
Eurojust, Den Europæiske Unions Agentur for Straf-
feretligt Samarbejde med hjemsted i Haag, Neder-

landene, er et unikt knudepunkt for nationale retlige 
myndigheders tætte samarbejde om at bekæmpe grov 
organiseret grænseoverskridende kriminalitet. Euro-
justs rolle er at bidrage til at gøre Europe til et sik-
rere sted ved at koordinere både EU-medlemsstaters 
og tredjelandes nationale myndigheders indsats for 
at efterforske og retsforfølge grænseoverskridende 
kriminalitet. 

Hver deltagende EU-medlemsstat udstationerer et na-
tionalt medlem til Eurojust. De nationale medlemmer 
udgør Eurojusts kollegium, som er ansvarligt for agen-
turets operationelle arbejde. Kollegiet understøttes på 
sin side af Eurojusts administration, som bl.a. består af 
sagsanalytikere, juridiske rådgivere og dataeksperter. 
Agenturets særligt indrettede lokaler sørger for sikre 

mødefaciliteter med mulighed for 
tolkning til alle EU-sprog samt et 
mødelokale, der er særligt udvik-
let til brug for koordineringscen-
tre, hvorfra fælles aktionsdage kan 
overvåges og koordineres i realtid. 

Eurojust har udviklet et sammenhængende interna-
tionalt netværk , der giver anklagere fra EU adgang 
til mere end 50 jurisdiktioner i hele verden. Agenturet 
har undertegnet samarbejdsaftaler med et dusin ik-
ke-EU-medlemsstater, hvoraf adskillige har udstatione-
ret forbindelsesanklagere til Eurojust for at arbejde på 
sager med deres modparter i kollegiet. Eurojust arbej-
der ligeledes tæt sammen med andre EU-agenturer og 
-partnere, som støtter de forskellige stadier i strafferets-
kæden, herunder retshåndhævelses- og bedrageribe-
kæmpende organer. 

Hvem er vi?

Eurojust tilbyder skræddersyet operationel støtte i de 
forskellige stadier af grænseoverskridende strafferetlige 
efterforskninger og sikrer:

 ` omgående indsats

 ` en koordineringsvagttjeneste, der er bemandet 
24 timer i døgnet, syv dage om ugen

 ` links til centrale modparter, og 

 ` støtte til forberedelsen af anmodninger om retligt 
samarbejde, herunder officielle oversættelser.

Desuden kan Eurojust tilbyde komplekse former 
for bistand og koordineringsmekanismer, der kan 
kombineres efter behov for at støtte store operationer. 
Agenturet kan f.eks.:

Hvad laver vi?   
 ` koordinere parallelle efterforskninger

 ` tilrettelægge koordineringsmøder, der involverer de 
berørte retsmyndigheder og den retshåndhævende 
instans

 ` oprette og/eller finansiere fælles efterforsknings-
hold (JIT), hvor retsmyndigheder og retshåndhæ-
vende instanser arbejder sammen om tværnatio-
nale strafferetlige efterforskninger, baseret på en 
juridisk aftale mellem to eller flere lande, og

 ` planlægge fælles aktionsdage, der styres i realtid 
via koordineringscentre i Eurojust, hvorunder 
nationale myndigheder kan anholde lovovertræ-
dere, optrævle organiserede kriminelle grupper og 
beslaglægge aktiver.

Sammen med medlemsstaterne og et omfattende netværk af internationale partnere spiller Eurojust en 
central rolle i indsatsen for at gøre Europa sikrere og garantere, at retfærdigheden sker fyldest for borgerne.

Den Europæiske Unions Agentur 
for Strafferetligt Samarbejde
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Planer om at oprette en retlig myndighed til styrkel-
se af samarbejdet mellem nationale myndigheder i 
bekæmpelsen af grov organiseret grænseoverskriden-
de kriminalitet blev første gang drøftet af europæiske 
statsoverhoveder og regeringschefer på et møde i 1999 
i Det Europæiske Råd i Tampere, Finland. En midlerti-
dig retlig samarbejdsenhed, kaldet Pro-Eurojust, ind-
ledte sine aktiviteter i Bruxelles i marts 2001. Terroran-
grebene den 11. september i USA viste tydeligt behovet 
for et intensiveret internationalt samarbejde. Disse 
begivenheder fremskyndede udviklingen af Eurojust, 
som blev formelt oprettet ved Rådets afgørelse af 28. 
februar 2002 som Den Europæiske Enhed for Retligt 
Samarbejde. Eurojust flyttede til Haag i 2003.

Eurojust har udviklet sig betydeligt siden oprettelsen, 
både med hensyn til dets karakter og omfanget af dets 
arbejde. Rådets afgørelse om at styrke agenturet i 2008 
forbedrede Eurojusts operationelle kapacitet og frem-
mede samarbejdet mellem nationale myndigheder og 
Eurojust, samt andre partnere og tredjelande. Lissa-
bontraktaten, der trådte i kraft i 2009, omtalte speci-
fikt Eurojust og definerede agenturets opgave, nemlig 
"at støtte og styrke koordineringen og samarbejdet 

Eurojust gennem tiderne
mellem de nationale myndigheder, der har til opgave at 
efterforske og forfølge grov kriminalitet, der berører to 
eller flere medlemsstater".

I 2017 flyttede Eurojust til sine nye lokaler, en skræd-
dersyet facilitet i hjertet af Haags internationale zone. 
Bygningen er konstrueret til at støtte agenturets op-
gave med at udvikle og fremme det retlige samarbej-
de. Den indeholder et særligt operationelt rum med 
faciliteter til udveksling af information og definition 
af strategier under store multilaterale fælles aktioner. 
De nederste etager af bygningen indeholder en række 
mødelokaler, der er indrettet til brug under fortroli-
ge drøftelser mellem medlemmerne af de nationale 
kontorer og eksterne aktører. Lokalerne er udstyret 
med sikre, opdaterede IT-systemer samt faciliteter for 
simultantolkning.

Den 12. december 2019 trådte Eurojust-forordningen 
i kraft. Det indledte en ny fase i Eurojusts udvikling 
med omdannelsen til Den Europæiske Unions Agen-
tur for Strafferetligt Samarbejde. Med agenturets nye 
retsgrundlag indførtes en revideret ledelsesstruktur, 
en politik for eksterne forbindelser og en databeskyt-
telsesordning.

Med uret set fra toppen: Det Europæiske Råds møde i 1999 i Tampere, FI (© EU Council), Eurojusts bygning i Haag (© Corné Bastiaansen), konferencerum og operationelt lokale



Et område med, frihed, sikkerhed og retfærdighed oprettes for Den 
Europæiske Union, med aftale om at oprette "Pro-Eurojust"

Eurojust flytter til sit hjemsted i Haag, den 
internationale by for fred og retfærdighed

12/2002 - Sekretariatet for det 
europæiske retlige netværk (EJN) 
oprettes som en særlig enhed i Eurojust

 Sekretariatet for JIT-netværket oprettes 
som en særskilt enhed i Eurojust

12/2008 - En rådsafgørelse om styrkelse 
af Eurojust vedtages

01/2011 - Sekretariatet for netværket 
vedrørende folkemord oprettes som en særlig 
enhed i Eurojust

06/2002 - Den europæiske arrestordre 
og procedurerne for overgivelse mellem 

medlemsstaterne vedtages ved Rådets rammeafgørelse

01/2009 - Eurojust begynder at yde finansiel 
og logistisk støtte til fælles efterforskningshold

Eurojust og det europæiske retlige 
netværk (EJN) indsamler ugentlige 

opdateringer om virkningerne af covid-
19-krisen på det retslige samarbejde 

05/2020 - Fokusgruppen om smugling 
af migranter indføres i Eurojust, og sætter 
specialiserede anklagere fra EU's medlemsstater i 
forbindelse med hinanden

12/2019 - Den nye Eurojust-forordning 
træder i kraft, og Eurojust bliver til EU's 

Agentur for Strafferetligt Samarbejde

06/2017 - Eurojust flytter til sine nye, 
skræddersyede lokaler i Haag

06/2011 - Eurojusts 
koordineringsvagttjeneste (OCC) startes 

og gør det muligt for dommere, anklagere og 
retshåndhævelsesmyndigheder at anmode om 

assistance døgnet rundt alle ugens dage

09/2019 - Eurojust afholder sit 
koordineringscenter nummer 100 siden 
lanceringen af dette unikke værktøj i 2011

04/2014 - Direktivet om den euro-
pæiske efterforskningskendelse i 

straffesager vedtages

12/2007 - Eurojust indleder sin sag nummer 
1 000 

02/2002 - Eurojust oprettes ved Rådets afgørelse  
med det formål at styrke bekæmpelsen af grov grænseover-

skridende kriminalitet
06/2002 - Regler for oprettelse af fælles 
efterforskningshold fastlægges i en EU-rammeafgørelse
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Tidslinje for en Eurojustsag

Eget initiativ
Baseret på oplysninger fra:

 9 andre EU-agenturer (f.eks. Europol eller Frontex)
 9 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF)

 9 EPPO
 9 nationale myndigheder (f.eks. om udveksling 
af oplysninger om terrorisme, underretninger i 
henhold til artikel 21 i Eurojustforordningen osv.)

National myndighed
Anmodning om assistance fra medlemsstaternes 
kompetente myndigheder til deres 
efterforskning/retsforfølgning

EPPO (når det er operationelt)
Efter anmodning fra Den Europæiske 
Anklagemyndighed inden for rammerne af 
dennes kompetencer

INDLEDNING AF EN SAG
En Eurojustsag kan indledes af ...
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Eurojusts organisationsstruktur består af kollegiet, 
bestyrelsen og administrationen. 

Kollegiet er ansvarligt for driften af agenturet og 
består af et nationalt medlem fra hver af de delta-
gende EU-medlemsstater. Når kollegiet fungerer i ik-
ke-operationelle anliggender, er en repræsentant for 
Europa-Kommissionen ligeledes medlem. Kollegiet 
overvåges af Eurojusts formand og to næstformænd, 
som hver er valgt for en periode af fire år, og som 
kan genvælges én gang.

De nationale medlemmer leder deres nationale 
kontorer, støttet af stedfortrædere og assistenter, der 
er udstationeret fra deres respektive land. Kontorer-
ne er de vigtigste kontaktpunkter for anklagere og 
efterforskende dommere, når de har behov for hjælp 
i en given strafferetlig efterforskning.

Bestyrelsen bistår kollegiet i dets forvaltningsfunk-
tioner. Den består af formanden, de to næstformænd, 

Hvordan er Eurojust oprettet?
en repræsentant for Europa-Kommissionen og to 
andre medlemmer af kollegiet efter et toårigt rotati-
onssystem.

I administrationen er den administrative direktør 
juridisk repræsentant for Eurojust og dens leder i 
relation til administrative formål. Den administrative 
direktør er ansvarlig for tilsynet med den daglige 
forvaltning, personaleforvaltning og yder admini-
strativ støtte til fremme af Eurojusts operationelle 
arbejde. 

Varetagende rolle

Eurojust varetager fire netværk: sekretariatsfunkti-
onen for det europæiske retlige netværk, netværket 
vedrørende folkedrab, JIT-netværket og det retlige 
netværk for cyberkriminalitet. Netværkene består af 
nationale kontaktpunkter eller nationale eksperter, 
der fremmer retligt samarbejde, udveksling af infor-
mation og praktikeres arbejde i medlemsstaterne. 

Eurojust arbejder sammen med nationale myn-
digheder om at bekæmpe en lang række grove og 
komplekse grænseoverskridende former for krimi-
nalitet, der involverer ét eller flere lande. Agenturet 
leder den retlige indsats mod de stigende trusler i 
Europa, der sætter medlemsstaterne i stand til at 
være et skridt foran kriminelle, navnlig med fokus 
på organiserede kriminelle grupper. De sager, der 
indbringes for Eurojust, involverer ofte mere end én 
type kriminalitet. 

Prioriterede former for kriminalitet omfatter: 

 ` Terrorisme
 ` Cyberkriminalitet
 ` Menneskehandel
 ` Narkotikahandel 
 ` Forbrydelser, der skader EU's finansielle interesser 
 ` Menneskesmugling
 ` Miljøkriminalitet
 ` Hvidvaskning af penge
 ` Svindel og bedrageri

Prioriterede former for 
kriminalitet



Analyse af oplysninger
 9 Krydssammenligning af data 
 9 Kortlægning af forbindelser til andre efterforskninger
 9 Tæt samarbejde med Europol

Drøftelse af redskaber til retligt samarbejde
 9 Den europæiske arrestordre
 9 Europæisk efterforskningskendelse (EIO)
 9 Anmodning om gensidig retshjælp
 9 Afgørelse om indefrysning/konfiskation

Behandling af samarbejdsrelaterede spørgsmål
 9 Interessekonflikter
 9 Sideløbende sager
 9 Overdragelse af sager
 9 Antagelighed af bevismateriale
 9 Samarbejde med tredjelande

FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLD
Eurojust yder juridisk, praktisk og økonomisk støtte

KOORDINERINGSMØDER
Møder med nationale myndighe-
der (dømmende og retshåndhæ-
vende) for at planlægge næste trin

KOORDINERINGSCENTER
Koordineret indsatsdag i 
komplekse grænseoverskridende 
sager, der får bistand fra Eurojust

HURTIG REAKTION
Omgående handling drøftes og vedta-
ges af de involverede parter

1) Anmodningen kan løses hurtigt

KOORDINEREDE EFTERFORSK-
NINGER OG RETSFORFØLGELSER
De involverede parter drøfter sagen og 
planlægger en række koordinerede aktioner

Der er behov for omfattende handling

AFSLUTNING AF EN EUROJUSTSAG
Nationale myndigheder går videre med 
deres efterforskning/retsforfølgninger 

Der kan indsendes yderligere 
anmodninger til Eurojust (f.eks. 
om bistand i løbet af retssagen)
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De sager, der indbringes for Eurojust, involverer enten to eller flere medlemsstater eller en medlemsstat og en 
ikke-EU-medlemsstat. Til tider involverer sager former for kriminalitet, der begås i en enkelt medlemsstat, hvilket 
har virkninger uden for dette lands grænser. Eurojust tilbyder medlemsstater sin omfattende erfaring og ekspertise 
inden for retligt samarbejde, herunder en række værktøjer til håndtering af problemer som konflikter vedrørende 
jurisdiktion, overdragelse af sager, antagelighed af bevismateriale, og indefrysning og inddrivelse af aktiver. Efter-
som Eurojust er vært for myndigheder fra alle medlemsstater og forskellige tredjelande, kan det reagere hurtigt på 
anmodninger, og kan undertiden bidrage til at løse en sag inden for få timer. 

Hvis et nationalt medlem beslutter at indbringe en sag til registrering i Eurojust, træder kollegiet sammen for at beslut-
te, hvilke nationale medlemmer, der bør involveres. Det nationale medlem (eller dennes stedfortrædere og assistenter) 
bevarer kontrollen med sagen, mens Eurojust kan give råd og yde bistand i forbindelse med koordineringen og anven-
delsen af europæiske juridiske instrumenter og redskaber. 

Når en sag er indledt i Eurojust, kan der arrangeres et efterfølgende møde for at støtte udvekslingen af oplysninger 
blandt de involverede lande, drøfte relevante retlige spørgsmål og rådgive de respektive nationale myndigheder om 
de næste skridt (se Tidslinje for en Eurojustsag for at se, hvordan sager kan udvikle sig). 

Indbringelse af en sag for Eurojust
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Eurojust bistår i en lang række efterforskninger. Hver 
sag er forskellig og kræver en individuel tilgang. Ofte 
skal anklagere handle straks for at lokalisere og pågribe 
mistænkte. I sådanne tilfælde kan nationale myndighe-
der benytte sig af Eurojusts unikke koordineringsvagt-
tjenester, f.eks. ved at lette hurtig gennemførelse af en 
europæisk arrestordre, en indefrysningskendelse eller 
indsamling af bevismateriale ved hjælp af en europæisk 
efterforskningskendelse. Andre gange opbygges en sag 
langsomt og metodisk, over måneder eller endog år, med 
omhyggelig planlægning, koordinering og diskussion, 
hvor Eurojust spiller en koordinerende rolle. Fire cen-
trale former for støtte, som Eurojust tilbyder, er fælles 
efterforskningshold, EU's retlige samarbejdsværktø-
jer, koordineringsmøder og koordineringscentre.

Fælles efterforskningshold

Fælles efterforskningshold er det mest avan-
cerede redskab i det internationale straffe-
retlige samarbejde. De består af dommere, 
anklagere og retshåndhævende personale, 

der arbejder sammen om tværnationale strafferetlige ef-
terforskninger baseret på en juridisk aftale mellem to eller 
flere lande i en nærmere fastsat periode.  Eurojust har si-
den 2009 ydet støtte til lande til at oprette og drive fælles 
efterforskningshold. Agenturet er vært ved møder med 
medlemmer af fælles efterforskningshold, hvor der ofte 
tilbydes oversættelses- og tolketjenester. Lige så vigtigt 
er det, at Eurojust kan yde finansiel og logistisk støtte til 
fælles efterforskningshold for at lette byrden på nationale 
budgetter i forbindelse med tværnationale sager.

Centrale efterforskningsværktøjer

Hvad er en europæisk arrestordre?

Den europæiske arrestordre, der finder anvendelse i 
alle EU's medlemsstater, bruges til at anholde og udle-
vere mistænkte eller dømte personer til den udsteden-
de stat med henblik på retsforfølgning eller strafafso-
ning. Eurojust spiller en central rolle i forbedringen af 
anvendelsen af den europæiske arrestordre, herunder 
ved at overvinde juridiske og praktiske hindringer. 
Eurojust kan lette videregivelsen og den rettidige 
fuldbyrdelse af europæiske arrestordrer, koordinere og 
rådgive om konkurrerende europæiske arrestordrer, 
bistå ved spørgsmål vedrørende overgivelse, præcisere 
forskellene i national lovgivning i relation til europæ-
iske arrestordrer og hjælpe nationale myndigheder 
med at løse mange andre problemer. 

Hvad er en europæisk efterforskningskendelse?

Med den europæiske efterforskningskendelse oprettes 
der en klar proces for samarbejde mellem retsmyndig-
heder i forskellige medlemsstater om indsamling og 
opbevaring af bevismateriale, f.eks. gennemførelse af 
eftersøgninger, høringer og indhentning af bankmæssige 
og finansielle oplysninger, aflytning af kommunikati-
on og midlertidig overførsel af varetægtsfængslede. 
Eurojust kan bistå ved spørgsmål, der vedrører de fire 
vigtigste faser i en europæisk efterforskningskendelses 
livscyklus (udstedelsesfasen, overdragelsesfasen, aner-
kendelsesfasen og fuldbyrdelsesfasen). Agenturet kan 
ligeledes rådgive om spørgsmål vedrørende EIO-direkti-
vets anvendelsesområde og anvendelsen heraf i forhold 
til andre gældende retsinstrumenter, de kompetente 
myndigheder, indholdet, formen og det sprog, der skal 
anvendes i de specifikke efterforskningsforanstaltninger.

Eurojust støtter de europæiske efterforsk-
ningshold ved at:

 ` vurdere, om en sag er egnet til, at der oprettes et 
fælles efterforskningshold 

 ` bistå ved udarbejdelsen af aftalen om fælles 
efterforskningshold

 ` yde juridisk og praktisk støtte i hele det fælles 
efterforskningsholds levetid, herunder støtte til 
fælles operationer (koordineringscentre)

 ` koordinere undersøgende og straffeprocesretlige 
strategier

 ` yde finansiel og logistisk støtte i forbindelse med 
rejser, tolkning, videregivelse af bevismateriale og 
udlån af udstyr.

Støtte til brug af EU's værktøjer for 
retligt samarbejde

Den europæiske arrestordre og den euro-
pæiske efterforskningskendelse er instru-
menter, der i stort omfang fremmer samar-
bejdet om grænseoverskridende sager. For 

at udnytte disse værktøjers potentiale fuldt ud skal de 
nationale myndigheder imidlertid kunne kontakte hin-
anden hurtigt og kommunikere klart på tværs af sprog 
og forskellige jurisdiktioner. Eurojust gør det muligt for 
de involverede lande at udnytte disse værktøjer bedst 
muligt ved at optræde i en koordineringsrolle. 
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          Grænseoverskridende kriminalitet er desværre tiltagende, og Eurojust modtager derfor flere og flere 
anmodninger om assistance i store og komplekse sager. Denne situation indebærer en stigning i antallet 
af internationale aktioner udført af retsvæsenet, som vi skal koordinere i realtid. Med oprettelsen af et 
koordineringscenter i Eurojust kan vi hjælpe straks og sikre, at der samtidig træffes foranstaltninger, som 
kan komme retsvæsenet og politiet i alle de deltagende lande til gavn, hvor omvendt medlemsstaters og 

tredjelandes individuelle aktioner ville give mindre imponerende resultater.

– Eurojusts formand Ladislav Hamran –

Koordineringscentre

Eurojust tilbyder et unikt værktøj – koor-
dineringscenter – der skal støtte store ope-
rationer rettet mod grænseoverskridende 
kriminalitet. En væsentlig succesfaktor i 

disse aktioner er evnen til at gennemføre foranstalt-
ninger samtidigt, som f.eks. arrestationer, eftersøg-
ninger, beslaglæggelse af bevismateriale, afhøringer af 
(potentielle) mistænkte og vidner, samt indefrysning af 
aktiver. Disse aktionsdage finder ofte sted i flere med-
lemsstater, således at kriminelle forhindres i at advare 
deres netværk. 

Under en aktionsdag har deltagerne i koordinerings-
centret adgang til dedikerede sikre kommunikations-
linjer. Baseret på oplysninger modtaget fra involvere-
de myndigheder kommunikerer koordineringscentret 
løbende om udviklingen af de operationer, der finder 
sted i marken. 

Disse oplysninger sætter de involverede myndigheder 
i stand til at tilpasse deres strategier på stedet for at 
reagere på situationer under udvikling. F.eks. kunne en 
yderligere europæisk efterforskningskendelse være på-
krævet for at søge en adresse, der kun er blevet afsløret 
under aktionen. Deltagerne skal være forberedt på det 
uforudsete og skal kunne reagere hurtigt.

I september 2019 afholdt Eurojust sit koordineringscen-
ter nummer 100. Denne milepæl og de resultater, som 
koordineringscentrene har skabt gennem årene, demon-
strerer dette værktøjs nytteværdi og dets stigende rolle i 
det retlige samarbejde. 

Ved at arbejde som et team med de nationale myndighe-
der bidrager Eurojusts nationale kontorer og engagere-
de medarbejdere af analytikere og rådgivere til at skabe 
de rette betingelser for at koordinere komplekse græn-
seoverskridende operationer under hurtig udvikling.

Koordineringsmøder

Koordineringsmøder er et hyppigt anvendt 
operationelt værktøj i Eurojust, der samler 
retsmyndigheder og retshåndhævelsesor-
ganer fra medlemsstater og i visse tilfælde 

tredjelande. Deltagerne udveksler oplysninger og lø-
ser juridiske problemer, f.eks. kompetencekonflikter 
og overdragelse af sager. De kan også aftale efterforsk-
ningens videre forløb, planlægge aktionsdage og drøfte 
mulighederne for et fælles efterforskningshold.

Eurojust spiller en koordinerende rolle ved disse mø-
der. Agenturet har et dedikeret hold af koordinerende 
domstolspersonale, som kan yde juridisk rådgivning, 
analyser og operationel bistand efter anmodning fra 
de nationale kontorer. 

Eurojust stiller ligeledes faciliteter til rådighed, og 
finansierer opholds- og rejseudgifter for besøgende 
deltagere. Simultantolketjenester er tilgængelige under 
hele koordineringsmødet, også selv om det gennemføres 
via videokonference. 

© Eurojust
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Det første koordineringscenter i Eurojust blev af-
holdt i februar 2011 og omhandlede indsmugling af 
 
migranter af et kriminelt netværk, der var aktivt i seks 
lande. Eurojust blev bedt om at gøre det nemmere at 
fremsende anmodninger om gensidig retshjælp til de 
involverede medlemsstater, og at koordinere efterforsk-
ninger og retsforfølgelser, samt sideløbende aktioner 
mod den organiserede kriminelle gruppe i de øvrige fem 
lande. Efter at Eurojust havde bistået med de omfattende 
forberedelser, herunder tilrettelæggelsen af et koordine-
ringsmøde for at vedtage en strategi for samtidige akti-

Koordineringscentre i aktion
oner i syv byer, blev der oprettet et koordineringscenter. 
35 mistænkte kriminelle formidlere blev arresteret, og 38 
immigranter blev pågrebet.

I september 2019 fandt koordineringscenter nummer 
100 sted i Eurojust og var kulminationen på en kompleks 
teknisk efterforskning af en organiseret kriminel gruppe, 
der var involveret i massiv svindel med betalings-TV og 
omfattende overtrædelser af audiovisuel ophavsret. Akti-
onsdagen omfattede seks lande. Der blev identificeret 22 
mistænkte, og mere end 200 servere blev lukket ned. Det 
vellykkede resultat af koordineringscentret blev efterfulgt 
af en pressekonference i Eurojust. 

 Fotos © Eurojust; Rådet for EU
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EncroChat (2020) Gennem et fælles efterforskningshold lykkedes det franske og nederlandske retshåndhævelses- og 
retsmyndigheder, Europol og Eurojust at optrævle EncroChat, et krypteret telefonnetværk, der anvendes bredt af kriminelle 
netværk. Den flere måneder lange efterforskning gjorde det muligt at opspore, dele og analysere millioner af meddelelser, der 
blev udvekslet mellem kriminelle, der havde planer om grove forbrydelser. Oplysningerne bruges allerede i adskillige igang-
værende kriminalefterforskninger og vil blive analyseret yderligere, idet de tjener som kilde til indsigt i enestående mæng-
der af nye bevismidler, der kan tages i brug for at bekæmpe organiserede kriminelle netværk effektivt. Eurojust fremmede 
intensivt det retlige samarbejde gennem oprettelsen af det fælles efterforskningshold og den udstrakte brug af europæiske 
retlige samarbejdsinstrumenter, såsom de europæiske efterforskningskendelser, som der er udstedt flere hundreder af i flere 
lande. Igennem hele efterforskningen tilrettelagde medlemmerne af det fælles efterforskningshold fem koordineringsmøder 
med det formål at samle alle involverede parter i et sikkert miljø, identificere parallelle eller forbundne efterforskninger, træffe 
beslutning om den mest passende ramme for samarbejde og løse potentielle kompetencekonflikter.

Udvalgte sager

Operation Pollino (2018) Operation Pollino var den 
største koordinerede indsats mod "Ndrangheta "-mafiaen til 
dato i Europa. Efterforskningen varede i fire år. Al viden blev 
samlet af de nationale myndigheder for at skabe en fælles 
strategi for håndtering af de komplekse kriminelle aktiviteter. 
Synkroniserede aktioner med deltagelse af hundredvis af 
politibetjente overvåget i realtid fra et koordineringscenter 
i Eurojust resulterede i fundet af næsten 4 000 kg kokain og 
store mængder af andre stoffer, beslaglæggelse af 2 mio. EUR 
og 84 arrestationer.

Hurtig arrestation af et højtstående IS-mål 
(2019) Eurojusts koordinering af de ungarske 
og belgiske myndigheders hurtige indsats førte 
til arrestation af en tilbagevendt udenlandsk 
terrorkriger mistænkt for at være aktivt involveret 
i mordet på 20 mennesker i Syrien. Udvekslingen 
af afgørende dokumenter og oversættelsen og 
delingen af oplysninger inden for 24 timer mellem 
Ungarn og Belgien via Eurojust førte til, at han 
kunne tilbageholdes på grund af mistanke om, at 
han ville begå terrorhandlinger. 

Koordinerede arrestationer af mistænkte medlemmer af et netværk for indsmugling af migranter 
(2020)  Som et resultat af en grænseoverskridende efterforskning foretaget af Eurojust og Europol arresterede 
belgiske og franske myndigheder 26 personer mistænkt for at være medlemmer af en omfattende gruppe menne-
skesmuglere, som primært transporterede asiatiske flygtninge. Som et resultat af fundet af 39 døde vietnamesere i 
en kølevogn i Essex i Det Forenede Kongerige i oktober 2019 blev der oprettet et fælles efterforskningshold mellem 
Belgien, Irland, Frankrig, Det Forenede Kongerige, Eurojust og Europol. Rets- og politimyndigheder har siden da ar-
bejdet tæt sammen i det fælles efterforskningshold om at kortlægge den organiserede kriminelle gruppes påståede 
aktivitet og om at fastlægge muligheden for finde forbindelser til igangværende regionale og lokale efterforskninger 
af menneskesmugling. Eurojust støttede det fælles efterforskningshold og afholdt seks sagsspecifikke koordinerings-
møder og tilrettelagde et koordineringscenter på aktionsdagen med koordinering af aktionerne i realtid.
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Adgang til straffemyndigheder i hele verden
Kriminelle krydser både EU's indre og ydre grænser. 
Samtidig stiger efterspørgslen efter operationel støtte til 
bekæmpelsen af grove grænseoverskridende forbrydel-
ser støt, med en arbejdsmængde fra ikke-EU-lande, der 
stiger med mere end 20 % hvert år. Tæt samarbejde med 
tredjelande er derfor afgørende for at løse de udfordrin-
ger ved mere komplekse former for kriminalitet, der 
bliver stadig mere udbredte som følge af globalisering 
og digitalisering, navnlig inden for ulovlig migration, 
menneskehandel og bekæmpelse af terrorisme. 

Som formidler af grænseoverskridende retligt samar-
bejde spiller Eurojust en central rolle i promoveringen 
af effektive og varige arbejdsrelationer mellem natio-
nale myndigheder i medlemsstaterne og i tredjelande. 
Agenturets samarbejdsaftaler og -netværk af mere end 
50 kontaktpunkter giver adgang til straffemyndigheder 
i hele verden. 

Samarbejdsaftaler er den mest avancerede form for sam-
arbejde med tredjelande. De gør det muligt systematisk at 
udveksle operationelle oplysninger, herunder personop-
lysninger, som er afgørende for, at nationale myndigheder 

med succes kan retsforfølge kriminelle, når der er tale om 
ikke-EU-lande. Eurojust har undertegnet 12 samarbejds-
aftaler med tredjelande, hvoraf de otte har udsendt en 
forbindelsesanklager til Eurojust. Forbindelsesanklagere 
arbejder side om side med deres kolleger fra medlemssta-
ter, med fuld adgang til agenturets operationelle værktø-
jer. Eurojust-forordningen, der trådte i kraft i december 
2019, transformerede Eurojusts politik for eksterne 
relationer. Agenturet arbejder nu tæt sammen med Euro-
pa-Kommissionen om at udforme fireårige strategier, der 
skal forbedre dets internationale rækkevidde.

Agenturet er i tæt kontakt med nøgleaktører i EU's 
institutionelle struktur, herunder Kommissionen, re-
levante arbejdsgrupper i Rådet, Europa-Parlamentets 
LIBE-udvalg og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. 
Eurojust samarbejder ligeledes med andre EU-agentu-
rer, der støtter de forskellige stadier i strafferetskæden, 
såsom Europol, Det Europæiske Kontor for Bekæmpel-
se af Svig (OLAF), den europæiske anklagemyndighed 
(EPPO), Det Europæiske Netværk for Uddannelse af 
Dommere og Anklagere (EJTN) og Frontex. 

Kontaktpunkter

 Eurojusts netværk af juridiske 
kontaktpunkter omfatter mere 

end 50 tredjelande

Forbindelsesanklagere,
der er udstationeret hos Eurojust
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