fra Europol.  
 
Europol har i den forbindelse oplyst, at QUEST er en webser-
vice (system interface), der giver mulighed for, at relevant per-
sonale i forreste linje i medlemsstaterne kan foretage søgninger 
i Europol Informationssystem (EIS) på eget sprog og fra egen 
arbejdsstation.  
 
Der vil være adgang til samme data i EIS, som medlemsstater-
ne har adgang til i dag, og adgangen vil være omfattet af de 
samme sikkerhedsmæssige foranstaltninger. For så vidt angår 
en beskrivelse af Europols sikkerhedsstandarder henvises til 
Justitsministeriets besvarelse af 30. maj 2017 af spørgsmål 295 
(alm. del) fra Folketingets Retsudvalg og til Justitsministeriets 
besvarelse af 22. februar 2017 af spørgsmål 302 (alm. del) fra 
samme udvalg. 
 
Europol har videre oplyst, at QUEST forventes at kunne inte-
greres af medlemsstaterne inden for 2 måneder fra 1. august 
2017.  
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Rigspolitiet bemærker, at QUEST som en konsekvens af Dan-
marks udtrædelse af Europol ikke vil blive stillet til rådighed 
for dansk politi.” 

 

 


