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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1530/2012, ktorú predkladá Trudy Carroll, írska štátna občianka, o 
vytvorení centrálnej európskej databázy nezvestných a neidentifikovaných 
osôb

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície žiada Európsku úniu, aby vytvorila centrálnu databázu na evidenciu 
nezvestných a neidentifikovaných osôb. Upozorňuje výbor na rovnakú databázu v Spojených 
štátoch, ktorá by sa podľa nej mohla použiť ako vzor: www.namus.gov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Komisia odkazuje na svoje odpovede Európskemu parlamentu E-005439/2011, E-
007395/2011, E-008273/2011, a najmä na najnovšiu odpoveď na parlamentnú otázku E-
005233/2013. 
V otázke E-005233/2013 sa Európsky parlament pýtal, či Komisia plánuje vytvoriť centrálnu 
európsku databázu nezvestných a neidentifikovaných osôb, aby pomohla nájsť nezvestné 
osoby 

Komisia informovala Európsky parlament o vývoji v súvislosti s nedávnym uvedením do 
prevádzky Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II – databáza pre 
orgány presadzovania práva, do ktorej majú prístup všetky krajiny Schengenského priestoru). 
Sú v ňom uvedené zápisy o nezvestných osobách, ako sa stanovuje v kapitole VI rozhodnutia 
Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského 
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informačného systému druhej generácie. Systém obsahuje údaje o nezvestných osobách, ktoré 
musia byť umiestnené pod ochranu a/alebo ktorých miesto, kde sa zdržiavajú, je potrebné 
overiť. V prípade nezvestnej osoby vrátane dieťaťa podá orgán správu, ak sa táto osoba nájde 
a prijmú sa opatrenia podľa požiadavky orgánov, ktoré vypracovali zápis.  

Komisia tiež vysvetlila, že Holandsko sa zaviazalo vykonávať európsku iniciatívu zápisov 
takzvanú AMBER, ktorá je skúšobným projektom, ktorého cieľom je vytvoriť cezhraničný 
systém zápisov týkajúci sa unesených detí v rámci celej EÚ. Tento projekt čiastočne financuje 
národný podporný program, ktorý je zasa podporovaný v rámci programu výskumu 
bezpečnosti 7. rámcového programu EÚ pre výskum.

Na doplnenie tejto informácie môže Komisia predkladateľke petície a Európskemu 
parlamentu oznámiť, že iniciatíva je vypracovaná takým spôsobom, aby sa občanom 
umožnilo podieľať sa na hľadaní nezvestných osôb s využitím všetkých druhov komunikácie. 
V súlade so iniciatívou je evidovaných už viac ako 1,9 milióna členov na doručovanie 
zápisov. Okrem toho budú aj neevidované osoby informované, ak je niekto nezvestný, a to 
prostredníctvom aktívnej komunikácie, napríklad rýchlymi vstupmi prerušujúcimi aktuálne 
televízne vysielanie.

Okrem uvedených odpovedí by Komisia chcela upozorniť predkladateľku petície a Európsky 
parlament na takzvané žlté oznámenia, ktoré vydáva INTERPOL. INTERPOL je organizácia 
pre medzinárodnú policajnú spoluprácu združujúca policajné orgány zo 190 krajín, ktorá má 
systém oznámení o rôznych javoch vrátane výskytu nezvestných osôb. Tieto oznámenia 
dostávajú nielen policajné organizácie, ale sú dostupné aj pre širokú verejnosť 
prostredníctvom internetovej stránky INTERPOLU: http://www.interpol.int/Missing-Persons. 
Aj keď je to menej aktívny nástroj, má výhodu celosvetového dosahu a obsahuje informácie 
získané z celého sveta.

Záver

Vzhľadom na nástroje uvedené v týchto poznámkach, ako aj na svoje predchádzajúce 
odpovede na otázky Európskeho parlamentu Komisia neplánuje predložiť návrhy na 
vytvorenie ďalších databáz nezvestných/neidentifikovaných osôb.


