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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1530/2012, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgā Trudy Carroll, par 
centralizētas bezvēsts pazudušu un neidentificētu personu Eiropas datubāzes 
izveidi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Savienību izveidot centralizētu datubāzi bezvēsts 
pazudušu un neidentificētu personu reģistrēšanai. Viņa norāda komitejai uz līdzīgu datubāzi 
ASV, ko, viņasprāt, varētu izmantot kā paraugu: www.namus.gov.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisija atsaucas uz savām atbildēm uz Eiropas Parlamenta jautājumiem E-005439/2011, 
E-007395/2011, E-008273/2011 un it īpaši pēdējo atbildi uz Parlamenta jautājumu 
E-005233/2013. 
Jautājumā E-005233/2013 Eiropas Parlaments jautāja, vai Komisija plāno izveidot bezvēsts 
pazudušu un neidentificētu personu Eiropas datubāzi, lai palīdzētu atrast pazudušas personas.

Komisija informēja Eiropas Parlamentu par notikumu gaitu attiecībā uz nesen izveidoto otrās 
paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (SIS II – tiesībaizsardzības iestāžu datubāzi, kurai 
var piekļūt visas Šengenas valstis). Tajā tiek iekļauti brīdinājumi par pazudušām personām, kā 
noteikts Padomes 2007. gada 12. jūnija Lēmuma 2007/533/TI par otrās paaudzes Šengenas 
Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu VI nodaļā. Sistēma ietver datus 
par pazudušām personām, kurām nepieciešama policijas aizsardzība un/vai kuru atrašanās 
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vieta ir jānoskaidro. Gadījumā, ja ir pazudusi persona, tostarp bērns, iestāde ziņos, kad tiks 
konstatēta šīs personas atrašanās vieta, un tiks veikti iestāžu prasītie pasākumi, izveidojot 
brīdinājumu.  

Komisija arī paskaidroja, ka Nīderlande ir izveidojusi tā dēvēto brīdinājumu Eiropas 
iniciatīvu AMBER. Tas ir izmēģinājuma projekts, un tā mērķis ir radīt ES mēroga pārrobežu 
brīdinājumu sistēmu par nolaupītiem bērniem. Šis projekts tiek līdzfinansēts ar valsts atbalsta 
programmu, kuru savukārt atbalsta Eiropas drošības pētniecības programma, kas iekļauta ES 
Septītajā pētniecības pamatprogrammā.

Papildinot šo informāciju, Komisija informē lūgumraksta iesniedzēju un Eiropas Parlamentu, 
ka iniciatīva ir veidota tā, ka pazudušu personu meklēšanā ir iesaistīti pilsoņi, izmantojot visus 
komunikāciju veidus. Saskaņā ar šo iniciatīvu brīdinājumu saņemšanai ir reģistrēti jau vairāk 
nekā 1,9 miljoni dalībnieku. Turklāt arī nereģistrētas personas tiks informētas par pazudušām 
personām ar aktīvām informēšanas kampaņām, piemēram, izmantojot ātru iejaukšanos ar 
televīzijas pārraides pārtraukšanu.

Bez minētajām atbildēm Komisija arī vēlas pievērst lūgumraksta iesniedzējas un Eiropas 
Parlamenta uzmanību tā dēvētajiem dzeltenajiem paziņojumiem, ko izdod Interpols. Interpols 
ir starptautiska policijas sadarbības organizācija, kurā ietilpst policijas iestādes no 190 valstīm 
un kuras rīcībā ir paziņojumu sistēma par dažādiem gadījumiem, tostarp gadījumiem, kad tiek 
konstatēta pazudušu personu atrašanās vieta. Šos paziņojumus saņem ne vien policijas 
organizācijas, bet tie ir pieejami arī plašākai sabiedrībai Interpola tīmekļa vietnē: 
http://www.interpol.int/Missing-Persons. Lai gan šis instruments nav izteikti balstīts uz 
aktīviem pasākumiem, tā priekšrocība ir tāda, ka tas ir pieejams visā pasaulē un ietver 
informāciju, kas tiek iegūta visā pasaulē.

Secinājums

Ņemot vērā minētos instrumentus, kā arī Komisijas iepriekšējās atbildes uz Eiropas 
Parlamenta jautājumiem, Komisija nav plānojusi ierosināt veidot vēl citas datubāzes par 
pazudušām vai neidentificētām personām.


