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Spørgsmål nr. 5 (KOM (2012) 0254) fra Folketingets Europaudvalg: 

 

”Daværende justitsminister Karen Hækkerup bekendtgjorde på 

Europaudvalgets møde den 3. oktober 2014, at hun i forbindel-

se med rådsmødet vedr. retlige og indre anliggender den 9.-10. 

oktober 2014 ville tage initiativ til et bilateralt møde med sin 

italienske kollega om flygtningeproblematikken i Middelhavs-

området, herunder at Italien ikke efterlever sine forpligtelser 

ifølge Dublinforordningen og EURODAC-forordningen til at 

registrere fingeraftryk på indrejsende asylansøgere/migranter. 

Ministeren bedes på den baggrund redegøre for, hvilke tilken-

degivelser daværende justitsminister Karen Hækkerup fik fra 

sin italienske kollega om problemstillingen på det bilaterale 

møde.” 

 

Svar: 

 

Som oplyst i Justitsministeriets bevarelse af 27. oktober 2014 af spørgsmål 

nr. 3 (KOM (2012) 0254) fra Folketingets Europaudvalg tog den daværen-

de justitsminister problemstillingen om Italiens manglende efterlevelse af 

forpligtelsen til at optage fingeraftryk på alle tredjelandsstatsborgere, som 

indrejser ulovligt i EU, op med den italienske indenrigsminister i forbin-

delse med rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 9.-10. oktober 

2014.  

  

Den daværende justitsminister indskærpede nødvendigheden af, at Italien 

får genetableret et effektivt system for registrering og optagelse af finger-

aftryk, og forsikrede samtidig den italienske minister om, at Danmark i 

samarbejde med EU’s asylstøttekontor, EASO, står klar til at hjælpe, så-

fremt de italienske myndigheder anmoder herom.  

 

Problemstillingen blev efterfølgende drøftet under frokosten på rådsmødet. 

Frokostdrøftelsen førte til vedtagelse af rådskonklusioner, der bl.a. ekspli-

cit henviser til forpligtelsen til straks at optage fingeraftryk af personer, 

som ulovligt krydser EU’s ydre grænse. Der var enighed blandt alle EU-

medlemslandene, herunder Italien, om rådskonklusionernes indhold. 

  

Ifølge nye oplysninger optager de italienske myndigheder nu fingeraftryk 

af asylansøgere, der kommer med båd over Middelhavet.  

 

 

 

 

 


