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Frågor för skriftligt besvarande E-009801/2014 

till kommissionen 
Artikel 130 i arbetsordningen 

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Javier Couso Permuy 

(GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán 

(GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Georgios 

Katrougkalos (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Lidia Senra 

Rodríguez (GUE/NGL), Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), 

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Tania 

González Peñas (GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Pablo Echenique (GUE/NGL), 

Pablo Iglesias (GUE/NGL), Fabio De Masi (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Curzio 

Maltese (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), 

Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Laura 

Ferrara (EFDD), Elly Schlein (S&D) och Kashetu Kyenge (S&D) 

Angående: Huruvida en italiensk rundskrivelse och bilagor till denna om irreguljära migranters 
skyldighet att lämna fingeravtryck är förenliga med unionslagstiftningen och 
grundläggande rättigheter 

I enlighet med en rundskrivelse som nyligen skickats ut av det italienska inrikesministeriet, och 
bilaga II till denna, ska polisen, om irreguljära migranter som vägrar att låta sig identifieras begår ett 
brott, ta bilder och fingeravtryck, om nödvändigt med våld. 

Efter att dessa instruktioner gick ut har italienska medier visat foton och videofilmer av migranters 
blåslagna och skadade kroppar och publicerat deras uttalanden om att de har blivit slagna, hotade och 
segregerade därför att de har vägrat rätta sig efter rundskrivelsen. 

Anser kommissionen att den italienska rundskrivelsen följer normerna om nödvändighet och 
proportionalitet som fastställs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och den rätt till 
värdighet som fastställs i stadgans artikel 1? 

1. Bör de italienska myndigheterna påminnas om att  

– enligt artikel 8 i direktiv 2008/115/EG ska tvångsmedel användas ”som en sista utväg”, vara 
proportionerliga och ”inte innebära mer tvång än skäligt”, och att 

– enligt artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 2725/2000 ska tagandet av fingeravtryck ske i 
enlighet med de bestämmelser om skydd som anges i Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och i Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter? 

2. Kommer kommissionen att inleda överträdelseförfaranden och, under alla omständigheter, 
uppmana Italien att snarast ändra rundskrivelsen – eller andra systematiska kränkningar av 
migranter som understöds av den italienska staten? 


