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Comunicat de presă 
Luxemburg, 30 septembrie 2021 

Un schimb de date intensificat ar 
fi de mare utilitate în lupta 
împotriva introducerii ilegale de 
migranți 
Europol, agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii, sprijină statele 
membre în combaterea introducerii ilegale de migranți. Ca parte a acestui rol, ea este menită să 
servească drept centru pentru schimbul de informații. Europol se confruntă însă în permanență 
cu provocări legate de obținerea accesului la toate bazele relevante de date în materie penală și 
are dificultăți în a utiliza pe deplin sursele externe de informații. Aceasta este concluzia unui 
raport special publicat de Curtea de Conturi Europeană, care recomandă să fie îmbunătățit 
modul în care funcționează schimbul de date, în special în vederea unei interoperabilități depline 
între bazele de date. 

„În ultimii ani, introducerea ilegală de migranți a reprezentat o amenințare majoră pentru UE pe 
plan umanitar și din punctul de vedere al securității”, a declarat doamna Bettina Jakobsen, membra 
Curții de Conturi Europene responsabilă de acest raport. „Europol este un partener valoros pentru 
statele membre în lupta lor împotriva acestui fenomen. Pentru a acționa ca centru pentru schimbul 
de informații, Europol trebuie să aibă acces la toate sursele de date relevante și trebuie să le poată 
utiliza în mod sistematic. Or, pentru moment, realitatea este alta. Sperăm că auditul nostru va 
influența revizuirea în curs a Regulamentului Europol.” 

Europol estimează că aproximativ 90 % dintre persoanele care trec ilegal granițele UE sunt ajutate 
de persoane care introduc ilegal migranți, în principal de grupuri infracționale implicate și în alte 
tipuri de infracțiuni, cum ar fi fraudarea de documente sau traficul de ființe umane. Activitățile de 
aplicare a legii pentru combaterea introducerii ilegale de migranți țin însă de responsabilitatea 
statelor membre. Europol servește drept centru de coordonare și de schimb de informații. 
Valoarea acestui serviciu depinde în mare măsură de cât de activ este schimbul de informații între 
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agenție și partenerii săi. Auditorii au observat niveluri variabile de implicare din partea statelor 
membre, precum și, în unele cazuri, date incomplete. 

Europol a cunoscut probleme în negocierea de acorduri internaționale cu țări terțe prioritare 
vizând obținerea accesului la date operative provenite din anchete penale desfășurate în țările de 
origine și în cele de tranzit. Agenția nu a fost în măsură să colecteze direct și să analizeze informații 
provenite de la părți terțe pentru a se putea achita de sarcinile sale și nu utilizează în mod 
sistematic– sau chiar deloc – surse externe de date cum ar fi Sistemul de informații privind vizele 
și Registrul cu numele pasagerilor (PNR). Europol a întâmpinat probleme și în ceea ce privește 
schimbul de date cu alte agenții ale UE. Auditorii recomandă în special consolidarea cooperării 
Europol cu Frontex prin schimbul reciproc de date și cu Eurojust prin accesul indirect la bazele de 
date. În fine, ar fi de mare utilitate și utilizarea unor procese IT inovatoare, cum ar fi tehnologia de 
data mining sau inteligența artificială, pentru procesarea datelor și pentru schimburile între 
parteneri. Până în prezent, Europol nu a utilizat niciunul dintre aceste instrumente. Planul de 
reformare a infrastructurii sale informatice generale oferă ocazia de a face acest lucru. 

Din perspectiva performanței, auditorii observă că partenerii Europol apreciază sprijinul strategic 
și operațional oferit de această agenție, dar că nu există o cuantificare de ansamblu a rezultatelor 
obținute de Europol în combaterea introducerii ilegale de migranți. Pe lângă aceasta, unele 
proceduri nu sunt suficient de structurate și lipsesc, de exemplu, criterii de prioritizare, care să 
permită alocarea resurselor acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. 

Informații generale 

Principalul act legislativ al UE privind introducerea ilegală de migranți este așa-numita „Directivă 
privind facilitarea”; cu toate acestea, fiecare stat membru își folosește propria definiție privind 
faptele care constituie introducere ilegală de migranți. Europol nu are prerogative executive și nu 
poate aresta infractori. 

Raportul special nr. 19/2021, „Sprijinul acordat de Europol pentru combaterea introducerii ilegale 
de migranți: agenția s-a dovedit a fi un partener apreciat, însă sursele de date nu sunt folosite într-
o măsură suficientă, iar cuantificarea rezultatelor lasă de dorit”, este disponibil pe site-ul internet 
al Curții. 
Curtea a publicat recent rapoarte cu privire la cooperarea cu țările terțe în materie de readmisie  
și la performanța Frontex. 
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