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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1530/2012 dėl dingusių ir neatpažintų asmenų Europos centrinės 
duomenų bazės sukūrimo, kurią pateikė Airijos pilietė Trudy Carroll

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo Europos Sąjungos sukurti centrinę duomenų bazę, kurioje būtų 
registruojami dingę ir neatpažinti asmenys. Ji kaip pavyzdį komitetui nurodo atitinkamą 
Jungtinių Valstijų duomenų bazę www.namus.gov.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Komisija remiasi savo atsakymais į Europos Parlamento narių klausimus 
Nr. E-005439/2011, E-007395/2011, E-008273/2011, pirmiausia neseniai pateiktu atsakymu į 
EP narių klausimą Nr. E-005233/2013. 
Pateikdamas klausimą Nr. E-005233/2013 Europos Parlamentas norėjo sužinoti, ar Komisija 
planuoja kurti Europos duomenų bazę, kurioje būtų registruojami dingę ir neatpažinti 
asmenys ir kuri padėtų rasti dingusius asmenis.

Komisija pranešė Europos Parlamentui apie neseniai pradėtos taikyti antrosios kartos Šengeno 
informacinės sistemos (SIS II – teisėsaugos institucijoms skirta duomenų bazė, prie kurios 
gali prisijungti visos Šengeno valstybės) patobulinimus. Sistemoje perspėjama apie dingusius 
asmenis, kaip nustatyta 2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimo 2007/533/TVR dėl 
antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo VI 
skyriuje. Į sistemą įtraukiami duomenys apie dingusius asmenis, kuriuos reikia perduoti 
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policijos globai ir (arba) kurių buvimo vietą reikia nustatyti. Dingusio asmens, įskaitant vaiką, 
atveju tarnyba praneša, kai šis asmuo surandamas, ir nurodo, kokių įspėjimo institucijų 
nurodytų veiksmų buvo imtasi. 

Komisija taip pat paaiškino, kad Nyderlandai pradėjo įgyvendinti vadinamąją „AMBER Alert 
Europe“ iniciatyvą – bandomąjį projektą, kuriuo siekiama sukurti tarptautinio masto ES 
įspėjimo apie pagrobtus vaikus sistemą. Šis projektas iš dalies finansuojamas pagal 
nacionalinę subsidijų programą, kuri finansuojama pagal Europos bendrijos mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos saugumo 
mokslinių tyrimų programą.

Papildydama šią informaciją, Komisija praneša peticijos pateikėjai ir Europos Parlamentui, 
jog ši iniciatyva įgyvendinama taip, kad į dingusių asmenų paiešką būtų įtraukiami ir 
gyventojai, kurie gali naudotis visomis komunikacijos rūšimis. Pagal šią iniciatyvą jau 
užsiregistravo daugiau kaip 1,9 mln. narių, kurie turi gauti įspėjimus. Be to, neužsiregistravę 
asmenys taip pat bus informuojami apie dingusius asmenis taikant aktyvios komunikacijos 
priemones, pvz., skelbiant trumpus pranešimus per televizijos programas.

Be minėtų atsakymų, Komisija taip pat norėtų atkreipti peticijos pateikėjos ir Europos 
Parlamento dėmesį į Interpolo skelbiamus vadinamuosius geltonuosius pranešimus. Interpolas 
yra tarptautinė policijos bendradarbiavimo organizacija, kuriai priklauso policijos institucijos 
iš 190 šalių, organizacija taiko pranešimų apie įvairius reiškinius, įskaitant pranešimus apie 
dingusius asmenis, sistemą. Šiuos pranešimus gauna ne tik policijos organizacijos, su jais taip 
pat gali susipažinti ir plačioji visuomenė Interpolo interneto svetainėje adresu 
http://www.interpol.int/Missing-Persons. Nors tai ir ne tokios aktyvios komunikacijos 
priemonė, ji pranaši tuo, kad yra veiksminga visame pasaulyje, šia priemone galima pateikti iš 
viso pasaulio gaunamą informaciją.

Išvada

Atsižvelgdama į šiose pastabose ir anksčiau pateiktuose atsakymuose į Europos Parlamento 
narių klausimus nurodytas priemones, Komisija neketina teikti pasiūlymų kurti kitas duomenų 
bazes, kuriose būtų registruojami dingę ir (arba) neatpažinti asmenys.“


