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POLITISAMARBEJDE

Det vigtigste redskab for politisamarbejdet er Den Europæiske Politienhed (Europol), der
er et centralt element i den bredere europæiske interne sikkerhedsstruktur. Samarbejdet og
politikkerne er stadig under udvikling med særlig fokus på mere effektivt at imødegå EU-
dækkende trusler og kriminalitet og, navnlig for Europa-Parlamentets vedkommende, at gøre
det under overholdelse af de grundlæggende rettigheder og databeskyttelsesreglerne.

RETSGRUNDLAG

Artikel 33 (toldsamarbejde) og artikel 87, 88 og 89 i TEUF.

MÅL

Et effektivt politisamarbejde er centralt for at gøre Unionen til et område med frihed,
sikkerhed og retfærdighed, der bygger på respekt for de grundlæggende rettigheder. Det
grænseoverskridende retshåndhævelsessamarbejde - med deltagelse af politi, toldmyndigheder
og andre retshåndhævende myndigheder - har til formål at forebygge, afsløre og
efterforske strafbare handlinger i hele Den Europæiske Union. I praksis vedrører dette
samarbejde hovedsagelig grov kriminalitet (organiseret kriminalitet, narkotikahandel,
menneskehandel, it-kriminalitet) og terrorhandlinger.

RESULTATER

A. Forudsætninger
Politisamarbejdet mellem medlemsstaterne startede i 1976 med oprettelsen af den såkaldte
”Trevi-gruppe”, som var et mellemstatsligt netværk af repræsentanter for justits- og
indenrigsministerierne. Maastrichttraktaten opstillede siden hen spørgsmål af fælles interesse,
der kunne berettige et politisamarbejde (terrorisme, narkotika og andre former for international
kriminalitet). Den lancerede endvidere princippet om oprettelse en europæisk politienhed
(Europol), som oprindelig udgjordes af Europols Narkotikaenhed. Europol-konventionen
blev undertegnet den 26. juli 1995, men enheden påbegyndte først officielt sit arbejde
den 1. juli 1999 med øgede beføjelser i medfør af Amsterdamtraktaten (undertegnet den
2. oktober 1997). Der var imidlertid allerede inden oprettelsen af Europol gjort fremskridt med
politisamarbejdet. Med oprettelsen af Schengenområdet i 1985, der oprindeligt kun omfattede
en håndfuld medlemsstater, var et grænseoverskridende politisamarbejde efterhånden blevet en
realitet (2.1.3 og 5.12.4). Schengenreglerne - herunder aspekterne vedrørende politisamarbejde
- blev med Amsterdamtraktatens ikrafttræden inkorporeret i EU-retten, selv om de henhørte
under den tredje søjles mellemstatslige samarbejde. Den samme mellemstatslige tilgang blev
anvendt for foranstaltninger vedrørende politisamarbejdet, der blev vedtaget af et mindre antal
medlemsstater inden for rammerne af Prümaftalen, der indeholdt bestemmelser om udveksling

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.12.4.pdf
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af oplysninger vedrørende DNA, fingeraftryk og køretøjsregistrering. Prümaftalen blev fuldt
integreret i EU-lovgivningen ved Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008.
B. Den nuværende institutionelle ramme
Den institutionelle ramme er blevet væsentligt forenklet af Lissabontraktaten, idet de fleste
foranstaltninger inden for politisamarbejdet nu vedtages i henhold til den almindelige
lovgivningsprocedure (fælles beslutningstagning) og er underlagt domstolsprøvelse ved EU-
Domstolen. Men selv hvis man ser bort fra de særlige karakteristika for området med frihed,
sikkerhed og retfærdighed (Det Forenede Kongeriges, Irlands og Danmarks forbehold (protokol
nr. 21 og 22 til TEUF) og de nationale parlamenters særlige rolle (protokol nr. 1 og 2)), er
politisamarbejdet og det strafferetlige samarbejde ikke blevet fuldt indarbejdet i EU-
rammerne og har bevaret nogle af sine oprindelige træk:
— Kommissionen deler sin initiativret med medlemsstaterne, forudsat at de repræsenterer en

fjerdedel af medlemmerne af Rådet (artikel 76 i TEUF).

— Europa-Parlamentet skal blot høres om foranstaltninger vedrørende operationelt
samarbejde, der er vedtaget med enstemmighed af Rådet. I tilfælde af manglende
enstemmighed i Rådet kan en gruppe på mindst ni medlemsstater indlede et forstærket
samarbejde. I så tilfælde vil Det Europæiske Råd suspendere proceduren med henblik på at
nå frem til konsensus (den såkaldte ”nødbremsemekanisme”, jf. artikel 87, stk. 3, i TEUF).

— Retsakter vedtaget inden TEUF's ikrafttræden kunne først gøres til genstand for
traktatbrudssøgsmål eller præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen efter fem år
(protokol nr. 36 til TEUF). Denne periode udløb i december 2014.

C. Agenturer og andre organer for politisamarbejdet
1. Den Europæiske Politienhed (Europol)
Europols opgave er at forbedre de nationale politimyndigheders og lignende myndigheders
effektivitet ved at fremme deres samarbejde. Dette samarbejde fokuserer på forebyggelse
og bekæmpelse af terrorisme, it-kriminalitet, narkotikahandel og andre former for grov
grænseoverskridende kriminalitet.
Den 1. januar 2010 blev Europol et EU-agentur, der finansieres over EU-budgettet og
har næsten 1 000 ansatte (herunder godt 200 forbindelsesofficerer) i hovedkvarteret
i Haag. Europols vigtigste opgave er at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem
politimyndighederne. Med henblik herpå udarbejder Europol en EU-trusselsvurdering af
grov og organiseret kriminalitet (SOCTA), der danner grundlag for Rådets afgørelser, samt
en rapport om situationen og udviklingen med hensyn til terrorisme i Europa (TE-SAT).
Europol har ingen tvangsbeføjelser - og kan ikke foretage anholdelser eller ransagninger
- men har gradvist fået flere operationelle beføjelser. Rådets retsakt af 28. november
2002 gjorde det f.eks. muligt for Europol at deltage i fælles efterforskningshold og anmode
medlemsstaterne om at igangsætte strafferetlige efterforskninger. Det har også styrket sin
analytiske kapacitet, navnlig med oprettelsen i januar 2013 af Det Europæiske Center
til Bekæmpelse af IT-Kriminalitet (EC3), som bl.a. er ansvarligt for trusselsvurderingen
af organiseret internetkriminalitet (iOCTA). Europol har spillet en central rolle i EU's
retshåndhævende indsats over for nye trusler. Efter terrorangrebene i Paris og København i
begyndelsen af 2015 pålagde Rådet for Retlige og Indre Anliggender Europol at oprette en
enhed for indberetning af internetindhold, der skal bekæmpe online-terrorpropaganda
og anden ekstremistisk virksomhed. Den nye enhed indledte arbejdet den 1. juli 2015.
Efterfølgende udvidede Rådet efter terrorangrebene i Paris i november 2015 Europols
terrorbekæmpelsesmandat yderligere med oprettelsen den 1. januar 2016 af det nyeeuropæiske



Emneblade om Den Europæiske Union - 2017 3

center for terrorbekæmpelse, som eksperter i terrorbekæmpelse fra medlemsstaterne udsendes
til for at styrke kapaciteten inden for grænseoverskridende efterforskning. Tilsvarende lancerede
Europol i marts 2015 som følge af den enorme tilstrømning af irregulære migranter til EU i
2014 og begyndelsen af 2015 den fælles operation Mare Nostrum, der skal bidrage til at
bekæmpe menneskesmugling. Europol bidrager også til denne operation gennem de nyoprettede
hotspots ved de ydre grænser (5.12.4). Endelig blev Europol med Rådets afgørelse af 27. marts
2000 bemyndiget til at forhandle aftaler med tredjelande og ikke-EU-organer. Det har f.eks.
undertegnet samarbejdsaftaler med Interpol og USA.
Den 27. marts 2013 forelagde Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til retsakt
om at ændre den gældende afgørelse om Europol, som omfattede en planlagt sammenlægning
af Europol og Det Europæiske Politiakademi (Cepol). Sammenlægningen blev forkastet
af både Rådet og Parlamentet og er nu skrinlagt. I maj 2016 godkendte Parlamentet og
Rådet den nye Europol-forordning[1]. Den nye forordning gør det nemmere for Europol at
oprette specialiserede enheder til imødegåelse af nye trusler, fastsætte regler for eksisterende
enheder (f.eks. de ovennævnte terrorbekæmpelsesenheder) og etablere en mere effektiv
databeskyttelsesordning, forbedre forvaltningen af agenturet og øge dets ansvarlighed, hvilket
skal opnås ved hjælp af en gruppe for fælles parlamentarisk kontrol med deltagelse af Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter.
2. Det Europæiske Politiakademi (Cepol)
Uddannelse af politifolk er et væsentligt aspekt af politisamarbejdet. I dette øjemed
blev Cepol oprettet i 2000, i første omgang som et netværk af eksisterende nationale
uddannelsesinstitutioner og efterfølgende som et EU-agentur (Rådets afgørelse 2005/681/RIA
af 20. september 2005). Siden 1. oktober 2014 har Cepol, der oprindeligt lå i Bramshill i Det
Forenede Kongerige, haft hovedsæde i Budapest.
3. Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI)
Det operationelle samarbejde har lige fra begyndelsen været en hindring for udviklingen af
politisamarbejdet. Ud over de beskedne fremskridt, der er gjort gennem Europol og indsættelsen
af fælles efterforskningshold, var samarbejdet oprindeligt begrænset, således at der siden 2000
blev holdt et halvårligt møde i ”Bernklubben”, et forum, der samlede lederne af de nationale
sikkerhedstjenester i en række europæiske lande, og som fokuserede på frivillig udveksling
af oplysninger på områder som kontraspionage, organiseret kriminalitet og terrorisme. Med
udgangspunkt i denne grundlæggende tanke går Lissabontraktaten videre, idet artikel 71 i TEUF
udgør retsgrundlaget for Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre
Sikkerhed (COSI), der formelt blev oprettet ved Rådets afgørelse af 25. februar 2010. COSI
har følgende opgaver:
— at vurdere det operationelle samarbejdes generelle retning og eventuelle mangler

— at vedtage konkrete henstillinger

— at bistå Rådet i forbindelse med solidaritetsbestemmelsen (artikel 222 i TEUF).

COSI er imidlertid ikke et europæisk ”FBI”, der er i stand til selv at udføre operationer,
og komitéen deltager heller ikke i lovgivningsproceduren. Den er forankret i de nationale
hovedstæder, idet repræsentanter fra medlemsstaterne mødes i Bruxelles, hvor de støttes af
rådgivere inden for retlige og indre anliggender fra de faste repræsentationer. Repræsentanter
fra de øvrige organer, som er involveret i den indre sikkerhed, som f.eks. Europol og Eurojust

[1]Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for
Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/
RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.12.4.pdf
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(5.12.6 om det retlige samarbejde i straffesager) og Frontex (5.12.4 om forvaltning af EU's ydre
grænser), deltager ofte i COSI'S møder.
4. EU INTCEN
EU’s Efterretningsanalysecenter (EU INTCEN) er ikke i egentlig forstand et organ
inden for politisamarbejdet, eftersom centret er en del af Tjenesten for EU’s Optræden
Udadtil (EU-Udenrigstjenesten). Centret bidrager ikke desto mindre til samarbejdet ved at
udarbejde trusselsvurderinger på grundlag af kildemateriale fra efterretningstjenester, militæret,
diplomater og politiet. INTCEN kan ligeledes yde nyttige bidrag fra et operationelt synspunkt,
f.eks. ved at levere EU-dækkende oplysninger om terrormål og terroristers motiver og
bevægelsesmønstre.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten i december 2009 er Europa-Parlamentets rolle i
retlige og indre anliggender blev styrket betydeligt. De holdninger, Parlamentet har udtrykt
vedrørende politisamarbejde i sine beslutninger, afspejler både dets ønske om at spille en
rolle og det forholdsvis tidlige udviklingsstadium, som EU’s politisamarbejde befinder sig på.
Med hensyn til sidstnævnte har Parlamentet ofte beklaget fraværet af en ægte fælles tilgang
til den indre sikkerhed. I sin beslutning af 9. juli 2015 om den europæiske dagsorden om
sikkerhed beklagede det, at ”der på trods af adskillige anmodninger fra Parlamentet stadig
ikke foreligger en evaluering af eksisterende EU-instrumenters effektivitet - også i lyset af
de nye sikkerhedstrusler, som EU står over for - og af de tilbageværende mangler”, og gav
udtryk for den opfattelse, at en sådan evaluering var nødvendig ”for at sikre, at den europæiske
sikkerhedspolitik er effektiv, nødvendig, forholdsmæssig, sammenhængende og omfattende”.
Det har også ofte advaret om, at der skal være en passende balance mellem frihed og sikkerhed
med hensyn til overvågning og retshåndhævelse.
Den anden vigtige prioritet for Europa-Parlamentet har som anført ovenfor været at etablere
en position som institutionel aktør på området for den indre sikkerhed. Selv om COSI formelt
ikke er underlagt parlamentarisk kontrol, har Parlamentet ønsket at understrege sine nye
beføjelser inden for politisamarbejde. I sin beslutning af 2. april 2014 om midtvejsrevision
af Stockholmprogrammet mindede Europa-Parlamentet om, at det nu er ”en fuldgyldig
institutionel aktør på det sikkerhedspolitiske område” og ”bør spille en afgørende rolle i
evalueringen og fastlæggelsen af interne sikkerhedspolitikker”. I beslutningen af 9. juli 2015
om den europæiske dagsorden om sikkerhed fastslog Parlamentet på ny, at det burde involveres
i ”fastsættelsen af de politiske prioriteringer og strategiske mål” for dagsordenen. Parlamentet
har utvivlsomt sat sit præg på den interne sikkerhedspolitik. Som led i Europolreformen har det
aktivt argumenteret for øget parlamentarisk kontrol og bedre databeskyttelsesregler. Det havde
ligeledes opfordret til ophævelse af datalagringsdirektivet[2] med den begrundelse, at det var
uforholdsmæssigt, indtil direktivet til sidst blev erklæret ugyldigt af Domstolen i den principielle
dom fra april 2014. Endelig har Parlamentet modstået et betydeligt pres fra Kommissionen
og medlemsstaterne med henblik på en hurtig vedtagelse af et europæisk passagerlistesystem
(PNR) med henblik på bekæmpelse af terrorisme. PNR-direktivet[3] blev endelig vedtaget af
Parlamentet i april 2016, og den endelige tekst indeholder, med støtte fra Parlamentet, et antal

[2]Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet
i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske
kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF.
[3]Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/681 af 27. april 2016 om anvendelse af passagerlisteoplysninger
(PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.12.4.pdf
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databeskyttelsesgarantier og en klausul, i henhold til hvilken direktivet skal gennemgås to år
efter gennemførelsen i national ret.
Kristiina Milt
04/2017
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