
Úton az európai „FBI” felé
(Készítette: Závecz Lilla, Szilvácsku Anna Lilla, Dzvonár Réka)

Pontosan 5 éve kezdte meg gyakorlati működését Hágában az EUROPOL
egy biztonságosabb Európa reményében. Ennek évfordulójára készítettük
magazinunk különkiadását, mely bemutatja az EU és Hága együttműködését a
biztonság terén. Megtudhatod, miken ment keresztül 1999 óta az intézmény, hogy mi
a fő feladata, és természetesen érdekességeket is elárulunk.

Röviden visszatekintünk és elmeséljük a szervezetet érintő történéseket.
Mesélünk a hágai mindennapokról, arról, hogy milyen feladatokat kellett megoldani,
és a szervezet miként segíti az Európai Unió lakosainak mindennapjait.

Az 1970-es évektől kezdve egyre jobban erősödött az Európai Közösségben
a tagországok kormányai közötti együttműködés. 1976-ban létrejött a tagállamok
közötti rendőri összefogás, a TREVI (=egyezmény a nemzetközi terrorizmus,
radikalizmus, extrémizmus és az erőszak visszaszorítására) által.
A határok lebontásának következtében megoldást szerettek volna találni arra, hogy
a bűnözők illetve az illegális bevándorlók ne juthassanak át a
belső határokon. 1985-ben az EU létrehozta a schengeni
egyezményt (a közös külső határok védelmére), ami 1995-től lép
hatályba.
1991-ben Kohl német szövetségi kancellár felvetette az amerikai
FBI-hoz hasonló szervezet megalapításának ötletét. A legtöbb
tagország eleinte nem támogatta, mert nem akarták a nemzeti
szuverenitásukat feladni. Ennek ellenére mégis sikerült
megegyezniük egy ehhez hasonló típusú szervezet
megalakításában.
1993-ban létrejött az Europol Kábítószer Egység (EDU), ami a
későbbi EUROPOL működésének megkönnyítése céljából alakult meg.
1998. október 1-én lépett életbe mind a 15 tagország által elfogadott
Europol-Egyezmény. Már ebben az évben szerette volna az Európai Tanács
kiterjeszteni a szervezet feladatait, az euró védelmére, a pénz- és fizetőeszközök
hamisítása elleni küzdelemre.

Az EUROPOL gyakorlati működését 1999 júliusában kezdte meg felváltva
elődjét, az Európai Kábítószer Egységet. 1999. június 17-én az EU államfői aláírták
az amszterdami szerződést, amivel elkezdték megteremteni a stabilabb
belbiztonságot és az erőteljesebb közös külbiztonságot. Az intézmény végleges
székhelyéül Hágát választotta az Európai Tanács (a másik két lehetséges helyszín
Róma és Strasbourg volt). Az épület a Raamweg utca 47. szám alatt található, ami
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az 1900-as évek elején épült, eredetileg egy
katolikus fiúiskolaként működött. Majd az
épületet a Il. világháborúban a hírszerző
ügynökségek és a holland rendőrség
használták, a háborút követően pedig a
Holland Állami Hírszerző Szolgálaté volt,
amíg az EUROPOL oda nem költözött.

A szervezet vezetői pozíciójába
Jürgen Storbecket nevezték ki, aki mindmáig

ezt a szerepet tölti be. Jürgen a
németországi Wiesbadenben, a
Bundeskriminalamt felsőbb szolgálati
osztályán kezdte pályafutását
felügyelőként.
Majd 1983-ban a Nemzetközi Jogsegély
és Nyomozás osztályának vezetője lett.

1990-ben áthelyezték a Belügyminisztériumba,
ahol a korábbi igazságügyi rendőrség
átszervezése volt feladata. 1991-től az Interpol
Központi Irodájának vezetője volt, amely a
szövetségi bűnügyi rendőrség hivatalának
része. 1992-ben Storbecket Hágába, az
EUROPOL-hoz helyezték át, és 1994-ben
átvette a "Kábítószerügyi Osztályának"
irányítását. Ezt követően lett 1999-ben a
szervezet igazgatója. Az elmúlt évek során az
itt dolgozók létszáma folyamatosan növekedett,
1999 végére már 212 embert foglalkoztatott,
idén pedig már az 500 főt közelíti.

A szervezet feladatai az évek során
változtak, a 2001-es amerikai
terrortámadásokat követően például top
prioritássá vált a terrorizmus elleni küzdelem.
Az euró megjelenésekor pedig a
pénzhamisításra, pénzmosásra fektettek nagy
hangsúlyt. Van olyan probléma is, amivel a
kezdetektől fogva foglalkoznak, ilyen például a
kábítószer-kereskedelem.

Az európai biztonság az országok
rendőrségeinek összefogásán alapszik. Az
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EU-s országok az együttműködésükön túl, 2002-ben az USA-val is megegyeztek,
hogy egyes ügyekben az FBI-val is kooperáljanak. Azonban itt azt fontos
megemlíteni, hogy az EUROPOL még nem annyira “szabadműködésű”, mint az FBI,
hiszen az FBI-val ellentétben nincs végrehajtói hatásköre, csupán csak segíti,
támogatja és összefogja az Unió országait érintő bűntények felderítését.

Meghoztuk a kedved, hogy megtudj többet az EUROPOL-ról? Jövőre, 2005.
február 7-én, a maastrichti szerződés évfordulóján gyere el hozzánk Hágába, várunk
a Raamweg utca 47. alatt, az EUROPOL épületébe, hogy eltöltsünk egy tartalmas
napot együtt. A tervezett programok között van Jürgen Storbeckkel való
kerekasztal-beszélgetés, előadás a drogok veszélyes hatásairól illetve egy ezzel
egybekötött kisokos arról, hogy mit tegyünk, ha környezetünkben azt érzékeljük,
hogy valaki káros szerrel él. A részvétel ingyenes, de a terem befogadóképessége
limitált, ezért a részvétel előfeltétele a regisztráció amit az alábbi linken tehetsz meg:
https://forms.gle/LBzxYWQCgpXqDnuF7 .
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Forrás/Irodalomjegyzék:

https://www.europol.europa.eu/about-europol/history (Letöltési idő: 2022.12.13)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Europol (Letöltési idő: 2022.12.13)
https://www.naih.hu/europol/tajekoztato-europol-rendszerrol (Letöltési idő: 2022.12.13)

Ten Years of Europol 1999-2009; European Police Office; 2009 (13.oldal, I.4.fejezet;
24.oldal, II.2.fejezet)
(https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/anniversary-publication.pdf)
(Letöltési idő: 2022.12.13)

2002 EU Organised crime report, public version; Hága; 2002. október 31.
(https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/15912_-2002_eu_organise
d_crime_report_-_public_version.pdf)

Hegyaljai Mátyás; Europol - rendőrség, szervezeti és működési változások igénye,
lehetősége; Budapest, 2002, Rendőrtiszti főiskola (5.oldal,2.2.fejezet)

László Zoltán; Az európai unió tagországainak nemzetközi rendőri együttműködése, az
europol; Budapest, 2002, Rendőrtiszti főiskola (31.oldal,3.fejezet)

Annual Report 1999 - Europol, Luxemburg
(https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/edoc726152_redacted_eur
opol_annual_report_1999.pdf)

Annual Report 2000 - Europol, Luxemburg
(https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/europol-annual-report-2000
)

Annual Report 2001 - Europol, Luxemburg
(https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/europol_annual_report_20
01.pdf)

Annual Report 2002 - Europol, Luxemburg
(https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/europol_annual_report_20
02.pdf)

A képek forrása:
Helmut Kohl - https://szegedma.hu/2017/06/elhunyt-helmut-kohl-volt-nemet-kancellar
Térkép kivágás -
https://www.google.com/maps/place/Raamweg+47,+2596+HN+Den+Haag,+Hollandia/@52.
0962934,4.2752139,13z/data=!4m5!3m4!1s0x47c5b748ce69ed65:0xa561898b69fcf8db!8m
2!3d52.0962934!4d4.3080441
Jürgen Storbeck - https://www.imago-images.de/search?archiv=on&suchtext=polizei-haag
Infografika - saját készítésű - Az információk a fent említett “Ten Years of Europol
1999-2009” c. dokumentumból vannak.
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