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F O R O R D

Eurojusts syvende årsberetning indeholder oplysninger om aktiviteterne i 2008 samt om nye tiltag og vigtige 

resultater for Eurojust i 2008.  

Eurojust har igen gjort fremskridt inden for det operationelle arbejde og styrket sin kapacitet til at forbedre 

samarbejdet og fremme koordineringen mellem de kompetente nationale myndigheder, der beskæftiger sig med 

sager om alvorlig grænseoverskridende kriminalitet. Eurojust har udviklet sine forbindelser med nationale myn-

digheder og tredjelande yderligere samt styrket samarbejdet med EU-organer, især Europol og OLAF.  

Det er mig en glæde at kunne oplyse, at antallet af sager, der blev forelagt Kollegiet, nåede op på 1 193 sager 

i 2008, hvilket svarer til en stigning på 10 % i forhold til 2007.

Evalueringsøvelsen, der blev gennemført fem år efter Eurojusts oprettelse, Kommissionens meddelelse om 

Eurojusts og Det Europæiske Retlige Netværks (EJN) fremtid og de andre relaterede aktiviteter, der blev beskre-

vet i Eurojusts seneste årsberetning, mundede ud i et initiativ fra 14 medlemsstater, der i begyndelsen af 2008 

fremlagde et forslag om styrkelse af Eurojust.  

Den 16. december 2008 vedtog Ministerrådet den nye afgørelse fra Rådet om styrkelse af Eurojust og om 

ændring af Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust.  

Formålet med den nye afgørelse er at gøre Eurojust mere effektiv. Afgørelsens hovedformål er at etablere et 

fælles grundlag for de nationale medlemmers beføjelser, oprette en hastekoordineringsmekanisme, forbedre 

udvekslingen af oplysninger via Eurojust, styrke samarbejdet mellem de nationale medlemmer og kontakt-

punkterne i Det Europæiske Retlige Netværk og styrke samarbejdet med tredjelande og andre EU-organer og 

netværk.

Eurojust glæder sig over de opnåede fremskridt og indledte ved udgangen af 2008 det forberedende arbejde for 

gennemførelsen af den nye Eurojust-afgørelse.  

I 2008 tog Kollegiet imod fire nye nationale medlemmer: Gérard Loubens (Frankrig), Laima Čekelienė (Litauen), 

Ritva Sahavirta (Finland) og Aled Williams (Storbritannien). Jeg vil gerne takke dem, der forlod Eurojust i 2008, 

for deres engagement og ønske dem al mulig succes i deres nye roller.  

I 2008 iværksatte Kollegiet endvidere en udvælgelsesproces med henblik på at ansætte en ny administrativ 

direktør, og en efterfølger er for nylig blevet udpeget. Jeg vil gerne takke den tidligere administrative direktør, 

Ernst Merz, og den fungerende administrative direktør, Jacques Vos, for deres arbejde og engagement og for at 

sørge for fortsat støtte til Eurojust Kollegiet.  
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Der er blevet gjort meget, men der ligger stadig endnu mere arbejde forude for at gøre det muligt for Eurojust 

at udføre sine opgaver mere effektivt, udnytte det uudnyttede potentiale og i særdeleshed være mere proaktiv 

i forhold til at bistå de nationale myndigheder i deres arbejde med bekæmpelse af grænseoverskridende krimi-

nalitet.  

Jeg er overbevist om, at Eurojust nu har fået de juridiske instrumenter til at forbedre effektiviteten, og at det 

med medlemsstaternes engagement vil lykkes at realisere målsætningerne, især ved at gennemføre implemen-

teringsprocessen for den nye Eurojust-afgørelse.  

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA

Formand for Kollegiet 

Februar 2009
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1  R E S U M É

Dette kapitel giver et resumé af de hovedpunkter, der 

er beskrevet i denne årsberetning for 2008, og det er 

opdelt i tre afsnit: Sagsbehandling, Eksterne relationer 

og Interne spørgsmål.

Sagsbehandling

• Eurojust oplevede i år en stigning i antallet af 

sager, der blev forelagt Kollegiet, idet der blev 

forelagt 1 193 nye sager i 2008, dvs. en stigning 

på 108 sager eller 10 % i forhold til 2007.

• I 2006 lancerede Eurojust statistikker for stan-

dardsager/komplekse sager og for klassifika-

tion af sager efter formål i henhold til Eurojust-

afgørelsen, hvor der tages højde for, at en sag 

kan forelægges Eurojust med mere end ét for-

mål. Andelen af sager, der klassificeres som stan-

dardsager eller komplekse sager og efter formål 

fulgte det samme mønster i 2008.  

• Eurojust arrangerede i 2008 132 koordinerings-

møder med deltagelse af nationale myndigheder, 

hvoraf 110 blev afholdt i Eurojusts lokaler og 22 

i medlemsstaterne. Det er en markant stigning i 

antallet af koordineringsmøder i forhold til de 91 

koordineringsmøder i 2007.

• Eurojust registrerede 50 forskellige former for 

kriminalitet i de sager, der blev forelagt i 2008. 

Sager om narkotikahandel samt lovovertrædelser 

mod ejendom eller almenvellet, herunder svig, 

udgjorde ligesom i 2007 den største andel af de 

kriminelle aktiviteter.  

• Eurojust arrangerede et møde om »OCTA’s priori-

teter og grænseoverskridende retsforfølgninger« 

for judicielle myndigheder. En rapport blev fore-

lagt Rådet i maj 2008.  

• Eurojust blev tilknyttet yderligere seks Europol 

analysedatabaser (AWF) i 2008 og er nu tilknyt-

tet i alt 12 analysedatabaser. Eurojust fortsatte 

med at udvikle sagsbehandlingen med Europol. 

Antallet af sager behandlet af Eurojust, hvor 

Europol og OLAF var involveret, steg i 2008, og 

det gjaldt især deres deltagelse i koordinerings-

møder. Europol var involveret i 30 sager og deltog 

i 24 koordineringsmøder, og OLAF var involveret 

i fem sager og deltog i tre koordineringsmøder.    

• I 2008 blev der sendt 12 anmodninger på grund-

lag af artikel 6, litra a, i Eurojust-afgørelsen, 

hvilket er en stigning i forhold til foregående år. 

• I 2008 bad de nationale medlemmer deres 

respektive myndigheder om at overveje at opret-

te fælles efterforskningshold (JIT) i 21 sager.

• I 2008 blev der registreret 237 sager om fuldbyr-

delse af europæiske arrestordrer (EAW), herun-

der med henblik på koordineringsaktiviteter. Fire 

sager vedrørte konkurrerende europæiske arrest-

ordrer. Der blev i alt rapporteret om overskridelse 

af tidsfrister i 28 sager til Eurojust i overensstem-

melse med artikel 17 i rammeafgørelsen om den 

europæiske arrestordre af 13. juni 2002.  

• Eurojust indsamler oplysninger om domme og 

frifindelser i sager vedrørende terrorisme fra åbne 

kilder og udarbejder analyser og statistisk mate-

riale. Eurojust opfordrer med henvisning til Rådets 

afgørelse af 20. september 2005 medlemsstaterne 

til at sende flere oplysninger om retsforfølgninger 

og domme i sager vedrørende terrorhandlinger.

• Eurojust etablerede et kontaktpunkt for beskyt-

telse af børn. Der er oprettet et websted, som 

indeholder en beskrivelse af kontaktpunktets 

kompetencer, statistikker over sager hos Eurojust, 

der vedrører børn, og en e-mail-adresse, der er 

tiltænkt personer fra de retshåndhævende myn-

digheder og internationale organisationer.

• I december 2008 vedtog Rådet afgørelsen om 

styrkelse af Eurojust og om ændring af Eurojust-

afgørelsen af 28. februar 2002. Formålet med 

den nye afgørelse er at gøre Eurojust mere effek-

tiv. Kapitel 5 indeholder nærmere oplysninger om 

hovedområderne for en styrkelse af Eurojusts 

rolle og kapacitet.  

• Trods den positive udvikling mener vi, at Eurojusts 

potentiale stadig ikke udnyttes fuldt ud, navnlig 

når det drejer sig om en proaktiv tilgang til koor-

dineringsarbejdet i mere komplekse grænseover-

skridende efterforskninger og retsforfølgninger 

med henblik på at bistå de nationale myndighe-

der og opnå de bedst mulige resultater.  
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• Eurojust mener, at en fuldstændig gennemførelse 

af Eurojust-afgørelsen fra 2002 og en rettidig og 

koordineret gennemførelse af den nye afgørelse 

fra Rådet om styrkelse af Eurojust vil danne et 

godt grundlag og sikre, at Eurojust kan få en 

mere effektiv rolle i samarbejdet med de natio-

nale myndigheder, der beskæftiger sig med sager 

om alvorlig grænseoverskridende kriminalitet.  

Eksterne relationer

• Den nye afgørelse fra Rådet om styrkelse af 

Eurojust bekræfter de privilegerede relationer 

mellem Eurojust og Det Europæiske Retlige 

Netværk, der bygger på konsultation og komple-

mentaritet. Der skal iværksættes bestemte for-

anstaltninger med henblik på at sikre et effektivt 

samarbejde mellem de to organisationer.

• Der blev underskrevet en hensigtserklæring (MoU) 

mellem Eurojust og Europol om sikkerhedsklassi-

ficeringen af information, som medførte, at den 

sikre kommunikationsforbindelse mellem de to 

organisationer blev taget i brug operationelt. 

En task force er i øjeblikket i gang med at gen-

nemgå samarbejdsaftalen, der blev underskrevet 

i 2004, med henblik på at øge udvekslingen af 

oplysninger mellem de to organisationer, navnlig 

vedrørende Europols analysedatabaser (AWF).  

• Eurojust og Det Europæiske Kontor for 

Bekæmpelse af Svig (OLAF) underskrev den 24. 

september 2008 den praktiske aftale om samar-

bejdsordninger, der skal styrke samarbejdet og 

informationsudvekslingen.  

• Eurojust underskrev en samarbejdsaftale med 

Schweiz den 27. november 2008 og med Den 

Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien den 

28. november 2008.  

Interne spørgsmål

• I maj 2008 tog den fungerende administra-

tive direktør over efter den tidligere admi-

nistrative direktør, der forlod Eurojust. 

Udvælgelsesprocessen for en ny administrativ 

direktør startede i 2008. 

• I november 2008 flyttede 70 medarbejdere 

fra administrationen til en ny bygning (Haagse 

Veste-bygningen) som led i en midlertidig løs-

ning, indtil vores permanente lokaler efter planen 

står klar i 2014.  

• Eurojust besluttede at benytte et eksternt kon-

sulentfirma til at bistå Eurojust med en gennem-

gang af organisationsstrukturen.  

• Blandt de vigtigste resultater på personaleom-

rådet er vedtagelse af flere vigtige personale 

administrative forskrifter med henblik på en styr-

ket personalepolitik, forberedelse af den første 

samlede årlige personalebedømmelse, styring og 

gennemførelse af etableringsplanen samt vedta-

gelse af en uddannelsesplan for organisationen.

• I 2008 blev et sikkert e-mailsystem etableret til 

medlemsstaterne.

• Videokonferencefaciliteterne hos Eurojust er ble-

vet yderligere forbedret, så der nu er mulighed 

for simultan tolkning. 

• Kontinuerlig og passende adgang til og brug af 

Schengen-informationssystemet (SIS) er af afgø-

rende betydning for Eurojusts sagsarbejde og 

samarbejds- og koordineringsaktiviteter. Mellem 

december 2007 og december 2008 blev der fore-

taget i alt 229 forespørgsler fra Eurojusts natio-

nale enheder.

• Sagsforvaltningssystemet (CMS) er blevet styr-

ket yderligere med udgangspunkt i resultaterne 

fra E-POC III-projektet (European Pool against 

Organised Crime), og støtten til Kollegiets ope-

rationelle arbejde fortsatte, især takket være 

udvidelsen af sagsforvaltnings-gruppen. Der blev 

etableret en ny version af sagsforvaltningssyste-

met og lanceret et nyt E-POC III+ projekt for at 

forbedre systemets brugervenlighed.

• Eurojust fik oprindeligt bevilliget et budget på 

20 millioner euro og efterfølgende yderligere 4,8 

millioner euro svarende til et samlet driftsbudget 

på 24,8 millioner euro, og Eurojust realiserede 

97 % af bevillingerne. Europa-Parlamentet med-

delte den administrative direktør decharge for 

2006.
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2  O p E R a t i O n E l l E  a k t i v i t E t E R

Sagsbehandlingsstatistik
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Figur 1: Udvikling i sager 2002-2008

Figur 2: Status over løbende sager 2002-2008
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Figur 1: Udvikling i sager 2002-2008

I 2008 registrerede de nationale medlemmer 1 193 

sager svarende til en stigning på 10 % i forhold til 2007 

(1 085 sager). Denne stigning viser den samme ten-

dens som i foregående år, mens antallet af komplekse 

sager er faldet trods mange ihærdige bestræbelser fra 

de nationale enheder (se figur 3).

Det er værd at bemærke, at 1 153 sager vedrører 

operationelle spørgsmål, mens der blev registreret 

40 sager om støtte til og ekspertviden om generelle 

emner i relation til de enkelte retssystemer eller rets-

lige spørgsmål eller praktiske overvejelser, der ikke 

omfatter Kollegiets operationelle arbejde.

Figur 2: Status over løbende sager 2002-2008

Selv om Eurojust fik forelagt 1 193 sager i 2008, udgør 

disse sager kun en del af de nationale medlemmers 

arbejde i årets løb. I figur 2 ovenfor gives et mere 

præcist billede af Kollegiets arbejde i 2008, idet figuren 

viser antallet af åbne sager og sager, der er afsluttet i 

løbet af de år, Eurojust har eksisteret.

Ved udgangen af 2008 var 1 002 sager fra perioden 2003-

2008 stadig åbne, hvoraf 700 blev registreret i 2008.

Figur 3: Standardsager/komplekse sager 2007-2008

I 2006 lancerede Eurojust et nyt klassifikationssy-

stem, der definerer sagerne som komplekse sager 

eller standardsager og giver en ny måde at beskrive 

arten og indholdet af de sagstyper på, der behandles 

af Eurojust. Med udgangspunkt i denne klassifikation 

viser figur 3 nedenfor, at ca. 84 % af alle sager, der 

blev forelagt Eurojust i 2008, omfatter et standardni-

veau for Eurojusts inddragelse, og de resterende 16 % 

kræver en større grad af involvering fra Eurojusts 

side.

Sondringen mellem standardsager og komplekse sager 

er baseret på en vurdering af forskellige faktorer som 

eksempelvis antallet af involverede lande, arten af den 

bistand, Eurojust anmodes om, det antal opgaver, der 

udføres af Eurojust, arbejdsbyrden for de nationale med-

lemmer fra de involverede lande, lovovertrædelsernes 

alvor og den tid, der er gået fra anmodningen om hjælp, 

og bistandens resultat. Denne sondring mellem stan-

dardsager og komplekse sager hænger også delvist sam-

men med antallet af bilaterale eller multilaterale sager og 

behovet for koordinering og/eller samarbejde.  

Figur 4: Bilaterale/multilaterale sager 2007-2008

Det er vigtigt at understrege, at en bilateral sag ikke altid 

er ensbetydende med en standardsag. Eurojusts delta-

gelse kan være afgørende for at forbedre samarbejdet og 

koordineringen af efterforskning eller retsforfølgning mel-

lem to lande, og den ydede bistand og de udførte opgaver 

kan være komplekse. I den henseende kan Eurojusts 

samlede indsats i bilaterale sager være lige så afgørende 

som arbejdet i multilaterale sager.

Figur 5, 6 og 7 nedenfor viser en mere detaljeret ana-

lyse af sammenhængen mellem multilaterale og bila-

terale sager og målene med Eurojusts deltagelse som 

anført i artikel 3 i Eurojust-afgørelsen: 

»1. Som led i efterforskningen og retsforfølgningen af de i artikel 4 omhandlede grove lovovertrædelser, der berører to 

eller flere medlemsstater, især organiseret grov kriminalitet, er Eurojusts mål:

a) at fremme og forbedre koordineringen mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder af efterforskningen og 

retsforfølgningen i medlemsstaterne under hensyn til enhver anmodning fra en medlemsstats kompetente myndighed og 

enhver oplysning fra et organ, der er kompetent i medfør af bestemmelser, der er vedtaget inden for traktaternes rammer

b) at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder, især ved at gøre det lettere at yde 

international gensidig retshjælp og efterkomme anmodninger om udlevering

c) at yde anden støtte til medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på at gøre deres efterforskning og 

retsforfølgning mere effektiv.

2. Eurojust kan ligeledes, i overensstemmelse med denne afgørelse og på anmodning af en kompetent myndighed i en 

medlemsstat, yde støtte til efterforskning og retsforfølgning som vedrører denne ene medlemsstat og et tredjeland, hvis 

der er indgået en aftale med dette land om samarbejde i medfør af artikel 27, stk. 3, eller hvis der i særlige tilfælde er en 

væsentlig interesse i, at Eurojust yder støtte. 

3. Eurojust kan i overensstemmelse med denne afgørelse og på anmodning af enten en kompetent myndighed i en med-

lemsstat eller Kommissionen ligeledes yde støtte til efterforskning og retsforfølgning, som vedrører denne ene medlemsstat 

og Fællesskabet.« [understregning tilføjet]
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Figur 3: Standardsager/komplekse sager 2007-2008

Figur 4: Bilaterale/multilaterale sager 2007-2008
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Figur 5 nedenfor viser en analyse af det samlede antal 

sager i 2007-2008 for hvert enkelt formål. En sag kan 

være blevet forelagt Eurojust med mere end ét formål. 

Andelen af sager efter formål følger det samme møn-

ster som i 2007.

Figur 6 og 7 nedenfor viser sammenhængen mellem 

antallet af multilaterale sager (figur 6) og bilaterale 

sager (figur 7) og de i Eurojust-afgørelsen fastsatte 

formål. I de multilaterale sager er der (forholdsmæs-

sigt) flere anmodninger om bistand til koordinering 

mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder.

For så vidt angår inddragelsen af de nationale med-

lemmer i Eurojusts sagsbehandling, afspejler figur 8 

nedenfor det antal gange, et nationalt medlem tog 

initiativ til at registrere en sag. Blandt medlemssta-

terne viste Bulgarien, Irland, Italien, Cypern, Malta og 

Østrig en stigning på 50 % eller mere i registreringen 

af sager i 2008. 

Figur 5: Klassifikation af sager 2007-2008 efter formål

Figur 6: Multilaterale sager 2007-2008: efter formål (art. 3 i Eurojust-afgørelsen)
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Figur 7: Bilaterale sager 2007-2008: efter formål (art. 3 i Eurojust-afgørelsen)

Figur 8: Anmodende lande 2007-2008
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Figur 9 nedenfor viser det antal gange, hvert natio-

nalt medlem blev anmodet om at yde bistand i sager 

registreret i Eurojust af de øvrige nationale medlem-

mer. Næsten alle medlemsstater oplevede en stigning i 

antallet af anmodninger i 2008. Letland, Luxembourg, 

Malta og Slovenien var de medlemsstater, der oplevede 

en stigning på 50 % eller mere af sager registreret i 

2008.

Figur 10 nedenfor afspejler de generelle hovedkrimi-

nalitetstyper samt en mere detaljeret analyse af de 

subsidiære lovovertrædelser (markeret med lyseblå 

og hvid).

De kriminelle aktiviteter, Eurojust behandler, fulgte et 

mønster, der ligner foregående år.  

Eurojust registrerede 50 forskellige typer kriminelle 

aktiviteter i 2008. En sag kan have forbindelser til for-

skellige typer lovovertrædelser, og et nationalt medlem 

kan ud over hovedlovovertrædelsen identificere subsi-

diære lovovertrædelser.  

Der er i 2008 generelt sket en stigning i antallet af 

sager, der forelægges, inden for næsten alle former 

for kriminalitet. Sager om narkotikahandel og lovover-

trædelser mod ejendom eller almenvellet, herunder 

svig, udgør stadig den største andel af de kriminelle 

aktiviteter, der forelægges Eurojust.  

Figur 11: koordineringsmøder, også kaldet niveau III-

møder, afholdes på opfordring af en eller flere involve-

rede nationale enheder, og ved møderne deltager de 

involverede nationale medlemmer, deres stedfortræde-

re og/eller assistenter samt de kompetente nationale 

myndigheder i de berørte medlemsstater.

Antallet af koordineringsmøder steg markant fra 91 i 

2007 til 132 i 2008, hvoraf 110 fandt sted i Eurojusts 

lokaler og 22 i medlemsstaterne.

Størsteparten af koordineringsmøderne (84) havde 

deltagelse af 3-14 lande.  

Sager, der krævede koordineringsmøder, omhandlede 

primært lovovertrædelser mod ejendom eller almen-

vellet, herunder svig (53), narkotikahandel (40), hvid-

vaskning af penge (18), lovovertrædelser mod perso-

ners liv, førlighed og personlige frihed (11), menne-

skehandel (8) og terrorisme (6). Et koordineringsmøde 

kan omhandle mere end én type lovovertrædelse.

Figur 9: Anmodede lande 2007-2008
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Figur 10: Kriminalitetstyper 2007-2008

Figur 11: Koordineringsmøder 2005-2008
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Figur 12: Frankrig, Italien og Storbritannien afholdt 

som anmodende lande samlet set 66 koordineringsmø-

der svarende til halvdelen af koordineringsmøderne for 

hele året. Frankrig alene stod bag 25 % af anmodnin-

gerne om koordineringsmøder. Norge er for første gang 

i 2008 med i statistikkerne, idet landet arrangerede 

fem koordineringsmøder.

Figur 13: i 2008 anmodede Eurojust om tredjelandes 

deltagelse ved 141 lejligheder sammenlignet med 

117 anmodninger i 2006 og 188 anmodninger i 2007. 

Tredjelande deltog i 39 koordineringsmøder.

I figur 14 nedenfor ses de andre EU-organer og inter-

nationale organisationer, der blev anmodet om at del-

tage i Eurojusts operationelle sagsbehandling, og som 

deltog i koordineringsmøder.

Figur 12: Koordineringsmøder — anmodende lande 2007-2008

Figur 13: Koordineringsmøder — anmodede lande 2007-2008
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Figur 14: EU-organer og internationale organisationer

2005 2006 2007 2008
koordinerings-
møder i 2007

koordinerings-
møder i 2008

Europol 6 7 25 30 12 24

OlaF 6 2 4 5 1 3

Rådet for Den 
Europæiske Union  

0 0 0 1 0 0

iberRed 1 1 0 0 0 0

Fn 0 0 1 0 1 0

interpol 0 0 1 1 0 1

nordisk politi- og 
toldsamarbejde

0 0 1 0 0 0

UnMik 0 0 0 1 0 1

i alt 13 10 32 38 14 29

Anmodninger på grundlag af artikel 6, litra a, og 
artikel 7, litra a, i Eurojust-afgørelsen

I 2008 blev der i 12 sager sendt 

anmodninger i henhold til artikel 6, litra a, i 

Eurojust-afgørelsen.

Der blev sendt otte anmodninger på grundlag af artikel 

6, litra a, v). I to sager bad det italienske nationale 

medlem de italienske myndigheder om at overveje at 

udlevere oplysninger. Den ene sag vedrørte svig og 

hvidvaskning af penge, og denne sag var initieret af 

Italien. Den anden sag vedrørte svig og var rejst på 

anmodning af Slovenien.

I fem sager bad det italienske nationale medlem på grund-

lag af artikel 6, litra a, iii), de kompetente myndigheder om 

at overveje at foretage en koordinering mellem de berørte 

medlemsstaters kompetente myndigheder. Tre sager ved-

rørte svig, hvoraf den ene omhandlede deltagelse i en 

kriminel organisation for menneskesmugling og relateret 

terrorisme. Sagerne var rejst på anmodning af Portugal, 

Frankrig, Italien og Danmark.

I en anden sag blev de italienske myndigheder på grund-

lag af artikel 6, litra a, i), iii) og v), endvidere bedt om at 

overveje at indlede efterforskning eller retsforfølgning af 

konkrete forhold. Sagen var rejst af Spanien.

Tre anmodninger var baseret på artikel 6, litra a, ii). Den 

første anmodning vedrørte en sag om menneskesmug-

ling, og i denne sag bad det spanske og portugisiske 

nationale medlem deres respektive myndigheder om 

at acceptere, at de portugisiske myndigheder havde 

et bedre udgangspunkt for at stå for retsforfølgning af 

disse forhold, og om at overveje muligheden for at bede 

Eurojust om yderligere støtte til en eventuel koordine-

ring. Anbefalingen blev accepteret.

Den anden anmodning vedrørte en sag om grov legemsbe-

skadigelse. I denne sag bad det spanske nationale medlem 

de spanske myndigheder om at acceptere, at de finske 

myndigheder havde et bedre udgangspunkt for at stå for 

retsforfølgning af disse forhold, samt om at overdrage 

retssagen. Sagen var rejst af Finland.

Den tredje anmodning vedrørte en sag om bortførelse. 

I denne sag bad det portugisiske nationale medlem de 

portugisiske myndigheder om at acceptere, at de span-

ske myndigheder havde et bedre udgangspunkt for at 

stå for retsforfølgning af disse forhold. Det portugisi-

ske nationale medlem bad de kompetente portugisiske 

myndigheder om at foretage koordinering med de 

spanske kompetente myndigheder og om at overveje 

at bede Eurojust om yderligere støtte til eventuel koor-

dinering. Anbefalingen blev accepteret.  

Den sidste anmodning i henhold til artikel 6, litra a, 

i), vedrører en sag om svig, herunder navnlig efter-

ligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter. 

Det italienske nationale medlem bad de italienske 

myndigheder om at overveje at indlede efterforskning 

eller retsforfølgning vedrørende konkrete forhold i en 

fransk sag.

I 2008 blev der ikke sendt nogen 

anmodninger i henhold til artikel 7, litra a, i 

Eurojust-afgørelsen.

Eurojust vil gerne fremhæve betydningen af korrekt 

anvendelse af artikel 6, litra a, og artikel 7, litra a, som 

en mulighed for at opnå de hurtigste og mest effektive 
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løsninger i forhold til forebyggelse eller bilæggelse af 

jurisdiktionskonflikter.Eurojust skal dog påpege, at de 

typer af anmodninger, som er beskrevet i artikel 6, litra 

a, og artikel 7, litra a, også blev accepteret på mere 

uformelt grundlag af nationale myndigheder, når de 

deltog i koordineringsmøder.

Den europæiske arrestordre 

Eurojusts tre primære mål med hensyn til den euro-

pæiske arrestordre er at:  

• gøre det lettere at fuldbyrde europæiske arrest-

ordrer (artikel 3 i Eurojust-afgørelsen)

• yde rådgivning i tilfælde af konkurrerende euro-

pæiske arrestordrer (artikel 16 i Rådets ramme-

afgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske 

arrestordre, 2002/584/RIA (i det følgende kaldet 

»EAW rammeafgørelsen«))

• modtage rapportering om overskridelse af tidsfri-

ster (artikel 17 i EAW rammeafgørelsen)

Nedenfor følger en kort oversigt over arbejdet inden 

for disse tre områder.

1.  Sager vedrørende fuldbyrdelse af europæiske arrest-

ordrer

Eurojust registrerede i 2008 i alt 237 sager om at lette 

fuldbyrdelsen af en europæisk arrestordre. Kun to 

sager vedrørte et overordnet spørgeskema, mens de 

resterende sager var operationelle. Heraf er 107 sager 

stadig åbne.

I nogle sager er der behov for at sikre koordinering 

i forhold til fuldbyrdelse af europæiske arrestordrer, 

hvis der opstår konflikt med nationale arrestordrer for 

samme type kriminelle aktiviteter, for at sikre, at de 

valgfrie grunde til ikke at efterkomme en europæisk 

arrestordre anvendes korrekt, især i sager med paral-

lelle efterforskninger og retsforfølgninger af samme 

forhold.  

2. Sager vedrørende artikel 16 i EAW rammeafgørelsen

I 2008 behandlede Eurojust fire sager om konkurreren-

de europæiske arrestordrer. Tre sager blev registreret 

af Belgien (mod Frankrig, Storbritannien, Luxembourg 

og Italien), og en af Tjekkiet (mod Storbritannien).

3. Sager vedrørende artikel 17 i EAW rammeafgørelsen

I 2008 blev der i alt rapporteret om 28 tilfælde om 

brud på tidsfrister til Eurojust. Figur 17 nedenfor viser 

to diagrammer med fordelingen af sager i henhold til 

artikel 17 med angivelse af det land, der forelagde 

sagen for Eurojust, som enten kan være den fuld-

byrdende eller udstedende medlemsstat, samt de 

andre involverede lande.

Figur 15: Anmodende lande — fuldbyrdelse af europæiske arrestordrer 2008
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Figur 16: Anmodede lande — fuldbyrdelse af europæiske arrestordrer 2008

Figur 17: artikel 17 sager
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Medlemsstaterne angav som den primære grund til, 

at de ikke var i stand til at fuldbyrde en europæisk 

arrestordre inden for de i artikel 17 i EAW rammeafgø-

relsen fastsatte tidsfrister, at den udstedende myndig-

hed blev bedt om at levere yderligere oplysninger, og 

dette forløb (modtage anmodning, finde oplysningerne 

frem og oversættelse) var med til at forhale sagerne 

yderligere.

Andre årsager til, at de i artikel 17 fastsatte tidsfrister 

for fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre ikke er 

blevet overholdt, omfattede:  

• anmodning til den udstedende myndighed om at 

give en garanti for, at den pågældende person 

ville blive udleveret for at afsone dommen

• forsinkelse i leveringen af den originale udgave af 

den europæiske arrestordre

• beslutning om at udlevere den eftersøgte person 

blev anket (også pga. manglende oplysninger i 

den udstedte ordre) og

• beslutning om at udlevere den eftersøgte person 

blev truffet inden for tidsfristen, men fuldbyrdelse 

kunne ikke finde sted pga. mistænktes helbred eller 

vanskeligheder med at indstævne vedkommende.

Fælles efterforskningshold 

Den praktiske erfaring med og kendskabet til fælles 

efterforskningshold blandt fagfolk har været støt sti-

gende de seneste år. I 2008 bad nationale medlem-

mer deres respektive myndigheder om at overveje at 

oprette et fælles efterforskningshold i 21 sager.  

Eurojusts mulighed for at få EU-støtte til medfi-

nansiering af fælles efterforskningshold som led i 

Kommissionens program »Forebyggelse og bekæm-

pelse af kriminalitet« undersøges. Et yderligere skridt 

blev taget i 2008, da Eurojust (som rammepartner) fik 

bevilliget støtte til medfinansiering af fælles efterforsk-

ningshold, og denne procedure er sat i gang.  

Den 15. og 16. december 2008 afholdt Eurojust og 

Europol det fjerde møde om fælles efterforsknings-

hold for de nationale eksperter i Europols lokaler med 

deltagelse af eksperter fra medlemsstaterne, OLAF, 

Eurojust og Europol samt repræsentanter for Rådets 

Generalsekretariat og Kommissionen. I 2008 deltog 

repræsentanter fra USA også. Nationale eksperter 

vedrørende fælles efterforskningshold holdt oplæg, 

og der blev afholdt to workshopper, som fokuserede 

på de praktiske erfaringer med fælles efterforsknings-

hold, herunder tiltag til at øge kendskabet til dem og 

til bevisindsamling. Eurojusts og Europols roller som 

facilitatorer blev anerkendt, og en af hovedkonklu-

sionerne var, at det er vigtigt at inddrage både politi 

og judicielle myndigheder på et tidligt tidspunkt i 

planlægnings- og beslutningsfasen i forbindelse med 

oprettelse af fælles efterforskningshold. Ordlyden i 

konklusionerne findes i rådsdokument 17512/08 af 

19. december 2008.

Eurojust og Europol rapporterede også om de opnå-

ede fremskridt med udarbejdelsen og offentliggø-

relsen af håndbogen om fælles efterforskningshold. 

Håndbogen er et supplement til det eksisterende 

Eurojust/Europol-dokument, »Håndbog om medlems-

staternes nationale lovgivninger om fælles efterforsk-

ningshold«. Den nye håndbog blev uddelt til de natio-

nale eksperter vedrørende fælles efterforskningshold 

og andre deltagere på seminaret. Hovedformålet med 

håndbogen er at informere fagfolk om retsgrundlag 

for og krav til oprettelse af et fælles efterforsknings-

hold og rådgive om, hvornår det er hensigtsmæssigt 

at oprette et fælles efterforskningshold. Håndbogen 

forsøger også at rette op på eventuelle misforståel-

ser om fælles efterforskningshold, opfordre fagfolk 

til at benytte dette forholdsvis nye redskab, der kan 

tilføje merværdi til deres efterforskning, og generelt 

hjælpe med at fremme det internationale samarbejde 

i straffesager. Håndbogen tager udgangspunkt i fæl-

les praktiske erfaringer samt materiale fra seminarer 

og møder. Håndbogen ajourføres løbende navnlig på 

baggrund af de praktiske erfaringer fra sagsbehand-

lingsarbejdet.  

Hovedkriminalitetstyper

Nedenfor følger nærmere oplysninger om de typer af lov-

overtrædelser og aktiviteter, der er forbundet med hvert 

enkelt af de følgende hovedområder: terrorisme, forfalsk-

ning, narkotikahandel, menneskehandel, hvidvaskning af 

penge, lovovertrædelser mod ejendom eller almenvellet, 

herunder svig, lovovertrædelser mod personers liv, førlig-

hed og personlige frihed samt cyberkriminalitet.

Disse kriminalitetstyper vedrører et stort antal sager. 

Bestræbelserne på at yde støtte til de nationale myn-

digheder i disse sager har høj prioritet for Eurojust.
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Terrorisme

Figur 18: Sager om terrorisme 2004-2008
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Der blev afholdt strategiske og taktiske møder i 2008 

med henblik på at fremme og styrke det retlige samar-

bejde mellem medlemsstaterne inden for bekæmpelse 

af terrorisme. Disse møder giver endvidere mulighed for 

direkte udveksling af oplysninger og bedste praksis.

Eurojust har (med udgangspunkt i bidrag fra alle 27 

medlemsstaters nationale myndigheder med ansvar for 

terrorismespørgsmål) bidraget til Europols »Terrorism 

Situation and Trend Report (TE-SAT 2008)«, og udsend-

te den første udgave af »Terrorisme Doms Oversigt«, 

der indeholder oplysninger om domme og frifindelser i 

terrorsager baseret på åbne kilder og med analyse og 

statistikker.

I 2008 blev samarbejdet med EU-kolleger og interna-

tionale organisationer og tredjelande styrket.

Sager om terrorisme 2008 i alt

Finansiering af terrorisme 8

Terrorisme og kriminalitet, der begås 
eller med sandsynlighed begås som 
led i terrorhandlinger 

23

Andre typer 8

I 2008 registrerede Eurojust 39 nye operationelle 

sager om terrorisme. Selv om antallet af sager om 

terrorisme synes at være stabilt i forhold til det fore-

gående år, er antallet af sager om finansiering af ter-

rorisme steget. Spanien, Frankrig og Storbritannien 

var de lande, der fik flest anmodninger i terrorsager, 

mens fem ud af seks koordineringsmøder blev arran-

geret af Italien.

Fundamentalistiske grupper er fortsat fremherskende 

i de efterforskningssager, der forelægges Eurojust, 

efterfulgt af separatistgrupper. Denne tendens bekræf-

tes også af de af de nationale myndigheder fremsendte 

oplysninger om domme i terrorsager som led i Rådets 

afgørelse af 20. september 2005 om udveksling af 

oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlin-

ger (2005/671/RIA).

Halvdelen af de fremsendte domme vedrører funda-

mentalistiske terrorgrupper (190 af i alt 384 domme), 

mens 148 domme overvejende vedrører separatist-

grupper. Kun 10 medlemsstater rapporterede om 

domme afsagt i retssager om terrorisme: Belgien, 

Danmark, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Spanien, 

Storbritannien, Sverige og Tyskland. Af resultaterne fra 

retssagerne i 2008 fremgår det, at den gennemsnitlige 

strafudmåling i de pågældende medlemsstater lød på 

knap 10 år. Det er værd at bemærke, at der er mange 

domsfældelser i Frankrig, Italien og Tyskland. Det gen-

nemsnitlige antal frifindelser er faldet lidt siden 2007 

(fra 27 % til 23 %).
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Forfalskning

Figur 19: Sager om forfalskning 2004-2008
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Antallet af sager om forfalskning, der forelægges 

Eurojust, stiger fortsat (108 nye operationelle sager 

i forhold til 94 i 2007). Tendensen er især tydelig i 

relation til sager om efterligninger og fremstilling af 

piratudgaver af produkter (Frankrig spillede en stor 

rolle med registreringen af nye sager) og forfalskning 

af penge/betalingsmidler (heriblandt seks sager om 

forfalskning af euroen).

Sager om forfalskning 2008 i alt

Efterligninger og fremstilling af pirat-
udgaver af produkter

12

Forfalskning af administrative doku-
menter og ulovlig handel med falske 
dokumenter

46

Forfalskning af penge og betalings-
midler

50

I overensstemmelse hermed steg antallet af koordine-

ringsmøder arrangeret af Eurojust om disse spørgsmål 

også (fra fire i 2007 til 15 i 2008). I 2008 var Eurojust til-

knyttet aktiviteterne i to Europol-analysedatabaser med 

fokus på forfalskning, og som følge heraf deltog Eurojust 

i ekspertmøderne hos Europol, og Europol blev inddraget 

i flere af Eurojusts komplekse operationelle sager. 

Narkotikahandel

Afskaffelsen af de fleste af EU’s indre grænsekontroller 

har gjort EU til et mere attraktivt marked for ulovlig 

narkotika, og det er blevet lettere at købe og sælge 

råvarer.

Det geografiske mønster fra 2007 fortsatte i 2008 

med Spanien, Holland og Italien som de lande, der 

fik flest anmodninger, tæt fulgt af Tyskland, Frankrig, 

Storbritannien og Belgien. De hollandske og italienske 

nationale enheders sagsbehandling er steget markant 

(næsten fordoblet for det italienske medlem) som 

anmodende lande, hvilket har medført flere kontak-

ter mellem disse landes nationale myndigheder og 

Eurojust. Med hensyn til særligt komplekse sager er 

der set en stigning i antallet af sager i Eurojust, der 

involverer nigerianske kriminelle grupper.  

Antallet af koordineringsmøder arrangeret af Eurojust 

i sager om narkotikahandel er næsten fordoblet i 2008 

(24 sager i 2007 og 40 sager i 2008), og det er tegn på 

en stigning i antallet af komplekse sager, der kræver 

koordinering mellem flere landes nationale myndighe-

der. Særligt interessant er antallet af koordinerings-

møder arrangeret af den italienske enhed, der viser en 

femdobling.  

Eurojust støttede det forberedende arbejde med den 

nye EU-narkotikahandlingsplan 2009-2012, der vareta-

ges af Rådets horisontale narkotikagruppe. Det franske 

formandskab lagde stor vægt på Eurojusts betydning 
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Figur 20: Sager om narkotikahandel 2004-2008
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for gennemførelsen af den nye handlingsplan, især 

inden for samarbejde omkring retshåndhævelse i EU.

Menneskehandel

Som fremhævet i udkastet til konklusioner om EU’s 

prioriteter for bekæmpelse af organiseret kriminalitet, 

der er baseret på trusselsvurderingen af organiseret 

kriminalitet (OCTA) for 2007, bør menneskesmugling 

og menneskehandel i relation til illegal indvandring 

være blandt hovedprioriteterne. Som reaktion herpå 

afholdt Eurojust et strategisk møde om menneskehan-

del og vidnebeskyttelse, der fandt sted i maj 2008 i 

Portorož, Slovenien, med støtte fra det slovenske for-

mandskab. Formålet med mødet var at få en forståelse 

af generelle kriminelle fænomener og de specifikke 

mekanismer, standarder og bedste praksis, der er eller 

skal indføres eller gennemføres for at beskytte ofre for 

menneskehandel under efterforskningen eller retsfor-

følgningen.

Figur 21: sager om menneskehandel har siden 2004 

udgjort 5,7 % af Eurojusts sagsbehandling med 230 

sager i alt, og 6,9 % af sagsbehandlingen i 2008, 

hvor der i alt var 83 sager (størsteparten af sagerne 

vedrører menneskehandel med relation til seksuel 

udnyttelse). Det bør nævnes, at disse tal ikke dæk-

ker over sager om menneskesmugling (20 sager i 

2008).

Med undtagelse af 2006 er antallet af sager om men-

neskehandel i gennemsnit steget med 17 sager i for-

hold til det foregående år.

Rumænien, Bulgarien og Tjekkiet er de lande, der hyp-

pigst sender anmodninger, mens Italien og Spanien er 

de lande, der modtager flest anmodninger. Antallet af 

anmodninger til Italien har været stabilt de seneste to 

år (14 sager), mens Spanien har modtaget dobbelt så 

mange anmodninger (7 i 2007 og 14 i 2008) i sager 

om denne form for kriminalitet.

Antallet af registrerede sager om menneskehandel i 

Bulgarien er steget dramatisk i 2008 i forhold til sidste 

år (fra en sag til 12 sager), mens Rumænien fortsat er 

det land, der har flest sager. Antallet er dog ikke steget 

siden 2007 (17 sager).  

Antallet af koordineringsmøder i sager om menneske-

handel steg også i 2008, hvor der blev afholdt otte 

koordineringsmøder i alt.  
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Hvidvaskning af penge

I perioden 2004-2007 steg Eurojusts sager om hvid-

vaskning af penge hvert år med 28 sager i gennemsnit. 

I 2008 stoppede denne stigende tendens, og der var 

i alt registreret 103 sager om hvidvaskning af penge. 

Disse sager udgør 8,5 % af Eurojusts samlede sags-

behandling med 345 registrerede sager siden 2004. 

Antallet af sager om hvidvaskning af penge, der blev 

registreret i 2008, udgør 8,6 % af de samlede registre-

rede sager i årets løb.

I 2007 registrerede Portugal og Rumænien flest sager 

om denne kriminalitetstype med hhv. 10 og otte sager. 

I 2008 registrerede Portugal størsteparten af disse 

sager tæt efterfulgt af Holland (hhv. 17 og 14 sager).  

Spanien og Frankrig var de lande, der hyppigst modtog 

anmodninger i sager om hvidvaskning af penge med 

hhv. 22 og 18 sager i 2008.

Antallet af koordineringsmøder steg også en smule i 

2008 til i alt 18 møder.

Figur 21: Sager om menneskehandel 2004-2008

Figur 22: Sager om hvidvaskning af penge 2004-2008
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Eurojust var involveret i en Europol-analysedatabase 

om hvidvaskning af penge.

Lovovertrædelser mod ejendom eller 

almenvellet, herunder svig 

Eurojust registrerede i alt 500 sager om lovovertrædel-

ser mod ejendom eller almenvellet, herunder svig. Der 

blev bl.a. registreret sager i en (eller flere) af følgende 

underkategorier: planlagt røveri, ulovlig handel med 

kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande, 

svindel, afkrævning af beskyttelsespenge og pen-

geafpresning, efterligninger og fremstilling af pirat-

udgaver af produkter, forfalskning af administrative 

dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter, 

forfalskning af penge og betalingsmidler, korruption og 

underkategorien »Andre former for kriminalitet mod 

ejendom eller almenvellet, herunder svig«. Der findes 

kommentarer til nogle af underkategorierne i afsnittet 

»forfalskning«. Statistikkerne i dette afsnit fokuserer 

på kategorien »svindel«, der er den største underkate-

gori inden for denne form for kriminalitet.

Figur 23: sager om svindel, herunder skattesvig, com-

putersvig, avanceret gebyrsvindel, underslæb med 

selskabsaktiver og momssvindel er siden 2004 steget 

med 40 sager i gennemsnit om året. I 2008 stod denne 

form for kriminalitet for 16 % af Eurojusts sagsarbejde 

i årets løb med 192 sager.

Eurojust arrangerede 15 koordineringsmøder om svindel.

Eurojust var involveret i en Europol-analysedatabase 

om momssvindel.

Figur 23: Sager om svindel 2004-2008
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Figur 24: Sager om lovovertrædelser mod personers liv, førlighed og personlige frihed 2004-2008
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Lovovertrædelser mod personers liv, førlighed og personlige frihed

Antallet af sager, der er registreret hos Eurojust i kate-

gorien Lovovertrædelser mod personers liv, førlighed 

og personlige frihed, steg med ca. 9 % i forhold til 

sidste år (+ 12 sager) og nåede i alt op på 146 regi-

strerede sager i 2008.  

Denne kriminalitetstype kan inddeles i følgende under-

kategorier: mord, grov legemsbeskadigelse og bortfø-

relse, frihedsberøvelse og gidseltagning. Kategorierne 

vedrørende mord og grov legemsbeskadigelse steg 

med hhv. syv og otte sager sammenlignet med 2007, 

mens bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning 

blev reduceret med tre sager.

Sager om lovovertrædelser 
mod personers liv, førlighed og 

personlige frihed 2008
i alt

Mord 86

Grov legemsbeskadigelse 47

Bortførelse, frihedsberøvelse og gid-
seltagning 

13

Der bør ved læsningen af denne statistik tages højde 

for, at disse voldsforbrydelser hyppigt er forbundet 

med sager om narkotikahandel og menneskehandel.

I 2008 arrangerede Eurojust 11 koordineringsmøder 

om disse sager, hvilket svarer til mere end en fordob-

ling af antallet fra 2007.

Cyberkriminalitet

Figur 25: i 2008 blev der registreret 31 nye sager om 

cyberkriminalitet i sagsforvaltningssystemet, hvilket er 

en markant stigning i forhold til 2007 (11 sager). 

I 2008 vedtog Europa-Kommissionen en generel politik 

til bekæmpelse af cyberkriminalitet med henblik på at 

øge opmærksomheden i medlemsstaterne.

I oktober 2008 holdt Eurojust et strategisk møde om 

cyberkriminalitet i Athen, Grækenland, med deltagelse 

af alle medlemsstaterne. Formålet med mødet var 

at give oplysninger om den hurtige udvikling og den 

avancerede form for cyberkriminalitet, få opmærksom-

hed omkring Eurojusts arbejde på området samt få en 

bedre forståelse af strukturen i og formålet med det 

vigtigste internationale netværk for politisamarbejde 

om cyberkriminalitet, »24/7 Netværket«, der blev 

etableret inden for rammerne af Europarådets konven-

tion om cyberkriminalitet.  
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Figur 25: Sager om cyberkriminalitet 2004-2008  
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Kontaktpunkt for beskyttelse af børn

I oktober 2007 var beskyttelse af børn et af hoved-

emnerne under drøftelserne ved det uformelle mini-

stermøde (retlige og indre anliggender) i Lissabon. 

Den belgiske justitsminister foreslog under mødet, at 

Eurojust oprettede et kontaktpunkt for spørgsmål ved-

rørende børnebeskyttelse. Et par uger senere etable-

rede Eurojust »Eurojusts kontaktpunkt for beskyttelse 

af børn«.

Konktaktpunktets rolle er at koordinere oplysninger, 

indsamle og udpege relevante eksempler på bed-

ste praksis og dele praktisk erfaring indhøstet ved 

operationelle aktiviteter i forbindelse med grænse-

overskridende efterforskninger af sager om børn. 

Børnebortførelser, seksuelt misbrug af børn, handel 

med børn og børnepornografi blev udpeget som de vig-

tigste udfordringer blandt hovedkriminalitetstyperne.  

Kontaktpunktet repræsenterer Eurojust på dette områ-

de og har i den egenskab deltaget i konferencer 

og seminarer med det dobbelte formål at skabe 

opmærksomhed omkring kontaktpunktet og sikre, 

at Eurojust har adgang til bedste praksis i sager om 

børn. Kontaktpunktet følger endvidere arbejdet i de 

kompetente (europæiske og internationale) organer, 

der arbejder med beskyttelse af børn, navnlig Europol, 

Interpol og FN’s kontor for bekæmpelse af narkotika og 

kriminalitet (UNODC), og yder rådgivning til Eurojusts 

nationale medlemmer om sagsbehandling, der vedrø-

rer børn. Kontaktpunktet har desuden et konstant og 

ajourført statistisk overblik over alle børnerelaterede 

sager, der behandles af Eurojust.

Eurojusts inddragelse i sager om børn er eksempelvis 

steget støt fra fire sager i 2004 til 25 sager i 2008 med 

Storbritannien, Italien, Rumænien og Sverige som de 

lande, der hyppigst sendte anmodninger om bistand, 

og Italien, Holland, Frankrig og Tyskland som de lande, 

der modtog flest anmodninger. De mest udbredte kri-

minalitetstyper har været seksuel udnyttelse af børn 

(25 %), efterfulgt af børnepornografi (24 %) og men-

neskehandel, der involverer børn, (20 %). 

I 2008 intensiverede kontaktpunktet samarbejdet med 

Europol, Interpol og Kommissionen og etablerede tætte 

kontakter med EU-koalitionen af interessenter mod 

kommerciel seksuel udnyttelse af børn på internettet. 

Kontaktpunktet lancerede endvidere et websted med 
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direkte link fra Eurojusts websted. Det indeholder en 

beskrivelse af kontaktpunktets ansvarsområder, sta-

tistikker om sager hos Eurojust, der involverer børn, 

samt en e-mail-adresse, der er tiltænkt kontakter 

fra retshåndhævende myndigheder og internationale 

organisationer (childprotection@eurojust.europa.eu).  

Evaluering af sagsbehandling

Eurojust indsamler og formidler via sit arbejde med 

konkrete sager oplysninger om hindringer, proble-

mer, bedste praksis og løsninger inden for retligt 

samarbejde ved møder med nationale myndighe-

der og på sine strategiske møder.  

Det strategiske møde om OCTA’s prioriteter og 

grænseoverskridende retsforfølgninger, der blev 

afholdt af Eurojust den 21. og 22. februar 2008, 

viste sig at være særdeles vellykket i forhold til 

udveksling af de nationale myndigheders holdnin-

ger til de problemer, der opstår i forbindelse med 

grænseoverskridende retsforfølgninger. Der blev 

afgivet en komplet rapport til Rådet i maj 2008, 

hvis primære resultater på ny blev bekræftet under 

en tremåneders testperiode (fra september til 

november 2008), hvor Eurojusts nationale enheder 

blev bedt om at udfylde en evalueringsformular 

i sagsforvaltningssystemet for hver enkelt af de 

konkrete sager, der blev afsluttet.

Ikke overraskende er forsinkelser både med hen-

syn til fuldbyrdelse af efterforskningsmæssige 

hasteforanstaltninger og udveksling af oplysninger, 

blevet angivet som hindringer for den internatio-

nale samarbejdsproces. Eurojusts nationale med-

lemmer bekræftede også dette i deres feedback om 

afsluttede sager, hvor de oplyste, at procedurerne 

omkring gensidig retshjælp tager for lang tid i 

mange grænseoverskridende sager. Årsagerne til 

disse forsinkelser varierer fra sag til sag (afhængig 

af de nationale retssystemer, organisation, res-

sourcer og prioritering) og kan ikke generaliseres.  

En anden hindring, der er blevet påpeget af de 

nationale myndigheder, er den mangelfulde koor-

dinering i grænseoverskridende retsforfølgninger. 

Problemer med at koordinere flere embedsmænds 

arbejde i komplekse sager om kontrollerede leve-

rancer er med til at svække effektiviteten af de 

retslige aktioner mod organiserede kriminelle grup-

per. I overensstemmelse hermed, og med manda-

tet i Eurojust-afgørelsen, er behovet for koordine-

ring hyppigt blevet angivet som anledning for de 

nationale myndigheder til at kontakte Eurojust i de 

sager, der blev afsluttet i den ovennævnte tremå-

neders testperiode. De tiltag, der var anmodet om, 

var at finde forbindelser mellem efterforskninger, 

arrangere koordineringsmøder, henvise sager til 

et af de involverede lande og tilrettelægge koor-

dinerede aktioner i flere lande som eksempelvis 

anholdelser, ransagninger, kontrollerede leveran-

cer, telefonaflytninger, indsamling af DNA-prøver, 

vidneafhøring og samtidig fuldbyrdelse af flere 

europæiske arrestordrer.  

Til trods for de mange europæiske og interna-

tionale juridiske instrumenter, der skal fremme 

harmoniseringen af forskellene i de nationale rets-

systemer og -praksis, blev der ved det strategiske 

møde identificeret adskillige eksempler på uover-

ensstemmelser, der medfører problemer for sam-

arbejdet (f.eks. forskellig lovgivning vedrørende 

kontrollerede leverancer, tidsfrister for aflytninger 

og beskyttelse af vidner og deres familier). Visse 

juridiske instrumenter mangler også stadig at blive 

ratificeret fuldt ud (f.eks. konventionen fra 2000 

om gensidig retshjælp i straffesager). Eurojusts 

evaluering af de konkrete sager i testperioden 

pegede endvidere på, at der er behov for forenkle-

de konfiskationsprocedurer, og at der er forskellige 

proceduremæssige krav til bevisindsamling. For så 

vidt angår sidstnævnte, henvises der endvidere til 

konklusionerne fra mødet for de nationale eksper-

ter vedrørende fælles efterforskningshold i 2008, 

nemlig at reglerne for indsamling af beviser og 

deres antagelighed varierer i medlemsstaterne, og 

at det ville hjælpe, hvis medlemsstaterne igennem 

deres lovgivning gav mulighed for en lettere accept 

af bevismateriale, der er indsamlet i henhold til 

udenlandske regler.  

Ud over ovennævnte juridiske hindringer opfat-

tes praktiske problemer (f.eks. sprogbarrierer i 

forbindelse med aflytninger) og den manglende 

proaktive tilgang fra flere medlemsstaters side 

som vigtige faktorer for forsinkelser ved sager om 

gensidig retshjælp. I forbindelse med sagsbehand-

lingsevalueringen blev retsanmodningernes dårlige 

kvalitet også nævnt som årsag til forsinkelse.

En nærmere gennemgang af de overordnede resul-

tater, der er beskrevet ovenfor, vil være relevant 
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for at identificere de specifikke problemer, der medfø-

rer forsinkelser/mangelfuldt samarbejde i straffesager 

og for at fremsætte forslag til at forbedre det retlige 

samarbejde i straffesager. Med dette for øje vil Eurojust 

fortsat arbejde på at forbedre evalueringsværktøjerne 

og koncepterne for indsamling og formidling af oplys-

ninger med relation til retligt samarbejde.  

Eksempler på konkrete sager

I det følgende beskrives et udvalg af de sager, hvor 

Eurojust i 2008 har ydet støtte til komplekse nationale 

efterforskninger inden for forskellige former for alvorlig 

grænseoverskridende kriminalitet.

Sag 1 — finansiering af terrorisme

Forsinkelse af retsanmodninger

In 2006 arrangerede Eurojust et koordineringsmøde for at 

sikre omgående implementering af flere hasteretsanmod-

ninger i en sag vedrørende finansiering af terrorisme, som 

blev åbnet af de judicielle myndigheder i Belgien, og som 

havde forbindelse til Italien (pengeoverførsler).  

To hovedmænd (den ene blev anholdt i juni 2006, og 

den anden flygtede til Pakistan) blev anklaget for at 

iværksætte ulovlig handel med telefonkort med henblik 

på, at overskuddet af denne handel skulle kanaliseres 

ud til flere terrorgrupper i Pakistan.

Den primære forhindring i denne sag var en manglende 

central antiterrormyndighed i Italien, hvor man kunne 

henvende sig med hasteanmodninger om hjælp.

Den løsning, som blev foreslået under koordinerings-

mødet i 2006 (at sende de samme retsanmodninger til 

alle potentielt kompetente myndigheder), viste sig at 

være utilfredsstillende, da der opstod en kompetence-

konflikt, som indebar at højesteret blev involveret.  

Konflikten opstod hovedsageligt, fordi den samme 

retsanmodning, som blev sendt til tre appelretter, 

anmodede om, at der blev iværksat flere efterforsk-

ningsmæssige aktiviteter i forskellige områder og 

dermed i forskellige kompetenceområder. En af retsin-

stanserne løste problemet ved blot at udføre den del af 

retsanmodningen, den havde kompetence til, mens de 

to andre bad om opklaring i højesteret, hvilket gav en 

forsinkelse på 2 år i denne hasteprocedure.

Sag 2 — Narkotikahandel — kontrolleret 

leverance 

Svensk gruppe, der handlede med amfetamin, anholdt

Eurojust var involveret i en sag om en organiseret 

svensk kriminel gruppes handel med store mængder 

amfetamin fra Holland til Sverige, som også involvere-

de Belgien, Tyskland og Danmark. Eurojust samarbej-

dede tæt med den nordiske forbindelsesmedarbejder i 

Haag, som formidlede et samarbejde mellem svensk, 

hollandsk og belgisk politi, mens Eurojust formidlede 

et samarbejde mellem de judicielle myndigheder.

Formålet var at finde frem til narkotikaleverandører-

ne, arrangere en kontrolleret leverance, beslaglægge 

narkotikaen og anholde hele det kriminelle netværk. 

Der blev hos Eurojust afholdt et koordineringsmøde 

med repræsentanter fra Sverige, Danmark, Tyskland, 

Holland, Belgien, Europol og den nordiske forbindel-

sesmedarbejder.

Da der ikke blev fundet noget ved ransagningen af det 

første lager i Holland, var de hollandske myndigheder, 

hvis ressourcer der var behov for andetsteds, efter 

drøftelse på koordineringsmødet overbevist om, at der 

var behov for ransagning af et andet lager samt over-

vågning. Næste dag blev der fundet en stor mængde 

amfetamin. Hollandsk politi installerede teknisk udstyr, 

som gjorde det muligt at følge, hvad de mistænkte 

foretog sig. De kriminelle læssede varerne på en lastbil 

og kørte under overvågning af politiet fra Holland gen-

nem Belgien, Tyskland og Danmark til Sverige.

Der blev indsamlet solide beviser, og syv personer blev 

anholdt i Sverige i juli. I oktober blev en hollandsk 

statsborger anholdt i Holland og senere udleveret til 

Sverige. Syv personer er fængslet. Der blev beslaglagt 

næsten 200 kg narkotika.  

Sag 3 — Narkotikahandel — hvidvaskning af 

penge

Eurojust formidlede oversendelse af oplysninger og 

dokumenter i en sag om narkotikahandel og hvidvask-

ning af penge, hvor de marokkanske myndigheder var 

involveret

I slutningen af november 2007 anmodede det holland-

ske politi og de hollandske judicielle myndigheder om 
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hjælp fra det hollandske nationale medlem i en efter-

forskning af et avanceret organiseret netværk, der var 

involveret i omfattende narkotikahandel fra Marokko til 

Holland og hvidvaskning af penge. Der var behov for, 

at flere retsanmodninger blev fuldbyrdet hurtigt, og 

der blev efterfølgende anmodet om hjælp til judiciel 

koordinering.  

De involverede lande var Holland, Spanien, Marokko 

og senere Schweiz. Efter to koordineringsmøder blev 

der aftalt en aktionsplan. Den koordinerede aktion 

fandt sted 26 forskellige steder i april 2008. Millioner 

af euro på bankkonti blev indefrosset, fast ejendom, 

biler og både blev beslaglagt i de fire lande, og der blev 

foretaget anholdelser. Netværkets aktiver for en toårig 

periode anslås til at være 36 mio. euro, hvoraf en stor 

del formodes at være hvidvasket.

Takket være de gode direkte kontakter mellem de 

nationale medlemmer og deres hjemlige myndigheder 

samt de nyetablerede kontakter i Marokko, især den 

belgiske forbindelsesretsembedsmand i Marokko, gik 

aktionen og den efterfølgende oversendelse af oplys-

ninger og dokumenter glat.

Sag 4 — Ulovlig handel med våben 

Koordinering af efterforskning og bilæggelse af en 

jurisdiktionskonflikt blandt fire medlemsstater

Eurojust blev i en sag om handel med våben bedt om 

at bistå med udveksling af oplysninger og koordinering 

af en fransk undersøgelsesdommers efterforskning 

mellem fire medlemsstater.  

I maj 2008 blev en mistænkt, som var i besiddelse af 

flere illegale våben, anholdt i Frankrig. Den mistænkte 

havde transporteret disse våben på ordre fra en anden 

person, som siden 2006 havde handlet med mere end 

350 våben i Holland.

Der blev afholdt et koordineringsmøde hos Eurojust 

i juni 2008. På mødet blev det med støtte fra de 

involverede nationale medlemmer aftalt at gennem-

føre parallel og koordineret efterforskning i Østrig og 

Spanien, hvor våbnene blev solgt. Man aftalte også, at 

den franske anklager skulle overdrage sagen til de hol-

landske judicielle myndigheder, som havde det bedste 

udgangspunkt for at få bragt sagen for en domstol.

Sag 5 — Menneskesmugling 

Eurojust deltog i samarbejde med Europol i optrevlin-

gen af en menneskesmuglerorganisation

65 mennesker, som var mistænkt for at deltage i et 

stort kriminelt menneskesmuglernetværk, blev anholdt 

over hele Europa. Operationen blev gennemført af 

det spanske politi med støtte fra Europol. Under den 

spanskledede efterforskning blev det hurtigt klart, at 

det kriminelle netværk havde forbindelser i mindst 10 

andre EU-medlemsstater.

På anmodning fra de spanske undersøgelsesanklagere 

og dommere blev Eurojust bedt om at bistå med koor-

dinering af udførelse af efterforskningsforanstaltninger 

i fire medlemsstater og at facilitere gensidig retshjælp 

og fuldbyrdelse af europæiske arrestordrer. I oktober 

2008 blev der afholdt to koordineringsmøder. På de to 

møder aftalte man, at de involverede nationale med-

lemmer skulle bede deres nationale myndigheder om 

at overveje at indlede en efterforskning af de oplys-

ninger og mistænkte, som var identificeret af spansk 

politi. Disse anmodninger blev fremsat af de nationale 

medlemmer for Portugal og Italien og blev accepteret 

af deres nationale myndigheder.

Der blev afholdt yderligere koordineringsmøder, og 

man aftalte datoerne for samtidige anholdelser og 

anmodninger om ransagninger. Den fælles operation 

blev styret fra Malaga. Repræsentanter fra Eurojust 

blev sendt til Spanien for at slutte sig til Europols 

mobile kontor, hvorfra operationen skulle koordineres 

direkte i marken.

Sag 6 — Menneskesmugling 

Eurojust bistod i samarbejde med Europol ved udveks-

ling af oplysninger og koordinering af anholdelser i et 

menneskesmuglernetværk over hele Europa

Eurojust bistod på anmodning fra franske undersø-

gelsesdommere ved udveksling af oplysninger og 

koordinering af efterforskningen mellem ni medlems-

stater. Et netværk rekrutterede illegale indvandrere 

i Afghanistan, Kina, Tyrkiet Bangladesh og Irak og 

transporterede dem til forskellige europæiske lande, 

f.eks. Irland, Storbritannien, Norge og Sverige. De 

smuglede indvandrere menes at have betalt hver 

10 000-12 000 euro.
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Som følge af den koordinering, der blev etableret 

med støtte fra Eurojust, blev 75 personer, som var 

mistænkt for at være involveret i netværket, anholdt 

over hele Europa i juni 2008. Der var efterforskning og 

anholdelser i Belgien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, 

Irland, Norge, Holland, Sverige og Storbritannien. Der 

deltog mere end 1 300 politifolk.

Denne fælles operation blev startet i Paris, hvor det 

franske centralkontor for bekæmpelse af illegal indvan-

dring og beskæftigelse af udlændinge uden opholdstil-

ladelse (OCRIEST) etablerede et internationalt koor-

dineringscenter med forbindelsesmedarbejdere fra 

flere EU-medlemsstater. Det franske nationale medlem 

holdt løbende kontakt med Paris og de andre nationale 

medlemmer. Der blev afholdt tre møder i Europol og 

tre koordineringsmøder hos Eurojust. Desuden var 

Eurojust ansvarlig for den koordinerede fuldbyrdelse af 

europæiske arrestordrer.

Sag 7 — Svig/skimming 

Eurojust var involveret i koordinering af oplysninger, 

som førte til optrevling af et skimmingnetværk

I august 2008 blev det belgiske nationale medlem i 

Eurojust orienteret om en kriminel gruppe, som var invol-

veret i skimming, dvs. placering af et aggregat over kort-

åbningen i en pengeautomat og installation af et kamera til 

at registrere pinkoden på kredit- og betalingskort.  

Dette netværk opererede fra Belgien, men havde 

forbindelser til andre lande i og uden for EU, f.eks. 

Irland, Italien, Tyskland, Spanien, Holland, Rumænien, 

Marokko, Canada og Australien.  

Eurojust blev bedt om at hjælpe med koordinering af de 

igangværende efterforskninger i alle involverede lande. I 

september 2008 afholdt Eurojust et koordineringsmøde 

for at fremme informationsudveksling, hurtigt udsende 

retsanmodninger og hurtigt nå til enighed om en fælles 

dato for samtidige aktioner i de relevante lande.  

De samtidige aktioner fandt sted i seks lande i novem-

ber 2008, hvor der var 34 ransagninger, 15 anholdelser 

og beslaglæggelse af materialer som skimmingsoft-

ware, bærbare computere og falske id-kort.  

Takket være Eurojusts inddragelse og samarbejde og 

samarbejdet med Europol var det muligt at afvikle en 

så storstilet koordinering af informationsudveksling og 

internationalt samarbejde.  

Sag 8 — momskarruselsvindel

Eurojust støttede de tyske myndigheder i efterforsk-

ningen af en alvorlig sag om momskarruselsvindel ved 

at koordinere fælles aktioner i de involverede med-

lemsstater

In 2007 blev der i Tyskland indledt efterforskning af 

14 medlemmer af en kriminel organisation, som var 

mistænkt for momskarruselsvindel til flere millioner 

euro. Eurojust koordinerede fælles aktioner i forskel-

lige EU-medlemsstater. I otte medlemsstater (Cypern, 

Østrig, Italien, Tjekkiet, Letland, Litauen, Spanien og 

Danmark) blev der fuldbyrdet ransagningskendelser på 

samme tid, og aktionen var vellykket.  

In 2008 efterforskede de tyske myndigheder yderligere 

en kriminel gruppe på 19 mistænkte personer, der 

arbejdede i ansvarsfulde stillinger i forskellige virk-

somheder, og som var mistænkt for at have bekræftet 

forfalskede konti vedrørende fiktivt salg af elektronisk 

udstyr for at kunne kræve tilbagebetaling af moms. 

Eurojust spillede en vigtig rolle i koordineringen af 

fælles aktioner i de otte involverede medlemsstater. I 

maj 2008 blev der gennemført samtidige aktioner på 

grundlag af ransagningskendelser udstedt af de tyske 

domstole. Eurojust ledede koordineringen af den samti-

dige fuldbyrdelse af retsanmodningerne i de forskellige 

medlemsstater med deltagelse af efterforskere fra den 

kompetente tyske skatteefterforskningsmyndighed.

Den vellykkede operation har ført til indsamling af vig-

tige beviser til yderligere strafferetlig efterforskning i 

Tyskland.

Sag 9 — Cyberkriminalitet 

Sag om cyberkriminalitet (svig og misbrug af børn på 

internettet) og RIPE's (Réseaux IP Européens) rolle

RIPE og dets netværkskoordineringscenter beskæftiger 

sig med allokering af internetressourcer som IP-adresser. 

I 2008 bad de britiske myndigheder om hjælp i forbin-

delse med cyberkriminalitet med både svig og misbrug 

af børn på internettet. SOCA (Serious Organised Crime 

Agency) i London havde tidligere bedt RIPE, der har base 

i Amsterdam, om at fjerne et IP-område, som blev brugt 

til svig og distribution af pornografiske billeder af børn 

rettet mod britiske finansielle institutioner.
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Der blev afholdt et koordineringsmøde med repræ-

sentanter for SOCA, den britiske anklagemyndighed 

(CPS), hollandsk politi og den nationale anklager hos 

Eurojust. I slutningen af september deltog repræsen-

tanter fra Storbritannien i et RIPE-møde i Amsterdam 

for at drøfte, hvilke foranstaltninger der kunne iværk-

sættes for at lukke de pågældende IP-adresser. 

Eurojusts inddragelse har hjulpet med at fokusere 

på vigtigheden af at udforske alle muligheder for at 

berøve kriminelle deres internetressourcer.  

Sag 10 — Cyberkriminalitet 

Koordinering af fuldbyrdelse af retsanmodninger mel-

lem fire EU-medlemsstater og USA med støtte fra et 

videokonferencesystem  

I 2008 blev der hos Eurojust afholdt et koordinerings-

møde i forbindelse med to franske sager om cyber-

kriminalitet, hvor blandt andet Rumænien, Italien, 

Storbritannien og USA var involveret.  

Der blev begået svig med hundredvis af ofre ved hjælp 

af et auktionssite på internettet. I disse phishing-sager 

blev et privat firmas website anvendt som platform. De 

mistænkte benyttede rigtige sælgeres stjålne identitet på 

dette website, kontaktede køberne og bedrog dem ved at 

benytte det onlinebetalingssystem, som det pågældende 

firma havde etableret. De franske ofre betalte for de fik-

tive varer via franske bankkonti. Pengene blev derefter 

indsamlet af de mistænkte, der blev brugt som muldyr, i 

Frankrig, Storbritannien og Ungarn.  

På koordineringsmødet, hvis hovedformål var at facili-

tere og koordinere fuldbyrdelsen af mange retsanmod-

ninger, udvekslede den amerikanske delegation oplys-

ninger med de øvrige deltagere via Eurojusts video-

konferencesystem med simultantolkning til engelsk 

og fransk. Det var den første videokonference med 

samtidig tolkning hos Eurojust.

Sag 11 — Europæisk arrestordre 

Eurojust spillede en afgørende rolle i formidling af en 

europæisk arrestordre for mord

En mistænkt bulgarer blev anholdt for mord i Bulgarien. 

Der blev udstedt en europæisk arrestordre af en ankla-

ger i Sverige. Den mistænkte appellerede udleverings-

ordren. De bulgarske myndigheder sagde, at de ville 

informere Eurojust og Sverige, så snart beslutningen 

om udlevering trådte i kraft. Den mistænktes appel 

blev frafaldet, men på grund af en misforståelse blev 

hverken Eurojust eller Sverige informeret før 24 timer 

inden 10-dages-fristens udløb.

På grund af det glimrende samarbejde mellem det 

svenske, bulgarske, tjekkiske og tyske medlem hos 

Eurojust og den nordiske forbindelsesmedarbejder 

i Sofia lykkedes det Sverige at få alle nødvendige 

beslutninger fra de relevante myndigheder i forskellige 

lande og at få den mistænkte bragt til Sverige før fri-

stens udløb. Dette resultat ville ikke have været muligt 

uden Eurojusts hjælp.

Sag 12 — Europæisk arrestordre

Eurojust ydede rådgivning, som førte til udlevering af 

mordmistænkte og til, at en kompetencekonflikt mel-

lem Tyskland og Italien blev undgået

En tysk statsborger blev myrdet af landsmænd i Italien, 

og de forlod straks Italien og flygtede til Tyskland. 

Den italienske anklager indledte (jf. territorialprincip-

pet) sin egen efterforskning for at indsamle beviser i 

udlandet og anholde de mistænkte og udlevere dem til 

Italien ved at udstede europæiske arrestordrer.

Fuldbyrdelsen af de ønskede foranstaltninger (ved tele-

fonaflytning og overvågning) reguleredes af tysk straf-

feretspleje under efterforskningen, men for at kunne 

fremlægge bevismaterialet ved den italienske domstol 

under retssagen skulle beviserne være indsamlet i 

overensstemmelse med italiensk strafferetspleje.    

Samtidig blev der indledt en national efterforskning i 

Tyskland mod de mistænkte (jf. nationalitetsprincip-

pet). På grund af de tyske myndigheders aktioner blev 

de mistænkte anholdt i Tyskland.  

For at undgå en kompetencekonflikt ydede Eurojust 

rådgivning, som førte til, at de tyske myndigheder 

accepterede, at retssagen skulle finde sted i Italien, 

den italienske europæiske arrestordre blev fuldbyrdet, 

og de mistænkte blev udleveret til Italien.
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3  a D M i n i S t R a t i O n

Generel udvikling

Administrationen ydede fortsat støtte til Kollegiets 

operationelle arbejde. Den fungerende administrative 

direktør overtog ledelsesansvaret for administrationen 

efter den tidligere administrative direktør, der forlod 

Eurojust i maj 2008. Udvælgelsesprocessen for en ny 

administrativ direktør blev indledt i 2008.

Rekrutteringsprocessen for yderligere to sagsforvalt-

ningsanalytikere blev afsluttet i 2008. Der blev ansat 

syv nye sagsforvaltningsassistenter i 2008, og rekrut-

teringen af yderligere syv sagsforvaltningsassistenter 

blev indledt. I 2008 arbejdede 18 udstationerede 

nationale eksperter hos Eurojust.

I marts 2008 flyttede både budget- og økonomiafde-

lingen og personaleafdelingen til midlertidige konto-

rer i Haag. I slutningen af november 2008 flyttede 

70 medarbejdere fra administrationen til den netop 

færdige Haagse Veste-bygning (HV1), der skal huse 

disse medarbejdere, indtil de permanente lokaler efter 

planen står klar i 2014. Den tekniske infrastruktur og 

det tekniske udstyr til personalet i den nye bygning 

blev indkøbt og installeret. I den nye bygning findes et 

ekstra serverrum, således at Eurojust har redundans i 

systemerne for de vigtigste funktioner.

I 2008 nåede Eurojust til enighed om at få et eksternt 

konsulentfirma til at bistå Eurojust med gennemgang 

af organisationsstrukturen i 2009. 

Sikkerhedsudvalget, der formelt blev nedsat i 2007, 

var fortsat aktivt i 2008. Udvalget holdt jævnligt 

møder og havde fokus på at implementere Eurojusts 

sikkerhedsregler. Sikkerhedsudvalget ydede også råd-

Haagse Veste 1-bygningen, nyt satellitkontor
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givning til Kollegiet og den administrative direktør om 

IT-sikkerhedsrelaterede spørgsmål.

Budgetstyring

Eurojust fik bevilliget et driftsbudget på 24,8 mil-

lioner euro i 2008. Derudover overførte Eurojust godt 

420 000 euro til det AGIS-støttede projekt vedrørende 

sagsforvaltningssystemet fra 2007 og realiserede 3,1 

million euro af det overførte budget fra 2007. Eurojust 

realiserede 97 % af bevillingerne fra driftsbudgettet 

og fik reduceret overførslerne til 2009-budgettet kraf-

tigt ved at realisere 85 % af betalingsbevillingerne. 

Eurojust modtog en tillægs-bevilling i september 

2008, der ud over det oprindeligt bevilligede budget 

på 20 millioner euro fik tilføjet yderligere 4,8 millioner 

euro. Dette tillæg skete som følge af en anmodning 

om ekstra midler for at dække udgifterne til de nye 

lokaler, som Eurojust har benyttet siden slutningen af 

november 2008.  

I 2008 blev der foretaget ca. 6 500 transaktio-

ner. Eurojust afsluttede det AGIS-støttede projekt 

(E-POC III) i juli 2008 og fremlagde den endelige 

rapport til Europa-Kommissionen i oktober 2008. 

Eurojust søgte også om yderligere støtte til E-POC 

IV (samlet projektbudget på 1 999 234 euro, hvoraf 

Europa-Kommissionen anmodes om at bidrage med 

70 %) samt støtte til fælles efterforskningshold 

via Strafferetsprogrammet (samlet projektbudget på 

316 473 euro, hvoraf Europa-Kommissionen anmodes 

om at bidrage med 95 %), der skal gennemføres i 

2009-2010.

Eurojust implementerede et system til inventarstyring 

gennem ABAC Assets-systemet (Europa-Kommissionens 

»periodiserede regnskabssystem«), der blev taget 

i brug i slutningen af 2008. Systemet er med til at 

styrke arbejdsgangene for transaktioner vedrørende 

aktiver og opfylder samtidig kravene til forvaltning af 

midler i finansforordningen.  

Eurojust finansforordningen blev ajourført i tråd med 

den nye rammefinansforordning og sendt til Europa-

Kommissionen til godkendelse ved udgangen af 2008. 

Som de foregående år blev Eurojusts regnskaber revi-

deret af Den Europæiske Revisionsret og blev anset 

for retvisende. 

Personaleledelse

I 2008 koncentrerede personaleafdelingen sig om fire 

hovedopgaver: vedtagelse af flere vigtige personale 

administrative forskrifter med henblik på en styrket 

personalepolitik, forberedelse af den første samlede 

årlige personalebedømmelse, styring og gennemførel-

se af etableringsplanen samt vedtagelse af en uddan-

nelsesplan for organisationen.

Efter anbefaling fra Europa-Kommissionens interne 

revisionstjeneste om at reducere antallet af vikarer 

hos Eurojust blev der slået 58 stillinger op, og der kom 

2 564 ansøgninger. Heraf modtog 441 invitationer til 

jobsamtale, 351 kandidater var til jobsamtale, og 55 

stillinger blev besat. I alt var der 172 medarbejdere 

hos Eurojust ved udgangen af 2008.  

Personaleafdelingen gennemgik i løbet af 2008 en 

omfattende omstrukturering med henblik på at kunne 

yde bedre service og reducere behovet for vikarer 

yderligere.

Nye funktioner og faciliteter

I 2008 blev der indført et sikkert e-mail-system til 

medlemsstaterne, som sikrer, at der kan sendes sags-

relaterede oplysninger mellem de nationale medlem-

mer og deres nationale myndigheder.

Sagsforvaltningssystemet blev forbedret takket være 

resultaterne af E-POC III-projektet, der er delvist 

finansieret af Kommissionen inden for rammerne af 

AGIS. Derudover satte Eurojust midler af til en række 

yderligere forbedringer, og der blev afsat betydelige 

personaleressourcer til denne proces. Resultatet er en 

afgørende opgradering, der vil ligge klar i 2009.

Videokonferencefaciliteterne blev forbedret yderligere. 

Eurojust kan fungere som bro mellem de forskellige 

tekniske systemer i medlemsstaterne. Systemet indgår 
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nu som en del af Eurojusts mødefaciliteter, og der er 

mulighed for simultan tolkning ved videokonferencer.

Kontinuerlig og hensigtsmæssig adgang til og brug af 

Schengen-informationssystemet (SIS) er af afgørende 

betydning for Eurojusts sagsbehandling og samar-

bejds- og koordineringsaktiviteter. I perioden mellem 

december 2007 og december 2008 sendte Eurojusts 

nationale enheder i alt 229 forespørgsler til systemet. 

Blandt flere gode resultater af disse forespørgsler har 

nogle nationale enheder oplyst, at der ved kontrol 

af relevante sagsoplysninger i SIS og efterfølgende 

krydstjek med de nationale myndigheder er bekræftet 

sammenfald (»hits«) på nationalt niveau. De relevante 

modtagne oplysninger gjorde det eksempelvis lettere 

at finde og arrestere nogle af de eftersøgte personer 

i europæiske arrestordrer. SIS giver endvidere alle 

detaljer om nogle sager, hvor to eller flere europæiske 

arrestordrer er blevet udstedt mod samme person. 

Disse oplysninger har været meget nyttige til at støtte 

retternes kendelser om, hvilken europæisk arrestordre 

der skal fuldbyrdes. SIS er endvidere særdeles nyt-

tigt til at foretage en hurtig søgning, idet det ikke er 

nødvendigt at sende formelle anmodninger til andre 

nationale medlemmer.

Aktindsigt i Eurojusts dokumenter

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i Eurojusts 

beslutning om »Regler for aktindsigt i Eurojusts doku-

menter«, der blev vedtaget af Kollegiet den 13. juli 

2004, »har alle unionsborgere og alle fysiske og juridi-

ske personer, der har bopæl eller hjemsted i en med-

lemsstat, ret til aktindsigt i dokumenter fra Eurojust«. 

Eurojust modtog ingen eksplicitte begæringer om 

aktindsigt i Eurojusts dokumenter i rapporteringspe-

rioden, men modtog en begæring om administrative 

oplysninger vedrørende personoplysninger. I dette 

tilfælde lagde Eurojust bestemmelserne om aktindsigt 

i Eurojusts dokumenter og databeskyttelsesreglerne 

til grund. I et forsøg på at finde en passende balance 

mellem de forskellige interesser, der var på spil, gav 

Eurojust ansøgeren delvis aktindsigt.
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4  E k S t E R n E  R E l a t i O n E R

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

Eurojust har fortsat tætte arbejdsrelationer med 

EU-institutionerne. Der blev afholdt to møder 

med EU-formandskabet (trojkaen), Rådets 

Generalsekretariat og Europa-Kommissionen i Eurojusts 

lokaler. Ved disse møder drøftedes forberedelsen og 

gennemførelsen af den nye Eurojust-afgørelse. Rådets 

Generalsekretariatet og Kommissionen blev inviteret til 

at deltage i Eurojust Kollegiets brainstormingssession 

om den nye Eurojust-afgørelses indvirkning på styrkel-

sen af Eurojust.

Eurojust deltager jævnligt som observatør i møder i 

den tværfaglige gruppe til bekæmpelse af organiseret 

kriminalitet, Rådets arbejdsgruppe om retslig behand-

ling af personoplysninger (E-Justice) og den horison-

tale arbejdsgruppe om narkotika. Eurojust inviteres 

på ad hoc-basis også til at deltage i møder i Artikel 

36-udvalget (CATS), arbejdsgruppen om samarbejde 

i straffesager (COPEN), herunder i møder i COPEN-

EAW-ekspertarbejdsgruppen, Rådets arbejdsgruppe 

om toldsamarbejde (CCWP) og arbejdsgruppen om 

terrorisme.

EU-partnere

Det Europæiske Retlige Netværk 

2008 bød på vigtige begivenheder for Det Europæiske 

Retlige Netværk (EJN). Rådet vedtog afgørelse 

2008/976/RIA om Det Europæiske Retlige Netværk 

den 16. december 2008. Denne afgørelse er med til 

at styrke EJN’s struktur og komplementariteten med 

Eurojust.

Eurojust blev inviteret til EJN’s 10 års jubilæum, hvor 

den såkaldte Madeira-erklæring blev vedtaget. Et 

af EJN’s primære mål er at styrke relationerne med 

Eurojust og andre organisationer.

Den 27. oktober 2008 blev der afholdt et møde mellem 

EJN-koordinatorerne og Eurojust Kollegiet. Formålet 

med mødet var at indlede uformelle drøftelser om EJN’s 

og Eurojusts fælles fremtid i lyset af den kommende 

afgørelse fra Rådet om styrkelse af Eurojust og EJN, om 

etablering af et nationalt Eurojustkoordineringssystem 

i medlemsstaterne og begge organers fælles opgaver.

Europol

Der er sket betydelige fremskridt i forhold til det ope-

rationelle og strategiske samarbejde med Europol.

Der blev oprettet en kommunikationsforbindelse til 

sikker informationsudveksling. Efter underskrivelsen 

af samarbejdsaftalen om sikkerhedsklassificeringen 

af information den 29. september 2008 blev den 

sikre kommunikationsforbindelse mellem Eurojust og 

Europol taget i brug.  Eurojust modtog i 2008 140 

beskeder fra Europol via den sikre forbindelse. Den 

sikre forbindelses operationelle værdi ville være større, 

hvis de nuværende restriktioner for Eurojusts nationale 

enheders og Europols forbindelseskontorers brug af 

den blev fjernet.

Eurojust og Europol fortsatte deres samarbejde omkring 

forskellige projekter vedrørende fælles efterforsk-

ningshold (for yderligere oplysninger om håndbogen 

vedrørende fælles efterforskningshold henvises der til 

afsnittet »fælles efterforskningshold« i kapitel 2).  

Eurojust blev tilknyttet aktiviteterne i yderligere seks 

Europol analysedatabaser og er nu tilknyttet i alt 12 

analysedatabaser. Det er en opmuntrende udvikling, 

og det ville være givtigt for Eurojust at blive tilknyt-

tet aktiviteterne i alle Europols analysedatabaser med 

henblik på at styrke effektiviteten i samarbejdet. For 

at løse de praktiske problemer, der er forbundet med 

samarbejdet, har Eurojust og Europol udarbejdet et 

dokument med ofte stillede spørgsmål om tilknytning 

til analysedatabaserne. I dokumentet afklares omfan-

get af tilknytningen og kriterierne for informationsud-

veksling, og Eurojusts merværdi defineres.

Eurojust fortsatte med at udvikle samarbejdet omkring 

det konkrete sagsarbejde med Europol.  I alt inddrog 

Eurojust Europol i 30 sager i 2008, hvilket resulterede i 
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en række vellykkede fælles koordinerede aktioner i med-

lemsstaterne, herunder navnlig optrevlingen af menne-

skesmuglernetværk. Et bemærkelsesværdigt eksempel 

var operation »Trufas«, hvor repræsentanter for Eurojust 

og Europol arbejdede sammen om at koordinere de poli-

timæssige- og judicielle aktioner i de berørte medlems-

stater (se sagseksempel 5 i kapitel 2).  

Eurojusts bidrag til Europols trusselsvurdering af orga-

niseret kriminalitet (OCTA) blev mere fokuseret i 2008 

og omfattede et nyt afsnit om aspekter om gensidig 

retshjælp i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. 

Eurojust arrangerede endvidere et strategisk møde 

om OCTA’s prioriteter og grænseoverskridende rets-

forfølgninger i februar 2008 (se kapitel 2). Eurojust 

har underrettet Europol om spørgsmål vedrørende 

grænseoverskridende overvågning på det judicielle 

niveau. Eurojust bidrog også til trusselsvurderingen af 

den russiske organiserede kriminalitet (ROCTA), der 

udarbejdedes af Europol.

I 2008 blev en mulighed dog også forpasset. Arbejdet 

med den nye Europol-afgørelse og ændringer til 

Eurojust-afgørelsen åbnede op for at integrere bestem-

melser om de juridiske og strukturelle forbindelser mel-

lem de to organisationer i de nye tekster. Men den poli-

tiske enighed omkring teksterne blev nået på forskel-

lige tidspunkter, hvilket betød, at det ikke var muligt 

at få indført bestemmelser om, at Eurojust og Europol 

skulle behandle hinanden som privilegerede samar-

bejdspartnere. I forlængelse af en erklæring fra Rådet, 

der blev godkendt i juni 2008, blev det derfor besluttet 

at nedsætte en task force bestående af repræsentanter 

for Eurojust og Europol til at udarbejde ændringer til 

deres samarbejdsaftale fra 2004 og til at forbedre den 

gensidige informationsudveksling yderligere, navnlig 

vedrørende Europols analysedatabaser. De to organisa-

tioner arbejdede sammen om at præsentere et fælles 

udkast til tekst med forklarende note til task forcen 

inden udgangen af 2008. Aftalen kan forhåbentlig blive 

underskrevet i begyndelsen af 2009.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 

Eurojust opfyldte en vigtig målsætning i 2008, da 

aftalen om de praktiske samarbejdsordninger mellem 

Eurojust og OLAF blev underskrevet den 24. septem-

ber 2008.  

Den praktiske aftale indfører ordninger om det opera-

tionelle samarbejde mellem Eurojust og OLAF i relation 

til bekæmpelse af svig, korruption og andre former for 

kriminalitet, som skader De Europæiske Fællesskabers 

Franz-Hermann Brüner og José Luís Lopes da Mota ved underskriftsceremonien for aftalen om de praktiske 

samarbejdsordninger mellem Eurojust og OLAF.
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finansielle interesser. Den regulerer tilrettelæggelsen 

af et tættere og styrket samarbejde og danner grund-

lag for udveksling af generelle oplysninger og person-

oplysninger. 

Aftalen vil forhåbentlig fremme et mere effektivt samar-

bejde om operationelle sager af fælles interesse. Enhver 

lejlighed skal benyttes til at overvinde hindringer for sam-

arbejdet både på nationalt og institutionelt niveau.

Eurojust mødtes med kollegerne fra OLAF ved fire lej-

ligheder i 2008, og der er gjort støtte fremskridt med 

hensyn til at finde konkrete metoder til at forbedre 

samarbejdet.  

Fire udvekslings- og studiebesøg fandt sted og var med 

til at øge kendskabet til de to organisationers opgaver, 

mål og nye samarbejdsområder. OLAF var involveret 

i fem sager og deltog i tre koordineringsmøder hos 

Eurojust og et møde i en medlemsstat.

Formanden for Eurojust og generaldirektøren for OLAF 

mødtes efter fast praksis to gange i 2008 for at drøfte 

fremskridt omkring de fælles mål.

Eurojust og OLAF arrangerede en fælles konference om 

den internationale dimension af svig og korruption, der 

fandt sted i Haag den 3. og 4. marts. Blandt deltagerne var 

anklagere, dommere og højtstående embedsmænd fra de 

kompetente nationale myndigheder i alle medlemsstaterne 

samt forbindelsesanklagerne fra USA og Norge.

Forbindelsesretsembedsmænd

Eurojust fortsatte sin politik med at opfordre til at 

skabe kontakter med forbindelsesretsembedsmænd på 

operationelt niveau.  

Eurojust arrangerede adskillige møder med deltagelse 

af forbindelsesretsembedsmænd for at opnå bedre 

resultater i sager, hvor mere end to lande var invol-

veret. Eurojusts erfaring viser, at forbindelsesretsem-

bedsmænd, der er udstationeret af medlemsstaterne 

i tredjelande, i mange tilfælde kan hjælpe med det 

operationelle arbejde. 

EU-netværk

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af 

Dommere og Anklagere

Der blev underskrevet en hensigtserklæring (MoU) med 

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere 

og Anklagere (EJTN) den 7. februar 2008. Formålet 

med hensigtserklæringen er at øge samarbejdet mel-

lem de to organisationer, så praktiserende dommere og 

anklagere eller dommere og anklagere under uddan-

nelse fra medlemsstaterne kan få mulighed for at blive 

udstationeret hos Eurojust og som led i dette program 

få et bedre kendskab til Eurojusts opgaver, funktioner 

og aktiviteter. Andre former for samarbejde omkring 

retslig uddannelse kan også komme på tale.

Netværket vedrørende folkedrab 

Hvert år arrangerer EU-formandskabet et møde i det 

europæiske netværk af kontaktpunkter vedrørende fol-

kedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsfor-

brydelser, det såkaldte netværk vedrørende folkedrab, 

der blev oprettet i forlængelse af Rådets afgørelse af 

13. juni 2002.

I disse møder, der har fundet sted i Eurojusts loka-

ler siden 2004, deltager repræsentanter for med-

lemsstaterne, Den Internationale Straffedomstol 

(ICC), Det Internationale Krigsforbrydertribunal for 

det Tidligere Jugoslavien (ICTY), Det Internationale 

Krigsforbrydertribunal for Rwanda, Eurojust, 

Kommissionen, Rådets Generalsekretariat og Interpol.

Eurojust var vært ved det femte møde i netværket 

vedrørende folkedrab den 17.-18. marts 2008. På 

mødet var der som led i drøftelserne om den nye 

Eurojust-afgørelse drøftelser om placeringen af net-

værkets sekretariat.

Internationale organisationer og organer

Eurojustice 

Eurojust var i lighed med tidligere år inviteret til at 

deltage i den årlige Eurojustice-konference, der i 2008 

blev afholdt i Edinburgh den 29. september til den 
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1. oktober. Konferencen lancerede ideen om at oprette 

et forum for EU-medlemsstaternes rigsadvokater og 

takkede Eurojust for at yde støtte til tilrettelæggelsen 

af møder i dette forum. I henhold til konklusionerne 

kan Eurojustice give politikerne et bredere grundlag 

for at fastlægge prioriteter og fælles tendenser inden 

for strafferet i EU.  

IberRed

De central- og sydamerikanske landes netværk af kon-

taktpunkter for retligt samarbejde, IberRed (La Red 

Iberoamericana de Cooperación Judicial), er en vigtig 

partner for Eurojust i kampen mod grænseoverskri-

dende kriminalitet. 

I juni 2007 nåede Eurojust og repræsentanter for 

IberRed til enighed om at indlede forhandlinger om 

en hensigtserklæring (MoU). Forhandlingerne om en 

hensigtserklæring fandt sted i 2008, og de er nu i 

den afsluttende fase. Denne hensigtserklæring med 

IberRed er et vigtigt skridt på vejen mod at intensivere 

forbindelserne med de central- og sydamerikanske 

lande, idet udkastet til hensigtserklæringen bl.a. giver 

mulighed for direkte kontakter, erfaringsudveksling, 

udveksling af oplysninger af ikke operationel karak-

ter og deltagelse i strategiske møder. I 2008 indledte 

Kollegiet seks sager, der involverede central- og syd-

amerikanske lande.

Den internationale sammenslutning af 

offentlige anklagere  

Eurojust er institutionelt medlem af den internatio-

nale sammenslutning af offentlige anklagere (IAP), en 

verdensomspændende sammenslutning af offentlige 

anklagere fra over 130 anklagemyndigheder over hele 

verden.   

Som led i den 8. europæiske IAP-konference om »hate 

crime«, der fandt sted i Haag, aflagde en gruppe på 

50 anklagere, dommere og politiske rådgivere besøg 

hos Eurojust den 13. marts med henblik på at få et 

bedre kendskab til koordineringen af efterforskninger 

og retsforfølgninger på EU-niveau.  

Eurojust deltog også i den 13. årlige IAP-konference 

med temaet »Nye teknologier inden for kriminalitet og 

retsforfølgning: udfordringer og muligheder« samt i 

det generelle møde, der begge blev afholdt i Singapore 

27.-31. august. Eurojust var formand for en workshop 

om kompetencekonflikter vedrørende cyberkriminalitet 

og fik mulighed for at udbygge kontakter og netværk 

med retsforfølgende myndigheder fra forskellige lande, 

der beskæftiger sig med bekæmpelse af grænseover-

skridende kriminalitet. 

Den nuværende formand for IAP er François Falletti, 

der var det nationale medlem for Frankrig fra 1. sep-

tember 2004 til 31. juli 2008.

Tredjelande

Det er vigtigt, at Eurojust arbejder sammen med nabo-

lande og andre partnere verden over for at bekæmpe 

organiseret kriminalitet. En af Eurojusts prioriteter i 

2008 var fortsat at styrke relationerne til lande uden 

for EU.  

Kontaktpunkter 

I 2008 havde Eurojust 31 kontaktpunkter i 23 lande i 

og uden for Europa og samarbejder jævnligt gennem 

kontaktpunkterne om sager vedrørende lande uden 

for EU. Eurojust har kontaktpunkter i følgende lande: 

Albanien, Argentina, Bosnien-Hercegovina, Canada, 

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, 

Egypten, Island, Israel, Japan, Kroatien, Liechtenstein, 

Moldova, Mongoliet, Montenegro, Norge, Rusland, 

Schweiz, Serbien, Singapore, Thailand, Tyrkiet, Ukraine 

og USA.  

Samarbejdsaftaler

Norge

Eurojust underskrev en samarbejdsaftale med Norge 

den 28. april 2005.

En norsk forbindelsesanklager har kontor hos Eurojust 

og deltager jævnligt i Eurojusts arbejde og i sager, 

der involverer Norge. I 2008 registrerede den norske 

forbindelsesanklager 30 sager, hvoraf 29 var opera-

tionelle. Den norske forbindelsesanklager arrangerede 

fem koordineringsmøder og deltog i syv. Norge fik 

anmodninger i 24 sager.
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Island

Eurojust underskrev en aftale med Island den 2. 

december 2005. I 2008 arbejdede Eurojust på to 

sager, der involverede Island. Da Island ikke har nogen 

forbindelsesanklager hos Eurojust, finder samarbejdet 

fortsat sted gennem kontaktpunkterne. 

USA

Siden underskrivelsen af aftalen mellem USA og 

Eurojust i november 2006 er samarbejdet blevet bety-

deligt forbedret. Efter aftalens ikrafttrædelse i januar 

2007 udstationerede de amerikanske myndigheder en 

forbindelsesanklager hos Eurojust. Udstationeringen 

har været afgørende for det intensive samarbejde mel-

lem Eurojust og de amerikanske myndigheder. I 2008 

var USA involveret i 27 sager og deltog i 11 koordi-

neringsmøder. Den amerikanske forbindelsesanklager 

registrerede ikke nogen sager i 2008.

Med henblik på at forbedre samarbejdet mellem de 

amerikanske myndigheder og Eurojust og mellem 

medlemsstaternes nationale myndigheder og de ame-

rikanske myndigheder arrangerede Eurojust i samar-

bejde med USA og Kommissionen i november 2008 et 

seminar om anvendelsen af aftalerne om gensidig rets-

hjælp og udlevering mellem EU og USA. Højtstående 

deltagere fra de amerikanske myndigheder, medlems-

staternes centrale myndigheder og retslige myndighe-

der deltog i seminaret. Formålet med seminaret var 

at øge kendskabet til de særlige forhold i hhv. USA’s 

og medlemsstaternes retssystemer samt at overvinde 

hindringer for det praktiske samarbejde.

Kroatien

Forhandlingerne med Kroatien fandt sted i 2007 og 

blev afsluttet med en aftale, der blev godkendt af 

Ministerrådet (retlige og indre anliggender) den 9. 

november 2007. I henhold til aftalen, der endnu ikke 

er trådt i kraft, kan der bl.a. udstationeres en forbin-

delsesanklager fra Kroatien hos Eurojust. Kollegiet fik i 

løbet af 2008 fire sager, der involverede Kroatien.

Aftalen træder i kraft på den dag, hvor begge parter 

skriftligt har meddelt hinanden, at alle interne proce-

durer er afsluttet.

Schweiz

Efter at Schweiz i 2006 accepterede at indlede for-

handlinger med Eurojust om en samarbejdsaftale, 

fandt de formelle forhandlinger sted i 2007 og 2008. 

Aftalen blev underskrevet den 27. november 2008, og 

i henhold hertil kan der bl.a. udstationeres en forbin-

delsesanklager fra Schweiz hos Eurojust. Samarbejdet 

finder indtil videre fortsat sted gennem kontaktpunk-

terne. I 2008 var Schweiz involveret i 26 sager og 

deltog i 10 koordineringsmøder.  

Aftalen træder i kraft på den dag, hvor begge parter skrift-

ligt har meddelt hinanden, at alle interne procedurer er 

afsluttet.

Underskriftsceremonier for samarbejdsaftalerne med Schweiz (til venstre) og Den Tidligere Jugoslaviske Republik 

Makedonien (til højre).
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Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Som kandidatland stod Den Tidligere Jugoslaviske 

Republik Makedonien på Eurojusts liste over priori-

terede lande til aftaler i 2008. Da landets lovgivning 

om databeskyttelse var på plads, indledte parterne 

forhandlinger, der blev afsluttet i april 2008. Der blev 

indgået en samarbejdsaftale den 28. november 2008. 

I henhold til aftalen kan der bl.a. udstationeres en for-

bindelsesanklager hos Eurojust.

Aftalen træder i kraft på den dag, hvor begge parter 

skriftligt har meddelt hinanden, at alle interne proce-

durer er afsluttet.

Rusland

Efter to forhandlingsrunder med Rusland i 2006 fort-

satte forhandlingerne i 2008. På et møde mellem de to 

delegationer i juli 2008 blev alle udestående spørgsmål 

med relation til forskellene mellem de to retssystemer 

drøftet. Der er stadig vigtige spørgsmål, herunder i 

forhold til databeskyttelse, som ikke er løst. Der er 

behov for yderligere forhandlinger for at løse de ude-

stående spørgsmål.  

Ukraine

De allerede indledte forhandlinger kunne ikke fort-

sætte som følge af uløste spørgsmål omkring databe-

skyttelse. Men så snart der er sket fremskridt på dette 

område, fortsætter forhandlingerne.

Andre tredjelande

I 2008 fortsatte Eurojust med at udvikle forbindelserne 

til andre lande, herunder især på det vestlige Balkan, 

og bidrog samtidig til de igangværende regionale 

EU-projekter og initiativer. Eurojust var også vært ved 

adskillige studiebesøg fra lande over hele verden. Med 

henblik på at indlede formelle forhandlinger om sam-

arbejdsaftaler aflagde delegationer fra følgende lande 

besøg hos Eurojust: Moldova, Montenegro, Israel, 

Liechtenstein og Kap Verde. Studiebesøg af delegatio-

ner fra Serbien, Bosnien-Hercegovina og Aserbajdsjan 

er blevet drøftet og planlagt for 2009. I 2008 var 

anklagere fra Korea og Ukraine på en længere mission 

hos Eurojust for at få et bedre kendskab til Eurojust og 

dets arbejde. I november 2008 var Eurojust vært ved 

et taktisk møde med MEDA-landene (Algeriet, Egypten, 

Israel, Jordan, Libanon, Marokko, De Palæstinensiske 

Territorier, Syrien og Tunesien), der havde til formål 

at forbedre det retlige samarbejde og opfordre MEDA-

landene til at udpege kontaktpunkter til Eurojust.

Det Europæiske Retlige Netværks 10-års fødselsdag, Madeira, Portugal
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5  n Y  E U R O J U S t - a F G Ø R E l S E

Den 16. december 2008 vedtog Ministerrådet afgørel-

sen om styrkelse af Eurojust og om ændring af afgø-

relse 2002/187/RIA om oprettelse af Eurojust for at 

styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet.  

En gruppe på 14 medlemsstater tog i begyndelsen af 

det slovenske formandskab i januar 2008 initiativ til at 

fremlægge et forslag til afgørelse. Rådet udviste stor 

støtte til Eurojust ved at inddrage organisationen i pro-

cessen som observatør, og forhandlingerne om den nye 

afgørelse i Rådet varede mindre end et år. Forslaget 

fulgte i kølvandet på intensive drøftelser om Eurojusts 

fremtid, der blev indledt ved seminaret i Wien i sep-

tember 2006 og fortsatte i 2007 med Kommissionens 

meddelelse om Eurojusts og EJN’s fremtid og Lissabon-

seminaret.  

Det påhviler medlemsstaterne at bringe deres natio-

nale lovgivninger i overensstemmelse med den nye 

afgørelse senest to år efter dagen for offentliggørel-

sen i Den Europæiske Unions Tidende. For at fremme 

en rettidig gennemførelse i alle medlemsstaterne og 

koordinere gennemførelsen på nationalt niveau gik 

Eurojust sammen med EU-formandskabet, Rådets 

Generalsekretariat og Kommissionen i gang med at 

udarbejde en gennemførelsesplan i sidste kvartal af 

2008.

Den nye Eurojust-afgørelse introducerer fem hoved-

områder, der skal styrke Eurojusts rolle og kapacitet.  

1. Forbedring af Eurojusts operationelle kapacitet

Det nationale medlems status styrkes. Varigheden af 

det nationale medlems embedsperiode skal være på 

mindst fire år og kan forlænges.  

For at sikre, at medlemsstaterne løbende og effektivt 

bidrager til realiseringen af Eurojusts mål, skal det 

nationale medlem have sit faste arbejdssted på Eurojusts 

hjemsted, og hvert nationalt medlem skal bistås af én 

stedfortræder og en anden person som assistent.  

Der skal oprettes en koordineringsvagt (OCC, »On-Call 

Coordination«), der til enhver tid skal kunne modtage 

og behandle anmodninger om retligt samarbejde.  

2. Styrkelse af Eurojusts beføjelser

Eurojusts arbejdsopgaver øges. De nationale medlemmer 

kan på vegne af Eurojust bede de nationale myndigheder 

om at træffe særlige efterforskningsmæssige foranstalt-

ninger eller enhver anden foranstaltning, som er begrun-

det i hensynet til efterforskningen eller retsforfølgningen.  

Eurojust får som Kollegium beføjelse til at afgive 

skriftlige ikke-bindende udtalelser for at løse jurisdikti-

onskonflikter eller sager, hvor der rapporteres om gen-

tagne afslag på eller vanskeligheder med at fuldbyrde 

anmodninger om retligt samarbejde, herunder med 

hensyn til instrumenter, der gennemfører princippet 

om gensidig anerkendelse.
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For at fastlægge et fælles grundlag for de nationale 

medlemmers beføjelser indeholder afgørelsen nye 

bestemmelser om de beføjelser, der tildeles de natio-

nale medlemmer i deres egenskab af nationale myn-

digheder.

De skal som minimum have beføjelser til at modtage, 

videregive, formidle, følge op på og levere supplerende 

oplysninger i forbindelse med fuldbyrdelse af anmod-

ninger om retligt samarbejde.  

De har efter aftale med en kompetent national myn-

dighed ret til at udøve følgende beføjelser: udstede 

og udføre anmodninger om retligt samarbejde, træffe 

bestemmelse om efterforskningsmæssige foranstalt-

ninger i deres medlemsstat, der anses for at være 

nødvendige på et koordineringsmøde, som afholdes af 

Eurojust, og give tilladelse til og koordinere kontrol-

lerede leverancer i deres medlemsstat. I hastesager 

har nationale medlemmer, for så vidt de ikke har 

mulighed for at finde frem til eller kontakte den kom-

petente nationale myndighed i tide, også ret til at give 

tilladelse til og koordinere kontrollerede leverancer og 

fuldbyrde anmodninger.  

Når det nationale medlem efter aftale med en kom-

petent national myndighed eller i hastesager ikke kan 

tillægges sådanne beføjelser, fordi det er i modstrid 

med forfatningsretlige bestemmelser eller grundlæg-

gende aspekter af det strafferetlige system, skal det 

nationale medlem mindst have kompetence til at frem-

sætte et forslag til den nationale myndighed, der har 

kompetence til at udøve disse beføjelser.  

3. Forbedret udveksling af oplysninger

Medlemsstaterne skal underrette Eurojust om enhver 

sag, som mindst tre medlemsstater er direkte involve-

ret i, og i forbindelse med hvilken der er sendt anmod-

ninger om retligt samarbejde til mindst to medlems-

stater, og hvor et af følgende forhold gælder: (a) der 

er konkrete indicier for, at en kriminel organisation er 

involveret, (b) der er tegn på, at sagen kan have en 

alvorlig grænseoverskridende dimension, eller (c) den 

pågældende strafbare handling vedrører et af følgende 

forhold: menneskehandel, seksuel udnyttelse af børn 

og børnepornografi, narkotikahandel, ulovlig handel 

med skydevåben, korruption, svig, der skader De 

Europæiske Fællesskabers finansielle interesser eller 

forfalskning af euroen.  

De nationale medlemmer har endvidere ret til at 

modtage oplysninger fra deres nationale myndighe-

der om oprettelse af fælles efterforskningshold, sager 

om jurisdiktionskonflikter, kontrollerede leverancer og 

gentagne vanskeligheder med eller afslag på at fuld-

byrde anmodninger om retligt samarbejde.

4.  Styrkelse af samarbejdet med de nationale myn-

digheder og Det Europæiske Retlige Netværks kon-

taktpunkter

Med henblik på at styrke Eurojusts nationale for-

ankring skal der med den nye afgørelse etable-

res nationale Eurojustkoordineringssystemer for at 

sikre koordineringen af det arbejde, som udføres af 

de nationale Eurojustkorrespondenter, den nationa-

le Eurojustkorrespondent på terrorismeområdet, den 

nationale korrespondent for Det Europæiske Retlige 

Netværk og indtil tre andre kontaktpunkter i Det 

Europæiske Retlige Netværk samt repræsentanter i 

andre europæiske netværk.    

Det nationale Eurojustkoordineringssystem har også 

som mål at sikre, at sagsforvaltningssystemet mod-

tager oplysninger på en effektiv og pålidelig måde, at 

bistå med at afgøre, om en sag skal behandles med 

bistand fra Eurojust eller fra Det Europæiske Retlige 

Netværk, at opretholde tætte forbindelser med den 

nationale Europolenhed og bistå det nationale medlem 

med at identificere de relevante nationale myndighe-

der med henblik på fuldbyrdelse af retsanmodninger.  

5.  Styrkelse af relationerne med privilegerede part-

nere og tredjelande

Den nye afgørelse danner det juridiske grundlag for at 

styrke relationerne mellem Eurojust og andre partnere 

som f.eks. Det Europæiske Retlige Netværk, Europol, 

OLAF, Frontex, Rådets Fælles Situationscenter (SitCen) 

og Interpol. Sekretariaterne for netværkene vedrø-

rende fælles efterforskningshold og folkedrab indgår i 

Eurojusts personale.  

Et nyt aspekt er Eurojusts mulighed for at udstationere for-

bindelsesretsembedsmænd i tredjelande, forudsat at der 

indgås en samarbejdsaftale med de pågældende lande.  

Endelig har Eurojust ret til at koordinere fuldbyrdelsen 

af anmodninger om retligt samarbejde til og fra tredje-

lande efter aftale med de pågældende medlemsstater. 
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6   O p F Ø l G n i n G  p Å  R Å D E t S 
k O n k l U S i O n E R

Den 18. april 2008 vedtog Rådet (retlige og indre anlig-

gender) konklusioner om den sjette Eurojust årsberet-

ning (EU-dokument 8062, 4. april 2008). Rådet formu-

lerede også retningslinjer og opgaver, som Eurojust, 

medlemsstaterne og andre skal tage hensyn til. 

Nedenfor angives på samme måde, som det har været 

tilfældet siden årsberetningen 2006, Eurojusts kom-

mentarer med feedback om gennemførelsen af Rådets 

konklusioner og mere specifikt om de centrale ret-

ningslinjer og opgaver, der er rettet mod Eurojust.

Emne Retningslinjer og opgaver 
rettet mod Eurojust

Status for gennemførelse

Tal vedrørende sagsbe-

handling/vurdering af 

sagsmængde 

Fokus på sager, der vedrører alvorlig, 

grænseoverskridende kriminalitet, og 

som kræver koordinering.

Bidrage til drøftelser vedrørende en 

styrkelse af Eurojusts kapacitet til 

koordinering af medlemsstaternes 

kompetente judicielle myndigheders 

aktiviteter.

Eurojust blev inviteret til at bidrage til forhandlin-

gerne om den reviderede Eurojust-afgørelse. COPEN-

arbejdsgruppen aflagde besøg hos Eurojust under 

forhandlingerne. Den nye Eurojust-afgørelse indebærer 

forbedringer for informationsudveksling og styrkelse af 

samarbejdet med de nationale myndigheder og EJN-

kontaktpunkterne, for derved at øge Eurojusts evne til 

at fokusere på og koordinere multilaterale sager, der 

vedrører alvorlig kriminalitet.

Fortsætte vurderingen af sagernes 

kvalitet. 

og komplekse sager blev bevaret, og der anvendes 

derudover også andre statistikker til at illustrere sags-

behandlingens karakter og kompleksitet (se kapitel 2). 

Udarbejdelse af en ny fælles håndbog om sagsbehand-

ling indgår som en del af arbejdsprogrammet for 2009, 

herunder evt. med retningslinjer for sagsbehandlingsak-

tiviteter, der skal registreres som midlertidige arbejds-

filer i sagsforvaltningssystemet, hvilket generelt ikke er 

tilfældet i dag.  

Brug af Eurojusts befø-

jelser i henhold til arti-

kel 6 og artikel 7

Fortsat anlægge en proaktiv tilgang 

til koordinering af efterforskning og 

retsforfølgning med henblik på at yde 

støtte til de kompetente nationale 

myndigheder, således at de kan opnå 

de bedst mulige resultater. 

I 2008 var der en stigning i antallet af anmodninger 

på grundlag af artikel 6, litra a. Eurojust har dog kun i 

meget få tilfælde udøvet de formelle beføjelser.  

Den nye Eurojust-afgørelse indebærer forbedringer for 

informationsudveksling og styrkelse af de nationale 

medlemmers og Kollegiets beføjelser, og herved øges 

muligheden for en proaktiv tilgang til koordinering af 

efterforskning og retsforfølgning.

Eurojusts øgede tilknytning til aktiviteterne i Europols 

analysedatabaser og det styrkede overordnede samar-

bejde mellem de to organisationer danner grundlag for 

bedre bistand til de nationale myndigheder. Eurojusts 

udpegede eksperter deltog i operationelle møder og 

gensidig informationsudveksling. Europols analytikere 

deltog også i koordineringsmøder. Der har ved flere 

lejligheder været iværksat koordinerede aktioner i kom-

plekse sager. Retslig støtte til Europols analysedataba-

ser anses for at være af afgørende betydning for begge 

organisationers proaktive mål. 
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Emne Retningslinjer og opgaver 
rettet mod Eurojust

Status for gennemførelse

Forbedre den analytiske kapacitet 

i forbindelse med behandlingen af 

oplysninger med henblik på proaktivt 

at fremme medlemsstaternes natio-

nale judicielle myndigheders eller 

andre kompetente myndigheders 

samarbejde og koordinering af efter-

forskning og retsforfølgning. 

Sagsforvaltningssystemet kan foretage en særskilt 

krydshenvisningsanalyse. For at forbedre indtastningen 

af data i sagsforvaltningssystemet er der installeret 

en ny version af sagsforvaltningssystemet, og målet 

med det supplerende E-POC III+-projekt er at forbedre 

programmets brugervenlighed for at sikre behandling 

af flere data og en bedre behandling af dem. Der blev 

ansat nye sagsforvaltningsassistenter, og der blev 

afholdt uddannelseskurser for brugerne af sagsforvalt-

ningssystemet med henblik på at højne datakvaliteten.

Det styrkede samarbejde med Europol gør det muligt at 

udvikle en analytisk kapacitet, som supplerer Europols 

analyse og samtidig sikrer, at Eurojust er i stand til at 

udfylde sin rolle med hensyn til proaktivt at fremme 

internationalt samarbejde og international koordinering.

Nye it-funktioner Gøre fuld brug af de nye it-funktioner 

som f.eks. videokonferencesystemet 

og de sikre kommunikationsfaciliteter 

med Europol og medlemsstaterne for 

at udveksle oplysninger og styrke 

samarbejdet. 

Efter et pilotprojekt med Slovakiet blev projektet om 

etablering af sikre e-mail-forbindelser mellem Eurojusts 

nationale enheder og myndighederne i medlemsstaterne 

udvidet. I november 2008 var der forbindelser til 22 

medlemsstater. Med dette e-mail-system er det muligt 

at sende dokumenter på en sikker, rettidig og effektiv 

måde.

Eurojust erhvervede den nødvendige hardware til avan-

cerede videokonferencer. Udstyret kan benyttes af hele 

organisationen. Simultantolkningsudstyr kan nu anven-

des sammen med videokonferenceudstyret.  

Evaluering og analyse 

af sagsbehandlingsak-

tiviteter

Udnytte sine muligheder for at analy-

sere sagsbehandlingsaktiviteter.

Formidle ekspertise med hensyn til 

eksisterende bedste praksis og even-

tuelle løsninger blandt fagfolk.

Der ses et øget samarbejde mellem Eurojust og Europol 

om analytiske data både på strategisk og operationelt 

niveau. Det bedre kendskab til hinandens arbejdsme-

toder har ført til en bedre forståelse af de forskellige 

fokusområder og mulige komplementaritet i deres 

respektive analyserapporter. Eurojusts strategiske 

og operationelle analyser fokuserer på spørgsmål og 

instrumenter inden for retligt samarbejde og på dybde-

gående undersøgelser af retlige data. Eurojust er i færd 

med at videreudvikle de interne evalueringsredskaber 

og koncepter for formidling af viden og bedste praksis 

om sagsbehandling og sagsbehandlingsaktiviteter.

Ud over den formidling af viden og ekspertise, der fin-

der sted ved de af Eurojust arrangerede koordinerings-

møder og taktiske møder, formidles der ekspertise og 

viden om bedste praksis i håndbogen om fælles efter-

forskningshold og ved strategiske seminarer. Eurojust 

arrangerede bl.a. et fælles strategisk møde om »OCTA’s 

prioriteter og grænseoverskridende retsforfølgning« i 

samarbejde med Europol. Resultaterne fra dette møde i 

den endelige rapport fokuserede specifikt på tilbageven-

dende problemer eller hindringer for grænseoverskri-

dende retligt samarbejde. Konklusionerne i rapporten 

blev sendt til Rådet i maj 2008.
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Emne Retningslinjer og opgaver 
rettet mod Eurojust

Status for gennemførelse

Foretage en analyse til Europol som 

bidrag til trusselsvurderingen af orga-

niseret kriminalitet (OCTA).

Eurojust bidrog til Europols OCTA med et særligt afsnit, 

der fokuserede på spørgsmål vedrørende gensidig rets-

hjælp, og som tog udgangspunkt i resultaterne fra de 

strategiske møder om OCTA.  

Eurojust kom også med bidrag til Europols ROCTA- og 

TE-SAT-rapport med både en kvantitativ og en kvalitativ 

analyse af Eurojusts sagsbehandling. 

Netværk af kontakt-

punkter for internet-

kriminalitet og centralt 

kontaktpunkt for sav-

nede personer

Koordinere med andre internationale 

organisationer eller organer inden for 

de relevante områder for at undgå 

dobbeltarbejde og overlapning.

Ved et strategisk møde om internetkriminalitet, der blev 

afholdt af Eurojust i Athen, behandlede repræsentanter 

for medlemsstaterne, herunder de nationale kontakt-

punkter for internetkriminalitet, USA, Kommissionen, 

UNODC, Europarådet, Europol og Cybex, emner med 

relation til cyberkriminalitet, og deltagerne fik der-

ved et bedre indblik i organisationen og målsætnin-

gerne for det internationale efterforskningsnetværk 

»24/7-netværket«, der blev oprettet under ledelse af 

Europarådet, samt i komplementariteten i Eurojusts 

arbejde i sager vedrørende internetkriminalitet.

Eurojust fik defineret sin rolle for Eurojust 

Kontaktpunktet for beskyttelse af børn i 2008 med 

henblik på at indlede et tæt samarbejde med andre 

kompetente organisationer og organer inden for bør-

nebeskyttelse. Kontaktpunktet har etableret et samar-

bejde med Europol, Interpol, UNODC, Kommissionen og 

EU-koalitionen af interessenter mod kommerciel seksuel 

udnyttelse af børn på internettet.  

Tredjelande Videreudvikle eksterne forbindelser 

og indgå samarbejdsaftaler med tred-

jelande, der bl.a. indeholder klare 

bestemmelser om databeskyttelse.

I november 2008 indgik Eurojust samarbejdsaftaler 

med Schweiz og Den Tidligere Jugoslaviske Republik 

Makedonien.

I november 2008 blev der afholdt et seminar om for-

beredelserne til ikrafttrædelsen af aftalerne om udleve-

ring og gensidig retshjælp mellem EU og USA, der blev 

afholdt af USA, Europa-Kommissionen og Eurojust.

Der pågår forhandlinger med Rusland, og der blev holdt 

et møde i juli.  

Forhandlingerne med Ukraine kunne ikke fortsætte pga. 

utilstrækkelig lovgivning om databeskyttelse.

Eurojust var vært ved længerevarende studiebesøg af 

anklagere fra Ukraine og Korea.

Liechtenstein, Montenegro, Kap Verde, Serbien og Israel 

udtrykte ønske om at indlede forhandlinger om samar-

bejdsaftaler.  

Delegationer fra Liechtenstein, Montenegro, Kap Verde 

og Moldova var på studiebesøg hos Eurojust for at ind-

lede formelle forhandlinger. Alle disse lande er allerede 

på den prioritetsliste, der er opstillet for forhandlinger 

i 2009.  
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Emne Retningslinjer og opgaver 
rettet mod Eurojust

Status for gennemførelse

Med henblik på at udbygge eksisterende relationer blev 

kontakterne til Bosnien-Hercegovina intensiveret.

Der blev afholdt et taktisk møde med MEDA-landene for 

at forbedre det retlige samarbejde og opfordre MEDA-

landene til at udpege kontaktpunkter til Eurojust.

Eurojust — OLAF Aftale samarbejdsordninger med 

OLAF.

Der blev underskrevet en praktisk samarbejdsaftale 

mellem Eurojust og OLAF i september 2008.

Informationsudveksling 

mellem Eurojust og 

Europol

Yderligere styrke informationsudveks-

lingen.

Ud over et øget samarbejde inden for Europols analy-

sedatabaser og generelt mellem de to organisationer, 

nedsatte EU-formandskabet i forlængelse af en erklæ-

ring fra Rådet, der blev godkendt i juni 2008, en task 

force med repræsentanter fra Eurojust og Europol, som 

skal forbedre samarbejdet mellem Eurojust og Europol 

yderligere, især i forbindelse med Europols analyseda-

tabaser, ved at gennemføre ændringer i samarbejds-

aftalen. De to organisationer har arbejdet sammen og 

fremlagt et fælles tekstudkast med forklarende note til 

task forcen.

Med hensyn til Eurojusts tilknytning til Europols ana-

lysedatabaser blev der udarbejdet en fælles håndbog 

med udgangspunkt i de nuværende juridiske rammer og 

praktiske erfaring. 

Der er endvidere blevet fastlagt en bedste praksis for 

Eurojusts interne organisation, udpegelse af kontakt-

punkter og Eurojusts eksperters varetagelse af oplys-

ningerne fra Europols analysedatabaser.

Den sikre kommunikationsforbindelse til sikker forsen-

delse af operationelle, strategiske og tekniske oplysnin-

ger på grundlag af Europol-Eurojust-aftalen blev taget 

i brug.

Eurojust — EJN Udvikle forbindelserne på nationalt 

plan yderligere for bedre at kunne 

koordinere de respektive aktiviteter. 

Den nye Eurojust-afgørelse tager bl.a. sigte på at 

oprette et nyt nationalt Eurojustkoordineringssystem på 

nationalt niveau med henblik på at styrke relationerne 

mellem Eurojust og EJN og forbedre koordineringen af 

deres aktiviteter for at sikre, at de supplerer hinanden 

og ikke overlapper hinanden.

Den europæiske arrest-

ordre

Medtage de modtagne oplysninger fra 

medlemsstaterne om overskridelse af 

frister og analysen af dem i årsberet-

ningen.

Der blev indsamlet statistiske data om sager vedrøren-

de fuldbyrdelse af europæiske arrestordrer og om brud 

på tidsfrister, der blev rapporteret til Eurojust.
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7   E U R O J U S t S  S t R a t E G i S k E  M Å l  O G 
R E S U l t a t E R  2 0 0 8 

De strategiske mål, der blev vedtaget af Kollegiet for 

2008 og 2009, er:

1. Sørge for, at følgende er opfyldt vedrørende ter-

rorspørgsmål:

• Eurojust håndterer terrorsagsbehandling mere 

effektivt, og der er indført strukturer til at 

opmuntre de kompetente myndigheder i med-

lemsstaterne til at levere alle de terroroplysnin-

ger, som er påkrævet i henhold til den relevante 

afgørelse fra Rådet, til Eurojust.

• Eurojust er i stand til at behandle og håndtere de 

indsendte terroroplysninger. 

• Eurojust bidrager til politiske spørgsmål i relation 

til terrorisme.

2. Forbedre sagsbehandlingen ved:

• at indføre standardiserede procedurer for sags-

behandling.

• at oprette et mål- og resultatopfølgningssystem 

for sagsbehandlingen.

• at oprette en sikker mobil kommunikationsmeka-

nisme.

• at oprette en stærk og sikker ICT-funktionalitet til 

sagsbehandling.  

• at oprette sikre forsendelsesforbindelser til de 

nationale myndigheder i alle medlemsstater.

3. Øge antallet af komplekse sager, som medlemssta-

terne forelægger Eurojust.

4. Overtale de enkelte medlemsstater til at give deres 

nationale medlem hos Eurojust passende bistand, så 

vedkommende kan varetage sagsbehandlingen og 

andre opgaver som nationalt medlem.

5. Strukturere og videreudvikle samarbejdet mellem 

Eurojust, EJN, Europol og OLAF.

6. Indgå mindst tre formelle samarbejdsaftaler med 

lande uden for EU og internationale organer og styrke 

samarbejdet mellem medlemsstaterne og landene 

uden for EU.

I de foregående kapitler har Eurojust allerede afrapporteret 

om resultaterne inden for ovennævnte områder i 2008.  

Udviklingen af sagsforvaltningssystemt, oprettelsen af 

en sikker e-mail-forbindelse til medlemsstaterne og 

indførelsen af videokonferencefaciliteterne er med til 

at opfylde målsætningerne. 

Endvidere vil den nye afgørelse fra Rådet om styrkelse 

af Eurojust gøre organisationen mere effektiv og sam-

tidig bane vej for at realisere disse mål. 

Den nye Eurojust-afgørelse indebærer bl.a. forbedrin-

ger for informationsudveksling, styrkelse af de natio-

nale medlemmers og Kollegiets beføjelser, styrkelse af 

samarbejdet med de nationale myndigheder og EJN-

kontaktpunkterne samt en styrkelse af samarbejdet 

med tredjelande og andre EU-organer og netværk, 

herunder navnlig EJN, Europol og OLAF.    

En komplet gennemførelse af Eurojust-afgørelsen fra 

2002 og en gennemførelse af den nye afgørelse fra 

Rådet vil sikre de nødvendige rammer for, at Eurojust 

kan spille en mere effektiv rolle, når der ydes bistand 

til de nationale myndigheder i sager om alvorlig græn-

seoverskridende kriminalitet, samt nå de mål, der er 

sat for 2008 og 2009.  

Målene for de kommende år vil indgå i den strategiske 

plan for perioden 2010-2014 med særlig fokus på gen-

nemførelsen af den nye Eurojust-afgørelse.



54

Haags borgmester, Jozias van Aartsen, på besøg i Eurojust

Den belgiske justitsminister, Jo Vandeurzen, på besøg i Eurojust

Generalanklagere fra de baltiske lande på besøg (fra venstre 

til højre): Bundzis, Janis Maizitis, generalanklager fra Letland, 

Norman Aas, chefanklager fra Estland, Raivo Sepp, Čekelienė 

og Algimantas Valantinas, generalanklager fra Litauen
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B i l a G  1  
Eurojusts mission, opgaver og struktur  
(i henhold til Rådets afgørelse 2002/187/Ria)

Mission og opgaver

Eurojust er et retligt samarbejdsorgan, som er opret-

tet for at bistå med at opnå et højt tryghedsniveau 

i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. 

Eurojust blev oprettet som et resultat af en beslutning 

truffet af Det Europæiske Råd i Tammerfors (15.-16. 

oktober 1999) for at styrke bekæmpelsen af grov 

kriminalitet ved at fremme en optimal samordning af 

efterforskning og retsforfølgning, der berører mindst 

to medlemsstater, med fuld respekt for de grundlæg-

gende frihedsrettigheder.

Den 14. december 2000 oprettede Rådet formelt 

en midlertidig enhed for retligt samarbejde, »Pro-

Eurojust«. Offentlige anklagere fra medlemsstaterne 

testede og efterprøvede koncepter til at styrke bekæm-

pelsen af grov kriminalitet ved at lette koordineringen 

af efterforskning og retsforfølgning inden for EU.

Pro-Eurojust startede sit arbejde den 1. marts 2001. 

Ved afgørelse af 28. februar 2002 blev Eurojust heref-

ter oprettet som et EU-organ med status som juridisk 

person (se Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om 

oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af 

grov kriminalitet, 2002/187/RIA). Eurojust er det før-

ste permanente organ, der er oprettet med henblik på 

retligt samarbejde inden for EU’s retlige område, og 

udgifterne afholdes over EU’s almindelige budget.

Eurojust overvåges af en uafhængig fælles kontrol-

instans, der sikrer, at behandlingen af personoplys-

ninger finder sted i overensstemmelse med Eurojust-

afgørelsen. Den fælles kontrolinstans behandler også 

klagesager indgivet af personer vedrørende adgang til 

personoplysninger.

Eurojust fremmer og forbedrer koordineringen af efter-

forskning og retsforfølgning mellem medlemsstaternes 

kompetente myndigheder og forbedrer samarbejdet 

mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder, 

herunder især ved at gøre det lettere at yde interna-

tional gensidig retshjælp og efterkomme anmodninger 

om udlevering. Eurojust støtter på enhver tænkelig 

måde de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, 

så deres efterforskning og retsforfølgning bliver mere 

effektiv i sager om grænseoverskridende kriminalitet.

Eurojust kan på anmodning fra en medlemsstat bistå 

med efterforskning og retsforfølgning, der vedrører 

den pågældende medlemsstat og et tredjeland (uden 

for EU), hvis der er indgået en samarbejdsaftale med 

vedkommende tredjeland, eller der er en væsentlig 

interesse i at yde en sådan bistand.

Eurojusts kompetenceområde omfatter de samme for-

mer for kriminalitet og lovovertrædelser, med hensyn til 

hvilke Europol har kompetence, eksempelvis terrorisme, 

narkotikahandel, menneskehandel, falskmøntneri, hvid-

vaskning af penge, it-kriminalitet, lovovertrædelser mod 

ejendom eller almenvellet, herunder svig og korruption, 

lovovertrædelser, der skader Det Europæiske Fællesskabs 

finansielle interesser, miljøkriminalitet og deltagelse i en 

kriminel organisation. Ved andre former for kriminalitet 

kan Eurojust bistå med efterforskning og retsforfølgning 

efter anmodning fra en medlemsstat.

Eurojust kan bede de berørte medlemsstaters kompe-

tente myndigheder om at:

—  indlede efterforskning eller retsforfølgning vedrø-

rende konkrete forhold

—  acceptere, at en anden medlemsstat bedre er i 

stand til at indlede efterforskning eller retsfor-

følgning vedrørende konkrete forhold

—  foretage koordinering mellem de berørte med-

lemsstaters kompetente myndigheder

—  nedsætte fælles efterforskningshold i overensstem-

melse med de relevante samarbejdsinstrumenter

—  meddele Eurojust de oplysninger, der er nødven-

dige for, at den kan udføre sine opgaver

Eurojust:

— skal sikre, at de berørte medlemsstaters kom-

petente myndigheder gensidigt underrettes om 

efterforskning og retsforfølgning, som Eurojust 

har kendskab til

— skal bistå medlemsstaternes kompetente myn-

digheder med at sikre den bedst mulige koordi-

nering af efterforskningen og retsforfølgningen

— skal yde støtte med henblik på at forbedre sam-

arbejdet mellem medlemsstaternes kompetente 
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myndigheder, navnlig på grundlag af Europols 

analyser

— skal samarbejde og rådføre sig med det euro-

pæiske retlige netværk, herunder ved at anvende 

dets dokumentationsdatabase og bidrage til at 

forbedre den

— kan i overensstemmelse med sine mål med 

henblik på at forbedre samarbejdet og koordi-

neringen mellem medlemsstaternes kompetente 

myndigheder fremsende anmodninger om gensi-

dig retshjælp, når disse: i) er fremsat af en kom-

petent myndighed i en medlemsstat, ii) vedrører 

efterforskning eller retsforfølgning, som udføres 

af denne myndighed i en given sag, og iii) kræ-

ver, at Eurojust inddrages i arbejdet med henblik 

på en koordineret indsats

— kan yde støtte til Europol, navnlig ved at afgive 

udtalelser på grundlag af analyser, som Europol 

har 

— kan yde logistisk støtte som f.eks. hjælp til over-

sættelse, tolkning og tilrettelæggelse af koordi-

neringsmøder

For at varetage sine opgaver har Eurojust privilegerede 

forbindelser til EJN, Europol, Det Europæiske Kontor 

for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og forbindelsesretsem-

bedsmændene. Eurojust er også i stand til gennem 

Rådet at indgå samarbejdsaftaler med lande uden for 

EU og internationale organisationer eller organer med 

henblik på udveksling af oplysninger og udstationering 

af medarbejdere.

Struktur

Eurojust består af 27 nationale medlemmer, et for hver 

medlemsstat. Hver medlemsstat udstationerer i over-

ensstemmelse med sit retssystem en offentlig anklager, 

en dommer eller en polititjenestemand med tilsvarende 

kompetence som sit nationale medlem af Eurojust.

Hvert nationalt medlem er, for så vidt angår sin status, 

underlagt sin medlemsstats lovgivning. Vedkommende 

medlemsstat fastsætter endvidere varigheden af det 

nationale medlems embedsperiode og definerer arten 

og omfanget af de retslige beføjelser, den tillægger sit 

nationale medlem.

Flere medlemsstater har udpeget stedfortrædere og 

assistenter til at bistå eller træde i stedet for det 

nationale medlem. Nogle nationale medlemmer får 

også i det daglige støtte til deres sagsbehandling af 

udstationerede nationale eksperter, der udstationeres 

af deres nationale myndigheder til at bistå med sags-

behandlingsarbejde. Nationale eksperter hører med til 

Eurojusts administration, men arbejder tæt sammen 

med de nationale medlemmer.

Kollegiet består af alle de nationale medlemmer, og 

Kollegiet er ansvarligt for Eurojusts organisation og 

funktion. Eurojust kan udføre sine opgaver gennem 

et eller flere nationale medlemmer eller som et kol-

legium.

Kollegiet bistås i sit arbejde af administrationen. Den 

administrative direktør er ansvarlig for den daglige 

ledelse af Eurojust og for ledelsen af det administrative 

personale.

Eurojust har etableret og implementeret et system 

bestående af 13 hold og to rådgivende organer om hhv. 

internetkriminalitet og fodboldkriminalitet, der hjælper 

de nationale medlemmer med at udnytte deres tid, 

færdigheder og ressourcer bedst muligt, fremskynde 

beslutningsprocessen og få tilpasset organisationens 

størrelse og form. Denne struktur gør det også muligt 

for medlemmerne at arbejde sammen om specifikke 

emner og spørgsmål i små grupper.

Holdene trækker på omfattende erfaring og ekspertise 

hos de nationale medlemmer, og denne viden bruges 

til at foretage det indledende arbejde om politiske og 

praktiske spørgsmål. Holdene afrapporterer og frem-

sætter anbefalinger til Kollegiet, der træffer de ende-

lige beslutninger.

Holdene består af nationale medlemmer, assistenter og 

udstationerede nationale eksperter, og de får støtte fra 

de administrative medarbejdere.

Rollen for Eurojusts Kontaktpunkt for beskyttelse af 

børn blev godkendt af Kollegiet i januar 2008 (se 

kapitel 2).
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B i l a G  2

nationale enheder

Belgien

Michèle Coninsx er næstformand for Kollegiet og nationalt medlem for Belgien. Hun er offent-

lig anklager. Hun kom til Pro-Eurojust i marts 2001.

Bulgarien

Mariana Ilieva Lilova er nationalt medlem for Bulgarien. Hun er offentlig anklager. Hun kom 

til Eurojust i marts 2007.

tjekkiet

Pavel Zeman er nationalt medlem for Tjekkiet. Han er offentlig anklager. Han kom til Eurojust 

i maj 2004.

Anna Richterová er stedfortrædende nationalt medlem for Tjekkiet. Hun  er offentlig anklager. 

Hun kom til Eurojust i oktober 2008.

Alice Havliková er udstationeret national ekspert for Tjekkiet. Hun er offentlig anklager. Hun 

kom til Eurojust i oktober 2008.

»Hver medlemsstat udstationerer i overensstemmelse 

med sit retssystem en offentlig anklager, en dommer 

eller en polititjenestemand med tilsvarende kompe-

tence som sit nationale medlem af Eurojust.«

Nedenstående titler henviser til disse funktioner i 

henhold til artikel 2, stk. 1, i Eurojust-afgørelsen. 

Yderligere oplysninger om nationale medlemmer, sted-

fortrædere og assistenter kan findes på vores websted 

www.eurojust.europa.eu 
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Forlod Eurojust i 2008

Jaroslava Novotná var stedfortrædende nationalt medlem for Tjekkiet fra marts 2007 til sep-

tember 2008. Hun var offentlig anklager.

Katerine Weissová var udstationeret national ekspert for Tjekkiet fra juni 2008 til september 

2008. Hun var offentlig anklager. 

Jana Zezulová ar udstationeret national ekspert for Tjekkiet fra januar 2008 til maj 2008. Hun 

var offentlig anklager. 

Danmark

Lennart Hem Lindblom er nationalt medlem for Danmark. Han er offentlig anklager. Han kom 

til Eurojust i september 2006.

tyskland

Michael Grotz er nationalt medlem for Tyskland. Han er offentlig anklager. Han kom til 

Eurojust i oktober 2007.

Benedikt Welfens er stedfortrædende nationalt medlem for Tyskland. Han er offentlig ankla-

ger. Han kom til Eurojust i oktober 2006.
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Jörg Schröder er assistent for det nationale medlem for Tyskland. Han er offentlig anklager. 

Han kom til Eurojust i januar 2008.

Veronika Keller er udstationeret national ekspert for Tyskland. Hun er offentlig anklager. Hun 

kom til Eurojust i februar 2008.  

Forlod Eurojust i 2008

Susanne Stotz var assistent for det nationale medlem for Tyskland fra januar 2005 til januar 

2008. Hun var dommer. 

Estland

Raivo Sepp er næstformand for Kollegiet og nationalt medlem for Estland. Han er offentlig 

anklager. Han kom til Eurojust i maj 2004.

Laura Vaik er udstationeret national ekspert for Estland. Hun er offentlig anklager. Hun kom 

til Eurojust i marts 2008.  

irland

Jarlath Spellman er nationalt medlem for Irland. Han er offentlig anklager. Han kom til 

Eurojust i juni 2005.
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Grækenland

Lampros Patsavellas er nationalt medlem for Grækenland. Han er offentlig anklager. Han kom 

til Eurojust i juni 2005.

Efstathios Tsirmpas er udstationeret national ekspert for Grækenland. Han er specialagent. 

Han kom til Eurojust i november 2008.  

Spanien

Juan Antonio García Jabaloy er nationalt medlem for Spanien. Han er offentlig anklager. Han 

kom til Eurojust i oktober 2006.

María Teresa Gálvez Díez er siden oktober 2008 stedfortrædende nationalt medlem for 

Spanien. Hun var udstationeret national ekspert indtil juni 2008. Hun er offentlig anklager. Hun 

kom til Eurojust i november 2003.

Santiago García-Noblejas er udstationeret national ekspert for Spanien. Han er polititjene-

stemand. Han kom til Eurojust i maj 2008.

Frankrig

Gérard Loubens er nationalt medlem for Frankrig. Han er offentlig anklager. Han kom til 

Eurojust i august 2008.

Marie-José Aube-Lotte er stedfortrædende nationalt medlem for Frankrig. Hun er offentlig 

anklager. Hun kom til Eurojust i september 2006.
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Alain Grellet er stedfortrædende nationalt medlem for Frankrig. Han er offentlig anklager. Han 

kom til Eurojust i september 2007. 

Anne Delahaie er assistent for det nationale medlem for Frankrig. Hun er advokat. Hun kom 

til Pro-Eurojust i juni 2001.

Forlod Eurojust i 2008

François Falletti var nationalt medlem for Frankrig indtil juli 2008. Han var offentlig anklager. 

Han kom til Eurojust i september 2004.

Marie-Pierre Falletti var assistent for det nationale medlem for Frankrig fra september 2004 

til juli 2008. Hun var advokat. 

italien

Carmen Manfredda er stedfortrædende nationalt medlem for Italien. Hun er offentlig ankla-

ger. Hun kom til Eurojust i april 2004.

Filippo Spiezia er stedfortrædende nationalt medlem for Italien. Han er offentlig anklager. Han 

kom til Eurojust i december 2007.

Cristiano Ripoli er udstationeret national ekspert for Italien. Han er polititjenestemand. Han 

kom til Eurojust i november 2007.  
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Forlod Eurojust i 2008

Cesare Martellino var nationalt medlem for Italien indtil juni 2008. Han var offentlig anklager. 

Han kom til Eurojust i juni 2002.

Cypern

Katerina Loizou er nationalt medlem for Cypern. Hun er offentlig anklager. Hun kom til 

Eurojust i september 2004.

letland

Gunãrs Bundzis er nationalt medlem for Letland. Han er offentlig anklager. Han kom til 

Eurojust i april 2004.

Dagmara Fokina er assistent for det nationale medlem for Letland. Hun er offentlig anklager. 

Hun kom til Eurojust i april 2004.

litauen

Laima Čekelienė er nationalt medlem for Litauen. Hun er offentlig anklager. Hun kom til 

Eurojust i marts 2008.

Forlod Eurojust i 2008

Tomas Krusna var nationalt medlem for Litauen indtil marts 2008. Han var offentlig anklager. 

Han kom til Eurojust i juli 2006.
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luxembourg

Carlos Zeyen er nationalt medlem for Luxembourg. Han er offentlig anklager. Han kom til 

Eurojust i september 2006.

Ungarn

Ilona Lévai er nationalt medlem for Ungarn. Hun er offentlig anklager. Hun kom til Eurojust 

i maj 2004. 

Forlod Eurojust i 2008

Balázs Garamvölgyi var udstationeret national ekspert for Ungarn fra juli til december 2008. 

Han var offentlig anklager.  

Malta

Donatella Frendo Dimech er nationalt medlem for Malta. Hun er offentlig anklager. Hun kom 

til Eurojust i juni 2004. 

Holland

Arend Vast er nationalt medlem for Holland. Han er offentlig anklager. Han kom til Eurojust i 

oktober 2007. 
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Jolien Kuitert er stedfortrædende nationalt medlem for Holland. Hun er offentlig anklager. Hun 

var stedfortrædende nationalt medlem fra juni 2002 til juni 2008 og kom tilbage til Eurojust i 

oktober 2008 som stedfortrædende nationalt medlem.

Thea Warmerdam er assistent for det nationale medlem for Holland. Hun er juridisk assistent. 

Hun kom til Eurojust i april 2008.

Willette Smeenk er assistent for det nationale medlem for Holland. Hun er offentlig anklager. 

Hun kom til Eurojust i oktober 2008.

Østrig

Ursula Koller er nationalt medlem for Østrig. Hun er dommer. Hun kom til Eurojust i december 

2005.

Ulrike Kathrein er stedfortrædende nationalt medlem for Østrig. Hun er offentlig anklager. 

Hun kom til Eurojust i december 2008.

Lisa Horvatits er assistent for det nationale medlem for Østrig. Hun er advokat. Hun kom til 

Eurojust i marts 2008.

polen

Mariusz Skowroński er nationalt medlem for Polen. Han er offentlig anklager. Han kom til 

Eurojust i december 2005. 
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portugal

José Luís Lopes da Mota er formand for Kollegiet og nationalt medlem for Portugal. Han er 

offentlig anklager. Han kom til Pro-Eurojust i marts 2001.  

António Luís Santos Alves er stedfortrædende nationalt medlem for Portugal. Han er offentlig 

anklager. Han kom til Eurojust i april 2004.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra er udstationeret national ekspert for 

Portugal. Han er offentlig anklager. Han kom til Eurojust i oktober 2007.

Rumænien

Elena Dinu er siden januar 2007 nationalt medlem for Rumænien. Hun er offentlig anklager. 

Hun kom til Eurojust i september 2006 som forbindelsesanklager. 

Slovenien

Malči Gabrijelčič er nationalt medlem for Slovenien. Hun er offentlig anklager. Hun kom til 

Eurojust i juli 2005. 

Gregor Žika Ševo er udstationeret national ekspert for Slovenien. Han er dommer. Han kom 

til Eurojust i juli 2008.
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Forlod Eurojust i 2008

Jaka Brezigar var udstationeret national ekspert for Slovenien fra januar til juli 2008. Han 

var dommer.

Slovakiet

Ladislav Hamran er nationalt medlem for Slovakiet. Han er offentlig anklager. Han kom til 

Eurojust i september 2007.

Ladislav Majerník er udstationeret national ekspert for Slovakiet. Han er offentlig anklager. 

Han kom til Eurojust i oktober 2008.

Forlod Eurojust i 2008

Jana Kopernická var udstationeret national ekspert for Slovakiet fra juni til september 2008. 

Hun var offentlig anklager. 

Finland

Ritva Sahavirta er nationalt medlem for Finland. Hun er offentlig anklager. Hun kom til 

Eurojust i august 2008.

Maarit Loimukoski var nationalt medlem for Finland fra august 2004 til juli 2008 og kom 

tilbage til Eurojust som stedfortrædende nationalt medlem for Finland i august 2008. Hun er 

offentlig anklager.  
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Kaj Björkqvist er assistent for det nationale medlem for Finland. Han er polititjenestemand. 

Han kom til Eurojust i december 2008.

Forlod Eurojust i 2008

Taina Neira var stedfortrædende nationalt medlem for Finland indtil juli 2008. Hun var politi-

tjenestemand. Hun kom til Eurojust i december 2007.

Sverige

Ola Laurell er nationalt medlem for Sverige. Han er offentlig anklager. Han kom til Eurojust i 

september 2007.

Annette von Sydow er stedfortrædende nationalt medlem for Sverige. Hun er offentlig ankla-

ger. Hun kom til Eurojust i september 2005.

Forlod Eurojust i 2008

Leif Görts var udstationeret national ekspert for Sverige fra januar til december 2008. Han 

var offentlig anklager.

Storbritannien

Aled Williams er nationalt medlem for Storbritannien. Han er offentlig anklager. Han kom til 

Eurojust i juli 2006. 
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Phil Hicks er assistent for det nationale medlem for Storbritannien. Han er offentlig anklager. 

Han kom til Eurojust i juni 2006. 

Vincent Lunny er assistent for det nationale medlem for Storbritannien. Han er offentlig ankla-

ger. Han kom til Eurojust i august 2008. 

Janine Wood er udstationeret national ekspert for Storbritannien. Hun er offentlig anklager. 

Hun kom til Eurojust i november 2008.

Forlod Eurojust i 2008

Lynne Barrie var assistent for det nationale medlem for Storbritannien fra oktober 2007 til 

august 2008. Hun var offentlig anklager. 

administrativ direktør

Jacques Vos er fungerende administrativ direktør siden maj 2008.

Forlod Eurojust i 2008

Ernst Merz var administrativ direktør. Han forlod Eurojust i maj 2008.  
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tredjelande hos Eurojust

Forbindelsesanklagere

norge

Kim Sundet er norsk forbindelsesanklager. Han kom til Eurojust i januar 2007.

USa

Mary Lee Warren er amerikansk forbindelsesanklager. Hun kom til Eurojust i august 2007.
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Seminar mellem EU og USA om aftaler mellem 

EU og USA, Zoetermeer, Holland

Strategisk møde om cyberkriminalitet, Athen, 

Grækenland

Marketingsseminar, York, Storbritannien

Strategisk møde om menneskehandel og 

vidnebeskyttelse, Portoroz, Slovenien
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