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Intensywniejsza wymiana
danych wspomogłaby
zwalczanie przemytu migrantów
Europol – unijna agencja zajmująca się współpracą organów ścigania – wspiera państwa
członkowskie UE w zwalczaniu przemytu migrantów. Pełni ona między innymi rolę centrum
wymiany informacji. Agencja wciąż mierzy się jednak z wyzwaniami dotyczącymi uzyskania
dostępu do wszystkich odpowiednich baz danych kryminalnych oraz pełnego wykorzystania
zewnętrznych źródeł informacji. Do takiego wniosku dochodzi Europejski Trybunał
Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu specjalnym, w którym wzywa też do usprawnienia
sposobu wymiany danych, mając na uwadze szczególnie uzyskanie pełnej interoperacyjności
pomiędzy bazami danych.
– W ostatnich latach przemyt migrantów stanowił dla UE poważne wyzwanie pod względem
sytuacji humanitarnej oraz bezpieczeństwa – uznała Bettina Jakobsen, członkini Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za to sprawozdanie. – W walce z przemytem
migrantów, jaką prowadzą państwa członkowskie, Europol jest dla nich cenionym partnerem. Jako
centrum wymiany informacji potrzebuje on dostępu do wszystkich odpowiednich baz danych,
a także musi systematycznie z nich korzystać, co obecnie nie ma miejsca. Trybunał ma nadzieję, że
wnioski z kontroli wpłyną również na przeprowadzany właśnie przegląd rozporządzenia w sprawie
Europolu.
Europol ocenia, że około 90% osób przekraczających granice UE, mając nieuregulowany status,
korzysta z pomocy przemytników migrantów – przede wszystkim grup przestępczych, działających
również w innych obszarach, takich jak przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub
handel ludźmi. Działania organów ścigania mające na celu zwalczanie tego rodzaju przemytu leżą
jednak w gestii państw członkowskich, a Europol pełni rolę centrum koordynacji i wymiany
informacji. Wartość jego usług zależy w dużej mierze od tego, na ile aktywnie jego partnerzy
uczestniczą w wymianie z nim informacji. Kontrolerzy odnotowali, że poziom zaangażowania
państw członkowskich jest zmienny, a dane bywają niekompletne.

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

PL
Europol doświadczył problemów w negocjacjach umów międzynarodowych prowadzonymi
z priorytetowymi państwami niebędącymi członkami UE w celu uzyskania dostępu do danych
operacyjnych z postępowań przygotowawczych w krajach pochodzenia i tranzytu. Nie był on
w stanie bezpośrednio gromadzić i analizować informacji pochodzących od podmiotów
prywatnych w celu wykonywania swoich zadań. Nie wykorzystywał też w sposób systematyczny
lub nie wykorzystywał wcale zewnętrznych źródeł informacji takich jak wizowy system
informacyjny i baza danych dotyczących przelotu pasażera (PNR). Europol napotkał też trudności
w wymianie danych z innymi agencjami UE. Kontrolerzy zalecają w szczególności, aby Europol
zacieśnił współpracę z Frontexem poprzez wzajemną wymianę danych oraz z Eurojustem poprzez
pośrednie udostępnianie bazy danych. Ponadto korzystne byłoby też zastosowanie innowacyjnych
procesów informatycznych, takich jak eksploracja danych lub sztuczna inteligencja,
w przetwarzaniu danych i ich wymianie pomiędzy partnerami. Dotychczas Europol nie korzystał
z żadnego z tych narzędzi. Okazją do ich wykorzystania będzie planowana modernizacja całej
infrastruktury informatycznej agencji.
Jeżeli chodzi o uzyskiwane wyniki, kontrolerzy odnotowują, że partnerzy Europolu cenią jego
wsparcie strategiczne i operacyjne, lecz nie prowadzi się ogólnego pomiaru rezultatów tego
wsparcia w zakresie zwalczania przemytu migrantów. Część procedur nie jest też wystarczająco
ustrukturyzowana; przykładem jest proces ustalania priorytetowych kryteriów przydzielania
zasobów tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.
Informacje ogólne
Główny akt prawny UE dotyczący przemytu migrantów to dyrektywa w sprawie ułatwiania
nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu. Każde państwo członkowskie stosuje jednak własną
definicję tego pojęcia. Europol nie posiada uprawnień wykonawczych i nie może aresztować
przestępców.
Sprawozdanie specjalne nr 19/2021 pt. „Europol – cenne wsparcie w zwalczaniu przemytu
migrantów mimo niewystarczającego wykorzystywania źródeł danych i pomiaru rezultatów” jest
dostępne na stronie internetowej Trybunału.
Trybunał opublikował niedawno sprawozdania specjalne dotyczące współpracy w zakresie
readmisji z państwami spoza UE i wyników osiągniętych przez Frontex.
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