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STROKOVNA PODROČJA
Ker se lahko Europol prilagodljivo odziva, se vsako 
leto osredotočamo na različna področja kriminalnih 
in terorističnih dejavnosti, odvisno od potreb, ki jih 
narekujejo razmere. Vendar naše glavne prednostne 
naloge ostajajo več ali manj enake in se osredotočajo 
na dejavnosti mednarodnih in terorističnih združb. 
V dolgih letih delovanja smo si veliko izkušenj 
nabrali v boju proti nezakonitemu trgovanju 
s prepovedanimi drogami, mrežami nezakonitega 
priseljevanja in nedovoljeni trgovini z ljudmi, 
nedovoljeni trgovini z vozili, kibernetskem kriminalu, 
pranju in ponarejanju denarja. Europol je osrednji 
evropski urad za boj proti ponarejanju eurov.
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Glavni cilj Europola je poskusiti zagotoviti varnejšo 
Evropo, kar bo koristilo vsem prebivalcem EU.



130 
uradnikov 
za zvezo

620 
zaposlenih

100 
analitikov

24/7

inovativnost

strokovnost

mobilna 
pisarna

10,000 
primerov

Zagotavljajo hitro in učinkovito sodelovanje, 
ki temelji na osebnem stiku in vzajemnem 
zaupanju.

EDINSTVENE STORITVE
Naš položaj v osrčju evropske varnostne mreže 
pomeni, da ponujamo edinstveni nabor storitev. 
Europol je podporno središče za operacije 
kazenskega pregona, stičišče informacij o 
kazenskih zadevah ter center za izvedensko 
znanje s področja kazenskega pregona.

Ena naših osrednjih dejavnosti je analiziranje. 
Pri Europolu je zaposlenih več kot 100 
kriminalističnih analitikov, ki so med najbolje 
usposobljenimi v vsej Evropi. To pomeni, da 
Europol razpolaga z eno največjih analitskih 
zmogljivosti v EU. Naši analitiki uporabljajo 
najsodobnejša orodja, s katerimi vsakodnevno 
zagotavljajo podporo preiskavam, ki jih izvajajo 
države članice.

Da bi našim partnerjem omogočili globlji 
vpogled v težave, povezane s kaznivimi 
dejanji, s katerimi se srečujejo, Europol izvaja 
redne ocene, ki predstavljajo celostno in 
napredno analizo kaznivih dejanj in terorizma 
v Evropski uniji. Evropska Ocena nevarnosti 
organiziranega kriminala (OCTA) prepozna in 
analizira nastajajoče nevarnosti. OCTA opisuje 
tudi zgradbo skupin organiziranega kriminala, 
način, kako delujejo, in glavne vrste kriminala, 
ki prizadenejo Evropsko unijo. Europolovo 
letno poročilo o stanju in trendih na področju 
terorizma v EU (TE-SAT) zagotavlja podroben 
pregled stanja na področju terorizma v EU.

Europol je operativni center  z visokimi 
varnostnimi standardi. Na leto sprejmemo 
več kot 10,000 primerov in visokokakovostne 

analize spreminjamo v delovne uspehe. 
Ta prilagodljivi storitveni center dela 
neprekinjeno: 24 ur na dan, 7 dni na teden.

Europol deluje kot strokovni center EU, 
ki strokovnjakom s področja kazenskega 
pregona iz držav članic EU zagotavlja 
temeljno podlago.

Europolovi uradniki so vedno pripravljeni 
nemudoma odpotovati in nuditi podporo 
naši mobilni pisarni. Za prisotnost Europola 
se pogosto zaprosi tudi v boju proti 
prepovedanim drogam. V ta namen imamo 
usposobljeno ekipo, ki lahko laboratorije za 
izdelavo sintetičnih drog razstavijo na mestu 
samem.

NAJSODOBNEJŠA 
TEHNOLOGIJA
Mednarodne kriminalne in teroristične 
združbe delujejo po vsem svetu in prav 
zaradi njih pri svojem delu uporabljamo 
najsodobnejšo tehnologijo. Da bi se 
Europol lahko učinkovito in usklajeno 
odzval, mora biti prav tako prilagodljiv 
in iznajdljiv ter mora pri svojem delu 
uporabljati najsodobnejše metode in orodja. 
Europol se lahko pohvali z najsodobnejšimi 
podatkovnimi bazami in komunikacijskimi 
kanali, ki ponujajo hitro in varno možnost 
shranjevanja, iskanja, prikazovanja in 
povezovanja informacij.

Zbiranje, analiziranje in razširjanje teh 
informacij obsega izmenjavo večjih količin 
osebnih podatkov. Europol zastavlja najvišje 
standarde varovanja in zaščite podatkov ter 
jih pri svojem delu tudi spoštuje.

EUROPOL
Europol je organ kazenskega pregona Evropske 
unije. Naš cilj je doseči varnejšo Evropo, zato 
ponujamo podporo organom kazenskega 
pregona v državah članicah Evropske unije 
pri njihovem boju proti hujšim oblikam 
mednarodnega kriminala in terorizma.

Več kot 620 zaposlenih na sedežu Europola 
v Haagu na Nizozemskem tesno sodeluje 
z organi kazenskega pregona v 27 državah 
članicah Evropske unije in drugih partnerskih 
državah, ki niso članice EU, kot so Avstralija, 
Kanada, ZDA in Norveška.

Ker Europolovi uradniki nimajo neposrednih 
pooblastil za odvzem prostosti, z zbiranjem, 
analiziranjem in razširjanjem informacij ter 
usklajevanjem dejavnosti nudijo podporo 
kolegom iz organov kazenskega pregona. 
Partnerji z našo pomočjo preprečujejo, 
odkrivajo in preiskujejo kazniva dejanja ter 
izsledijo in preganjajo storilce. Europolovi 
strokovnjaki in analitiki sodelujejo v skupnih 
preiskovalnih skupinah (JIT), ki v državah EU 
pomagajo pri obravnavi kaznivih dejanj na kraju 
samem.

Zaposleni pri Europolu prihajajo iz različnih 
organov kazenskega pregona, vključno 
s policijo, obmejno policijo, carino in 
varnostnimi službami. Tak večstranski pristop 
pomaga zmanjšati informacijske vrzeli in 
storilcem kaznivih dejanj omejuje njihov 
manevrski prostor.

Na sedežu Europola je zaposlenih okoli 130 
uradnikov za zvezo. Te uradnike za zvezo 
Europolu dodelijo države članice EU in 
druge partnerske države, ki niso članice EU. 


