
Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2009-10

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 18. november 2009

Betænkning
over

Forslag til lov om Den Europæiske Politienhed
(Europol)

[af justitsministeren (Brian Mikkelsen)]

1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 7. oktober 2009 og var til 1.

behandling den 20. oktober 2009. Lovforslaget blev efter 1.
behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og justitsministeren sendte den 6. august 2009
dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 672
(2008-09). Den 7. oktober 2009 sendte justitsministeren de
indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål
Udvalget har stillet 5 spørgsmål til justitsministeren til

skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger
Et flertal i udvalget (V, S, SF, KF, RV og LA) indstiller

lovforslaget til vedtagelse.
Et mindretal i udvalget (DF og EL) indstiller lovforslaget

til forkastelse ved 3. behandling.
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sam-

bandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivel-
se ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde
dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller po-
litiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i
betænkningen.

Kim Andersen (V) Søren Pind (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Dennis Flydtkjær (DF)

Tom Behnke (KF) Vivi Kier (KF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Karen Hækkerup (S) Maja Panduro   Helle Dam (S) Julie Skovsby

(S) Anne Baastrup (SF) nfmd. Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Lone Dybkjær (RV) Line Barfod (EL)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3
Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Dansk Folkeparti (DF) 25 Siumut (SIU) 1
Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1
Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Sambandsflokkurin (SP) 1
Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1
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Enhedslisten (EL) 4
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Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 27

Bilagsnr. Titel
1 Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3 Godkendt tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4 1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 27
Spm.nr. Titel
1 Spm. om redegørelse for, om og på hvilken måde andre lande skal spørge

Danmark om lov, før de bruger oplysninger om danske statsborgere, til ju-
stitsministeren, og ministerens svar herpå

2 Spm., om Europol må sælge eller videregive oplysninger om personer, me-
toder eller analyseresultater til tredjepart, til justitsministeren, og ministe-
rens svar herpå

3 Spm., om Europol har været indblandet i sager om sløseri med persono-
plysninger, herunder overtrædelse af tavshedspligt, til justitsministeren, og
ministerens svar herpå

4 Spm., om lovforslaget adskiller sig på væsentlige punkter fra beslutnings-
forslaget B 7 (2008-09), til justitsministeren, og ministerens svar herpå

5 Spm., om ministeren ser betænkeligheder i samarbejdet med tredjelande,
herunder dataudveksling med Israel, hvor ngo’er mener at Israels politi
bruger tvivlsomme metoder (tortur) til at få oplysninger, til justitsministe-
ren, og ministerens svar herpå
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