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Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu 
Po latach impasu w czerwcu 2021 r. negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie  
wniosku z 2016 r. dotyczącego zmiany rozporządzenia w sprawie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie 
Azylu (EASO). Ta agencja UE zapewnia narzędzia i wsparcie operacyjne, aby pomóc państwom członkowskim w 
przygotowaniu się do napływu osób ubiegających się o azyl oraz we wdrażaniu unijnych przepisów azylowych 
w terenie. EASO wspiera również państwa członkowskie zmagające się ze szczególną presją związaną z 
ubieganiem się o azyl. Po głosowaniu w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw  
Wewnętrznych (LIBE) w lipcu 2021 r. wstępne porozumienie ma zostać omówione na pierwszej październikowej 
sesji plenarnej. 

Informacje ogólne 
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) wspiera państwa członkowskie w wypełnianiu ich 
obowiązków w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA). Od czasu ustanowienia 
EASO w 2010 r. jego rola jest stopniowo wzmacniana, aby odzwierciedlić zmiany w unijnych ramach 
prawnych dotyczących azylu i reagować na rosnące potrzeby państw członkowskich, zwłaszcza w obliczu 
rosnącej presji na ich systemy azylowe, jak np. w Grecji i we Włoszech w latach 2015–2016. Aby agencja 
mogła udzielać państwom członkowskim wsparcia operacyjnego, budżet EASO wzrósł prawie 
dziesięciokrotnie od 2014 r., z 14,6 mln EUR w 2014 r. do 142 mln EUR w 2021 r. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
W ramach Europejskiego programu w zakresie migracji z 2016 r. Komisja zaproponowała rozszerzenie 
mandatu EASO i przekształcenie go w Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu. Chociaż współprawodawcy 
osiągnęli pierwsze wstępne porozumienie w sprawie wniosku w czerwcu 2017 r., procedura została 
wstrzymana w oczekiwaniu na postępy w pracach nad innymi wnioskami dotyczącymi reformy wspólnego 
europejskiego systemu azylowego. Dokończenie tej reformy było zasadniczym elementem nowego paktu 
o migracji i azylu z września 2020 r., zaś Komisja wezwała współprawodawców do szybkiego przyjęcia 
rozporządzenia. 
Wniosek opiera się na bieżącej działalności EASO i rozszerza jego zadania, w szczególności poprzez 
ustanowienie niezależnej agencji UE odpowiedzialnej za opracowywanie norm operacyjnych, wskaźników 
i wytycznych oraz wymianę najlepszych praktyk w kwestiach związanych z azylem, zapewnienie Agencji 
wystarczającej liczby pracowników i środków w celu wspierania relokacji i przesiedleń w całej UE, udzielanie 
pomocy w zakresie współpracy z państwami trzecimi i regularne publikowanie sprawozdań o krajach 
pochodzenia, utworzenie zespołu 500 ekspertów z państw członkowskich, mającego zapewniać pomoc w 
sytuacjach kryzysowych, powołanie urzędnika ds. praw podstawowych odpowiedzialnego za nowy 
mechanizm składania skarg oraz nadzorowanie wdrażania przepisów azylowych za pośrednictwem 
nowego mechanizmu monitorującego, który będzie stosowany zasadniczo od 31 grudnia 2023 r. i w pełni 
po przeglądzie rozporządzenia dublińskiego. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Posłowie do Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjęli wzmocnienie misji EASO, w tym w zakresie 
rozpatrywania wniosków o azyl przez organy krajowe i eliminowania pierwotnych przyczyn migracji w 
państwach trzecich. Parlament nalegał na zwiększenie poszanowania praw podstawowych i rozliczalności 
agencji, w szczególności poprzez powołanie urzędnika ds. praw podstawowych i wprowadzenie nowego 
mechanizmu składania skarg. Parlament chciał również, aby Agencja monitorowała wdrażanie wspólnego 
europejskiego systemu azylowego w państwach członkowskich co trzy lata, a nie co pięć lat, jak 
proponowała Komisja Europejska. W następstwie wstępnego porozumienia między negocjatorami 
współprawodawców i późniejszego głosowania w komisji LIBE dokument ten zostanie omówiony i 
poddany pod głosowanie podczas pierwszej sesji październikowej. 

https://www.easo.europa.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system_pl
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652090
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0271
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_pl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1469964&t=d&l=en
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2016/0131(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: LIBE; sprawozdawczyni: 
Elena Yoncheva (S&D, Bułgaria). Więcej informacji można 
znaleźć w briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”.  
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