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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 30. septembra 2021

Večja izmenjava podatkov bi
pripomogla k boju
proti
tihotapljenju migrantov
Europol, agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in
preiskovanja kaznivih dejanj, podpira države članice EU v boju proti tihotapljenju migrantov. Del
njegove vloge je, da deluje kot vozlišče za izmenjavo informacij. Vendar se Europol srečuje z
nenehnimi izzivi pri pridobivanju dostopa do vseh ustreznih podatkovnih zbirk na področju
kaznivih dejanj in pri uporabi vseh zunanjih virov informacij. To je zaključek posebnega poročila
Evropskega računskega sodišča (Sodišča), ki v njem poziva k izboljšanju izmenjave podatkov,
zlasti za dosego popolne interoperabilnosti med podatkovnimi zbirkami.
„Tihotapljenje migrantov v zadnjih letih za EU pomeni velik humanitarni in varnostni izziv,“ je
povedala članica Evropskega računskega sodišča Bettina Jakobsen, ki je pristojna za poročilo.
„Europol je cenjen partner držav članic v njihovem boju proti tihotapljenju migrantov. Kot vozlišče
za izmenjavo informacij mora imeti Europol dostop do vseh ustreznih virov podatkov in jih
sistematično uporabljati, vendar jih trenutno nima. Upamo, da bo naša revizija vplivala na pregled
uredbe o Europolu, ki se izvaja.“
Europol ocenjuje, da približno 90 % tistih, ki nezakonito prečkajo meje EU, pomagajo tihotapci
migrantov, večinoma kriminalne združbe, ki so dejavne tudi na drugih področjih kriminala, kot sta
ponarejanje listin ali trgovina z ljudmi. Vendar so za dejavnosti kazenskega pregona v boju proti
tihotapljenju migrantov odgovorne države članice. Europol deluje kot vozlišče za usklajevanje in
izmenjavo informacij, pri čemer pa je v veliki meri lahko uspešen le, če njegovi partnerji z njim
dejavno izmenjujejo informacije. Revizorji ugotavljajo, da so različne države članice pri tem različno
dejavne, poleg tega pa so včasih podatki tudi nepopolni.
Europol ima težave pri pogajanjih s prednostnimi državami nečlanicami EU o mednarodnih
sporazumih za pridobitev dostopa do operativnih podatkov iz kazenskih preiskav v državah izvora
in tranzita. Informacij, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog, ne more zbirati neposredno pri
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zasebnih strankah in jih analizirati, zunanjih virov podatkov, kot sta Vizumski informacijski sistem
in evidenca podatkov o potnikih (PNR), pa ne uporablja sistematično ali jih sploh ne uporablja. Prav
tako je imel težave pri izmenjavi podatkov z drugimi agencijami EU. Revizorji zlasti priporočajo, naj
Europol izboljša svoje sodelovanje s Frontexom z medsebojno izmenjavo podatkov in z Eurojustom
s posrednim dostopom do podatkovnih zbirk. Pozitiven učinek bi imela tudi uporaba inovativnih
informacijskih procesov pri obdelavi podatkov in izmenjavi s partnerji, kot sta podatkovno
rudarjenje in umetna inteligenca. Europol doslej ni uporabil nobenega od teh orodij. Ena od
priložnosti, da jih začne uporabljati, je načrtovana prenova njegove celotne infrastrukture IT.
Revizorji v zvezi s smotrnostjo ugotavljajo, da partnerji Europola sicer cenijo njegovo strateško in
operativno podporo, vendar pa se rezultati Europola na področju boja proti tihotapljenju
migrantov ne merijo v celoti. Nekateri postopki tudi niso dovolj strukturirani, na primer, merila za
prednostno razvrščanje, na podlagi katerih se vire dodeljuje tja, kjer so najbolj potrebni.
Splošne informacije
Glavni zakonodajni akt EU o tihotapljenju migrantov je direktiva o pomoči, vendar vsaka država
članica uporablja lastno definicijo tihotapljenja migrantov. Europol nima izvršilnih pooblastil in ne
more aretirati storilcev kaznivih dejanj.
Posebno poročilo št. 19/2021: Podpora Europola v boju proti tihotapljenju migrantov: Europol je
cenjen partner, vendar uporaba virov podatkov in merjenje rezultatov nista zadostna je na voljo na
spletišču Sodišča.
Sodišče je nedavno objavilo poročili o sodelovanju s tretjimi državami na področju ponovnega
sprejema in smotrnosti delovanja agencije Frontex.
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