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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1530/2012, της Trudy Carroll, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
δημιουργία κεντρικής ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για αγνοούμενα και 
αγνώστου ταυτότητας πρόσωπα

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρτίσει κεντρική βάση δεδομένων για 
την καταχώριση αγνοούμενων και αγνώστου ταυτότητας προσώπων. Παραπέμπει την 
επιτροπή αναφορών στην αντίστοιχη βάση δεδομένων (namus.gov) που υπάρχει στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα μπορούσε, κατά την άποψή της, να χρησιμοποιηθεί ως 
πρότυπο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις που παρείχε στις ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Ε-005439/2011, E-007395/2011 και E-008273/2011, και ιδίως στην πρόσφατη 
απάντησή της στην κοινοβουλευτική ερώτηση E-005233/2013. 
Στην ερώτηση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμούσε να πληροφορηθεί εάν η 
Επιτροπή προτίθεται να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για αγνοούμενα και 
αγνώστου ταυτότητας πρόσωπα ώστε να συμβάλει στην αναζήτηση ατόμων που αγνοούνται.

Η Επιτροπή ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά το 
σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II – βάση δεδομένων για τις αρχές 
επιβολής του νόμου στην οποία έχουν πρόσβαση όλες οι χώρες Σένγκεν), η λειτουργία του 
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οποίου ξεκίνησε πρόσφατα. Το σύστημα περιλαμβάνει καταχωρίσεις για εξαφανισθέντα 
πρόσωπα, σύμφωνα με το κεφαλαίο VI της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
12ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος 
πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II). Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία 
σχετικά με τα εξαφανισθέντα πρόσωπα που πρέπει να τεθούν υπό αστυνομική προστασία 
ή/και για τα οποία χρήζει εξακρίβωσης ο τόπος στον οποίο βρίσκονται. Σε περίπτωση 
εξαφανισθέντος προσώπου, ενήλικου ή ανήλικου, η αρχή οφείλει να ενημερώσει για τη 
χρονική στιγμή της ανεύρεσης του εν λόγω προσώπου καθώς και για τη δράση που 
αναλήφθηκε με βάση τις απαιτήσεις των αρχών που πραγματοποίησαν την καταχώριση.  

Επίσης, η Επιτροπή επισήμανε ότι η Ολλανδία έχει αναλάβει να εφαρμόσει το 
επονομαζόμενο AMBER Alert Europe Initiative. Πρόκειται για ένα πιλοτικό έργο που 
αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού διασυνοριακού συστήματος έγκαιρης 
ειδοποίησης για τα παιδιά που έχουν απαχθεί. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από 
ένα εθνικό πρόγραμμα επιδότησης, το οποίο με τη σειρά του λαμβάνει στήριξη από το 
πρόγραμμα έρευνας στον τομέα της ασφάλειας του έβδομου προγράμματος πλαισίου της ΕΕ.

Πέραν των ανωτέρω πληροφοριών, η Επιτροπή ενημερώνει επιπλέον την αναφέρουσα και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η εν λόγω πρωτοβουλία έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε 
να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών στην αναζήτηση των αγνοούμενων προσώπων με 
τη χρήση όλων των μέσων επικοινωνίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερα 
από 1,9 άτομα έχουν ήδη εγγραφεί ώστε να λαμβάνουν τις σχετικές ειδοποιήσεις. Επιπλέον, 
οι μη εγγεγραμμένοι θα ενημερώνονται στην περίπτωση εξαφάνισης προσώπου μέσω 
προληπτικής επικοινωνίας, παραδείγματος χάρη με την προβολή σύντομων μηνυμάτων κατά 
τη διάρκεια τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Εκτός από τις προαναφερόμενες απαντήσεις, η Επιτροπή εφιστά επίσης την προσοχή της 
αναφέρουσας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις κίτρινες ειδοποιήσεις που εκδίδει η 
Ιντερπόλ. Η Ιντερπόλ αποτελεί διεθνή οργάνωση αστυνομικής συνεργασίας στην οποία 
μετέχουν 190 χώρες και η οποία διαθέτει ένα σύστημα ειδοποιήσεων για διάφορα φαινόμενα, 
όπως είναι η εξαφάνιση προσώπων. Οι εν λόγω ειδοποιήσεις δεν αποστέλλονται μόνο στις 
αστυνομικές αρχές αλλά καθίστανται διαθέσιμες και στο ευρύ κοινό μέσω του ιστότοπου της 
Ιντερπόλ: http://www.interpol.int/Missing-Persons. Μολονότι δεν λειτουργεί τόσο ως 
προληπτικό μέσο, το πλεονέκτημα του ιστότοπου αυτού είναι ότι διαθέτει παγκόσμια 
εμβέλεια και ότι περιλαμβάνει πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συμπεράσματα

Λαμβανομένων υπόψη των μέσων που αναφέρονται στις παρούσες παρατήσεις, καθώς και 
των προηγούμενων απαντήσεών της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή δεν 
προτίθεται να υποβάλει προτάσεις με σκοπό τη δημιουργία άλλων βάσεων δεδομένων για τα 
αγνοούμενα και αγνώστου ταυτότητας πρόσωπα.


