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Ökat utbyte av uppgifter skulle
bidra
till
kampen
mot
människosmuggling
Europol, Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning, stöder EUmedlemsstaterna i kampen mot människosmuggling. Bland annat fungerar Europol som ett nav
för informationsutbyte. Men Europol står inför ständiga utmaningar när det gäller att få tillgång
till alla relevanta brottsdatabaser och utnyttja externa informationskällor fullt ut. Detta är
slutsatsen i en särskild rapport från Europeiska revisionsrätten som vill se ett bättre fungerande
uppgiftsutbyte, framför allt genom full interoperabilitet mellan databaser.
”Människosmuggling har varit en stor humanitär och säkerhetsmässig utmaning för EU under de
senaste åren”, säger Bettina Jakobsen, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar
för rapporten. ”Europol är en högt värderad partner till medlemsstaterna i deras kamp mot
människosmuggling. I sin egenskap av nav för informationsutbyte behöver Europol ha tillgång till
alla relevanta datakällor och använda dem systematiskt, men detta är för närvarande inte fallet.
Vi hoppas att vår revision kan bidra till den pågående översynen av Europolförordningen.”
Europol uppskattar att omkring 90 % av dem som passerar EU:s gränser irreguljärt får hjälp av
människosmugglare, främst kriminella grupper som också ägnar sig åt andra typer av brottslighet,
såsom dokumentförfalskning eller människohandel. Brottsbekämpande åtgärder mot
människosmuggling är dock medlemsstaternas ansvar. Europol fungerar som ett nav för
samordning och informationsutbyte. Värdet av denna tjänst beror till stor del på hur aktivt
Europols partner utbyter information med byrån. Revisorerna konstaterade att engagemanget
bland medlemsstaterna varierade och att uppgifterna ibland var ofullständiga.
Europol har haft svårt att förhandla fram internationella avtal med prioriterade länder utanför EU
för att få tillgång till operativa uppgifter från brottsutredningar i ursprungs- och transitländer.
Byrån har inte kunnat samla in och analysera information direkt från privata parter för att utföra
sina uppgifter och använder inte externa datakällor som Informationssystemet för viseringar (VIS)
och passageraruppgifter (PNR-uppgifter) systematiskt eller över huvud taget. Europol har också
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haft problem med utbytet av uppgifter med andra EU-organ. Revisorerna rekommenderar särskilt
att Europol stärker samarbetet med Frontex genom ömsesidigt utbyte av uppgifter och med
Eurojust genom indirekt åtkomst till databaser. Slutligen skulle användning av innovativa itprocesser, såsom datautvinning eller artificiell intelligens, för behandling och utbyte av uppgifter
mellan partner också bidra till att förbättra situationen. Hittills har Europol inte använt något av
dessa verktyg. En planerad översyn av byråns övergripande it-infrastruktur är ett tillfälle att ändra
på det.
Sett till prestation konstaterar revisorerna att Europols partner värderar det strategiska och
operativa stöd som byrån ger, men det görs ingen övergripande mätning av Europols resultat när
det gäller bekämpning av människosmuggling. Vissa förfaranden är dessutom inte tillräckligt
strukturerade, till exempel prioriteringen av kriterier för att fördela resurser dit där de behövs
mest.
Bakgrundsinformation
Den viktigaste EU-lagstiftningen om människosmuggling är direktivet om hjälp till olaglig inresa,
transitering och vistelse, men varje medlemsstat använder sin egen definition av vad som utgör
människosmuggling. Europol har inga verkställande befogenheter och kan inte gripa brottslingar.
Särskild rapport 19/2021 Europols stöd i kampen mot människosmuggling: en viktig partner, men
datakällor och resultatmätning används inte tillräckligt finns på revisionsrättens webbplats.
Revisionsrätten har nyligen offentliggjort rapporter om återtagandesamarbete med tredjeländer
och om Frontex prestation.
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