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Съобщение за пресата 
Люксембург, 30 септември 2021 г. 

Засиленият обмен на данни би 
помогнал в борбата срещу 
контрабандата на мигранти 
Европол — Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
правоприлагането, подпомага държавите членки в борбата с контрабандата на мигранти. 
В рамките на тази роля Агенцията поема функцията на център за обмен на информация. 
Тя обаче се сблъсква с непрекъснати предизвикателства при получаването на достъп до 
всички необходими бази данни и пълноценното използване на външни източници на 
информация. Това са заключенията от специалния доклад на Европейската сметна палата 
(ЕСП), който призовава за подобряване на механизмите за обмен на данни и по-специално 
за постигане на пълна оперативна съвместимост между различните бази данни. 

„В последните години контрабандата на мигранти създава сериозни предизвикателства 
за ЕС в хуманитарната област и в областта на сигурността“, заяви Бетина Якобсен, 
членът на ЕСП, който отговаря за изготвянето на доклада. „Европол е ценен партньор на 
държавите членки в борбата им срещу контрабандата на мигранти. В ролята си на 
център за обмен на информация Европол трябва да има достъп до всички необходими 
бази данни и да ги използва систематично, но това все още не е постигнато. Надяваме 
се, че нашият одит ще допринесе за извършвания в момента преглед на регламента за 
Европол.“ 

Европол изчислява, че около 90 % от лицата, които преминават неправомерно границите на 
ЕС, използват помощта на контрабандисти на мигранти — предимно престъпни групи, които 
са замесени и в други сфери на престъпност, като например документни измами или трафик 
на хора. Дейностите по правоприлагане за борба с контрабандата на мигранти са 
отговорност на държавите членки. Европол има ролята на център за координация и обмен 
на информация. Значимостта на тези услуги до голяма степен зависи от това колко активно 
обменят информация с Европол нейните партньори. Одиторите отбелязаха различна степен 
на ангажираност в държавите членки, както и случаи на непълни данни. 
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Европол среща проблеми при договарянето на международни споразумения с приоритетни 
страни извън ЕС, за да получи достъп до оперативни данни от наказателни разследвания 
в държавите на произход и на преминаване. Агенцията не е успяла да събира и да анализира 
информацията директно от частни субекти, за да изпълнява задачите си, и не използва 
систематично или изобщо не използва външни източници на данни, като например Визовата 
информационна система и системи за резервационни данни за пътниците. Европол се 
сблъсква и с проблеми, свързани с обмена на данни с други агенции на ЕС. Одиторите 
препоръчват специално засилване на сътрудничеството на Европол с Фронтекс чрез взаимен 
обмен на данни и с Евроюст чрез непряк достъп до базите данни. На последно място, 
използването на иновативни ИТ процеси, като например извличане на данни или изкуствен 
интелект, за обработка на данните и обмен на информация между партньорите, също би 
било от полза. Понастоящем Европол не използва тези инструменти. Планираната 
реорганизация на нейната цялостна ИТ инфраструктура дава възможност това да се направи. 

По отношение на постигането на резултати, одиторите отбелязват, че партньорите на 
Европол ценят предоставяната от Агенцията стратегическа и оперативна подкрепа, но липсва 
цялостно измерване на нейните резултати в борбата с контрабандата на мигранти. Някои 
процедури не са достатъчно структурирани — например критериите за приоритизиране при 
насочването на ресурси там, където те са най-необходими. 

Обща информация 

Основният законодателен акт на ЕС относно контрабандата на мигранти е „Директивата за 
подпомагането“. Всяка държава членка обаче използва своя собствена дефиниция какво 
представлява контрабанда на мигранти. Европол няма изпълнителни правомощия и не може 
да арестува престъпници. 

Специален доклад № 19/2021 „Подкрепа от Европол за борба с контрабандата на мигранти 
— ценно партньорство, но с недостатъчно използване на източници на данни и измерване 
на резултатите“ е публикуван на уебсайта на ЕСП. 
Наскоро ЕСП публикува доклади относно сътрудничеството с държави извън ЕС в областта на 
обратното приемане и относно дейността на Фронтекс. 
 
За контакт с пресслужбата 
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