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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1530/2012 от Труди Карол (с ирландско гражданство) относно 
създаване на централна европейска база данни за изчезнали и 
неидентифицирани лица

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията отправя искане към Европейския съюз да създаде централна 
база данни за регистриране на данни за изчезнали и неидентифицирани лица. Тя 
насочва вниманието на комисията по петиции към аналогична база данни в 
Съединените американски щати, която според нея може да бъде използвана като модел: 
www.namus.gov.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Комисията се позовава на своите отговори на въпросите на Европейския парламент E-
005439/2011, E-007395/2011 и E-008273/2011 и по-специално на неотдавнашния отговор 
на парламентарния въпрос E-005233/2013. 

Във въпрос E-005233/2013 Европейският парламент пита дали Комисията планира да 
създаде европейска база данни за изчезнали и неидентифицирани лица, с цел да се 
спомогне за намирането на изчезналите лица.

Комисията тогава информира Европейския парламент за промените, свързани с 
неотдавна въведената Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II 
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— база данни за правоприлагащите органи, до която всички страни от Шенгенското 
пространство имат достъп). В нея са включени сигнали за изчезнали лица, както се 
определя в глава VI от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 година 
относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна 
система от второ поколение (ШИС II). Системата включва данни за изчезнали лица, 
които е нужно да бъдат поставени под полицейска закрила и/или чието 
местонахождение е нужно да се установи. В случай на изчезнало лице, включително 
дете, органът ще съобщи, когато това лице бъде открито, както и какви действия са 
предприети в съответствие с искането от страна на органите, въвели сигнала. 

Комисията също обясни, че Нидерландия е предприела инициатива (AMBER Alert 
Europe Initiative), която представлява пилотен проект и чиято цел е да се създаде 
трансгранична система за сигнали за отвлечени деца, която да обхваща целия ЕС. Този 
проект се финансира отчасти от национална програма за субсидии, която на свой ред се 
подпомага от програмата за изследвания в областта на сигурността, включена в 
Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания.

В допълнение към тази информация Комисията уведомява вносителката на петицията и 
Европейския парламент, че инициативата е замислена по такъв начин, че гражданите 
участват в търсенето на изчезналите лица чрез всякакви видове комуникация. Според 
сведенията, предоставени от инициативата, вече над 1,9 милиона членове са се 
регистрирали, за да получават сигнали. Освен това нерегистрираните лица също ще 
бъдат информирани за изчезнали лица чрез активна комуникация, например чрез 
кратко включване в телевизионни предавания.

В допълнение към горепосочените отговори Комисията би искала също така да 
привлече вниманието на вносителката на петицията и Европейския парламент към така 
наречените „жълти съобщения“, които се публикуват от Интерпол. Интерпол е 
организация за международно полицейско сътрудничество, която обхваща 
полицейските органи в 190 страни и има система за съобщения във връзка с различни 
явления, включително изчезнали лица. Не само тези съобщения се изпращат на 
полицейските организации, но до тях има достъп и широката общественост чрез 
интернет сайта на Интерпол: http://www.interpol.int/Missing-Persons. Въпреки че този 
инструмент предполага по-ниска степен на активно участие, неговото предимство е, че 
има световен обхват и включва информация, получена от цял свят.

Заключение

Като се имат предвид инструментите, посочени в тези забележки, както и в предишните 
отговори на въпроси на Европейския парламент, Комисията не възнамерява да 
представя предложения за създаването на допълнителни бази данни за 
изчезнали/неидентифицирани лица.


