MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION
30. marts 2005
Integrationsministeriet modtog i november 2004 statsrevisorernes beretning om grænsekontrollen
fra 2004.
Jeg har i den forbindelse følgende bemærkninger til beretningen:
Rigspolitiet har ved brev af 30. juni 2004 til ministeriet forslået en udvidelse af
anvendelsesområdet for udlændingebekendtgørelsens § 10, stk. 4, således at politiet gives
adgang til flyselskabernes bookingsystem "Amadæus". En sådan adgang skal sikre, at politiet kan
få oplysninger om flypassagerers navne, købsdatoen for en flypassagers billet, udstedelsessted
for billetten, den pågældende flypassagers rejserute samt billetkøbets betalingsform. Formålet
med den forslåede adgang til flyselskabernes bookingsystem er ifølge Rigspolitiet særligt at kunne
imødegå menneskesmugling og narkotikasmugling samt at kunne bekæmpe terror.
Udlændingebekendtgørelsens § 10, stk. 4, er fastsat i medfør af udlændingelovens § 38, stk. 4,
hvoraf det fremgår, at integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om ind- og
udrejsekontrol, herunder om de pligter, der påhviler skibsførere og luftfartøjschefer.
Udlændingelovens § 38, stk. 4, hjemler ikke adgang til at fastsætte regler om politiets adgang til
flyselskabers bookingsystemer. Skal politiet have adgang til flyselskabers bookingsystemer,
kræver det således en ændring af udlændingelovens § 38, stk. 4.
Er formålet med Rigspolitiets forslag om adgang til flyselskabernes bookingsystemer at varetage
et eller flere af de hensyn, som er anført i Schengenkonventionens artikel 6 (herunder kontrol af,
om betingelserne for indrejse m.v. er opfyldt), og som efter kontorets opfattelse udgør en ramme
for, hvilke hensyn der i forbindelse med indrejsekontrol bør varetages udlændingeretligt, vil
ministeriet overveje at tage initiativ til at foretage de anbefalede ændringer i udlændingeloven.
Er der tale om, at forslaget navnlig har et efterforskningsmæssigt sigte som led i bekæmpelse af
menneskesmugling, narkotikakriminalitet og terror, vil det efter ministeriets opfattelse være mest
rigtigt, at den anbefalede hjemmel tilvejebringes inden for strafferetsplejen.
Integrationsministeriet vil i den anledning tage kontakt til Rigspolitiet med henblik på Rigspolitiets
nærmere præcisering af formålet med den ønskede adgang til flyselskabernes bookingsystem.
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