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Aktyvesnis keitimasis 
duomenimis padėtų kovoti su 
neteisėtu migrantų gabenimu 
Europolas, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra, padeda ES valstybėms 
narėms kovoti su neteisėtu migrantų gabenimu. Įgyvendindamas šią funkciją jis atlieka ir 
keitimosi informacija centro vaidmenį. Tačiau Europolui nuolat kyla sunkumų gauti prieigą prie 
visų atitinkamų teistumo duomenų bazių ir visapusiškai naudotis išorės informacijos šaltiniais. 
Tokia išvada padaryta Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje, kurioje raginama tobulinti 
keitimosi duomenimis būdus, visų pirma užtikrinant visišką duomenų bazių sąveiką. 

„Pastaraisiais metais dėl neteisėto migrantų gabenimo ES kyla didelių humanitarinių ir saugumo 
iššūkių, – teigė už ataskaitą atsakinga Europos Audito Rūmų narė Bettina Jakobsen. – Europolas yra 
vertingas valstybių narių partneris kovojant su neteisėtu migrantų gabenimu. Kaip keitimosi 
informacija centras, Europolas turi turėti prieigą prie visų atitinkamų duomenų šaltinių ir juos 
sistemingai naudoti, tačiau šiuo metu taip nėra. Tikimės, kad mūsų auditas turės įtakos šiuo metu 
vykstančiai Europolo reglamento peržiūrai.“ 

Europolo skaičiavimais, maždaug 90 % neteisėtų ES sienos kirtėjų ES sienas kerta padedami 
nelegalios imigracijos tarpininkų, dažniausiai nusikalstamų grupuočių, taip pat susijusių su kitomis 
nusikalstamumo sritimis, pavyzdžiui, dokumentų klastojimu ar prekyba žmonėmis. Tačiau už 
teisėsaugos veiklą kovojant su neteisėtu migrantų gabenimu atsako valstybės narės. Europolas 
veikia kaip koordinavimo ir keitimosi informacija centras. Jo suteiktos paslaugos vertė iš esmės 
priklauso nuo to, kaip aktyviai informacija su Europolu keičiasi jo partneriai. Auditoriai atkreipia 
dėmesį į skirtingą valstybių narių aktyvumą ir kartais neišsamius duomenis. 

Europolui kilo problemų derantis dėl tarptautinių susitarimų su prioritetinėmis ES 
nepriklausančiomis šalimis, siekiant gauti prieigą prie operatyvinių duomenų, gautų tiriant 
nusikaltimus kilmės ir tranzito šalyse. Jis negalėjo tiesiogiai rinkti ir analizuoti privačių subjektų 
pateiktos informacijos, kad galėtų vykdyti savo užduotis, ir sistemingai ar visai nenaudoja išorės 
duomenų šaltinių, pavyzdžiui, Vizų informacinės sistemos ir keleivio duomenų įrašų (PNR). 
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Europolui taip pat kilo sunkumų keičiantis duomenimis su kitomis ES agentūromis. Auditoriai visų 
pirma rekomenduoja Europolui stiprinti bendradarbiavimą su Frontex, keičiantis duomenimis 
tarpusavyje, ir su Eurojustu, naudojantis netiesiogine prieiga prie duomenų bazės. Be to, duomenų 
apdorojimui ir mainams tarp partnerių būtų naudinga naudoti novatoriškus IT procesus, 
pavyzdžiui, duomenų gavybą ir dirbtinį intelektą. Iki šiol Europolas nesinaudojo nė viena iš šių 
priemonių. Planuojama išsami Europolo visos IT infrastruktūros peržiūra suteiks galimybę tai 
padaryti. 

Veiksmingumo klausimu auditoriai pažymi, kad Europolo partneriai vertina jo teikiamą strateginę 
ir operatyvinę paramą, tačiau Europolo rezultatai kovojant su neteisėtu migrantų gabenimu nėra 
vertinami bendrai. Kai kurios procedūros taip pat nėra pakankamai struktūrizuotos, pavyzdžiui, 
prioriteto nustatymo kriterijai, pagal kuriuos ištekliai skiriami ten, kur jų labiausiai reikia. 

Bendra informacija 

Pagrindinis ES teisės aktas dėl neteisėto migrantų gabenimo yra Padėjimo direktyva, tačiau 
kiekviena valstybė narė naudoja savo neteisėto migrantų gabenimo apibrėžtį. Europolas neturi 
vykdomųjų įgaliojimų ir negali sulaikyti nusikaltėlių. 

Specialioji ataskaita Nr. 19/2021 „Europolo parama kovojant su neteisėtu migrantų gabenimu: 
vertinamas partneris, tačiau nepakankamai naudojami duomenų šaltiniai ir įvertinami rezultatai“ 
paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje. 
Neseniai Audito Rūmai paskelbė ataskaitas dėl bendradarbiavimo readmisijos srityje su ES 
nepriklausančiomis šalimis ir dėl Frontex veiksmingumo. 
 
Kontaktai spaudai 

Audito Rūmų spaudos tarnyba, press@eca.europa.eu 
- Claudia Spiti, claudia.spiti@eca.europa.eu, mob. tel. (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais, vincent.bourgeais@eca.europa.eu, mob. tel. (+352) 691 551 502 

 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=59347
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=59347
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=58564
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu

