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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

28.8.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1530/2012, którą złożyła Trudy Carroll (Irlandia), w sprawie stworzenia 
centralnej bazy europejskiej osób zaginionych i niezidentyfikowanych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się do Unii Europejskiej o stworzenie bazy danych w celu 
rejestracji osób zaginionych i niezidentyfikowanych. Odsyła ona komisję do podobnej bazy 
danych w Stanach Zjednoczonych, która, według niej, mogłaby posłużyć jako wzorzec: 
www.namus.gov.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Komisja pragnie odwołać się do swojej odpowiedzi udzielonej na zapytania Parlamentu 
Europejskiego: E-005439/2011, E-007395/2011, E-008273/2011 oraz w szczególności do 
niedawnej odpowiedzi na zapytanie parlamentarne E-005233/2013.
W zapytaniu E-005233/2013 Parlament Europejski zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, czy Komisja planuje stworzyć europejską bazę osób zaginionych i 
niezidentyfikowanych w celu pomocy w odnajdywaniu zaginionych.

Komisja poinformowała Parlament Europejski o rozwoju wydarzeń dotyczących niedawno 
powołanego systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II – bazy danych dla 
organów ścigania, do których mają dostęp wszystkie państwa Schengen). Wpisy o osobach 
zaginionych zostały uwzględnione, jak określono w rozdziale VI decyzji Rady 
2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i 
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użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). System zawiera
dane na temat osób zaginionych, które muszą być objęte ochroną policji lub których miejsce 
pobytu wymaga potwierdzenia. W przypadku osoby zaginionej, w tym dziecka, władze 
zgłaszają zlokalizowanie takiej osoby i postępują zgodnie z wnioskiem władz, które dokonały 
wpisu o zaginięciu.

Komisja wyjaśniła również, że europejską inicjatywę „AMBER Alert”, która stanowi projekt 
pilotażowy mający na celu utworzenie ogólnounijnego systemu transgranicznego 
powiadamiania o uprowadzeniach dzieci, podjęły Niderlandy. Projekt ten jest częściowo 
finansowany z krajowego programu subwencji, który z kolei jest wspierany ze środków 
Programu Badań nad Bezpieczeństwem siódmego programu ramowego UE w zakresie badań.

Aby uzupełnić te informacje, Komisja może poinformować składającą petycję oraz Parlament 
Europejski, że inicjatywa jest zorganizowana w taki sposób, aby w poszukiwania osób 
zaginionych byli angażowani obywatele, z wykorzystaniem wszelkich typów komunikacji. 
Według przedstawicieli inicjatywy dotychczas zarejestrowano ponad 1,9 mln członków, 
którzy mogą odbierać powiadomienia. Ponadto o zaginięciach, poprzez proaktywną 
komunikację, na przykład krótkie informacje w programach telewizyjnych, informowane 
będą również osoby niezarejestrowane.

Poza przywołaniem powyższych odpowiedzi Komisja chciałaby również zwrócić uwagę 
składającej wniosek oraz Parlamentu Europejskiego na tzw. żółte zawiadomienia stosowane 
przez INTERPOL. INTERPOL to międzynarodowa organizacja współpracy policji skupiająca 
policję ze 190 państw, która dysponuje systemem zawiadomień o różnych zjawiskach, między 
innymi o zaginięciach osób. Zawiadomienia te trafiają nie tylko do policji, ale są dostępne 
również dla szerszego grona społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej 
INTERPOLU: http://www.interpol.int/Missing-Persons. Chociaż nie jest to instrument 
szczególnie proaktywny, posiada zaletę w postaci globalnego zasięgu, a ponadto obejmuje 
informacje z całego świata.

Wniosek

Biorąc pod uwagę istnienie instrumentów przywołanych w powyższych uwagach, jak również 
w poprzednich odpowiedziach na zapytania Parlamentu Europejskiego, Komisja nie zamierza 
składać wniosku o stworzenie kolejnych baz osób zaginionych/niezidentyfikowanych.


