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European Police Office – operational activities for 
counteracting illegal migration and human trafficking 

This publication is devoted to the analysis of the first pro-
posals of police cooperation in the European Union, as well as 
treaty cooperation within the framework of the European Police 
Office. The next section discusses the most important Europol 
operations counteracting cross-border organized crime in com-
bating the problem of illegal immigration and human trafficking. 
The annual reports on Europol’s activities were recognized as an 
invaluable source of professional and reliable data, therefore their 
query was treated as a crucial part of the work. The annual reports 
on Europol’s activities were recognized as an invaluable source of 
professional and reliable data, therefore their query was treated 
as a crucial part of the work. The author notices the insufficien-
cy of publications dealing with this subject, mainly in Poland. The 
publications by Tomasz Safjanski or Emil Plywaczewski are par-
ticularly noteworthy and provide a compendium of knowledge 
about the history of the multiannual extension of Europol’s man-
date. However, it should be emphasized that the purpose of the 
published work is not to explain the challenges that EU Member 
States face in the face of the current migration crisis, but to pres-
ent the directions of evolution and further possibilities of inter-
national police cooperation. Nowadays, the nature of operational 
activities remains important because the links between individual 
organized crime organizations and the enormous range of illegal 
activities meant that states obliged to ensure security to citizens 
without mutual support are not able to eliminate many crimes.

Keywords: Europol, operational activities, illegal migration, human 
trafficking. 

Niniejszą publikację poświęcono analizie pierwszych pro-
pozycji policyjnej kooperacji na terenie Unii Europejskiej, a także 
współpracy traktatowej w ramach powstałego Europejskiego Urzę-
du Policji. W artykule omówiono najistotniejsze operacje Europolu 
przeciwdziałające transgranicznej przestępczości zorganizowanej 
w zakresie zwalczania problemu nielegalnej migracji oraz handlu 
ludźmi. Nieocenionym źródłem fachowych i wiarygodnych danych 
uznano rokroczne raporty z działalności Europolu, w związku z tym 
ich kwerendę potraktowano jako zasadniczą część pracy. Autor-
ka dostrzega jednak niedosyt publikacji poruszających niniejszą 
tematykę, w głównej mierze na gruncie polskim. Na szczególną 
uwagę zasługują publikacje autorstwa Tomasza Safjańskiego czy 
Emila Pływaczewskiego, które stanowią kompendium wiedzy o hi-
storii wieloletniego rozszerzania mandatu Europolu. Należy jednak 
podkreślić, iż celem publikowanej pracy nie pozostaje eksplikacja 
wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć państwa członkowskie UE 
w obliczu współczesnego kryzysu migracyjnego, zaś przedstawienie 
kierunków ewolucji i dalszych możliwości międzynarodowej współ-
pracy policyjnej. Współcześnie charakter działań operacyjnych 
pozostaje o tyle istotny, iż powiązania pomiędzy poszczególnymi 
zorganizowanymi organizacjami przestępczymi i ogromny zasięg 
nielegalnych działań sprawiły, że państwa zobowiązane zapewniać 
bezpieczeństwo obywatelom bez wzajemnego wsparcia nie są 
w stanie eliminować wielu przestępstw. 

Słowa kluczowe: Europol, działania operacyjne, nielegalna migra-
cja, handel ludźmi. 
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Korzenie przestępczości zorganizowanej sięgają już XIII wieku, 
kiedy pierwsze organizacje przestępcze chroniły ludność feudalnej 
Europy przed atakami tzw. Raubritterów1, jak również obcych wojsk. 
Niekiedy uznaje się, że to właśnie te pierwotne formy mogły do-
prowadzić do powstania w XIX wieku sycylijskiej mafii – rozwiniętej 
formy organizacji przestępczej (Miczkowska 2009: 115). Mafia pa-
rała się wymuszaniem haraczy, korupcją oraz dokonywała innych 
przestępstw z użyciem przemocy. Po II wojnie światowej rozpoczęła 
dystrybucję narkotyków, broni czy materiałów radioaktywnych2.

1 Nazywani inaczej rycerzami – rabusiami, czy rozbójnikami. 
2 Więcej na temat tego, w jaki sposób mafia podejmowała współpracę 

Istotne zmiany nastąpiły wówczas, gdy przestępczość zorga-
nizowana uważana niegdyś za zjawisko lokalne, osiągnęła wymiar 
międzynarodowy. Napływ włoskich imigrantów do Stanów Zjedno-
czonych ukształtował tzw. organized crime również i w tym państwie 
(Miczkowska 2009: 115). Organizacje przestępcze rozwijały się także 
stopniowo w innych częściach świata, rozszerzając swoje wpływy 
o coraz to nowe rynki zbytu. Nie zaskakuje więc fakt, iż obecnie na 
terenie Unii Europejskiej funkcjonują grupy nie tylko pochodzące 
z państw europejskich, ale również wywodzące się z Azji, Amery-
ki Południowej czy Afryki (Finklea 2010: 4). Okolicznościom dyna-
micznego rozwoju przestępczości zorganizowanej na całym terenie 

z włoskimi i zagranicznymi podmiotami politycznymi w artykule: Cockayne 
2017: 9-27. 
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europejskim sprzyjała m.in. silna chęć tworzenia Europy bez barier 
i uprzedzeń, co przyczyniło się do ukształtowania wspólnego rynku 
i w rezultacie do zniesienia granic wewnętrznych na terenie Unii. 
Brak kontroli granicznej umożliwiający swobodny przepływ osób, 
usług, towarów i kapitału, stworzył doskonałe podłoże do rozwoju 
zorganizowanej przestępczości transgranicznej. Okazało się ponad-
to, że proces reformacji Europy po upadku ZSRR nie wyeliminował 
dalszej rozbudowy przestępczej sieci, utrzymującej się chociażby 
z handlu narkotykami czy materiałami jądrowymi, a także uczest-
niczącej z procederze prania brudnych pieniędzy, jak również eska-
lującej problem nielegalnej migracji na masową skalę. Koniec lat 
90. przyniósł nowe wyzwania i możliwości. Zorganizowane grupy 
przestępcze bez wysiłku zaadoptowały się do nowej rzeczywistości, 
prowadząc działania w wymiarze ponadnarodowym, rozszerzając 
wspólny rynek przestępczy czy wypożyczając trasy i kanały przerzu-
towe swoim sprzymierzeńcom. Nowe zagrożenie stanowiły nie tylko 
przejawy współpracy między jednymi grupami, ale również konfron-
tacja i prowadzenie walk z innymi na poziomie międzynarodowym 
(Bunyan 1996). 

Współcześnie szerokich możliwości dostarcza grupom prze-
stępczym światowy rozwój technologiczny, jak i globalizacja. Nowe 
technologie sprzyjają komunikacji, a także potencjalnie zmniejsza-
ją odległość i skracają czas. Organizacje przestępcze korzystające  
z osiągnięć w handlowym, pasażerskim transporcie czy posiadające 
nieograniczony dostęp do Internetu w zaskakującym tempie tworzą 
sieć nowych powiązań, nieustannie unowocześniając swoje struk-
tury (OCTA 2011). Należy także pamiętać, że wraz z europejskim 
postępem, zwiększa się również mobilność ludności opuszczającej 
kraje pochodzenia (m.in. państwa Bliskiego Wschodu, Azji czy Afry-
ki Północnej) i przemierzającej niejednokrotnie setki kilometrów 
w poszukiwaniu pracy czy miejsc oferujących godziwe warunki za-
kwaterowania oraz wysokie wsparcie socjalne. Sytuacja pozostaje 
o tyle trudna, iż coraz częściej nielegalni imigranci stają się ofiarami 
organizacji przestępczych, które oferując pomoc w przekroczeniu 
granicy, zmuszają ich m.in. do prostytucji, przemytu narkotyków czy 
kradzieży. 

W rozumieniu konwencji sporządzonej na podstawie artykułu 
K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europej-
skiego Urzędu Policji, przemyt nielegalnych imigrantów można okre-
ślić jako: „umyślne działania w celu osiągnięcia korzyści finansowej, 
zmierzające do ułatwienia wjazdu, zamieszkania lub zatrudnienia 
na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sprzecznego 
z zasadami i warunkami obowiązującymi w Państwach Członkow-
skich” (Dz.Urz. WE nr C 316 z 27.11.1995 roku).

Handel ludźmi oznacza natomiast: „poddanie danej osoby rze-
czywistemu i nielegalnemu wywieraniu wpływu przez inne osoby 
w drodze stosowania siły lub groźby (…) w związku z czerpaniem 
korzyści z prostytucji, z formami seksualnego wykorzystywania oraz 
naruszeniem nietykalności cielesnej małoletnich, lub handlem po-
rzuconymi dziećmi” (Dz.Urz. WE nr C 316 z 27.11.1995 roku).

Chociaż oba zdefiniowane pojęcia nie są pokrewnymi termi-
nami, często ściśle się ze sobą wiążą, chociażby dlatego, że w obu 
przypadkach traktuje się ludzi jako towar będący przedmiotem ob-
rotu. Wobec czego na potrzeby niniejszej pracy autorka przeanali-
zuje działania operacyjne Europolu w zakresie zbrodni przeciwko 
osobom. 

Droga do Europejskiego Biura Policji

Okoliczności związane z nasilającym się rozwojem transgranicz-
nej przestępczości zorganizowanej oraz niewystarczającymi wysił-
kami w ich zwalczaniu podejmowanymi przez Interpol w Zachod-
niej Europie, wymagały od państw skoordynowania działalności 
służb policyjnych poprzez powołanie ponadnarodowej organizacji 
policyjnej – Europolu. Pierwsze propozycje współpracy Wspólnoty 
Europejskiej dotyczyły wyłącznie zwalczania przestępczości narko-
tykowej w obrębie tzn. „Grupy Pompidou” (z inicjatywy prezydenta 
Francji G. Pimpidou powstałej w 1971 roku), którą sformalizowano 
w ramach Rady Europy na mocy uchwały Komitetu Ministrów 80 
(2) z 27 marca 1980 roku w sprawie utworzenia grupy współpracy 
w zakresie zwalczania narkomanii oraz przemytu narkotyków (Piqu-
et 2017: 1190; Safiański 2009: 28).

1-2 grudnia 1975 roku podczas posiedzenia Rady Europejskiej 
w Rzymie ministrowie spraw zagranicznych dziewięciu państw 
członkowskich Wspólnot Europejskich z inicjatywy szefa dyploma-
cji brytyjskiej Jamesa Callaghana, odbyli nieformalne spotkanie 
odnoszące się do wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania 
i zwalczania terroryzmu, radykalizmu, ekstremizmu i przemocy mię-
dzynarodowej (Gruszczak 2009: 29). 26 czerwca 1976 roku w Luk-
semburgu została utworzona grupa współpracy policyjnej TREVI 
(ang. Terrorisme, Radicalisme, Extremisme, Violence Internationa-
le). Nieformalna grupa współpracy miała przeciwdziałać międzyna-
rodowej przestępczości poprzez współpracę policyjną. W tym celu 
powołano do życia Europejski System Informacyjny, skoordynowano 
pracę oficerów łącznikowych ds. narkotyków oraz rozpoczęto archi-
wizację danych dotyczących narkotyków, materiałów wybuchowych 
i odcisków palców. W maju 1977 roku desygnowano kolejne Grupy 
Robocze: TREVI I – odpowiedzialną za zwalczanie terroryzmu, wy-
mianę informacji i sprawy bezpieczeństwa, TREVI II – zajmującą się 
współdziałaniem policji, TREVI III – dotyczącą walki z przestępczo-
ścią zorganizowaną oraz TREVI IV – powołaną w związku z koncepcją 
zniesienia granic wewnętrznych na terenie Wspólnoty Europejskiej 
(Piquet 2017: 1190; Safiański 2009: 31).

Grupa TREVI w ograniczony sposób przyczyniła się do rozwią-
zania problemu przestępczości międzynarodowej. W związku z jej 
nieformalnym charakterem, nie wszystkie raporty z posiedzeń gru-
py zostały publikowane, a podejmowane działania nie podlegały 
kontroli Trybunału Sprawiedliwości czy Parlamentu Europejskiego. 
Niemniej jednak TREVI stworzyła fundamenty współpracy w za-
kresie przestępczości politycznej, terroryzmu, handlu narkotykami 
czy przestępczości zorganizowanej. Kluczową rolę w kształtowaniu 
się europejskiej współpracy policyjnej odegrało posiedzenie Grupy 
Roboczej TREVI III, kiedy pojawiła się idea utworzenia europejskiej 
jednostki wywiadowczej (ang. European Drugs Intelligence Unit - 
EDIU), tworzącej podwaliny dla funkcjonowania Jednostki Europolu 
do spraw Narkotyków (ang. Europol Drugs Unit – EDU) (Anagnosta-
kis 2017: 92-93; Dorn 1993: 33-34).

9 października 1989 roku prezydent Francji F. Mitterrand na 
forum Wspólnot Europejskich wysunął propozycję stworzenia tzw. 
Programu 7 punktów, mającego przyczynić się do wypracowania 
wspólnych metod analitycznych, utworzenia antynarkotykowej 
agencji wspólnotowej, harmonizacji narkotykowych polityk państw 
członkowskich, wyznaczenia osób kontraktowych, zacieśnienia kon-
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troli na granicach zewnętrznych, wypracowania metod koordynacji 
działań właściwych organów ochrony porządku publicznego państw 
członkowskich, koordynacji działań państw członkowskich wobec 
krajów produkujących narkotyki oraz krajów tranzytu takich środ-
ków i współpracy z tymi państwami, jak również określenia polityki 
WE w zakresie prania pieniędzy pochodzących z nielegalnego han-
dlu narkotykami (Dudek, Rakowski 2005: 8).

Pod koniec lat 80. pojawiła się propozycja stworzenia agencji od-
powiedzialnej za międzynarodową współpracę policyjną w zakresie 
przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami. Formalnie zo-
stała ona przedstawiona przez Republikę Federalną Niemiec na forum 
Rady Europejskiej w Luksemburgu w dniach 28-29 czerwca 1991 roku. 
Założenia przyjęte przez Helmuta Kohla popierały również Francja 
oraz Wielka Brytania. W ramach TREVI utworzono Grupę Roboczą ds. 
Europolu (TREVI – Europol), która skonkretyzowała wstępne założenia 
nowo powstającej agencji. 3 grudnia 1991 roku w Hadze na posiedze-
niu ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych grupy TREVI, 
podjęto decyzję o utworzeniu Europolu, zaś dzień później w sprawoz-
daniu przedłożonym Radzie Europejskiej, ministrowie jednomyślnie 
opowiedzieli się za powołaniem do życia europejskiego centralnego 
biura kryminalnego (Walsh 2010: 92; Safjański 2009: 32-33).

Współpraca traktatowa w ramach Europejskiego Urzędu Policji
7 lutego 1992 roku w artykule K.1 ust. 9 Traktatu z Maastricht 

pojawił się zapis, że Państwa Członkowskie uważają za przedmiot 
wspólnego zainteresowania współpracę policyjną w celach zapo-
biegania i walki z terroryzmem, nielegalnym handlem narkotyka-
mi i innymi poważnymi formami międzynarodowej przestępczości, 
włącznie z pewnymi aspektami współpracy celnej, jeżeli zajdzie 
taka konieczność, w związku z organizowaniem obejmujące-
go całą Unię systemu wymiany informacji w ramach Biura Policji 
Europejskiej (Europol)3. Projekt Konwencji o Europolu został za-
twierdzony przez piętnaście państw członkowskich 26-27 czerwca 
1995 roku w czasie posiedzenia Rady Europejskiej w Cannes, zaś 
zdolność operacyjną Europol uzyskał dopiero 1 lipca 1999 roku4. 
Wraz z próbą stworzenia projektu konwencji, pojawiło się szereg 
kwestii spornych, dotyczących m.in. informowania Parlamentu 
Europejskiego o działaniach agencji, kontroli i nadzoru Europej-
skiego Trybunału Obrachunkowego czy podleganiu jurysdykcji Try-
bunału Sprawiedliwości (Potorski 2011: 70). Ponadto kraje, które 
do tej pory samodzielnie pozyskiwały informacje wywiadowcze 
były zobowiązane podjąć współpracę z pozostałymi państwami 
członkowskimi w zakresie wymiany danych dotyczących prze-
stępczości zorganizowanej w obrębie ich terytorium. Nierzadko 
w trosce o własny wizerunek starały się kontrolować organy Eu-
ropolu, co w efekcie doprowadziło do konieczności zastąpienia  
– 6 kwietnia 2009 roku – Konwencji o Europolu Decyzją Rady ws. 
Europolu (Dz.U. UE L 121). Treść artykułu 42 ustanowiła nad Europo-
lem kontrolę instytucjonalną Parlamentu Europejskiego i Rady, któ-
re pozostały zobowiązane zatwierdzać wysokość budżetu Europolu, 
pochodzącego ze środków unijnych (Dz.U. UE L 121). 

3 Traktat z Maastricht określa Europol jako Europejskie Biuro Policji, zaś 
obecnie stosuje się pojęcie Europejski Urząd Policji (Dziennik Urzędowy                 
C 326).
4 Jednocześnie z dniem 1 lipca przestała istnieć tymczasowa Jednostka Euro-
polu do spraw Narkotyków (ang. Europol Drugs Unit – EDU) odpowiedzialna 
wyłącznie za gromadzenie, przekazywanie i koordynowanie wymiany infor-
macji związanych z przemytem narkotyków (Nunzi 2006).

Ważną rolę w procesie tworzenia współpracy traktatowej 
Europolu odegrał Traktat z Amsterdamu, dzięki któremu 1 maja 
1999 roku uwspólnotowiono politykę wizową, azylową i migra-
cyjną, kontrolę osób na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, 
a także współpracę celną i sądową w sprawach cywilnych. Dzięki 
wprowadzonym zmianom poprawiono efektywność współpracy 
służb policyjnych, zakładając dalsze rozszerzenie potencjału Eu-
ropejskiego Urzędu Policji oraz możliwość wystąpienia agencji do 
właściwych władz państw członkowskich o przeprowadzenie i sko-
ordynowanie dochodzeń. Kluczową zmianę stanowiło także włą-
czenie tzw. acquis Schengen (dorobku Schengen) do pierwszego 
i trzeciego filaru UE. Próba realizacji koncepcji swobodnego prze-
pływu osób na terenie Unii Europejskiej stała się możliwa dzięki 
zobowiązaniom, które zadeklarowały podjąć państwa członkowskie  
w okresie pięciu lat. Dotyczyły one współdziałania w zakresie kon-
troli na granicach zewnętrznych, spraw migracyjnych, polityki azy-
lowej, współpracy sądowej oraz zapobiegania i zwalczania przestęp-
czości (Burgess, Gutwirth 2012: 195).

Konieczność natychmiastowego wprowadzenia postanowień 
Trybunału amsterdamskiego, zrodziła potrzebę przedłożenia metod 
jego realizacji. 11-12 grudnia 1998 roku Rada Europejska oraz Komi-
sja przestawiły tzw. Wiedeński Plan Działania, który uszczegóławiał 
metody osiągnięcia współpracy państw członkowskich w zakresie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej. W Wiedeńskim Planie 
Działania pojawił się zapis, iż w ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
Traktatu Amsterdamskiego należy m.in. zbadać możliwości utwo-
rzenia bazy danych o prowadzonych śledztwach w  celu uniknięcia 
powielania działań dochodzeniowych przez różne organy śledcze 
państw członkowskich; zorientować pracę dokumentacyjną Euro-
polu na działania operacyjne; wzmocnić wymianę informacji i koor-
dynację działań państw członkowskich w walce z terroryzmem; pod-
nieść skuteczność wdrażania środków prawnych tak, by odpowiada-
ły one rzeczywistym potrzebom i tworzyły wartość dodaną. W tym 
kontekście szczególnie istotne było uwzględnienie sprawdzonych 
środków i metod działania, np. należących do dorobku prawnego 
Schengen (Gruszczak 2009: 59; Gutman 2014: 173).

Omawiając zjawisko handlu ludźmi i nielegalnej migracji warto 
zwrócić uwagę na przyjęty 15-16 października 1999 roku pięcioletni 
program zwany Agendą z Tampere – Tampere European Council, 
wyznaczający kierunki działania rządów państw członkowskich w za-
kresie zacieśnienia międzynarodowej współpracy w walce z prze-
stępczością transgraniczną. W Agendzie podkreślono kluczową 
rolę Europolu oraz potrzebę szybkiej intensyfikacji działań poprzez 
możliwość odbierania danych operacyjnych od państw członkow-
skich. Wykazano również konieczność stosowania upoważnień do 
wnioskowania o wszczęcie, przeprowadzenie lub koordynację do-
chodzeń przez państwa członkowskie oraz wezwano do tworzenia 
tzw. wspólnych zespołów dochodzeniowo – śledczych, w celu zwal-
czania nielegalnego obrotu narkotykami, handlu ludźmi i terroryzmu 
(Safjański 2009: 52). Realizacji postanowień przyjętych przez Agendę 
z Tampere nie sposób ocenić całkowicie aprobatywnie, co wynika 
zdaniem Artura Gruszczaka m.in. ze „zmiennej geometrii” w III fi-
larze UE osłabiającej spójność obszaru wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości (Gruszczak 2009: 62). Jednakże warto wspomnieć, 
iż w programie dostrzeżono nieodłączność występowania problemu 
handlu ludźmi oraz nielegalnej migracji, a tym samym konieczność 
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eliminacji zjawiska multiprzestępczości obejmującej oba rodzaje 
przestępczości zorganizowanej.

Następcą Agendy z Tampere ustanowiono Program Haski przy-
jęty przez Radę Europejską w Brukseli 5 listopada 2004 roku (Dz.Urz. 
UE nr C 53/1). Od tego czasu integracja systemu prawnego poszcze-
gólnych państw członkowskich miała wynikać z próby ujednolicenia 
gwarancji podstawowych praw człowieka, opieki nad uchodźcami, 
kontroli granic wewnętrznych czy wzajemnej pomocy w sprawach 
karnych i cywilnych (Program Haski… 2004). W związku z tym, że 
nie wszystkie założenia Agendy z Tampere udało się zrealizować, 
pojawiło się pytanie czy Program Haski będzie w stanie wdrożyć dal-
sze cele przewidziane na lata 2004-2011. W sprawozdaniu Komisji 
z realizacji Programu Haskiego za rok 2006, pojawiła się krytyczna 
opinia dotycząca braku pożądanego efektu: „Szczególne powol-
ne tempo realizacji odnotowano w przypadku działań związanych 
z usprawnieniem współpracy w zakresie egzekwowania prawa oraz 
rozwoju dorobku Schengen w zakresie transgranicznego operacyj-
nego egzekwowania prawa. Sytuacja jest podobna w przypadku 
działań związanych z programami systematycznej wymiany dla funk-
cjonariuszy organów ścigania” (Communication… 2007). Należałoby 
jednak zaznaczyć, iż szereg trudności implementacyjnych wynikało 
ze znikomej aktywności państw członkowskich. Pracom nad wpro-
wadzaniem postanowień Programu Haskiego przewodziło Zjedno-
czone Królestwo, które jako najaktywniejsze w przekazywaniu infor-
macji o przestępstwach terrorystycznych oczekiwało „wzajemności” 
ze strony pozostałych państw członkowskich (Rakowski 2005: 30).

W procesie tworzenia uregulowań dotyczących Europolu 
kluczową rolę odegrał przyjęty przez szefów państw i rządów 27 
państw członkowskich 13 grudnia 2009 roku Traktat z Lizbony zmie-
niający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólno-
tę Europejską (TUE i TWE) (Dz.U. UE C 306). Przekształcił on zatem 
nazwę TWE na „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” (TFUE), 
stanowiąc odpowiedź na rosnącą liczbę państw członkowskich i po-
jawiające się coraz większe zróżnicowanie między nimi. Prioryte-
tową regulacją dla Europolu było przyznanie agencji możliwości 
prowadzenia działań operacyjnych. Uznano, że wszelkie działania 
operacyjne Europolu są prowadzone w powiązaniu i w porozumie-
niu z organami Państwa Członkowskiego lub Państw Członkowskich, 
których terytorium dotyczą, zaś stosowanie środków przymusu 
należy do wyłącznej kompetencji właściwych organów krajowych 
(Dz.U.2004.90.864/2). Ważnym zapisem był również art. 12 lit. c) 
TUE, zgodnie z którym parlamenty narodowe aktywnie przyczyniają 
się do prawidłowego funkcjonowania Unii uczestnicząc, w ramach 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w mecha-
nizmach oceniających wykonanie polityk Unii w tej dziedzinie (…) 
oraz włączając się w polityczną kontrolę Europolu (…) (Dz.Urz.UE 
2016 C 202). Nadano tym samym odpowiedzialność państw człon-
kowskich za kształtowanie, realizację i rozwój praktycznych form 
działania w zakresie zwalczania przestępczości, jak również zgodnie 
z art. 73 TFUE stworzono możliwość uzupełniania działań polityk 
unijnych poprzez inicjatywy wychodzące od państw członkowskich, 
aczkolwiek realizowane poza ramami prawno-instytucjonalnymi Unii 
(Dz.U.2004.90.864/2).

Lata współpracy policyjnej na poziomie międzynarodowym 
przynoszą bardziej lub mniej oczekiwane skutki z uwagi na to, iż 
państwa traktuje się jako niezależnych aktorów, działających zgod-

nie z własnym interesem. Współcześnie żaden kraj nie pozostaje na-
tomiast „hermetycznie” zamknięty, wobec czego ułatwia to przeni-
kanie zagrożeń transgranicznych i tym samym wymaga konieczności 
podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Pomimo różnych niedo-
ciągnięć w drodze do stworzenia międzynarodowej agencji policyj-
nej działającej na terenie Unii Europejskiej udało się wypracować 
fundamenty wzajemnej współpracy. Z dniem 1 stycznia 2010 roku 
Europol stał się pełnoprawną europejską agencją policyjną z sie-
dzibą w Hadze, odpowiedzialną w UE za zapobieganie i zwalczanie 
transgranicznej przestępczości zorganizowanej, jak również terrory-
zmu oraz dążącą do zacieśniania współpracy właściwych organów 
państw członkowskich (Boşilcă 2013: 12).

Problem nielegalnej migracji 
oraz handel ludźmi – działania operacyjne

Nie istnieje prawna definicja wyjaśniająca istotę działań ope-
racyjnych. W rozumieniu Tadeusza Safjańskiego są to metody i for-
my współpracy policyjnej mające za zadanie zapobiegać i zwalczać 
przejawy przestępczości transgranicznej oraz terroryzmu (Safjański 
2013: 13). 

Nie sposób nie zauważyć, iż pierwsze działania podejmowa-
ne przez Europol nie były tak spektakularne, jak akcje, w których 
uczestniczył już w XXI wieku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że 
na początku współpracy między agencją a państwami, można było 
zauważyć niechęć i obawy ze strony tych drugich. Ponadto zmiany, 
które nastąpiły wraz z wprowadzaniem w życie kolejnych dokumen-
tów, dokonywały ewolucji w działaniach podejmowanych przez Eu-
ropol, niejednokrotnie sprawiając, że pewne ustalenia dla państw 
członkowskich stały się niejednoznaczne. Europejski Urząd Policji 
ukształtował jednak swoją strukturę organizacyjną i zakres kompe-
tencji, aby dostosować się do zmian na arenie międzynarodowej. 

Optymizmem napawa również fakt, iż agencja pomimo różnych 
trudności, każdego roku aktywnie zwalcza przejawy transgranicznej 
przestępczości zorganizowanej. 

Z danych statystycznych przedstawionych na wykresie 1, doty-
czących działań operacyjnych Europolu wynika, że od momentu jej 
powstania systematycznie wzrasta liczba przeprowadzonych ope-
racji. 

Wykres 1. Liczba działań operacyjnych podjętych przez Europol w la-
tach 1998-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie corocznych raportów publi-
kowanych przez Europol https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/ 
documents/pl_europolreview.pdf [18.08.2018]. 
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mie na terenie Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji i Turcji za-
trzymano 53 podejrzanych oraz 56 nielegalnych imigrantów, którzy 
pochodzili głównie z Iraku i Afganistanu. W raporcie z 2005 r. przy-
znano również, iż możliwości jakie stwarza we współczesnym świe-
cie Internet, sprzyjają niepokojącemu wzrostowi handlu dziećmi, 
wykorzystywanymi do pornografii czy prostytucji. W priorytetach 
wyznaczonych na następny rok znalazło się uściślenie współpracy 
z dostawcami internetowymi, czy zwiększenie koncentracji i współ-
pracy na obszarze Bałkanów Zachodnich, gdzie tego typu nielegalne 
działania stanowiły szczególne zagrożenie. W związku z tym w 2005 
roku na terenie 13 państw przeprowadzono operację o kryptoni-
mie „Lodołamacz”. Przeszukano wówczas 150 mieszkań osób, które 
mogły być potencjalnie zamieszane w handel dziecięcą pornografią 
(Europol. Annual Report 2005).

W 2006 roku w czasie podróży z Afryki do Europy utonęło około 
3 000 osób. Z raportu omawiającego całoroczną aktywność Euro-
polu jednoznacznie wynika, iż nielegalni imigranci decydujący się 
pokonać tysiące kilometrów w niewielkich łodziach, padają ofiarą 
działań przestępczych, płacąc niebagatelne sumy organizacjom prze-
stępczym (Europol. Annual Report 2006). W tym samym roku istotną 
operacją z punktu widzenia Polski należałoby uznać działania pro-
wadzone we współpracy Europolu i Eurojustu7.  W lipcu współpraca 
polskiej oraz włoskiej policji z dwiema agencjami Unii Europejskiej 
zaowocowała zatrzymaniem 25 podejrzanych o rekrutację i wyko-
rzystywanie imigrantów oraz odnalezieniem 120 poszkodowanych 
we Włoszech. Działania grupy przestępczej polegały na pozyski-
waniu polskich obywateli i oferowaniu im dobrze płatnej pracy na 
terytorium Włoch. Rekrutowani ludzie pracowali w gospodarstwie 
rolnym w niegodziwych warunkach pracy, często nie otrzymując ja-
kiejkolwiek zapłaty. Doszło również do nadużyć fizycznych wobec 
pracowników (http://www.naszswiat.net 2018).

Sukcesem zakończyła się również operacja o kryptonimie „Ko-
ala”, rozpoczęta w 2006 roku. Odkryto wówczas film pochodzący 
z Belgii, przedstawiający wykorzystywane seksualnie dzieci. 42-let-
ni producent filmu posiadał również stronę internetową, z której 
korzystało 2 500 widzów na całym świecie. Współpraca Europolu 
i Eurojustu również i w tym przypadku zakończyła się pomyślnie. 
W czasie kolejnego dochodzenia aresztowano kilka osób, w tym  
m.in. nauczycieli szkół czy instruktorów pływania oraz odnaleziono 
23 ofiary między 9 a 16 rokiem życia (Europol. Annual Report 2007).

W 2008 roku we współpracy z Europolem przeprowadzono 
trzy operacje przeciwdziałające nielegalnej migracji. Nadano im 
odpowiednio kryptonimy: „Operacja Greensea”, „Bagdad” oraz 
„Trufas”. W sumie udało się aresztować 163 podejrzanych. Naj-
większym sukcesem cieszyła się operacja „Bagdad”, w której brało 
udział ponad 1 300 policjantów z Belgii, Francji, Niemiec, Grecji, 
Irlandii, Norwegii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W tym sa-
mym roku Europol kontynuował również działania rozpoczęte w cza-
sie operacji o kryptonimie „Koala”. W grudniu 2008 roku oskarżo-
no 60 osób o seksualne wykorzystywanie dzieci pochodzących  
z rodzin imigranckich oraz odnaleziono kolejnych 11 ofiar (Europol. 
Annual Report 2008). W sierpniu 2009 roku za sprawą współpracy 
Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz Europolu, podczas operacji „Lon-

7 Eurojust jest agencją Unii Europejskiej, doprowadzającą przestępców 
przed wymiar sprawiedliwości. Nieustannie współpracuje z Europolem                 
w zakresie walki z transgraniczną przestępczością zorganizowaną. 

Wśród działań systematycznie inicjowanych przez Europol 
można wyróżnić wszystkie formy transgranicznej przestępczości, 
m.in. handel narkotykami, oszustwa i nadużycia finansowe, pranie 
brudnych pieniędzy czy wszelkiego rodzaju fałszerstwa. Jednak skala 
omawianego w niniejszym artykule zagadnienia nielegalnej migracji 
oraz handlu ludźmi rokrocznie rośnie, obejmując od 10, a po 2013 
roku do 30% działań operacyjnych, w które angażuje się agencja 
(Przegląd Europolu 2018). 

W 1998 roku problem w dużej mierze dotyczył Kurdów z Turcji, 
którzy byli wywożeni do Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej, 
jak również kobiet pochodzących z Azji, obszarów byłego ZSRR i Eu-
ropy Wschodniej. Za jedną z pierwszych operacji przeciwdziałającej 
nielegalnej migracji można jednak uznać rozbicie irackiego gangu, 
przemycającego ludzi do krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii 
oraz Kanady. Informacje przekazane przez Europol pozwoliły w 1999 
roku aresztować 11 osób5.

Europol zaangażował się również w operację pod kryptonimem 
„Tiger”. W trakcie prowadzenia działań udało się skazać dwie osoby 
odpowiedzialne za nielegalne przewożenie Afrykańczyków do Szwe-
cji6. Kolejnym przedsięwzięciem wymienianym w raporcie z 2000 
roku było stworzenie zespołu projektowego Skim 2000, mającego 
za zadanie monitorować strony internetowe w związku z nasilają-
cym się problemem pornografii dziecięcej. Holenderska inicjatywa 
funkcjonująca od 1 marca 2000 roku doprowadziła do przeprowa-
dzenia 19 dochodzeń i zajęcia szeregu materiałów pornograficznych 
(Europol. Annual Report 2000).

Według Witolda Ostanta czterema najważniejszymi działaniami 
podjętymi przez Europol do 2006 roku były operacje o kryptonimie: 
„RIO” (Operacja Ryzyka Imigracji), „RIO II”, „Pegaz” oraz „Girasole”. 
W czasie pierwszej z nich analizowano drogi przewożenia imigran-
tów badając europejskie porty lotnicze. Od 2 do 4 kwietnia 2002 
roku aresztowano 410 osób. Efektem drugiej operacji było schwy-
tanie 4 597 osób. Dzięki przeprowadzonej operacji o kryptonimie 
„Pegaz” sprawdzono możliwości wykorzystania połączeń drogowych 
i kolejowych przez organizacje przestępcze. Czwarte działanie wy-
mieniane przez Witolda Ostanta dotyczyło natomiast kobiet wywo-
żonych z Ukrainy. W celu unieszkodliwienia szerzącej się prostytu-
cji, obserwowano hotele, biura podróży oraz filmy powstające na 
terenie Austrii, Włoch, Niemiec, Francji czy Hiszpanii (Ostant 2007: 
57-58).

W raporcie wydanym przez Europol w 2005 roku przyznano, że 
organizacje przestępcze czerpią wiele miliardów euro rocznie zysku 
z nielegalnej migracji czy handlu ludźmi, dlatego właśnie z roku na 
rok stanowi to coraz poważniejsze zagrożenie. Dostrzeżono problem 
przekształcania się chińskich organizacji przestępczych produkują-
cych substancje chemiczne w grupy angażujące się w coraz bardziej 
opłacalny handel ludźmi czy nielegalną migrację. W związku z po-
wyższym w 2004 roku Europol podjął się próby likwidacji jednej 
z siatek przestępczych. Dzięki współpracy 21 państw członkowskich 
aresztowano 5 osób oraz odnaleziono 273 nielegalnych chińskich 
imigrantów (Europol. Annual Report 2004).

W 2005 roku Europol we współpracy z 5 państwami przeciw-
działał handlowi ludźmi poprzez udział w operacji „Pachtou”. W su-

5 Operację przeprowadzono pod kryptonimem „Samolot” (Report on the 
Organised… 1999).
6 Działania operacyjne rozpoczęto na początku 1999 roku. 
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W walce z handlem ludźmi istotne znaczenie odegrała operacja 
„Veerde”, prowadzona przez Wielką Brytanię oraz Czechy. Ustalono, 
że pewna organizacja przestępcza za kwotę 30 000 czeskich koron 
wywoziła obywatelki Czech do Wielkiej Brytanii. Po przyjeździe do 
kraju kobiety były zmuszane do prostytucji, a niekiedy zmuszane 
do zawarcia małżeństwa z obywatelami Pakistanu czy Indii, którzy 
tym samym stawali się pełnoprawnymi obywatelami europejskiego 
kraju. W powyżej sprawie 11 osobom udało się postawić zarzuty. 
W 2011 roku przeprowadzono operacje: „Cestia”, „Schwarz/White” 
oraz „Truck”, które dotyczyły odpowiednio przeciwdziałania niele-
galnej migracji obywateli Afganistanu, Wietnamu oraz Chin. Łącznie 
aresztowano 79 osób (Przegląd Europolu… 2012).

Trudności w rozpoznaniu organizacji przestępczych zajmujących 
się nielegalną migracją są przede wszystkim skutkiem niewiarygod-
nej elastyczności i możliwości transgranicznego działania. W 2012 
roku na potrzeby operacji prowadzonej przez Holandię oraz Wiel-
ką Brytanię, Europol dostarczał danych analitycznych dotyczących 
grup, które miały zmuszać do zawarcia małżeństwa między Nigeryj-
czykami, a Holenderkami. Rekrutowane kobiety były wywożone do 
Wielkiej Brytanii i tam wychodziły za mąż za Nigeryjczyków. Dzięki 
tej operacji udało się aresztować 122 osoby8. W raporcie z 2012 
roku wspomniano również o operacji rozpoczętej już we wrze-
śniu 2011 roku. Austriacka i węgierska policja stworzyła projekt 
„Fimathu”, który miał za zadanie ograniczyć problem nielegalnej 
migracji na terenach tych państw. Niedługo po tym do wspólnego 
działania dołączyły takie kraje, jak:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, 
Niemcy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Szwajcaria. 
Ogromny zasięg prowadzonych działań umożliwił odnalezienie aż  
7 249 nielegalnych imigrantów oraz doprowadził do aresztowania 
439 osób (Europol review… 2013).

Jedno z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć prowadzo-
nych do tej pory przez Europol trwało między 15 a 23 września 2014 
roku, kiedy w ramach operacji „Archimedes” we wspólne działania 
zaangażowały się aż 34 kraje, w tym 28 państw członkowskich, jak 
również Australia, Kolumbia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria i USA. 
Podjęte czynności pozostały o tyle istotne, gdyż dotyczyły wielu 
rodzajów transgranicznej przestępczości zorganizowanej m.in. han-
dlu ludźmi, nielegalnej migracji, kradzieży czy handlu narkotykami. 
W ciągu kilku dni aresztowano ponad 1 000 osób, w tym 90 osób 
oskarżonych o handel ludźmi oraz 170 osób zamieszanych w niele-
galną migrację. Przechwycono prawie 600 kg kokainy, 200 kg hero-
iny i 1,3 tony marihuany. Udało się również odnaleźć prawie 200 
ofiar handlu ludźmi (https://www.europol.europa.eu 2018). 

Współcześnie szczególne wyzwanie dla agencji stanowi bez-
precedensowy wzrost liczby nielegalnych imigrantów na teryto-
rium Unii, związany z jednocześną intensyfikacją działań prze-
mytników werbujących obywateli państw „Trzeciego Świata” za 
pomocą portali społecznościowych i zachęcających do prowa-
dzenia działalności przestępczej jako gwarantowanemu źródłu 
utrzymania. Zdarza się również, iż wśród imigrantów do Europy 
napływają wykorzystywani seksualnie małoletni, sprzedawani or-
ganizacjom zarabiającym na dziecięcej pracy przymusowej czy 
handlu ludźmi. W 2015 roku oszacowano, że ponad 1 milion imi-
grantów przebywa nielegalnie na terenie UE w związku z czym 

8 Operacji nadano kryptonim „Fry/Geldermalsen”.

gship” głównie na terenie Londynu odwiedzono 24 mieszkania oraz 
przesłuchano 214 osób, które mogły być zamieszane w handel ludź-
mi. W 2009 roku trwała także operacja „Black Leaves”. Uderzała ona 
w działania prowadzone przez organizację przestępczą zajmującą się 
handlem młodych nigeryjskich kobiet, wykorzystywanych seksualnie 
w ośmiu krajach europejskich. Zarzuty w tej sprawie zostały posta-
wione 34 osobom przebywającym na terenie Włoch. W raporcie 
z 2009 roku wymienia się również działania przeciwdziałające gru-
pom zajmującym się nielegalną migracją. Operacja „Sebeke” doty-
czyła przemytu obywateli z Iraku i Afganistanu do Europy. Dokonano 
wówczas 22 aresztowań. Druga z operacji – „Garnet” koncentrowała 
się na rozbiciu grupy przemytników, którzy pomagali chińskim imi-
grantom przedostawać się drogą powietrzną do Wielkiej Brytanii. 
Koszt odbycia takiej podróży wynosił 17 000 euro. Niebagatelne 
znaczenie w identyfikacji osób parających się wykorzystywaniem 
seksualnym dzieci i publikacją pornografii dziecięcej w Internecie, 
odegrała operacja „Typhon”. W 2009 roku schwytano 221 podejrza-
nych, a 115 przedstawiono zarzuty (Europol. Annual Report 2009). 

W raporcie z 2010 roku stwierdza się, że ofiary handlu ludźmi 
pochodzą w dużej mierze z czterech obszarów tj. północno-wschod-
niego i południowo-wschodniego ośrodka działalności przestępczej, 
Afryki Zachodniej oraz Azji. Nielegalni imigranci to natomiast oso-
by, które zazwyczaj są obywatelami krajów afrykańskich, obszarów 
południowej Azji, Wietnamu, Iraku, Afganistanu czy Iranu. Analiza 
przestawiona przez Europol nawiązuje także do podjętej w 2009 
roku współpracy z włoską policją w ramach operacji „Venice Car-
nival”, która zakończyła się w 2010 roku, kiedy to po całorocznym 
monitorowaniu stron internetowych odnaleziono szkodliwe opro-
gramowanie, umożliwiające jednej z grup przestępczych publikację 
materiałów pornograficznych z wykorzystaniem dzieci. Grupa po-
chodząca z Europy Wschodniej zainfekowała ponad 1 000 serwerów 
na całym świecie (Przegląd Europolu… 2011). 

W 2010 roku do walki z nielegalną migracją uruchomiono 
operacje o kryptonimie „Ile Fantastique” oraz „Alcazar”. Pierwsza 
z nich trwała 14 miesięcy i objęła swym zasięgiem prawie całe te-
rytorium kontynentu europejskiego. Na skutek podjętych działań 
rozbito siatkę przestępczą, która przerzucała obywateli Wietnamu 
na teren Unii Europejskiej. Odpowiednia wymiana informacji oraz 
analiza operacyjna, której udzielił Europol, doprowadziła do zatrzy-
mania 31 podejrzanych. Operacja „Alcazar” była wynikiem współ-
pracy pomiędzy organami policji pochodzącymi z Francji, Niemiec 
oraz Hiszpanii. Zakończyła się aresztowaniem 18 osób. Podejrzani 
za kwotę od 13 000 do 15 000 euro za osobę dorosłą, na podstawie 
fałszywych dokumentów umożliwiali przekraczanie granic (Przegląd 
Europolu… 2011).

Celem zaostrzenia zasad jurysdykcji eksterytorialnej oraz kar 
dla obywateli czy rezydentów dopuszczających się handlu ludźmi, 
w 2011 roku wprowadzono unijną dyrektywę (DZ. U. UE L), której 
jednoznacznie sprzeciwiła się Dania. W duńskim „Politiken” Henryk 
Højbjerg, szef państwowej komisji stwierdził, że nie wyrażając zgo-
dy na przyjęcie dyrektywy, Dania z roku na rok w coraz większym 
stopniu będzie „przegrywać walkę z handlem ludźmi”. Wobec tego 
pomiędzy poszczególnymi krajami mogą w przyszłości wystąpić 
znaczne rozbieżności. Aby Europa mogła efektywnie zwalczać po-
głębiające się w tej kwestii działania przestępcze, kraje członkowskie 
powinny podejmować jednakowe kroki (http://politiken.dk 2018). 
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pozostają jednakowo narażone na omawiane zagrożenia. Pespekty-
wa dalszej kontroli nielegalnej migracji w ramach Europolu czy też 
tworzenia wspólnej polityki azylowej w granicach UE pozostaje tym 
bardziej dyskusyjna od czasu ogłoszenia przez Wielką Brytanię decy-
zji o opuszczeniu unijnych struktur. Unieważnienie wypracowanych 
dotychczas możliwości współpracy może nie tylko obniżyć znaczenie 
państwa jako godnego zaufania partnera, lecz także skutkować utra-
tą przez Europol dostępu do baz danych pozyskiwanych przez jed-
nego z najważniejszych sprzymierzeńców (Hufnagel 2016: 165-180). 

Należy zatem wziąć pod uwagę, że stabilność Unii Europejskiej 
determinuje znaczenie, jakie w przyszłości może odgrywać na are-
nie międzynarodowej Europol. Aby agencja mogła odnosić dalsze 
sukcesy, powinna inwestować w rozwój sieci, dzięki której utrzy-
muje kontakty z państwami członkowskimi. Dodatkowo współpra-
ca między państwami pozostanie owocna wówczas, gdy będą one 
chętnie wymieniać się doświadczeniami i zaakceptują zdolności jego 
działania. Unia Europejska nie posiada wspólnego planu zwalczania 
transgranicznej przestępczości zorganizowanej, a tym bardziej jed-
nolitego prawa karnego, dlatego poprzez wzajemne kontakty funk-
cjonariusze przyswajają zwyczaje obowiązujące w poszczególnych 
państwach. Jednocześnie tym, co może wzmocnić znaczenie agencji 
jest jej rozgłos. Działania podejmowane przez Europol rzadko po-
dawane są do publicznej wiadomości i tym samym istnieje spory 
odsetek osób, które posiadają znikomą wiedzę dotyczącą funkcjo-
nowania europejskiej agencji policyjnej. Źródłem wiedzy o działa-
niach operacyjnych Europolu pozostają w szczególności rokrocznie 
raporty, których analizy dokonała autorka niniejszej pracy. Można 
zatem pokusić się o stwierdzenie, iż poprawa społecznej świado-
mości powinna wzmocnić oddolne zaangażowanie społeczeństwa 
w zwalczanie przestępczości.

Proces przyznawania Europolowi dodatkowych kompetencji 
oraz ustanowienia agencji o takiej strukturze, którą posiada współ-
cześnie, był długotrwały i skomplikowany, lecz nie można stwierdzić, 
że dzięki istnieniu Europolu przestępczość maleje. Ludzie zawsze po-
pełniali, popełniają i będą popełniać przestępstwa starając się za 
wszelką cenę omijać prawo. Europejski Urząd Policji demaskuje na-
tomiast nielegalne działania, dzięki czemu konsekwencje popełnia-
nych czynów w mniejszym stopniu uderzają w państwa europejskie. 
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Podsumowanie
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