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Besvarelse af spørgsmål nr. 536 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 536 (Alm. del), som Folketingets 

Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. februar 2022. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Anne Sophie Callesen 

(RV). 

 

 

 

 

Nick Hækkerup 
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Spørgsmål nr. 536 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, hvorvidt det reviderede Europol-man-

dat, som Europa-Parlamentet og Rådets forhandlere opnåede 

enighed om den 1. februar 2022, giver anledning til, at Dan-

marks Europol-aftale skal erstattes af en ny aftale?” 

 

Svar: 

 

Når Europol udvikler sig, er Danmark som udgangspunkt ikke med. Det sy-

nes jeg er beklageligt, men det er en konsekvens af nej’et ved retsforbe-

holdsafstemningen i 2015. Retsforbeholdet har konsekvenser i forhold til 

Europol, ligesom det også har konsekvenser for andre dele af politisamar-

bejdet i EU, hvor vi ikke kan deltage på lige fod med de øvrige EU-lande. 

 

Med det forslag, der nu er opnået enighed om, har Europol bl.a. fået et ud-

videt mandat i forhold til at behandle visse oplysninger modtaget fra tredje-

lande, hvis det er nødvendigt for at støtte en specifik strafferetlig efterforsk-

ning i et medlemsland, og dermed ikke Danmark. På det konkrete område 

får Danmark således ikke adgang til samme bistand fra Europol som med-

lemslandene. Alt i alt vurderer Justitsministeriet dog, at forslaget ikke med-

fører væsentlige ændringer for Danmarks stilling i Europol. 

 

Regeringen støtter generelt, at Europol udvikler sig og følger med tiden. Det 

er positivt for kriminalitetsbekæmpelsen i hele Europa. Det gælder også for 

Danmark, selv om vi ikke er et fuldgyldigt medlem i forhold til Europol.  

 

Regeringens fokus er i den forbindelse at fastholde det gode samarbejde med 

Europol og at sikre de bedst mulige vilkår for dansk politi. Justitsministeriet 

er løbende i dialog med Rigspolitiet om samarbejdet med Europol og er i 

den forbindelse opmærksom på Rigspolitiets vurdering af det operative 

samarbejde.  
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