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Az adatcsere fokozása segítené a 
migránscsempészet elleni 
küzdelmet 
Az Europol, a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége segíti az uniós tagállamok 
migránscsempészet elleni küzdelmét. E feladatának keretében többek között információcsere-
platformként is funkcionál. Az Europol azonban folyamatosan nehézségekbe ütközik a releváns 
bűnügyi adatbázisokhoz való hozzáférés, valamint a külső információforrások teljes körű 
felhasználása terén. Ez a következtetés áll az Európai Számvevőszék ma közzétett 
különjelentésében, amely az adatcsere javítására, többek között az adatbázisok közötti teljes 
interoperabilitás kialakítására szólít fel. 

„A migránscsempészet az utóbbi években komoly humanitárius és biztonsági kihívást jelentett az 
Unió számára – nyilatkozta Bettina Jakobsen, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Az Europol 
értékes partnere a tagállamoknak a migránscsempészet elleni küzdelemben. Információcsere-
platformként az Europolnak hozzáféréssel kellene rendelkeznie minden szükséges adatforráshoz és 
azokat szisztematikusan fel kellene használnia, de jelenleg nem ez a helyzet. Reményeink szerint 
ellenőrzésünk értékes információkkal fogja segíteni az Europol-rendelet folyamatban lévő 
felülvizsgálatát.” 

Az Europol becslése szerint az Unió határait jogellenesen átlépők körülbelül 90%-a veszi igénybe 
migránscsempészek segítségét: ezek gyakran bűnözői csoportok formájában működnek, és más 
bűncselekményekben, például közokirat-hamisításban vagy emberkereskedelemben is részt 
vesznek. A migránscsempészet elleni küzdelemre irányuló bűnüldöző tevékenységek azonban a 
tagállamok hatáskörébe tartoznak. Az Europol koordinációs és információcsere-platformként 
szolgál. E szolgáltatás értéke nagyrészt attól függ, hogy partnerei milyen aktívan cserélnek 
információt az Europollal. A Számvevőszék megjegyzi, hogy az egyes tagállamok eltérő mértékben 
aktívak az együttműködést illetően, és a feltöltött adatok néha hiányosak. 
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Az Europol tárgyalásokat folytatott egyes kiemelt fontosságú harmadik országokkal, hogy olyan 
nemzetközi megállapodásokat kössön velük, amelyek értelmében az Europol hozzáférést kap a 
származási és tranzitországokban folytatott bűnügyi nyomozások operatív adataihoz, de ez a 
folyamat nem volt zökkenőmentes. Feladatainak ellátásához nem gyűjthet közvetlenül 
információkat magánszervezetektől és nem elemezheti azokat, továbbá nem használhatja fel 
szisztematikusan (vagy alkalmanként sem) az olyan külső adatforrásokat, mint a Vízuminformációs 
Rendszer vagy az utasnyilvántartási adatállomány (PNR). Emellett az Europol más uniós 
ügynökségekkel folytatott adatcseréje is akadozik. A számvevők elsősorban azt javasolják az 
Europolnak, hogy a Frontexszel való együttműködését kölcsönös adatcsere révén, az Eurojusttal 
folytatott együttműködését pedig az adatbázisokhoz való közvetett hozzáférésen keresztül 
erősítse meg. Végezetül az adatfeldolgozás és a partnerek közötti adatcsere szempontjából 
hasznosnak bizonyulhatna az olyan innovatív informatikai eljárások alkalmazása, mint az 
adatbányászat vagy a mesterséges intelligencia. Az Europol mindeddig nem használt ilyen 
eszközöket, viszont a teljes informatikai infrastruktúrájának tervezett átalakítása lehetőséget ad 
erre. 

A teljesítmény vonatkozásában a számvevők megjegyzik, hogy az Europol partnerei értékelik az 
általa nyújtott stratégiai és operatív támogatást, de a migránscsempészet elleni küzdelem terén az 
Europol által elért eredményekről nem készül átfogó felmérés. Egyes eljárások nem elég 
strukturáltak, például nem kellőképpen szabályozott, mely kritériumok alapján rangsorolják az 
erőforrásokat, hogy azok oda jussanak el, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. 

Háttér-információk 

A migránsok csempészetével foglalkozó legfontosabb uniós jogszabály a segítségnyújtási irányelv, 
a migránscsempészetet illetően azonban minden egyes tagállam a saját fogalommeghatározását 
használja. Az Europol nem rendelkezik végrehajtói hatáskörrel és nem tartóztathat le bűnözőket. 

„Az Europol által a migránscsempészet elleni küzdelemhez nyújtott támogatás: értékes partner, de 
nem megfelelő az adatforrások felhasználása és az eredménymérés” című, 19/2021. sz. 
különjelentés elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 
A Számvevőszék a közelmúltban a nem uniós országokkal folytatott visszafogadási 
együttműködésről, illetve a Frontex teljesítményéről is kiadott jelentéseket. 
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