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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1530/2012 af Trudy Carroll, irsk statsborger, om oprettelse af 
en central europæisk database for forsvundne og uidentificerede personer

1. Sammendrag

Andrageren anmoder den Europæiske Union om at oprette en central database for registrering 
af forsvundne og uidentificerede personer. Hun henviser udvalget til den tilsvarende database 
i De Forenede Stater, som hun mener kunne anvendes som model: www.namus.gov.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionen henviser til sine svar på Europa-Parlamentets forespørgsler til skriftlig 
besvarelse E-005439/2011, E-007395/2011, E-008273/2011 og især svaret fra i år på 
forespørgsel E-005233/2013. 
I forespørgsel E-005233/2013 spurgte Europa-Parlamentet, om Kommissionen agtede at 
etablere en europæisk database for forsvundne og uidentificerede personer med det formål at 
bidrage til at finde forsvundne personer.

Kommissionen oplyste Europa-Parlamentet om udviklingen for så vidt angår den nyligt 
indførte anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II - en database for de 
retshåndhævende myndigheder, som alle Schengenlande kan benytte). Indberetninger om 
forsvundne personer er omfattet af systemet, jf. kapitel VI i Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 
12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-
informationssystemet (SIS II). Systemet indeholder oplysninger om forsvundne personer, der 
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bør tages i varetægt, og/eller hvis opholdssted skal fastslås. Når der er tale om en forsvunden 
person, herunder et barn, rapporterer myndigheden ind, når den pågældende person er blevet 
fundet, og hvad man har foretaget sig med hensyn til anmodningen fra den myndighed, som 
har foretaget indberetningen.  

Kommissionen forklarede også, at Nederlandene har iværksat det såkaldte AMBER Alert 
Europe Initiative, der er et pilotprojekt med det formål at etablere et grænseoverskridende 
varslingssystem for bortførte børn overalt i EU. Projektet finansieres delvist af et nationalt 
støtteprogram, som igen støttes af det europæiske program for sikkerhedsforskning inden for 
rammerne af EU’s 7. rammeprogram for forskning.

Supplerende kan Kommissionen oplyse andrageren og Europa-Parlamentet om, at initiativet 
er indrettet således, at borgerne inddrages i eftersøgningen efter forsvundne personer ved 
hjælp af alle former for kommunikationsmidler. Ifølge initiativet er allerede mere end 1,9 
millioner medlemmer blevet registreret med henblik på at modtage varslinger. Derudover vil 
ikkeregistrerede personer også blive informeret, hvis nogen forsvinder, ved hjælp af proaktiv 
kommunikation, f.eks. hurtige indslag i tv-programmer.

Ud over de ovennævnte svar ønsker Kommissionen også at gøre andrageren og Europa-
Parlamentet opmærksom på de såkaldte gule meddelelser, der udsendes af Interpol. Interpol er 
en international organisation for politisamarbejde med deltagelse af politimyndigheder fra 190 
lande og et system af meddelelser om forskellige fænomener, herunder om forsvundne 
personer. Disse meddelelser modtages ikke kun af politiorganisationer, men er også 
tilgængelige for den bredere offentlighed via Interpols hjemmeside: 
http://www.interpol.int/Missing-Persons. Det er ganske vist ikke så proaktivt et redskab, men 
det har det den fordel, at det er verdensomspændende og indeholder oplysninger fra overalt i 
verden.

Konklusion

I betragtning af de redskaber, som er nævnt ovenfor og i Kommissionens tidligere svar på 
spørgsmål fra Europa-Parlamentet, agter Kommissionen ikke at fremsætte forslag om 
etablering af yderligere databaser om forsvundne/uidentificerede personer.


