
CM\1004090NL.doc PE519.660v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

28.8.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1530/2012, ingediend door Trudy Carroll (Ierse nationaliteit), 
over de oprichting van een centrale Europese gegevensbank voor vermiste en 
ongeïdentificeerde personen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt de Europese Unie een centrale gegevensbank op te zetten voor de 
registratie van vermiste en ongeïdentificeerde personen. Zij verwijst de Commissie naar de 
gelijkwaardige gegevensbank in de Verenigde Staten, waarvan zij vindt dat die als voorbeeld 
kan dienen: www.namus.gov.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De Commissie verwijst naar haar antwoorden op vragen E-005439/2011, E-007395/2011, E-
008273/2011 van het Europees Parlement en met name naar het antwoord dat ze onlangs heeft 
gegeven op parlementaire vraag E-005233/2013. 
In vraag E-005233/2013 vroeg het Europees Parlement of de Commissie voornemens is een 
Europese gegevensbank voor vermiste en ongeïdentificeerde personen op te richten om 
vermiste personen te helpen vinden.

De Commissie heeft het Europees Parlement in kennis gesteld van de ontwikkelingen inzake 
het recent gelanceerde Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II – een 
gegevensbank voor rechtshandhavingsinstanties die voor alle Schengenlanden toegankelijk 
is). Het systeem bevat signaleringen van vermiste personen, zoals bepaald in hoofdstuk VI 
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van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking 
en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), en 
gegevens over vermiste personen die onder politiebescherming moeten worden geplaatst en/of 
van wie de verblijfplaats moet worden nagegaan. In het geval van een vermiste persoon, met 
inbegrip van een kind, zal de instantie rapporteren wanneer die persoon gelokaliseerd is en de 
maatregelen genomen zijn overeenkomstig het verzoek van de instanties die de signalering 
hebben ingevoerd. 

De Commissie heeft eveneens uitgelegd dat Nederland van start gegaan is met het 
zogenaamde AMBER Alert Europe-initiatief, een proefproject met als doel een EU-wijd 
grensoverschrijdend signaleringsmechanisme voor ontvoerde kinderen op te zetten. Dit 
project wordt gedeeltelijk gefinancierd door een nationaal subsidiëringsprogramma dat op zijn 
beurt ondersteund wordt door het programma voor veiligheidsonderzoek van het 7e EU-
kaderprogramma voor onderzoek.

Als aanvulling op deze informatie kan de Commissie indienster en het Europees Parlement 
meedelen dat het initiatief zo is opgezet dat de burgers met behulp van alle soorten 
communicatiemiddelen betrokken worden bij de opsporing van vermiste personen. Volgens 
het initiatief hebben reeds meer dan 1,9 miljoen leden zich geregistreerd om signaleringen te 
ontvangen. Bovendien zullen ook niet-geregistreerde personen op de hoogte worden gesteld 
van de vermissing van een persoon door middel van proactieve communicatie, bijvoorbeeld 
door televisieprogramma’s te onderbreken met korte mededelingen.

Naast de bovenvermelde antwoorden zou de Commissie de aandacht van indienster en het 
Europees Parlement ook willen vestigen op de zogenaamde “yellow notices” (gele berichten) 
van INTERPOL. INTERPOL is een internationale organisatie voor politiesamenwerking 
waarin politieautoriteiten uit 190 landen verenigd zijn. De organisatie beschikt over een 
berichtensysteem voor verschillende fenomenen met inbegrip van vermiste personen. Deze 
berichten worden niet alleen naar politieorganisaties gestuurd, maar zijn ook toegankelijk 
voor het brede publiek via de website van INTERPOL: http://www.interpol.int/Missing-
Persons. Hoewel dit een minder proactief middel is, heeft het als voordeel dat het een 
wereldwijd bereik heeft en informatie van over de hele wereld bevat.

Conclusie

Gelet op de middelen waarnaar wordt verwezen in deze opmerkingen evenals in haar vorige 
antwoorden op de vragen van het Europees Parlement, is de Commissie niet voornemens 
voorstellen te doen om andere gegevensbanken voor vermiste/ongeïdentificeerde personen op 
te zetten.


