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Intenzívnejšia výmena údajov by
pomohla
v boji
proti
prevádzačstvu migrantov
Europol, agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, podporuje
členské štáty EÚ v boji proti prevádzačstvu migrantov. Súčasťou tejto úlohy je slúžiť ako stredisko
výmeny informácií. Europol však čelí neustálym výzvam pri získavaní prístupu ku všetkým
relevantným databázam trestnej činnosti a pri plnom využívaní externých informačných zdrojov.
Toto je záver osobitnej správy Európskeho dvora audítorov (EDA), v ktorej sa vyzýva na zlepšenie
spôsobu fungovania výmeny údajov, najmä s cieľom dosiahnuť úplnú interoperabilitu medzi
databázami.
„Prevádzanie migrantov predstavuje v posledných rokoch pre EÚ veľkú humanitárnu
a bezpečnostnú výzvu,“ uviedla Bettina Jakobsen, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná
za túto správu. „Europol je pre členské štáty cenným partnerom v boji proti prevádzačstvu
migrantov. Europol ako stredisko výmeny informácií potrebuje mať prístup k všetkým relevantným
zdrojom údajov a systematicky ich využívať, ale v súčasnosti to tak nie je. Dúfame, že náš audit
ovplyvní prebiehajúcu revíziu nariadenia o Europole.“
Europol odhaduje, že približne 90 % tých, ktorí nelegálne prekročia hranice EÚ, využíva pomoc
prevádzačov migrantov, väčšinou zločineckých skupín, ktoré sú zapojené aj do iných oblastí
trestnej činnosti, ako sú podvody v oblasti dokladov alebo obchodovanie s ľuďmi. Za činnosti
v oblasti presadzovania práva v boji proti prevádzačstvu migrantov však zodpovedajú členské štáty.
Europol slúži ako stredisko koordinácie a výmeny informácií. Hodnota tejto služby závisí vo veľkej
miere od toho, ako aktívne si s Europolom jeho partneri vymieňajú informácie. Audítori
zaznamenali rôznu mieru zapojenia členských štátov a niekedy neúplné údaje.
Europol je ovplyvnený problémami pri rokovaniach o medzinárodných dohodách s prioritnými
krajinami mimo EÚ s cieľom získať prístup k operačným údajom z vyšetrovania trestných činov
v krajinách pôvodu a tranzitu. Nemôže priamo zhromažďovať a analyzovať informácie od
súkromných subjektov na plnenie svojich úloh a systematicky nevyužíva alebo nevyužíva vôbec
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie správy je uverejnené
na webovom sídle eca.europa.eu.
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externé zdroje údajov, ako je vízový informačný systém a záznamy o cestujúcich (PNR). Europol má
problémy aj pri výmene údajov s inými agentúrami EÚ. Audítori osobitne odporúčajú, aby Europol
posilňoval svoju spoluprácu s agentúrou Frontex prostredníctvom vzájomnej výmeny údajov
a s Eurojustom prostredníctvom nepriameho prístupu do databáz. A napokon, využívanie
inovačných IT procesov, ako je hĺbková analýza údajov a umelá inteligencia, by pomohlo
spracovaniu a výmene údajov medzi partnermi. Europol doteraz nepoužíva žiadny z týchto
nástrojov. Príležitosť na to poskytuje plánované prebudovanie jeho celkovej IT infraštruktúry.
Pokiaľ ide o výkonnosť, audítori poznamenávajú, že partneri Europolu si cenia strategickú
a operačnú podporu, ktorú poskytuje, ale neexistuje celkové meranie výsledkov Europolu, pokiaľ
ide o boj proti prevádzačstvu migrantov. Niektoré postupy takisto nie sú dostatočne štruktúrované,
napríklad kritériá na stanovenie priority s cieľom prideľovať zdroje tam, kde sú najviac potrebné.
Základné informácie
Hlavným právnym predpisom EÚ o prevádzačstve migrantov je „smernica o napomáhaní“, avšak
každý členský štát používa vlastné vymedzenie toho, čo predstavuje prevádzačstvo migrantov.
Europol nemá výkonné právomoci a nemôže zatýkať zločincov.
Osobitná správa č. 19/2021: „Podpora Europolu v boji proti prevádzačstvu migrantov: cenný
partner, ale nedostatočné využívanie zdrojov údajov a meranie výsledkov“ je dostupná na
webovom sídle EDA.
EDA nedávno vydal správy o spolupráci v oblasti readmisie s krajinami mimo EÚ, a o činnosti
agentúry Frontex.
Kontakt pre tlač
Tlačové oddelenie EDA: press@eca.europa.eu
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - Mobil: (+352) 691 553 547
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - Mobil: (+352) 691 551 502

2

