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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1530/2012, adresată de Trudy Carroll, de cetățenie irlandeză, privind 
crearea unei baze de date centrale europene pentru persoanele date dispărute și 
neidentificate

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită Uniunii Europene să înființeze o bază de date centrală pentru înregistrarea 
persoanelor date dispărute și neidentificate. Aceasta aduce în atenția comisiei baza de date 
echivalentă din Statele Unite, care, în opinia sa, ar putea fi folosită ca model: 
www.namus.gov.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Comisia face trimitere la răspunsurile sale formulate la întrebările Parlamentului European E-
005439/2011, E-007395/2011, E-008273/2011 și, în special, răspunsul recent la întrebarea 
parlamentară E-005233/2013. 
În întrebarea E-005233/2013, Parlamentul European s-a interesat în ce măsură plănuiește 
Comisia să creeze o bază de date europeană cu persoanele date dispărute și neidentificate, 
pentru a ajuta la găsirea celor dispărute.

Comisia a informat Parlamentul European cu privire la evoluțiile în Sistemului de informații 
Schengen de a doua generație (SIS II – o bază de date pentru autoritățile de punere în aplicare 
a legii, care poate fi accesat de toate țările din spațiul Schengen), lansat de curând. Alertele 
pentru persoanele dispărute sunt incluse, după cum este stipulat în capitolul IV din Decizia 
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2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea 
Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II). Sistemul include date cu 
privire la persoanele date dispărute care trebuie puse sub protecția poliției și/sau a căror 
locație trebuie să fie identificată. În cazul unei persoane date dispărute, inclusiv un copil, 
autoritatea va raporta momentul în care respectiva persoană a fost localizată și acțiunile 
întreprinse, în conformitate cu cerințele autorităților care au creat alerta. 

Comisia a explicat, de asemenea, că Țările de Jos au întreprins așa-numita Inițiativă AMBER 
Alert Europe, care este un proiect-pilot cu scopul de a institui un sistem de alertă 
transfrontalier la nivelul Uniunii Europene pentru copiii răpiți. Acest proiect este finanțat 
parțial de un program de subvenții național, care este sprijinit, la rândul său, de Programul 
european de cercetare în domeniul securității (PECS) din cel de al 7-lea program-cadru al UE.

Pentru a completa această informație, Comisia poate transmite petiționarei și Parlamentului 
European că inițiativa este astfel concepută, încât să implice cetățenii în căutarea persoanelor 
date dispărute, prin utilizarea tuturor mijloacelor de comunicare. Potrivit inițiativei, peste 1,9 
milioane de membri sunt deja înregistrați pentru a primi alerte. În plus, și persoanele 
neînregistrate vor fi informate dacă cineva este dat dispărut, prin comunicare proactivă, de 
exemplu, prin intervenții scurte inserate în programul televiziunilor.

În afară de răspunsurile menționate anterior, Comisia ar dori, de asemenea, să aducă în atenția 
petiționarei și a Parlamentului European așa-numitele notificări „cod galben” emise de 
INTERPOL. INTERPOL este o organizație de cooperare polițienească la nivel internațional, 
care include forțe ale poliției din 190 de țări și care are un sistem de notificări pentru mai 
multe fenomene, inclusiv cazurile de persoane date dispărute. Nu doar organizațiile 
polițienești primesc aceste notificări, ele sunt accesibile publicului larg prin intermediul site-
ului internet a INTERPOL: http://www.interpol.int/Missing-Persons. Deși acest instrument 
are un caracter mai puțin proactiv, are avantajul de a avea o acoperire globală și de a include 
informații obținute la nivel mondial.

Concluzie

Luând în considerarea instrumentele la care se face referire în aceste observații, precum și în 
răspunsurile anterioare la întrebările adresate de Parlamentul European, Comisia nu 
intenționează să facă propuneri de constituire a unei baze de date suplimentare cu persoanele 
date dispărute/neidentificate.


