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Preses relīze 
Luksemburgā, 2021. gada 30. septembrī 

Uzlabota datu apmaiņa palīdzētu 
cīņā pret migrantu kontrabandu 
Eiropols – Eiropas Savienības tiesībaizsardzības sadarbības aģentūra – atbalsta ES dalībvalstis 
migrantu kontrabandas apkarošanā. Šī aģentūra kalpo arī par informācijas apmaiņas centru. 
Tomēr Eiropols pastāvīgi saskaras ar grūtībām piekļūt visām attiecīgajām kriminālās informācijas 
datubāzēm un pilnībā izmantot ārējos informācijas avotus. Tā ir secināts Eiropas Revīzijas 
palātas (ERP) īpašajā ziņojumā, kurā aicināts uzlabot datu apmaiņu, jo īpaši, lai panāktu pilnīgu 
datubāzu sadarbspēju. 

“Pēdējos gados migrantu kontrabanda Eiropas Savienībai ir radījusi lielas humanitārās un drošības 
problēmas,” teica par ziņojumu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Bettina Jakobsen.  
“Eiropols ir vērtīgs partneris dalībvalstīm cīņā pret migrantu kontrabandu. Eiropolam kā 
informācijas apmaiņas centram ir jābūt piekļuvei visiem attiecīgajiem datu avotiem un to 
sistemātiskai izmantošanai, taču pašlaik tas tā nav. Mēs ceram, ka mūsu revīzija ietekmēs pašlaik 
notiekošo Eiropola regulas pārskatīšanu.” 

Eiropols ir aprēķinājis, ka aptuveni 90 % cilvēku, kas nelikumīgi šķērso ES robežas, izmanto 
migrantu kontrabandistu, galvenokārt noziedzīgu organizāciju, palīdzību. Šīs organizācijas darbojas 
arī citās noziedzības jomās, piemēram, dokumentu viltošanā vai cilvēku tirdzniecībā. Tomēr par 
tiesībaizsardzības pasākumiem migrantu kontrabandas apkarošanai atbild dalībvalstis. Eiropols 
darbojas kā koordinācijas un informācijas apmaiņas centrs. Šā pakalpojuma vērtība lielā mērā ir 
atkarīga no tā, cik aktīva ir Eiropola partneru informācijas apmaiņa ar Aģentūru. Revidenti norāda, 
ka dalībvalstis nevienādi iesaistījušās šā uzdevuma veikšanā, un dati nereti ir nepilnīgi. 

Eiropolu ir ietekmējušas problēmas sarunās par starptautiskiem nolīgumiem ar prioritārām trešām 
valstīm, lai iegūtu piekļuvi operatīvajiem datiem, kuri iegūti kriminālizmeklēšanā, kas veikta 
izcelsmes un tranzīta valstīs. Aģentūra nav spējusi tieši vākt un analizēt savu uzdevumu izpildei 
vajadzīgo privāto struktūru informāciju, un tā neizmanto sistemātiskā veidā vai vispār neizmanto 
ārējos datu avotus, piemēram, Vīzu informācijas sistēmu un Pasažieru datu reģistru (PDR). Eiropols 
ir saskāries arī ar problēmām datu apmaiņā ar citām ES aģentūrām. Revidenti īpaši iesaka 
Eiropolam uzlabot sadarbību ar Frontex, proti, izmantojot savstarpēju datu apmaiņu, un ar 
Eurojust, proti, izmantojot netiešu piekļuvi datubāzēm. Visbeidzot, datu apstrādei un apmaiņai 
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starp partneriem būtu lietderīgi izmantot inovatīvus IT procesus, piemēram, datu izguvi un 
mākslīgo intelektu. Līdz šim Eiropols nav izmantojis nevienu no šiem rīkiem. Plānota vispārējā IT 
infrastruktūras pārveide sniegs iespēju to panākt. 

Attiecībā uz sniegumu revidenti atzīmē, ka Eiropola partneri augstu vērtē Aģentūras sniegto 
stratēģisko un operatīvo atbalstu, tomēr Eiropola sasniegtie rezultāti migrantu kontrabandas 
apkarošanā netiek vērtēti kopumā. Dažas procedūras arī nav pietiekami strukturētas – piemēram, 
prioritāro lietu noteikšanas kritēriji ar mērķi piešķirt resursus tur, kur tie ir visvairāk vajadzīgi. 

Vispārīga informācija 

Galvenais ES tiesību akts migrantu kontrabandas jomā ir “Atbalstīšanas direktīva”, tomēr katra 
dalībvalsts jēdzienu “migrantu kontrabanda” definē atšķirīgi. Eiropolam nav izpildpilnvaru, un tas 
nevar aizturēt noziedzniekus. 

Īpašais ziņojums Nr. 19/2021 “Eiropola atbalsts migrantu kontrabandas apkarošanai: vērtīgs 
partneris, bet nepietiekami izmantoti datu avoti un rezultātu mērīšana” ir pieejams ERP tīmekļa 
vietnē. 
ERP nesen publicēja ziņojumus par sadarbību ar trešām valstīm atpakaļuzņemšanas jomā un par 
Frontex sniegumu. 
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