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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 30. september 2021 

Øget udveksling af oplysninger 
vil kunne bidrage til 
bekæmpelsen af 
migrantsmugling 
Europol, Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde, støtter EU-
medlemsstaterne i at bekæmpe migrantsmugling. En del af denne rolle består i at fungere som 
knudepunkt for udveksling af oplysninger. Europol har vedvarende udfordringer med at få 
adgang til alle relevante kriminaldatabaser og gøre fuld brug af eksterne informationskilder. 
Sådan lyder konklusionen i en særberetning fra Den Europæiske Revisionsret, der foreslår at 
forbedre metoden for udveksling af oplysninger, så der navnlig kan opnås fuld interoperabilitet 
mellem de forskellige databaser. 

"Migrantsmugling har i de senere år udgjort en væsentlig humanitær og sikkerhedsmæssig 
udfordring for EU," siger Bettina Jakobsen, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarligt for beretningen. "Europol er en værdsat partner for medlemsstaterne, når de bekæmper 
migrantsmugling. Europol skal som knudepunkt for udveksling af oplysninger have adgang til og 
systematisk kunne anvende alle relevante datakilder, men dette er ikke tilfældet i øjeblikket. Vi 
håber, at vores revision vil påvirke den igangværende gennemgang af Europolforordningen." 

Europol anslår, at ca. 90 % af dem, der passerer EU's grænser på irregulær vis, bistås af 
migrantsmuglere. Disse er som oftest kriminelle grupper, der også er involveret i andre typer af 
kriminalitet som f.eks. dokumentfalsk eller menneskehandel. Det er imidlertid medlemsstaternes 
ansvar at gennemføre retshåndhævelsesaktiviteter til bekæmpelse af migrantsmugling. Europol 
fungerer som et knudepunkt for koordinering og udveksling af oplysninger. Værdien af denne 
tjeneste afhænger i høj grad af, hvor aktive Europols partnere er med hensyn til at udveksle 
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oplysninger med det. Revisorerne bemærker, at medlemsstaternes engagement varierer, og at 
oplysningerne nogle gange er ufuldstændige. 

Europol er stødt på vanskeligheder i forbindelse med forhandlinger om internationale aftaler med 
prioriterede tredjelande om at få adgang til operationelle oplysninger fra kriminalefterforskninger 
i oprindelses- og transitlande. Det har ikke været i stand til at indsamle og analysere oplysninger 
direkte fra private parter med henblik på at udføre sine opgaver og gør ikke systematisk brug af - 
eller slet ingen brug af - eksterne datakilder såsom visuminformationssystemet og passagerlister 
(PNR). Europol har også haft problemer med at udveksle oplysninger med andre EU-agenturer. 
Revisorerne anbefaler navnlig, at Europol styrker sit samarbejde med Frontex gennem gensidig 
dataudveksling og med Eurojust gennem indirekte databaseadgang. Endelig anbefales det også, at 
agenturet gør brug af innovative IT-processer såsom datamining og kunstig intelligens til 
behandling og udveksling af oplysninger mellem partnere. Europol har indtil videre ikke anvendt 
nogen af disse værktøjer. En planlagt opgradering af agenturets samlede IT-infrastruktur vil give 
det mulighed for at gøre dette. 

Hvad angår resultater bemærker revisorerne, at Europols partnere værdsætter den strategiske og 
operationelle støtte, som Europol yder, men at der mangler en samlet måling af Europols resultater 
med hensyn til at bekæmpe migrantsmugling. Nogle procedurer er desuden ikke tilstrækkeligt 
strukturerede. Det gælder f.eks. prioriteringen af kriterier for at allokere ressourcer hen, hvor der 
er størst behov for dem. 

Baggrundsoplysninger 

Den vigtigste EU-retsakt om migrantsmugling er "direktivet om hjælp til ulovlig indrejse". De 
enkelte medlemsstater anvender imidlertid deres egne definitioner af, hvad der forstås ved 
migrantsmugling. Europol har ingen udøvende beføjelser og kan ikke anholde kriminelle. 

Særberetning nr. 19/2021 "Europol er en værdsat partner, men gør ikke nok brug af datakilder og 
resultatmåling" foreligger på Revisionsrettens websted. 
Revisionsretten har for nylig udsendt to beretninger om henholdsvis tilbagetagelsessamarbejdet 
med tredjelande og Frontex' resultater. 
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