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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1530/2012, imressqa minn Trudy Carroll, ta’ ċittadinanza 
Irlandiża, dwar il-ħolqien ta’ database ċentrali Ewropea għall-persuni nieqsa 
u mhux identifikati

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob lill-Unjoni Ewropea sabiex twaqqaf database ċentrali għar-
reġistrazzjoni tal-persuni nieqsa u mhux identifikati. Hija tirreferi l-Kumitat għad-database 
ekwivalenti fl-Istati Uniti, li hija temmen li jista’ jintuża bħala mudell: www.namus.gov.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġibiet tagħha għall-mistoqsijiet tal-Parlament Ewropew E-
005439/2011, E-007395/2011, E-008273/2011 u b’mod partikolari t-tweġiba riċenti tagħha 
għall-mistoqsija parlamentari E-005233/2013. 
Fil-mistoqsija E-005233/2013 il-Parlament Ewropew saqsa jekk il-Kummissjoni għandhiex il-
pjan li toħloq database Ewropea għall-persuni nieqsa u mhux identifikati biex tgħin issib lill-
individwi nieqsa.

Il-Kummissjoni informat lill-Parlament Ewropew dwar l-iżvilupp fir-rigward tat-tnedija 
riċenti tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II – database 
għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi li l-pajjiżi kollha Schengen jistgħu jaċċessaw). L-allerti 
fuq persuni nieqsa huma inklużi, kif stipulat fil-Kapitolu VI tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2007/533/ĠAI tat-12 ta’ Ġunju 2007 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-
SIS II. Is-sistema tinkludi dejta dwar persuni nieqsa li jeħtieġu li jitqiegħdu taħt il-protezzjoni 



PE519.660v01-00 2/2 CM\1004090MT.doc

MT

tal-pulizija u/jew li l-inħawi fejn jinsabu jeħtieġ li jkunu aċċertati. Fil-każ ta’ persuna nieqsa, 
inklużi tfal, l-awtorità tirrapporta meta dik il-persuna tkun instabet u l-azzjoni tkun ittieħdet 
kif mitlub mill-awtoritajiet li joħolqu l-allert.  

Il-Kummissjoni spjegat ukoll li l-Pajjiżi l-Baxxi niedu l-hekk imsejħa Inizjattiva AMBER 
Alert Europe li hija proġett pilota bil-għan li tistabbilixxi sistema transkonfinali ta’ allert 
madwar l-UE għat-tfal maħtufa. Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-programm 
nazzjonali ta’ sussidju li huwa appoġġat mill-Programm ta’ Riċerka dwar is-Sigurtà tas-
7 Programm Qafas tal-UE għar-Riċerka.

Biex tikkumplimenta din l-informazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tinforma lill-petizzjonanta u 
lill-Parlament Ewropew li l-inizjattiva hija stabbilita b’tali mod li ċ-ċittadini jkunu involuti fit-
tfittxija għall-persuni nieqsa bl-użu tat-tipi kollha ta’ komunikazzjoni. Skont l-inizjattiva, diġà 
rreġistraw aktar minn 1.9 miljun membru biex jirċievu allerti. Barra minn hekk il-persuni 
mhux reġistrati se jiġu infurmati wkoll jekk xi ħadd ikun nieqes permezz ta’ komunikazzjoni 
proattiva pereżempju b’interventi ta’ malajr li jsiru waqt programmi tat-televiżjoni.

Minbarra t-tweġibiet imsemmija hawn fuq, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni tal-
petizzjonanta u l-Parlament Ewropew għall-hekk imsejħa avviżi sofor li joħorġu mill-
INTERPOL. L-INTERPOL hija organizzazzjoni internazzjonali ta’ kooperazzjoni bejn il-
pulizija li tinkludi awtoritajiet tal-pulizija minn 190 pajjiż u għandha sistema għal avviżi dwar 
diversi fenomeni inkluż il-każ ta’ persuni nieqsa. Mhux l-organizzazzjonijiet tal-pulizija biss 
jirċievu dawn l-avviżi iżda huma aċċessibbli wkoll għall-pubbliku inġenerali permezz tal-
website tal-INTERPOL: http://www.interpol.int/Missing-Persons. Għalkemm dan huwa 
strument anqas proattiv għandu l-vantaġġ li għandu firxa globali u jinkludi informazzjoni 
miksuba globalment.

Konklużjoni

Meta jitqiesu l-istrument imsemmija f’dawn l-osservazzjonijiet kif ukoll fit-tweġibiet 
preċedenti tagħha għall-mistoqsijiet tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni mhix beħsiebha 
tagħmel proposti biex tistabbilixxi databases ulterjuri dwar persuni nieqsa/mhux identifikati.


