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Tárgy: Trudy Carroll ír állampolgár által benyújtott 1530/2012. számú petíció az eltűnt és 
azonosítatlan személyeket összesítő központi európai adatbázis létrehozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója központi adatbázis felállítására kéri az Európai Uniót az eltűnt és 
azonosítatlan személyek nyilvántartásba vételéhez. A bizottság figyelmébe ajánlja az Egyesült 
Államok ilyen jellegű adatbázisát, amelyet véleménye szerint mintának lehetne használni: 
www.namus.gov.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

„A Bizottság visszautal az E-005439/2011., E-007395/2011. és E-008273/2011. számú 
európai parlamenti kérdésre adott válaszaira, és különösen az E-005233/2013. számú 
parlamenti kérdésre adott legutóbbi válaszára. 
Az E-005233/2013. számú kérdésben az Európai Parlament azt firtatta, hogy tervezi-e a 
Bizottság az eltűnt és azonosítatlan személyek európai adatbázisának létrehozását, így segítve 
az eltűnt személyek megtalálását.

A Bizottság tájékoztatta az Európai Parlamentet a Schengeni Információs Rendszer 
nemrégiben indított második generációjáról (SIS II – a bűnüldözési hatóságok számára 
létrehozott adatbázis, amelyhez minden schengeni ország hozzáfér). A SIS II létrehozásáról, 
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működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat VI. 
fejezetében foglaltaknak megfelelően a rendszer kiterjed az eltűnt személyekre vonatkozó 
figyelmeztető jelzésekre, adatokat tárol a rendőrségi védelemre szoruló és/vagy olyan 
személyekről, akik tartózkodási helyét meg kell állapítani. Eltűnt személy, többek között 
gyermek esetén a hatóság bejelenti, amikor az illetőt megtalálták, és a figyelmeztetést kiadó 
hatóságok által kért intézkedést végrehajtották.  
A Bizottság ismertette továbbá, hogy Hollandia elindította az „AMBER Alert Europe” 
kezdeményezést, amely kísérleti projekt azt a célt tűzte ki, hogy az egész EU-ra kiterjedő 
határokon átnyúló riasztási rendszert hozzon létre a jogellenesen külföldre vitt gyermekekre 
vonatkozóan. E projekt finanszírozása részben egy nemzeti támogató programból történik, 
amelyet magát pedig az EU hetedik kutatási keretprogramjának Biztonságkutatási 
Programjából támogatnak.

Az információ kiegészítése érdekében a Bizottság tájékoztathatja a petíció benyújtóját és az 
Európai Parlamentet, hogy a kezdeményezést úgy működik, hogy a polgárok részt vesznek az 
eltűnt személyek felkutatásában, alkalmazva a kommunikáció valamennyi típusát. A 
kezdeményezés szervezői szerint több mint 1,9 millióan regisztráltak, hogy megkapják a 
figyelmeztető jelzéseket. Emellett proaktív kommunikáció – például a televíziós adásokat 
megszakító gyors tájékoztatások – révén azok is tudomást szereznek valamely személy 
eltűnéséről, akik nem regisztráltak.

A fent említett válaszokon kívül a Bizottság szeretné felhívni a petíció benyújtója és az 
Európai Parlament figyelmét az INTERPOL által kiadott úgynevezett sárga felhívásokra. Az 
INTERPOL 190 ország rendőrségi hatóságait tömörítő, a nemzetközi rendőri együttműködést 
szolgáló szervezet, amelynek saját rendszere van a különböző jelenségekkel, többek között a 
személyek eltűnésével kapcsolatos felhívások tekintetében. E felhívásokat nemcsak a rendőri 
szervezetek kapják meg, hanem az INTERPOL honlapján keresztül a széles nyilvánosság is 
értesülhet róluk: http://www.interpol.int/Missing-Persons. Noha ez az eszköz kevésbé 
proaktív, megvan az az előnye, hogy az egész világra kiterjed, és az egész világból szerzett 
információkat tartalmaz.

Következtetés

A fent leírtakban és az Európai Parlament által feltett kérdésekre adott korábbi válaszaiban 
említett eszközökre való tekintettel a Bizottság nem tervezi az eltűnt/azonosítatlan 
személyekre vonatkozó további adatbázisokra irányuló javaslat benyújtását.”


