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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 

czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0468), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 78 ust. 2 lit. d) i g) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0325/2016), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 

stycznia 2017 r.1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 lutego 2017 r.2, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej 

(A8-0316/2017), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Przesiedlenie to uznany wyraz 

solidarności dla krajów przyjmujących 

                                                 
1 Dz.U. C 125 z 21.4.2017, s. 40. 
2 Dz.U. C 207 z 30.6.2017, s. 67. 
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uchodźców, opierający się na potrzebach 

humanitarnych. Przesiedlenie obejmuje 

selekcję obywateli państw trzecich i 

bezpaństwowców wymagających ochrony 

międzynarodowej w państwie, w którym 

ubiegają się oni o ochronę, a także ich 

transfer z tego państwa i przyjęcie do 

innego państwa w celu udzielenia im 

ochrony międzynarodowej oraz 

zapewnienia trwałego rozwiązania. 

Przesiedlenie spełnia trzy wzajemnie 

powiązane i uzupełniające się funkcje: 

jest narzędziem ochrony, trwałym 

rozwiązaniem i mechanizmem podziału 

odpowiedzialności. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1b) Wysoki Komisarz Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 

jest upoważniony przez swój statut i 

rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ 

do dokonywania przesiedlenia jako 

jednego z trwałych rozwiązań dla osób 

znajdujących się w przedłużających się 

sytuacjach uchodźczych. Fachowa wiedza 

UNHCR w tej dziedzinie opiera się na 

dziesięcioleciach pracy i ogólnym 

poparciu dla jego mandatu. Kompetencje 

UNHCR w tej dziedzinie powinny być 

źródłem wsparcia dla programów 

przesiedleń państw członkowskich oraz 

dla unijnych ram przesiedleń. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 c (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1c) Zgodnie z art. 78 ust. 1 TFUE 

polityka azylowa Unii ma być zgodna z 

Konwencją genewską dotyczącą statusu 

uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r. i z 

protokołem z dnia 31 stycznia 1967 r. 

dotyczącym statusu uchodźców oraz z 

innymi odpowiednimi umowami 

międzynarodowymi. Umowy te opierają 

się na art. 14 Powszechnej deklaracji 

praw człowieka z 1948 r., która uznaje 

prawo osób do ubiegania się o azyl w 

związku z prześladowaniem w innych 

krajach.  

 

Poprawka   4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1d) Należy zagwarantować spójność i 

skuteczność wspólnego europejskiego 

systemu azylowego. Osiągnięcie tego celu 

będzie możliwe zwłaszcza dzięki 

wzmocnieniu legalnych i bezpiecznych 

sposobów wjazdu na terytorium Unii dla 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców wymagających ochrony 

międzynarodowej. Przesiedlenie jest 

legalnym sposobem, który powinien 

zapewniać obywatelom państw trzecich 

lub bezpaństwowcom znajdującym się w 

najtrudniejszej sytuacji trwałe rozwiązanie 

i któremu powinny towarzyszyć inne 

rozwiązania prawne. 

 

Poprawka   5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 e (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 (1e) Przesiedlenie stanowi narzędzie 

ochrony. Łączenie rodzin powinno być 

niezależne od celów w zakresie przesiedleń 

i powinno nadal stanowić kluczowy 

mechanizm zapewniający obywatelom UE 

i obywatelom państw trzecich legalnie 

przebywającym na terenie państw 

członkowskich możliwość korzystania z 

prawa podstawowego do poszanowania 

życia rodzinnego. Przesiedlanie nie 

powinno być dokonywane w przypadku 

członków rodzin, którzy w przeciwnym 

wypadku mieliby prawo do dołączenia w 

odpowiednim czasie do swojej rodziny 

przebywającej w danym państwie 

członkowskim na mocy innych przepisów 

prawa unijnego lub krajowego.  W 

przypadkach, w których prawo unijne lub 

krajowe nie mają zastosowania, powinna 

istnieć możliwość zastosowania procedur 

przesiedleń w celu łączenia rodzin sensu 

largo.  Państwa członkowskie powinny 

przyjąć elastyczne strategie polityczne na 

rzecz łączenia rodzin i powinny zapewnić 

opracowanie programów łączenia rodzin 

niezależnie od przyjętych kwot 

przesiedleń.  

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 f (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1f) Jeżeli rozpatrywane jest 

przesiedlenie jednego członka rodziny (np. 

w celu ochrony), państwa członkowskie 

powinny dążyć do zapewnienia, zgodnie z 

zasadą jedności rodziny, aby wszyscy 

członkowie rodziny tej osoby, w tym 

pozostający na utrzymaniu członkowie 

rodziny poza nuklearnej, zostali 

przesiedleni wspólnie. W procesie 

określania parametrów danej rodziny 

państwa członkowskie powinny obierać 

najlepszy kierunek działania bazujący na 

wrażliwości kulturowej i podejściu 
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pragmatycznym. Rodzina nuklearna może 

być postrzegana jako podstawowa 

jednostka, jednak w ostatecznych 

ustaleniach należy w należyty sposób 

uwzględnić element zależności członków 

rodziny pod względem fizycznym i 

finansowym, a także psychologicznym i 

emocjonalnym. Postrzeganie rodziny 

przez pryzmat kulturowy jest istotne dla 

osób, które zostały zmuszone do 

uchodźstwa z powodu prześladowania i 

wojen domowych, ponieważ szersze 

stosunki mogą stanowić ostatnią linię 

obrony dla osób, które opierają się 

wyłącznie na rodzinie w celu przetrwania, 

wsparcia psychologicznego i emocjonalnej 

opieki. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 g (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1g) Unijne ramy przesiedleń powinny 

służyć wspieraniu i zachęcaniu państw 

członkowskich do wdrażania stałych 

programów przesiedleń, niezależnie czy są 

to już istniejące, czy nowe programy, a 

także stopniowemu zwiększaniu ich 

wspólnych wysiłków w zakresie 

przesiedleń oraz wspieraniu i ułatwianiu 

przyjmowania i integracji przesiedlanych 

osób.  

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 h (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1h) W deklaracji nowojorskiej w 

sprawie uchodźców i migrantów przyjętej 

przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych w dniu 19 września 
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2016 r.1a wzywa się państwa do 

zwiększenia wysiłków w zakresie 

przesiedleń i przewiduje się kompleksowe 

działania w odpowiedzi na problem 

uchodźczy, w ramach których państwo 

dąży do zapewnienia miejsc 

przeznaczonych dla przesiedleńców i 

innych możliwości prawnych na skalę 

umożliwiającą zaspokojenie rocznych 

potrzeb w zakresie przesiedleń 

określonych przez Biuro Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 

Uchodźców. 

 __________________ 

 1a Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ A/RES/71/1. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 i (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1i) Pojęcie „zagrożenie dla zdrowia 

publicznego” należy rozumieć jako 

chorobę mogącą przerodzić się w epidemię 

zgodnie z definicją zawartą w 

Międzynarodowych przepisach 

zdrowotnych Światowej Organizacji 

Zdrowia. 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W dniu 15 grudnia 2015 r. 

Komisja skierowała do państw 

członkowskich i państw stowarzyszonych 

zalecenie dotyczące programu 

dobrowolnego przyjmowania, ze względów 

humanitarnych, uchodźców 

przebywających w Turcji29, w którym 

zaproponowała, by państwa uczestniczące 

przyjmowały osoby wysiedlone w 

skreśla się 
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następstwie konfliktu w Syrii, które 

wymagają ochrony międzynarodowej. 

Zgodnie z oświadczeniem UE–Turcja z 

dnia 18 marca 2016 r. program 

dobrowolnego przyjmowania ze względów 

humanitarnych zostanie uruchomiony, 

gdy nielegalne przekraczanie granicy 

między Turcją a UE ustanie, lub 

przynajmniej zostanie znacznie i trwale 

ograniczone. Państwa członkowskie 

wniosą wkład do tego programu na 

zasadzie dobrowolności. 

__________________  

29 C(2015) 9490.  

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Zgodnie z oświadczeniem UE–

Turcja z dnia 18 marca 2016 r. wszyscy 

nowi migranci o nieuregulowanym 

statusie przeprawiający się z Turcji na 

greckie wyspy począwszy od dnia 20 

marca 2016 r. powrócą do Turcji. 

Każdemu odesłaniu Syryjczyka z wysp 

greckich do Turcji będzie towarzyszyć 

przesiedlenie innego Syryjczyka z Turcji 

do UE, z uwzględnieniem kryteriów ONZ 

dotyczących podatności na zagrożenia. W 

maju 2016 r. państwa członkowskie i 

państwa stosujące rozporządzenie 

dublińskie oraz Turcja osiągnęły 

porozumienie w sprawie ustanowienia 

standardowych procedur operacyjnych, 

zgodnie z którymi wspomniany program 

przesiedleń będzie wdrażany. 

skreśla się 

 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 



 

PE601.257v02-00 12/107 RR\1137454PL.docx 

PL 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Bazując na dotychczasowych 

doświadczeniach, należy ustanowić 

stabilne i wiarygodne unijne ramy 

przesiedleń w celu przesiedlania osób 

wymagających ochrony międzynarodowej 

zgodnie z rocznymi unijnymi planami 

przesiedleń i ukierunkowanymi unijnymi 

programami przesiedleń, które umożliwiają 

skuteczną realizację konkretnych 

zobowiązań państw członkowskich.  

(8) Bazując na dotychczasowych 

doświadczeniach i zgodnie z 

obowiązującym międzynarodowym 

systemem przesiedleń, należy ustanowić 

stabilne i wiarygodne unijne ramy 

przesiedleń w celu przesiedlania osób 

wymagających ochrony międzynarodowej 

zgodnie z unijnymi planami przesiedleń i 

ukierunkowanymi unijnymi programami 

przesiedleń, które umożliwiają skuteczną 

realizację konkretnych zobowiązań państw 

członkowskich. Unijne ramy przesiedleń 

powinny opierać się na potrzebach 

humanitarnych, przyczyniać się do 

zaspokajania światowych potrzeb w 

zakresie przesiedleń i ograniczać 

przedłużające się sytuacje uchodźcze. 

Unijne ramy przesiedleń powinny być 

zgodne z już istniejącymi strukturami 

przesiedleń, zwłaszcza dorocznymi 

konsultacjami trójstronnymi w sprawie 

przesiedleń, przy czym celem powinno być 

zaspokojenie co najmniej 20 % 

światowych potrzeb w zakresie przesiedleń 

zgodnie z corocznymi przewidywaniami 

światowych potrzeb w zakresie przesiedleń 

UNHCR.  Zgodnie z zasadami 

solidarności i sprawiedliwego podziału 

odpowiedzialności między państwami 

członkowskimi określonymi w art. 80 

TFUE należy stopniowo dążyć do 

sprawiedliwego podziału osób 

przesiedlonych między państwami 

członkowskimi.   Tym wysiłkom powinny 

towarzyszyć starania na rzecz 

ustanowienia wiążących przepisów 

międzynarodowych dotyczących wspólnej 

odpowiedzialności całego świata za 

przesiedlenie wymagających tego osób 

zgodnie z wytycznymi UNHCR. 

 (W kontekście „rocznego unijnego planu 

przesiedleń” należy odnosić się do 

„unijnego planu przesiedleń” bez użycia 

wyrazu „rocznego”. Niniejsza poprawka 

ma zastosowanie do całego tekstu. Jej 

przyjęcie wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w całym 
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dokumencie). 

 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Takie ramy stanowią konieczny 

element dobrze zarządzanej polityki 

migracyjnej zmierzającej do ujednolicenia 

krajowych praktyk i procedur w zakresie 

przesiedleń, umożliwienia legalnego i 

bezpiecznego przyjazdu na terytorium 

państw członkowskich obywateli państw 

trzecich lub bezpaństwowców 

wymagających ochrony międzynarodowej, 

przyczynienia się do ograniczenia ryzyka 

masowego nielegalnego napływu 

obywateli państw trzecich i 

bezpaństwowców na terytorium państw 

członkowskich, zmniejszając w ten sposób 

presję na systemy azylowe państw 

członkowskich powodowaną 

spontanicznymi przepływami 

migracyjnymi, wyrażenia solidarności z 

krajami w regionach, do których lub w 

granicach których wysiedlona została 

duża liczba osób wymagających ochrony 

międzynarodowej, poprzez pomoc w 

zmniejszeniu presji migracyjnej na te kraje 

oraz przyczynienia się do osiągnięcia 

celów polityki zagranicznej Unii poprzez 

zwiększenie możliwości wywierania 

skutecznego wpływu na państwa trzecie i 

skutecznego włączenia się w 

międzynarodowe inicjatywy w zakresie 

przesiedleń poprzez reprezentowanie 

wspólnego stanowiska na forach 

międzynarodowych i w relacjach z 

państwami trzecimi. 

(9) Takie ramy, o ile służą zwiększeniu 

skuteczności legalnych sposobów 

migracji, stanowią konieczny element 

dobrze zarządzanej polityki migracyjnej i 

przyczyniają się do sprawnego 

funkcjonowania wspólnego europejskiego 

systemu azylowego, którego celem jest 

wspieranie i rozwój istniejących 
krajowych programów przesiedleń, 

wsparcie i pomoc dla nowych działań w 

zakresie przesiedleń, zapewnienie 

możliwości legalnego i bezpiecznego 

przyjazdu na terytorium państw 

członkowskich obywateli państw trzecich 

lub bezpaństwowców wymagających 

ochrony międzynarodowej oraz wnoszenie 

wkładu w zapewnianie ochrony i trwałego 

zaspokojenia ich potrzeb. Ramy te, w 

połączeniu z działaniami i polityką na 

rzecz rozwoju, mogą służyć jako wyraz 
solidarności z krajami i regionami, do 

których wysiedlona została duża liczba 

osób wymagających ochrony 

międzynarodowej, i mogą skutecznie 

przyczynić się do zmniejszenia napięć 

przez pomoc w złagodzeniu presji 

wywieranej na te kraje, a w szczególności 

przez dążenie do ograniczania 

przedłużających się sytuacji uchodźczych. 

Takie ramy mogłyby również w skuteczny 

sposób wnieść wkład w międzynarodowe 

inicjatywy w zakresie przesiedleń poprzez 

reprezentowanie wspólnego stanowiska na 

forach międzynarodowych.  

 

Poprawka  14 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Osoby przesiedlone w granicach 

własnego kraju powinny móc zostać 

przyjęte na terytorium Unii w ramach 

programów przyjmowania ze względów 

humanitarnych. Należy zatem 

uwzględniać uzupełniający charakter 

procedury przyjmowania ze względów 

humanitarnych w stosunku do procedury 

przesiedlenia. Wysiłki na rzecz osób 

wewnętrznie przesiedlonych podejmowane 

przez państwa członkowskie w ramach 

krajowych programów przyjmowania ze 

względów humanitarnych powinny zatem 

być objęte możliwością finansowania z 

budżetu unijnego. Krajowe programy 

przyjmowania ze względów 

humanitarnych, które są finansowane z 

funduszy unijnych, powinny być 

stosowane w uzupełnieniu do celów w 

zakresie przesiedleń zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem.  W odniesieniu do 

przyjmowania osób przesiedlonych w 

granicach ich własnego kraju należy 

rozważyć możliwości wprowadzenia 

wspólnej unijnej procedury, która będzie 

odrębna od procedury przesiedlenia.  

Wyrażając zgodę na przyjęcie osób 

wewnętrznie przesiedlonych, państwa 

członkowskie powinny przede wszystkim 

zapewnić poszanowanie prawa tych osób 

do powrotu do ich miejsca pochodzenia, a 

ich przesiedlenie w żadnym przypadku nie 

powinno stanowić środka służącego 

osiąganiu celów unijnej lub krajowej 

polityki zagranicznej. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) W celu przyczynienia się do 

zmniejszenia ryzyka masowego 

nielegalnego napływu obywateli państw 

trzecich i bezpaństwowców na terytorium 

państw członkowskich, okazania 

solidarności z krajami w regionach, do 

których lub w granicach których 

wysiedlona została duża liczba osób 

wymagających ochrony międzynarodowej, 

poprzez pomoc w zmniejszeniu presji 

migracyjnej na te kraje oraz przyczynienia 

się do osiągnięcia celów polityki 

zagranicznej Unii regiony lub państwa 

trzecie, z terytorium których ma nastąpić 

przesiedlenie, powinny zaangażować się w 

sposób ukierunkowany, działając 

wspólnie z państwami trzecimi, w celu 

lepszego zarządzania przepływami 

migracyjnymi, jak przewidziano w 

komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 

7 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia 

nowych ram partnerstwa z państwami 

trzecimi w ramach Europejskiego 

programu w zakresie migracji32. 

skreśla się 

__________________  

32 COM(2016) 377 final.  

 

Poprawka   16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) W ramach strategicznego 

korzystania z przesiedleń Unia powinna 

dążyć do utrzymywania od samego 

początku stałego dialogu z państwami 

trzecimi, z terytorium których następują 

przesiedlenia, a zwłaszcza z tymi, które 

borykają się z długotrwałymi kryzysami 

charakteryzującymi się przedłużającą się 

obecnością uchodźców na ich terytorium. 

Taki dialog powinien mieć na celu 
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maksymalizację pozytywnych skutków 

przesiedleń przeprowadzanych z 

terytorium tych krajów przez położenie 

nacisku zwłaszcza na zwiększenie 

zdolności azylowych tych państw, 

integrację uchodźców przebywających na 

ich terytorium, ich ochronę przed 

prześladowaniami oraz nieodsyłanie ich 

do państw trzecich.  Strategiczne 

korzystanie z przesiedleń nie powinno być 

interpretowane jako kontrola migracji ani 

nie powinno być wykorzystywane jako 

środek do realizacji celów polityki 

zagranicznej Unii.  Brak strategicznego 

korzystania z przesiedleń nie powinien być 

wykorzystywany jako powód do 

wykluczenia danego kraju lub regionu 

jako priorytetu geograficznego.  Ta sama 

zasada powinna mieć zastosowanie w 

przypadku komplementarności z pomocą 

finansową i techniczną. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) W celu ujednolicenia krajowych 

praktyk i procedur w zakresie przesiedleń 

należy określić wspólne standardowe 

procedury i wspólne kryteria 

kwalifikowalności oraz podstawy 

wyłączenia z selekcji, jak również 

wspólnego statusu ochrony 

przyznawanego osobom przesiedlanym. 

(11) W celu usprawnienia i wsparcia 

zwiększonego uczestnictwa państw 

członkowskich w unijnych ramach 

przesiedleń należy określić wspólne 

standardowe procedury i wspólne kryteria 

kwalifikowalności oraz podstawy 

niekwalifikowalności podczas selekcji, jak 

również wspólny status ochrony 

przyznawany osobom przesiedlanym. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Wspólne standardowe procedury (12) Wspólne standardowe procedury 
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powinny bazować na dotychczasowych 

doświadczeniach w zakresie przesiedleń i 

standardach obowiązujących w państwach 

członkowskich, w szczególności na 

obowiązujących procedurach działania 

leżących u podstaw wdrażania programu 

przesiedleń z udziałem Turcji określonego 
w oświadczeniu UE–Turcja z dnia 18 

marca 2016 r. Unijne ramy przesiedleń 

powinny dopuszczać stosowanie dwóch 

typów standardowych procedur 

przesiedleń. 

powinny bazować na dotychczasowych 

doświadczeniach w zakresie przesiedleń i 

standardach obowiązujących w państwach 

członkowskich i w UNHCR. Unijne ramy 

przesiedleń powinny dopuszczać 

stosowanie dwóch typów procedur 

przesiedleń. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Procedury obu typów obejmują 

następujące etapy: identyfikacja, 

rejestracja, ocena i decyzja. 

(13) Wszystkie typy procedur powinny 

obejmować następujące etapy: 

identyfikację, przedstawianie 

poszczególnych przypadków, ocenę, 

decyzję i rejestrację. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) Należy ustanowić procedurę 

kryzysową obejmującą ten sam poziom 

kontroli bezpieczeństwa co w przypadku 

procedury zwykłej. Jednak w przypadku 

procedury kryzysowej przedstawianie 

pilnych przypadków przesiedleń przez 

UNHCR powinno podlegać przyspieszonej 

ocenie wymogów i kryteriów 

kwalifikowalności określonych w 

niniejszym rozporządzeniu. Pilne 

przypadki przesiedleń nie muszą być 

koniecznie powiązane z priorytetami 

geograficznymi określonymi w niniejszym 

rozporządzeniu. Miejsca awaryjne 
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powinny odzwierciedlać około 10 % liczby 

docelowej. Wszystkie państwa 

członkowskie powinny być zachęcane do 

oferowania miejsc awaryjnych.   

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Procedura przesiedleń powinna 

zostać zakończona w możliwie 

najkrótszym terminie, aby odwieść osoby 

wymagające ochrony międzynarodowej od 

nielegalnych sposobów przedostawania się 

na terytorium Unii Europejskiej w celu 

ubiegania się o ochronę. Równocześnie 

powinna ona zapewnić państwom 

członkowskim dość czasu na pełne i 

właściwe rozpatrzenie każdego przypadku. 

Wyznaczone terminy powinny 

uwzględniać konieczność przeprowadzenia 

różnych rodzajów ocen przewidzianych w 

ramach procedury zwykłej i procedury 

przyspieszonej. 

(16) Procedura przesiedleń powinna 

zostać zakończona w możliwie 

najkrótszym terminie, aby zagwarantować 

ochronę osób wymagających ochrony 

międzynarodowej oraz zapewnić im dostęp 

do Unii. Równocześnie powinna ona 

zapewnić państwom członkowskim dość 

czasu na pełne i właściwe rozpatrzenie 

każdego przypadku. Wyznaczone terminy 

powinny uwzględniać konieczność 

przeprowadzenia różnych rodzajów ocen 

przewidzianych w ramach procedury 

zwykłej i procedury kryzysowej. W 

przypadkach obu procedur należy 

przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Wszelkie dane osobowe 

gromadzone na potrzeby realizacji 

procedury przesiedleń należy 

przechowywać przez okres 

nieprzekraczający pięciu lat, licząc od dnia 

przesiedlenia. Zważywszy na fakt, że 

obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy, którzy zostali już 

przesiedleni przez jedno państwo 

członkowskie lub którzy w okresie 

ostatnich pięciu lat odmówili 

przesiedlenia na terytorium państwa 

(17) Wszelkie dane osobowe 

gromadzone na potrzeby realizacji 

procedury przesiedleń należy 

przechowywać w systemie Eurodac przez 

okres nieprzekraczający pięciu lat, licząc 

od dnia przesiedlenia. Taki okres 

przechowywania danych zagwarantuje 

zainteresowanym osobom możliwość 

korzystania z takich samych praw, jakie 

stosuje się wobec osób ubiegających się o 

azyl i osób korzystających z ochrony 

międzynarodowej w odniesieniu do 
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członkowskiego, powinni zostać wyłączeni 

z przesiedlenia na terytorium innego 

państwa członkowskiego, okres ten należy 

uznać za wymagany okres 

przechowywania danych osobowych, w 

tym odcisków palców i obrazów twarzy. 

przetwarzania ich danych. Umożliwi to 

ponadto, w przypadku przepływów 

wtórnych, określenie państwa 

członkowskiego odpowiedzialnego za 

przesiedlenie. 

 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) W przypadku podjęcia decyzji 

odmownej zainteresowana osoba nie 

powinna zostać przesiedlona do państwa 

członkowskiego, które podjęło taką 

decyzję, a wszelkie przechowywane dane 

powinny zostać usunięte.  Powód 

nieprzeprowadzenia przesiedlenia należy 

podać w uzasadnionej opinii odpowiednio 

dla UNHCR, innych państw 

członkowskich, Agencji Unii Europejskiej 

ds. Azylu i innych organizacji, które 

przedstawiły wniosek o podjęcie działań 

następczych.  Państwo członkowskie, 

które podjęło decyzję odmowną, może 

zażądać od kolejnego państwa 

członkowskiego, które rozpatruje sprawę 

przesiedlenia, by w toku jej rozpatrywania 

zasięgnęło jego opinii.   

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Nie istnieje prawo podmiotowe do 

przesiedlenia. 

skreśla się 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Aby umożliwić uzupełnienie 

przepisów regulujących procedurę 

przewidzianą do stosowania w 

ukierunkowanych unijnych programach 

przesiedleń, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 

art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w celu dostosowania 

procedury do warunków panujących w 

państwie trzecim, z którego następuje 

przesiedlenie, np. określenia roli państwa 

trzeciego w tej procedurze. Szczególnie 

ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te były 

prowadzone zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r.33. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą regularnie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

skreśla się 

__________________  

33  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.  

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) W celu uzupełnienia niniejszego 

rozporządzenia uprawnienia do 

przyjmowania aktów prawnych zgodnie z 

art. 290 TFUE powinny zostać przekazane 

Komisji w odniesieniu do ustanowienia 

unijnego planu przesiedleń ustalającego 

co dwa lata liczbę osób, które mają zostać 

przesiedlone, szczegółowe informacje na 

temat udziału państw członkowskich i ich 

wkładu do docelowej liczby osób, które 

mają zostać przesiedlone, a także ogólne 

priorytety geograficzne. W celu 

uzupełnienia niniejszego rozporządzenia 

uprawnienia do przyjmowania aktów 

prawnych zgodnie z art. 290 TFUE 

powinny zostać przekazane Komisji w 

odniesieniu do ustanowienia 

ukierunkowanego unijnego systemu 

przesiedleń określającego dokładną liczbę 

osób do przesiedlenia w związku z liczbą 

docelową i uczestnictwem państw 

członkowskich zgodnie z unijnym planem 

przesiedleń. Szczególnie ważne jest, aby w 

czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym 

na poziomie ekspertów, oraz aby 

konsultacje te były prowadzone zgodnie z 

zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą regularnie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 
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Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wdrażania unijnych ram 

przesiedleń Radzie powinny zostać 

przyznane uprawnienia wykonawcze w 

zakresie ustanawiania rocznego unijnego 

planu przesiedleń, ustalania maksymalnej 

łącznej liczby osób do przesiedlenia, 

szczegółowych ustaleń dotyczących 

udziału państw członkowskich w planie i 

ich wkładów w łączną liczbę osób do 

przesiedlenia, jak również określania 

ogólnych priorytetów geograficznych. 

skreśla się 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Uprawnienia te powinny być 

wykonywane na wniosek Komisji w 

zakresie ustalania maksymalnej łącznej 

liczby osób do przesiedlenia i ogólnych 

priorytetów geograficznych. Komisja 

powinna złożyć swój wniosek 

równocześnie z wnioskiem w sprawie 

projektu unijnego budżetu rocznego. Rada 

powinna dążyć do przyjęcia wniosku w 

ciągu dwóch miesięcy. Komisja i Rada 

powinny brać pod uwagę ustalenia 

przyjęte w ramach Komitetu Wysokiego 

Szczebla ds. Przesiedleń. 

skreśla się 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wdrażania unijnych ram 

przesiedleń Komisja powinna zostać 

uprawniona do ustanawiania 

ukierunkowanych unijnych programów 

przesiedleń określających dokładną liczbę 

osób spośród łącznej liczby osób do 

przesiedlenia i udział poszczególnych 

państw członkowskich, zgodnie z rocznym 

unijnym planem przesiedleń. 

Uprawnienia te powinny być wykonywane 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję34. Do celów ustanawiania 

ukierunkowanych unijnych programów 

przesiedleń należy stosować procedurę 

sprawdzającą z uwagi na fakt, że 

programy te mają znaczące skutki. 

Komisja powinna dążyć do ustanowienia 

ukierunkowanych unijnych programów 

przesiedleń w najkrótszym możliwym 

terminie po przyjęciu rocznego unijnego 

planu przesiedleń i ilekroć zachodzi taka 

konieczność w okresie objętym rocznym 

unijnym planem przesiedleń. Komisja 

powinna brać pod uwagę ustalenia 

przyjęte w ramach Komitetu Wysokiego 

Szczebla ds. Przesiedleń. 

skreśla się 

__________________  

34  Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.  

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Każdy ukierunkowany unijny 

program przesiedleń powinien określać 

(24) Każdy ukierunkowany unijny 

program przesiedleń powinien zawierać 
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standardowe procedury, które powinny 

być stosowane w ramach jego wdrażania. 

Program ten powinien ponadto zawierać 

ustalenia dotyczące lokalnej współpracy, w 

stosownych przypadkach, gdy jest to 

uzasadnione w celu ułatwienia jego 

wdrażania. 

ustalenia dotyczące lokalnej współpracy, w 

stosownych przypadkach, gdy jest to 

uzasadnione w celu ułatwienia jego 

wdrażania, w szczególności z UNHCR, 

Międzynarodową Organizacją ds. 

Migracji (IOM), Agencją Unii 

Europejskiej ds. Azylu i innymi 

odpowiednimi organizacjami. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Osobom przesiedlonym należy 

udzielić ochrony międzynarodowej. W 

związku z tym przepisy dotyczące zakresu 

ochrony międzynarodowej zawarte w 

dorobku w zakresie prawa azylowego, w 

tym przepisy mające na celu 

przeciwdziałanie wtórnym przepływom 

osób korzystających z ochrony 

międzynarodowej, powinny być stosowane 

od chwili przybycia osób przesiedlanych 

na terytorium państw członkowskich. 

(25) Osobom przesiedlonym należy 

udzielić ochrony międzynarodowej w celu 

zapewnienia im trwałego rozwiązania. W 

związku z tym przepisy dotyczące zakresu 

ochrony międzynarodowej zawarte w 

dorobku w zakresie prawa azylowego 

powinny być stosowane od chwili 

przybycia osób przesiedlanych na 

terytorium państw członkowskich. 

 

Poprawka   32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25a) Integracja osób przesiedlonych w 

przyjmującym je społeczeństwie jest 

ważna z punktu widzenia skuteczności 

procedury przesiedleń, a tym samym 

skuteczności unijnych ram przesiedleń. 

Osoby przesiedlone powinny mieć taki 

sam dostęp do środków integracyjnych co 

inne osoby korzystające z ochrony 

międzynarodowej zgodnie z 

[rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania]. Państwa członkowskie 

mogą zdecydować, że udział w środkach 
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integracyjnych jest obowiązkowy 

wyłącznie wtedy, gdy te środki 

integracyjne są łatwo dostępne, przystępne 

i bezpłatne.  Państwa członkowskie 

powinny także oferować obywatelom 

państw trzecich lub bezpaństwowcom 

program informacyjny poprzedzający 

wyjazd, który powinien obejmować 

informacje na temat ich praw i 

obowiązków, kursy językowe i informacje 

dotyczące sytuacji społecznej, kulturowej i 

politycznej w państwie członkowskim. 

Programy te mogą zostać udostępnione po 

wjeździe lub mogą zostać ujęte w 

programach integracyjnych, jeżeli 

państwa członkowskie zdecydują się na 

prowadzenie programów integracyjnych, z 

uwzględnieniem czynników wskazujących 

na szczególnie sytuację przesiedlonej 

osoby.  Państwa członkowskie powinny 

również zorganizować realizowane po 

przyjeździe programy informacyjne 

dostosowane do potrzeb osób 

przesiedlonych, aby wskazać im 

możliwości zwłaszcza w zakresie nauki 

języka, kształcenia, szkolenia i rynku 

pracy przy jednoczesnym uwzględnieniu 

konkretnych czynników wskazujących na 

ich szczególnie trudną sytuację. W miarę 

możliwości zainteresowane podmioty, 

takie jak władze lokalne i osoby już 

przesiedlone, powinny mieć możliwość 

uczestniczenia we wdrażaniu takich 

programów. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Zważywszy na wiedzę fachową 

UNHCR dotyczącą różnych form 

przyjmowania osób wymagających 

ochrony międzynarodowej z państw 

trzecich, do których zostały wysiedlone, 

przez państwa członkowskie wyrażające 

(27) Zważywszy na wiedzę fachową 

UNHCR dotyczącą różnych form 

przyjmowania osób wymagających 

ochrony międzynarodowej z państw 

trzecich, do których zostały wysiedlone, 

przez państwa członkowskie wyrażające 
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gotowość ich przyjęcia, UNHCR powinien 

nadal odgrywać kluczową rolę w 

działaniach związanych z przesiedleniami 
prowadzonych w kontekście unijnych ram 

przesiedleń. Przy wdrażaniu unijnych ram 

przesiedleń państwa członkowskie 

powinny korzystać z pomocy nie tylko 

UNHCR, ale także innych 

międzynarodowych instytucji, w tym 

Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 

(IOM). 

gotowość ich przyjęcia, UNHCR powinien 

być głównym odpowiedzialnym za 

kierowanie osób kwalifikujących się do 

przesiedleń prowadzonych w kontekście 

unijnych ram przesiedleń. Przy wdrażaniu 

unijnych ram przesiedleń państwa 

członkowskie powinny korzystać z 

pomocy nie tylko UNHCR, ale także 

innych międzynarodowych instytucji, w 

tym Międzynarodowej Organizacji ds. 

Migracji (IOM). 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) [Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu] powinna służyć państwom 

członkowskim pomocą we wdrażaniu 

unijnych ram przesiedleń zgodnie z 

posiadanym mandatem. 

(28) Państwa członkowskie powinny 

mieć możliwość korzystania ze wsparcia, 

które pomoże im w realizacji podjętych 

przez nie zobowiązań, a tym samym 

zapewni należyte funkcjonowanie 

unijnych ram przesiedleń. [Agencja Unii 

Europejskiej ds. Azylu] powinna 

zapewniać to wsparcie państwom 

członkowskim, na ich wniosek i zgodnie z 

posiadanym mandatem.  Agencja Unii 

Europejskiej ds. Azylu powinna ponadto 

koordynować wymianę dobrych praktyk 

między państwami członkowskimi w 

zakresie dotyczącym wdrażania 

niniejszego rozporządzenia.  

 

Poprawka   35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (28a) W związku z tym, że niniejsze 

rozporządzenie ma na celu wprowadzenie 

wspólnych procedur przesiedleń, należy 

zachęcać państwa członkowskie do 

wzajemnej współpracy i do wspólnego 
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przeprowadzania niektórych etapów 

procedury, jeśli uznają to za stosowne. 

Współpraca ta może na przykład 

przybierać formę wspólnego korzystania z 

infrastruktury i przeprowadzania 

wspólnych misji selekcyjnych. Na wniosek 

państw członkowskich Agencja Unii 

Europejskiej ds. Azylu powinna mieć 

możliwość udzielania wsparcia państwom 

członkowskim, które planują taką 

współpracę.  

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Należy powołać Komitet 

Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń w 

celu umożliwienia szerokich konsultacji ze 

wszystkimi zainteresowanymi stronami w 

sprawie wdrożenia unijnych ram 

przesiedleń. 

(29) Należy powołać Komitet 

Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń w 

celu umożliwienia szerokich konsultacji ze 

wszystkimi zainteresowanymi stronami w 

sprawie wdrożenia unijnych ram 

przesiedleń. Komitet ten powinien 

dostosować swoje działania do prac 

międzynarodowych struktur w zakresie 

przesiedleń, w szczególności dorocznych 

konsultacji trójstronnych w sprawie 

przesiedleń i rocznych przewidywanych 

światowych potrzeb w zakresie przesiedleń 

UNHCR. Komitet Wysokiego Szczebla ds. 

Przesiedleń powinien opracować 

zalecenia służące jako główne elementy 

przy określaniu unijnego planu 

przesiedleń i innych ukierunkowanych 

unijnych programów przesiedleń.  

Podczas przygotowywania co dwa lata 

unijnego planu przesiedleń Komisja 

powinna oprzeć się na zaleceniach 

Komitetu Wysokiego Szczebla ds. 

Przesiedleń. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 31 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Przepisy niniejszego 

rozporządzenia nie wpływają na zdolność 

państw członkowskich do przyjmowania 

lub wdrażania krajowych programów 

przesiedleń, które nie zagrażają 

osiągnięciu celów Unii w ramach 

niniejszego rozporządzenia, np. gdy 

wnoszą one dodatkową liczbę miejsc 

przesiedlenia do ukierunkowanych 

unijnych programów przesiedleń 

ustanowionych na mocy niniejszego 

rozporządzenia, wykraczającą poza ich 

udział w maksymalnej liczbie osób do 

przesiedlenia w ramach rocznego unijnego 

planu przesiedleń. 

(31) Przepisy niniejszego 

rozporządzenia nie wpływają na zdolność 

państw członkowskich do przyjmowania 

lub wdrażania krajowych programów 

przesiedleń, np. gdy wnoszą one 

dodatkową liczbę miejsc przesiedlenia do 

ukierunkowanych unijnych programów 

przesiedleń ustanowionych na mocy 

niniejszego rozporządzenia, wykraczającą 

poza ich docelową liczbę osób do 

przesiedlenia w ramach rocznego unijnego 

planu przesiedleń oraz nie wpływają na 

obowiązki państw członkowskich 

dotyczące docelowej liczby osób. W 

przypadku gdy państwa członkowskie 

proponują miejsca przesiedleń w ramach 

krajowych programów przesiedleń, 

powinny one mieć możliwość dalszego 

korzystania z finansowania pochodzącego 

z budżetu Unii. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijne 

ramy przesiedleń służące przyjmowaniu 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców na terytorium państw 

członkowskich w celu udzielenia im 

ochrony międzynarodowej. 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijne 

ramy przesiedleń służące przyjmowaniu 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców na terytorium państw 

członkowskich w celu udzielenia im 

ochrony międzynarodowej i zapewnianiu 

im trwałego rozwiązania. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dla celów niniejszego rozporządzenia Do celów niniejszego rozporządzenia 
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„przesiedlenia” oznaczają przyjmowanie 

obywateli państw trzecich i 

bezpaństwowców wymagających ochrony 

międzynarodowej z państwa trzeciego, do 

którego lub w granicach którego zostali 

oni wysiedleni, na terytorium państw 

członkowskich w celu udzielenia im 

ochrony międzynarodowej. 

„przesiedlenia” oznaczają selekcję na 

wniosek UNHCR lub państw 

członkowskich, przyjmowanie, transfer i 

ochronę obywateli państw trzecich i 

bezpaństwowców wymagających ochrony 

międzynarodowej z państwa trzeciego, do 

którego zostali wysiedleni, do danego 

państwa członkowskiego w celu udzielenia 

im ochrony międzynarodowej oraz 

zapewnienia trwałego rozwiązania. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) określają zasady legalnego i 

bezpiecznego przyjazdu obywateli państw 

trzecich i bezpaństwowców wymagających 

ochrony międzynarodowej na terytorium 

państw członkowskich; 

a) gwarantują zasady legalnego i 

bezpiecznego transferu oraz legalnego i 

bezpiecznego przyjazdu obywateli państw 

trzecich i bezpaństwowców, którzy 

znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i 

wymagają ochrony międzynarodowej na 

terytorium państw członkowskich, w celu 

zapewnienia im trwałego rozwiązania; 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przyczyniają się do ograniczenia 

ryzyka masowego nielegalnego napływu 
obywateli państw trzecich i 

bezpaństwowców wymagających ochrony 

międzynarodowej na terytorium państw 

członkowskich; oraz 

b) zachęcają wszystkie państwa 

członkowskie do stopniowego zwiększania 

swoich wysiłków w zakresie przesiedleń i 

całkowitej liczby dostępnych miejsc 

przesiedlenia, a także wspierania i 

ułatwiania przyjmowania i integracji 

przesiedlanych osób, a tym samym 

przyczyniają się do ograniczenia potrzeby 

podejmowania przez obywateli państw 

trzecich i bezpaństwowców wymagających 

ochrony międzynarodowej nielegalnych 

podróży do państw członkowskich.  
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Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) stanowią wkład w międzynarodowe 

inicjatywy w zakresie przesiedleń. 

c) stanowią wkład w międzynarodowe 

inicjatywy w zakresie przesiedleń, w tym 

dzięki strategicznemu korzystaniu z 

przesiedleń, szczególnie w przypadkach 

przedłużających się sytuacji uchodźczych, 

pomagając tym samym państwom trzecim, 

w których osoby wnioskujące ubiegają się 

o ochronę międzynarodową w pierwszej 

kolejności. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przy określaniu regionów lub państw 

trzecich, z terytorium których nastąpi 

przesiedlenie w oparciu o unijne ramy 

przesiedlenia, zgodnie z aktami 

wykonawczymi, o których mowa w art. 7 i 

8, należy uwzględnić następujące czynniki: 

Przy określaniu regionów lub państw 

trzecich, z terytorium których nastąpi 

przesiedlenie w oparciu o unijne ramy 

przesiedlenia, zgodnie z aktami 

delegowanymi, o których mowa w art. 7 i 

8, należy uwzględnić następujące czynniki: 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) liczbę osób wymagających ochrony 

międzynarodowej, które zostały 

wysiedlone na terytorium państwa 

trzeciego lub w jego granicach, oraz 

dalsze przemieszczanie się takich osób na 

terytorium państw członkowskich; 

a) liczbę szczególnie narażonych osób 

wymagających ochrony międzynarodowej 

zgodnie z rocznym sprawozdaniem 

UNHCR w sprawie przewidywanych 

potrzeb w zakresie przesiedleń na świecie; 

 

Poprawka   45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) państwa trzecie i regiony 

doświadczające przedłużających się 

sytuacji uchodźczych. 

 

Poprawka   46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) komplementarność z pomocą 

finansową i techniczną udzielaną 

państwom trzecim, na terytorium których 

lub w granicach których wysiedlone 

zostały osoby wymagające ochrony 

międzynarodowej; 

b) zakres strategicznego korzystania z 

przesiedleń w celu zapewnienia wspólnych 

rozwiązań oraz poprawy warunków 

ochrony w państwach trzecich, a także w 

celu zapewnienia jego komplementarności 
z pomocą finansową i techniczną, aby 

zwiększyć zdolności przyjmowania oraz 

poprawić warunki ochrony w państwach 

trzecich, na terytorium których wysiedlone 

zostały osoby wymagające ochrony 

międzynarodowej;  

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) ogólne stosunki Unii z państwem 

trzecim lub państwami trzecimi, z 

terytorium którego lub których następuje 

przesiedlenie, oraz generalnie z 

państwami trzecimi; 

skreśla się 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) skuteczną współpracę państw 

trzecich z Unią w obszarze migracji i 

azylu, w tym: 

skreśla się 

(i) zmniejszenie liczby obywateli 

państw trzecich i bezpaństwowców 

przekraczających nielegalnie granicę, aby 

dostać się na terytorium państw 

członkowskich z terytorium takiego 

państwa trzeciego; 

 

(ii) stworzenie warunków do 

stosowania koncepcji kraju pierwszego 

azylu i bezpiecznego państwa trzeciego do 

powrotu osób ubiegających się o azyl, 

którzy przekroczyli nielegalnie granicę, 

aby dostać się na terytorium państw 

członkowskich, przybywając z terytorium 

danego państwa trzeciego lub mając 

związek z danym państwem trzecim; 

 

(iii) zwiększenie możliwości 

przyjmowania osób wymagających 

ochrony międzynarodowej, które 

przebywającym w tym państwie, i 

udzielania im ochrony, w tym poprzez 

ustanowienie skutecznego systemu 

azylowego; lub 

 

(iv) zwiększenie tempa readmisji 

obywateli państw trzecich i 

bezpaństwowców nielegalnie 

przebywających na terytorium państw 

członkowskich, np. poprzez zawarcie i 

skuteczne wdrożenie porozumień o 

readmisji; 

 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) skalę i treść zobowiązań w zakresie 

przesiedleń podjętych przez państwa 

trzecie. 

skreśla się 
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Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 5 Artykuł 5 

Kryteria kwalifikowalności Kryteria kwalifikowalności 

Następujący obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy kwalifikują się do objęcia 

ukierunkowanymi unijnymi programami 

przesiedleń ustanowionymi zgodnie z 

przepisami art. 8: 

Jedynie następujący obywatele państw 

trzecich lub bezpaństwowcy kwalifikują 

się do objęcia ukierunkowanymi unijnymi 

programami przesiedleń ustanowionymi 

zgodnie z przepisami art. 8: 

a) (i) obywatele państw trzecich, 

którzy na skutek uzasadnionej obawy przed 

prześladowaniem z powodu swej rasy, 

religii, narodowości, przekonań 

politycznych lub przynależności do 

szczególnej grupy społecznej przebywają 

poza państwem, którego obywatelstwo 

posiadają, lub częścią tego państwa, która 

stanowiła ich poprzednie miejsce stałego 

pobytu, i nie mogą lub nie chcą z powodu 

tej obawy korzystać z ochrony tego 

państwa, lub bezpaństwowcy, którzy 

przebywając z takich samych powodów jak 

określone powyżej poza państwem 

swojego dawnego miejsca stałego pobytu 

lub częścią tego państwa, która stanowiła 

ich poprzednie miejsce stałego pobytu, nie 

mogą lub nie chcą z powodu tej obawy 

powrócić do tego państwa lub przebywać 

w nim, lub, jeśli nie zachodzą takie 

okoliczności, 

a) (i) obywatele państw trzecich, 

którzy na skutek uzasadnionej obawy przed 

prześladowaniem z powodu swej rasy, 

religii, narodowości, płci, orientacji 

seksualnej, tożsamości płciowej, 

niepełnosprawności, przekonań 

politycznych lub przynależności do 

szczególnej grupy społecznej przebywają 

poza państwem, którego obywatelstwo 

posiadają, i nie mogą lub nie chcą z 

powodu tej obawy korzystać z ochrony 

tego państwa, lub bezpaństwowcy, którzy 

przebywając z takich samych powodów jak 

określone powyżej poza państwem 

swojego dawnego miejsca stałego pobytu, 

nie mogą lub nie chcą z powodu tej obawy 

powrócić do tego państwa lub przebywać 

w nim, lub, jeśli nie zachodzą takie 

okoliczności, 

(ii) obywatele państw trzecich, którzy 

przebywają poza państwem, którego 

obywatelstwo posiadają, lub częścią tego 

państwa, która stanowiła ich poprzednie 

miejsce stałego pobytu, lub 

bezpaństwowcy, którzy przebywają poza 

państwem, które stanowiło ich dawne 

miejsce stałego pobytu, lub częścią tego 

państwa, która stanowiła ich poprzednie 

miejsce stałego pobytu, i co do których 

 (ii) obywatele państw trzecich, którzy 

przebywają poza państwem, którego 

obywatelstwo posiadają, lub 

bezpaństwowcy, którzy przebywają poza 

państwem, które stanowiło ich dawne 

miejsce stałego pobytu, i co do których 

wykazano zasadnie, że jeśli zostaną 

odesłani z powrotem do swojego kraju 

pochodzenia lub poprzedniego miejsca 

stałego pobytu, może im grozić poważna 
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wykazano zasadnie, że jeśli zostanie 

odesłany z powrotem do swojego kraju 

pochodzenia lub poprzedniego miejsca 

stałego pobytu lub będzie w nim 

przebywać może mu rzeczywiście grozić 

poważna krzywda, oraz którzy nie mogą 

lub ze względu na takie ryzyko nie chcą 

korzystać z ochrony tego państwa; 

krzywda, oraz którzy nie mogą lub ze 

względu na takie ryzyko nie chcą korzystać 

z ochrony tego państwa; 

b) obywatele państw trzecich i 

bezpaństwowcy objęci co najmniej jedną z 

następujących kategorii: 

   i są ponadto objęci co najmniej 

jedną z następujących kategorii osób 

wymagających szczególnego traktowania: 

(i) osoby wymagające szczególnego 

traktowania: 

 

– kobiety i dziewczynki narażone na 

ryzyko; 

– kobiety i dziewczynki narażone na 

ryzyko; 

– dzieci i młodociani narażeni na 

ryzyko, w tym dzieci bez opieki; 

– dzieci i młodociani narażeni na 

ryzyko, w tym dzieci bez opieki; 

– osoby, które padły ofiarą przemocy 

lub tortur, w tym przemocy lub tortur ze 

względu na płeć; 

– osoby, które padły ofiarą przemocy 

lub tortur, w tym przemocy lub tortur ze 

względu na płeć lub orientację seksualną; 

– osoby wymagające ochrony 

prawnej lub fizycznej; 

– osoby wymagające ochrony 

prawnej lub fizycznej, w tym osoby, 

którym grozi odesłanie; 

 – osoby, w przypadku których nie 

można rozpatrywać innego trwałego 

rozwiązania, zwłaszcza osoby, które 

znalazły się w przedłużających się 

sytuacjach uchodźczych; 

– osoby wymagające opieki 

medycznej lub niepełnosprawne; lub 

– osoby wymagające opieki 

medycznej lub niepełnosprawne; lub 

 – osoby starsze; 

– osoby w trudnej sytuacji społecznej 

i ekonomicznej; 

 

 b) obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy, którzy spełniają kryteria 

zapisane w lit. a) i ponadto, zgodnie z 

art. 1D ust. 2 konwencji genewskiej z 

1951 r., są upoważnieni do czerpania 

korzyści zapisanych w tej konwencji; 

(ii) członkowie rodzin obywateli 

państw trzecich lub bezpaństwowców lub 

obywateli Unii legalnie przebywających w 

państwie członkowskim: 

c) następujący członkowie rodzin 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców, którzy mają zostać 

przesiedleni, w celu zapewnienia jedności 
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rodziny: 

– małżonek lub partner będący stanu 

wolnego, pozostający z daną osobą w 

stałym związku, jeżeli prawo lub praktyka 

danego państwa członkowskiego traktuje 

pary niepozostające w związku 

małżeńskim w sposób porównywalny do 

par pozostających w związku małżeńskim, 

zgodnie z jego prawem odnoszącym się do 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców; 

– małżonek lub partner będący stanu 

wolnego, pozostający z daną osobą w 

stałym związku; 

– małoletnie dzieci par, o których 

mowa w tiret pierwszym, lub obywateli 

państw trzecich lub bezpaństwowców, 

którzy mają zostać przesiedleni, pod 

warunkiem że dzieci te nie pozostają w 

związku małżeńskim, oraz bez względu na 
to, czy są dziećmi ślubnymi, nieślubnymi 

czy adoptowanymi zgodnie z przepisami 

prawa krajowego; 

– dzieci, bez względu na to, czy są 

dziećmi ślubnymi, nieślubnymi czy 

adoptowanymi zgodnie z przepisami prawa 

krajowego lub uznanymi przez to prawo, a 

także dzieci, wobec których osoby te 

posiadają odpowiedzialność rodzicielską; 

– ojciec, matka lub inna dorosła 

osoba odpowiedzialna – z mocy prawa 

bądź zgodnie z praktyką państwa 

członkowskiego, w którym ta dorosła 

osoba przebywa – za małoletnie dziecko 

niepozostające w związku małżeńskim, 

które ma zostać przesiedlone; 

– ojciec, matka lub inna dorosła 

osoba odpowiedzialna za małoletniego, 

zgodnie z prawem krajowym lub praktyką 

krajową;  

– rodzeństwo obywateli państw 

trzecich lub bezpaństwowców, którzy mają 

zostać przesiedleni; 

– rodzeństwo; 

– obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy mający zostać 

przesiedleni, którzy są uzależnieni od 

pomocy swojego dziecka lub rodzica z 

powodu ciąży lub opieki nad 

niemowlęciem, poważnej choroby, 

poważnego upośledzenia lub podeszłego 

wieku, pod warunkiem że więzy rodzinne 

istniały w kraju pochodzenia, że dziecko 

lub rodzic są w stanie zaopiekować się tą 

osobą zależną i że osoby te wyrażą taką 

wolę na piśmie; 

– obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy mający zostać 

przesiedleni, którzy są uzależnieni od 

pomocy swojego dziecka, rodzica lub 

innego członka rodziny z powodu ciąży 

lub opieki nad niemowlęciem, poważnej 

choroby, poważnego upośledzenia lub 

podeszłego wieku, pod warunkiem że 

więzy rodzinne istniały w kraju 

pochodzenia, że dziecko lub rodzic bądź 

inny członek rodziny są w stanie 

zaopiekować się tą osobą zależną i że 

osoby te wyrażą taką wolę na piśmie; 

c) obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy, którzy nie podlegają pod 

zakres art. 1D konwencji genewskiej z 
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1951 r. odnoszącego się do ochrony lub 

pomocy od organów lub agencji 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

innych niż Wysoki Komisarz Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców 

(„UNHCR”); 

d) obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy, którzy nie zostali uznani 

przez właściwe organy kraju, w którym 

przebywają lub w którym zamieszkali, 

jako posiadający prawa i obowiązki, które 

są związane z posiadaniem obywatelstwa 

tego państwa, albo posiadający prawa i 

obowiązki do nich równoważne. 

 

Państwa członkowskie zapewniają 

możliwość utrzymania jedności rodziny 

pomiędzy osobami, o których mowa w lit. 

b) ppkt (ii). 

 

  Z zastrzeżeniem unijnych 

przepisów dotyczących łączenia rodzin, w 

tym dyrektywy Rady 2003/86/EC1a, lub 

przepisów krajowych państw 

członkowskich dotyczących łączenia 

rodzin, członkowie rodzin – o których 

mowa w akapicie pierwszym lit. c) – 

obywateli państw trzecich, 

bezpaństwowców lub obywateli Unii 

legalnie przebywających na terytorium 

danego państwa członkowskiego mogą 

zostać przesiedleni przez państwa 

członkowskie poza ich udziałem w 

ukierunkowanych unijnych programach 

przesiedleń.  

 ____________ 

 1a Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 

września 2003 r. w sprawie prawa do 

łączenia rodzin (Dz.U. L 251 z 3.10.2003, 

s. 12). 

(Zmienioną lit. b) przekształcono w lit. a) akapit drugi; zmienioną lit. c) przekształcono w 

lit. b); zmieniony ppkt (ii) w lit. b) przekształcono w lit. c)) 

 

Poprawka   51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – nagłówek 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Podstawy wyłączenia z programów 

przesiedleń 

Podstawy braku kwalifikowalności do 

programów przesiedleń 

 

Poprawka   52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Następujący obywatele państw 

trzecich lub bezpaństwowcy zostają 

wyłączeni z ukierunkowanych unijnych 

programów przesiedleń ustanowionych 

zgodnie z przepisami art. 8: 

1. Następujący obywatele państw 

trzecich lub bezpaństwowcy nie 

kwalifikują się do objęcia 

ukierunkowanymi unijnymi programami 
przesiedleń ustanowionymi zgodnie z 

przepisami art. 8: 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) osoby, w przypadku których 

istnieją poważne powody, aby uważać, że: 

a) osoby, w przypadku których 

istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że: 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) popełniły one poważne 

przestępstwo; 

(ii) popełniły one poważne 

przestępstwo o charakterze 

niepolitycznym; 

 

Poprawka   55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) osoby, w przypadku których 

istnieją poważne powody, aby uważać, że 

stanowią one zagrożenie dla wspólnoty, 

porządku publicznego, bezpieczeństwa 

publicznego, zdrowia publicznego lub 

stosunków międzynarodowych państwa 

członkowskiego rozpatrującego 

dokumenty dotyczące przesiedlenia, w tym 

w sytuacji, gdy drugie państwo 

członkowskie zażądało od państwa 

członkowskiego rozpatrującego dokumenty 

dotyczące przesiedlenia, aby 

skonsultowało się z tym drugim państwem 

członkowskim w toku rozpatrywania 

dokumentów w sprawie poszczególnych 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców lub szczególnych 

kategorii obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców, i gdy to drugie państwo 

członkowskie sprzeciwiło się ich 

przesiedleniu na tej podstawie; 

b) osoby, w przypadku których 

istnieją poważne powody, aby uważać, że 

stanowią one zagrożenie dla 

bezpieczeństwa publicznego lub 

bezpieczeństwa narodowego bądź zdrowia 

publicznego państwa członkowskiego 

rozpatrującego dokumenty dotyczące 

przesiedlenia;  

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) osoby, wobec których dokonano 

wpisu w systemie informacyjnym 

Schengen lub w krajowej bazie danych 

państwa członkowskiego w celu odmowy 

wjazdu; 

skreśla się 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) osoby, które nielegalnie 

przebywały na terytorium państw 

członkowskich, nielegalnie na nie 

przybyły bądź podjęły próbę nielegalnego 

przybycia na terytorium państw 

skreśla się 
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członkowskich w okresie pięciu lat 

poprzedzających ich przesiedlenie; 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) osoby, które zostały już 

przesiedlone przez inne państwo 

członkowskie w ramach wykonania 

niniejszego rozporządzenia, konkluzji nr 

11097/15 przedstawicieli rządów państw 

członkowskich zebranych w Radzie z dnia 

20 lipca 2015 r., oświadczenia UE–Turcja 

z dnia 18 marca 2016 r., zalecenia Komisji 

C(2015) 9490 z dnia 15 grudnia 2015 r. 

lub krajowego programu przesiedleń; oraz 

e) osoby, które zostały już 

przesiedlone przez inne państwo 

członkowskie   

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) osoby, którym państwa 

członkowskie odmówiły w okresie 

ostatnich pięciu lat poprzedzających 

przesiedlenie prawa do przesiedlenia 

zgodnie z przepisami niniejszego ustępu. 

skreśla się 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Obywatele państw trzecich i 

bezpaństwowcy mogą zostać wyłączeni z 

ukierunkowanych unijnych programów 

przesiedleń ustanowionych zgodnie z art. 

8, gdy jedna z podstaw wyłączenia, o 

skreśla się 
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których mowa w ust. 1 lit. a) lub b), 

znajduje zastosowanie prima facie. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Roczny unijny plan przesiedleń Dwuletni unijny plan przesiedleń 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na podstawie wniosku 

otrzymanego z Komisji Rada przyjmuje 

roczny unijny plan przesiedleń w roku 

poprzedzającym rok, w którym taki plan 

ma zostać wdrożony. 

1. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania co dwa lata, zgodnie z 

art. 14, aktów delegowanych 

uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
w celu ustanowienia unijnego planu 

przesiedleń zgodnie z poniższymi 

ustępami.  

 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W unijnym planie przesiedleń w 

pełni uwzględnia się zalecenia Komitetu 

Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń, a 

plan opiera się rocznym sprawozdaniu 

UNHCR w sprawie przewidywanych 

potrzeb w zakresie przesiedleń na świecie. 
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Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Roczny unijny plan przesiedleń 

obejmuje: 

2. Unijny plan przesiedleń obejmuje: 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) maksymalną łączną liczbę osób do 

przesiedlenia; 

a) docelową liczbę osób do 

przesiedlenia, która powinna 

odzwierciedlać co najmniej 20% osób 

wskazanych w rocznych przewidywaniach 

potrzeb w zakresie przesiedleń na świecie; 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) szczegółowe informacje na temat 

udziału państw członkowskich w rocznym 

unijnym planie przesiedleń i ich wkładów 

w łączną liczbę osób do przesiedlenia; oraz 

b) szczegółowe informacje na temat 

udziału państw członkowskich w unijnym 

planie przesiedleń i ich wkładów w 

docelową liczbę osób do przesiedlenia; 

oraz 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) ogólne priorytety geograficzne. c) ogólne priorytety geograficzne na 

podstawie sprawozdania rocznego 

UNHCR w sprawie przewidywanych 
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potrzeb w zakresie przesiedleń na świecie. 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) nieprzydzielony limit na sytuacje 

kryzysowe dla osób, które mają zostać 

przesiedlone, jak przewidziano w art. 11a, 

który odpowiada około 10 % liczby 

docelowej, o której mowa w lit. a), aby 

uwzględnić pilne i kryzysowe przypadki 

niezależenie od priorytetów 

geograficznych określonych w lit. c). 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja przyjmuje akty 

wykonawcze ustanawiające 

ukierunkowane unijne programy 

przesiedleń spójne z rocznym unijnym 

planem przesiedleń przyjętym w oparciu o 

przepisy art. 7. Rzeczone akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 

2. 

1. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 14 dla uzupełnienia 

niniejszego rozporządzenia w celu 

ustanowienia ukierunkowanych unijnych 

programów przesiedleń spójnych z 

rocznym unijnym planem przesiedleń 

przyjętym zgodnie z art. 7. 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dokładną liczbę osób do 

przesiedlenia spośród maksymalnej łącznej 

liczby określonej w rocznym unijnym 

planie przesiedleń przewidzianym w art. 7 

b) dokładną liczbę osób do 

przesiedlenia spośród liczby docelowej 

określonej w unijnym planie przesiedleń 

przewidzianym w art. 7 ust. 2 lit. a) oraz 



 

RR\1137454PL.docx 43/107 PE601.257v02-00 

 PL 

ust. 2 lit. a) oraz szczegółowe informacje 

na temat udziału państw członkowskich w 

ukierunkowanym unijnym programie 

przesiedleń; 

szczegółowe informacje na temat udziału 

państw członkowskich w ukierunkowanym 

unijnym programie przesiedleń; 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wskazanie regionów lub państw 

trzecich, z terytorium których ma nastąpić 

przesiedlenie, o których mowa w art. 4; 

c) wskazanie regionów lub państw 

trzecich, z terytorium których ma nastąpić 

przesiedlenie zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. c) i 

o których mowa w art. 4, a także, w 

stosownych przypadkach, priorytety i 

działania przewidziane przez Unię w 

stosunku do tych regionów lub państw 

trzecich w ramach strategicznego 

wykorzystania przesiedleń; 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) w uzasadnionych przypadkach, 

ustalenia w zakresie lokalnej koordynacji i 

praktycznej współpracy pomiędzy 

państwami członkowskimi, wspierane 

przez [Agencję Unii Europejskiej ds. 

Azylu] zgodnie z art. 12 ust. 3, oraz z 

państwami trzecimi, UNHCR lub innymi 

partnerami; 

d)  ustalenia w zakresie lokalnej 

koordynacji i praktycznej współpracy 

pomiędzy państwami członkowskimi, 

wspierane przez UNHCR i, na wniosek 

państw członkowskich, przez [Agencję 

Unii Europejskiej ds. Azylu] zgodnie z art. 

12 ust. 3, oraz z państwami trzecimi i 

UNHCR lub innymi partnerami; 

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) opis konkretnej grupy bądź grup e) opis konkretnej grupy bądź grup 



 

PE601.257v02-00 44/107 RR\1137454PL.docx 

PL 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców, których dotyczy 

ukierunkowany unijny program 

przesiedleń; 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców, na podstawie 

sprawozdania rocznego UNHCR w 

sprawie przewidywanych potrzeb w 

zakresie przesiedleń na świecie oraz w 

oparciu o kategorie przedkładanych 

wniosków o przesiedlenie, o których mowa 

w art. 5 lit. a), których dotyczy 

ukierunkowany unijny program 

przesiedleń;  

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) ustalenie, czy stosowana będzie 

zwykła procedura określona w art. 10 czy 

też przyspieszona procedura określona w 

art. 11, ze wskazaniem – w uzasadnionych 

przypadkach – sposobu, w jaki 

przeprowadzana będzie identyfikacja i 

ocena obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców, oraz harmonogramu 

podejmowania decyzji o przesiedleniu; 

 skreśla się 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Jeżeli po upływie dwuletniego 

okresu unijnego planu przesiedleń 

dobrowolny udział wszystkich państw 

członkowskich nie daje w sumie 75 % 

docelowej liczby osób do przesiedlenia 

zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. a), 

ukierunkowane unijne programy 

przesiedleń określają dokładną liczbę 

osób, które każde państwo członkowskie 

ma przesiedlić, żeby osiągnąć co najmniej 

ten odsetek liczby docelowej. Podział 

całkowitej liczby osób do przesiedlenia 

między państwa członkowskie opiera się 

na kluczu odniesienia zgodnie z 
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rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX 

[rozporządzenie dublińskie]. 

 Przy ustalaniu całkowitej liczby osób do 

przesiedlenia w przeliczeniu na państwo 

członkowskie brana jest pod uwagę liczba 

osób już przesiedlonych do tego państwa 

członkowskiego. 

  

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Procedury przesiedleń określone w art. 10 

i 11 stosuje się wobec obywateli państw 

trzecich lub bezpaństwowców, którzy 

wyrazili zgodę na przesiedlenie i nie 

cofnęli następnie swej zgody, w tym 

poprzez odmowę przesiedlenia na 

terytorium określonego państwa 

członkowskiego. 

Przesiedlenia na mocy niniejszego 

rozporządzenia stosuje się wobec 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców, którzy wyrazili zgodę 

na przesiedlenie i nie cofnęli następnie 

swej zgody, w tym poprzez odmowę 

przesiedlenia na terytorium określonego 

państwa członkowskiego.  Obywatele 

państw trzecich lub bezpaństwowcy są 

należycie informowani przez państwo 

członkowskie o prawach i obowiązkach, 

które wynikają z przesiedlenia, a także o 

możliwych konsekwencjach cofnięcia 

zgody na przesiedlenie lub odmowy 

przesiedlenia. 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wdrażając ukierunkowany unijny 

program przesiedleń, państwa 

członkowskie identyfikują obywateli 

państw trzecich lub bezpaństwowców i 

oceniają, czy ci obywatele państw trzecich 

lub bezpaństwowcy są objęci zakresem 

ukierunkowanego unijnego programu 

1. Wdrażając ukierunkowany unijny 

program przesiedleń, państwa 

członkowskie – na potrzeby selekcji – 

polegają przede wszystkim na identyfikacji 

i przedstawieniu spraw przez UNHCR. 

Innymi podmiotami identyfikującymi 

mogą być państwa członkowskie lub 
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przesiedleń. odpowiednie organizacje. 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie oceniają, 

czy ci obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy są objęci zakresem 

ukierunkowanego unijnego programu 

przesiedleń. 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą przyznawać 

pierwszeństwo m.in. obywatelom państw 

trzecich lub bezpaństwowcom, którzy 

posiadają: 

skreśla się 

a)  więzy rodzinne z obywatelami 

państw trzecich lub bezpaństwowcami lub 

obywatelami Unii legalnie 

przebywającymi w państwie 

członkowskim; 

 

b)  więzy społeczne lub kulturowe lub 

też inne cechy, które mogą ułatwiać 

integrację w uczestniczącym państwie 

członkowskim, pod warunkiem że nie 

zachodzi dyskryminacja ze względu na 

płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 

etniczne bądź społeczne, cechy 

genetyczne, język, wyznanie czy 

przekonania, poglądy polityczne bądź 

inne, przynależność do mniejszości 

narodowej, majątek, urodzenie, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną, bez uszczerbku dla różnic w 

traktowaniu koniecznych do 

przeprowadzenia oceny, o której mowa w 

ustępie pierwszym; 
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c)  szczególne potrzeby w zakresie 

ochrony lub podatności na zagrożenia. 

 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Po zidentyfikowaniu obywateli 

państw trzecich lub bezpaństwowców 

państwa członkowskie rejestrują 

następujące informacje dotyczące osób, w 

przypadku których zamierzają 

przeprowadzić procedurę przesiedlenia: 

skreśla się 

a)  imię i nazwisko, datę urodzenia, 

płeć, narodowość oraz inne dane 

osobowe; 

 

b)  odciski wszystkich palców i obraz 

twarzy każdego obywatela państwa 

trzeciego lub bezpaństwowca mającego co 

najmniej sześć lat; 

 

c)  rodzaj i numer dokumentu 

tożsamości lub dokumentu podróży 

obywatela państwa trzeciego; oraz 

 

d) datę rejestracji, miejsce, w którym 

nastąpiła rejestracja, oraz urząd 

dokonujący rejestracji. 

 

Dodatkowe dane wymagane do wdrożenia 

przepisów ust. 3 i 4 mogą również być 

gromadzone w chwili rejestracji. 

 

 

Poprawka   81 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Po zidentyfikowaniu obywateli 

państw trzecich lub bezpaństwowców 

państwa członkowskie przeprowadzają 

odpowiednie kontrole bezpieczeństwa z 

użyciem odpowiednich unijnych i 
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krajowych baz danych, w tym Systemu 

Informacyjnego Schengen: 

 

Poprawka   82 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie oceniają, czy 

obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy, o których mowa w ust. 2, 

spełniają kryteria kwalifikowalności 

określone w art. 5 oraz czy nie podlegają 

oni wyłączeniu na podstawie art. 6 ust. 1. 

Państwa członkowskie oceniają, czy 

obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy spełniają kryteria 

kwalifikowalności określone w art. 5 oraz 

czy nie podlegają oni wyłączeniu na 

podstawie art. 6 ust. 1. 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie dokonują tej oceny 

w oparciu o dowody w postaci 

dokumentów, w tym, w stosownych 

przypadkach, informacje otrzymane od 

UNHCR, dotyczące tego, czy obywatele 

państw trzecich lub bezpaństwowcy 

kwalifikują się jako uchodźcy lub na 

podstawie przesłuchania lub też 

kombinacji obu podejść. 

Państwa członkowskie dokonują tej oceny 

w szczególności w oparciu o dowody w 

postaci dokumentów, w tym, w 

stosownych przypadkach, informacje 

otrzymane od UNHCR, dotyczące tego, 

czy obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy kwalifikują się jako 

uchodźcy, i na podstawie przesłuchania. 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. W celu wdrożenia zwykłej 

procedury państwa członkowskie mogą 

zwrócić się z wnioskiem do UNHCR lub, 

w stosownych przypadkach, do [Agencji 

Unii Europejskiej ds. Azylu] lub 
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odpowiednich organizacji 

międzynarodowych o pełną i przejrzystą 

ocenę następujących aspektów: 

 a)  czy są oni objęci zakresem 

ukierunkowanego unijnego programu 

przesiedleń; oraz 

 b)  czy są objęci jedną z kategorii 

przedkładanych wniosków o przesiedlenie 

określonych w art. 5 lit. a), wraz z 

uzasadnieniem tej oceny.  

 Państwa członkowskie mogą również 

zwrócić się z wnioskiem do UNHCR o 

pełną ocenę, czy obywatele państw 

trzecich lub bezpaństwowcy skierowani do 

nich przez UNHCR kwalifikują się jako 

uchodźcy w rozumieniu art. 1 konwencji 

genewskiej z 1951 r. 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie podejmują 

decyzję o przesiedleniu obywateli państw 

trzecich lub bezpaństwowców w oparciu o 

ocenę, o której mowa w ust. 3, w 

najkrótszym możliwym terminie, ale nie 

później niż w ciągu ośmiu miesięcy od ich 

rejestracji. Państwa członkowskie mogą 

wydłużyć ten ośmiomiesięczny termin o 

okres nie dłuższy niż cztery miesiące w 

przypadku złożonych kwestii faktycznych 

bądź prawnych. 

4. Państwa członkowskie podejmują 

decyzję o przesiedleniu obywateli państw 

trzecich lub bezpaństwowców w oparciu o 

ocenę, o której mowa w ust. 3, w 

najkrótszym możliwym terminie, ale nie 

później niż w ciągu sześciu miesięcy od ich 

rejestracji. Państwa członkowskie mogą 

wydłużyć ten termin o okres nie dłuższy 

niż trzy miesiące w przypadku złożonych 

kwestii faktycznych bądź prawnych.  Jeżeli 

po upływie terminów, o których mowa w 

niniejszym ustępie, państwo członkowskie 

nie powiadomiło o decyzji bez podania 

uzasadnienia, procedura przesiedlenia 

może zostać wszczęta wobec danego 

obywatela państwa trzeciego lub 

bezpaństwowca przez inne państwo 

członkowskie. 

 

Poprawka   86 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Po podjęciu decyzji państwa 

członkowskie informują obywateli państw 

trzecich lub bezpaństwowców o 

przysługujących im prawach i ciążących 

na nich obowiązkach, zwłaszcza o prawie 

do odmowy przesiedlenia i możliwych 

skutkach takiej odmowy, prawach i 

obowiązkach wynikających ze statusu 

uchodźcy lub statusu osoby objętej 

ochroną uzupełniającą, w szczególności 

na temat przepływów wtórnych i 

obowiązku rejestracji danych osobowych 

w Eurodac. 

 Informacje te przekazuje się na piśmie, a 

w razie potrzeby ustnie, oraz w języku 

zrozumiałym dla danej osoby, a także 

dostosowuje się te informacje do potrzeb 

małoletnich lub osób o szczególnych 

potrzebach. 

 

Poprawka   87 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie 

przechowują dane, o których mowa w ust. 

2–4, przez okres pięciu lat od dnia 

przesiedlenia.  

5. Każde państwo członkowskie, po 

przybyciu osoby przesiedlonej na jego 

terytorium, rejestruje, jeśli jest to możliwe, 

informacje o osobie przesiedlonej zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX 

[rozporządzenie Eurodac].  Państwa 
członkowskie przechowują dane, o których 

mowa w [rozporządzeniu Eurodac], przez 

okres pięciu lat od dnia przesiedlenia. 

 

 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Po upływie tego okresu państwa 

członkowskie usuwają rzeczone dane. 

Państwa członkowskie usuwają dane 

osoby, która uzyskała obywatelstwo 

któregokolwiek z państw członkowskich 

przed upływem tego okresu, gdy tylko 

dane państwo członkowskie otrzyma 

informację, że osoba ta uzyskała 

obywatelstwo. 

Po upływie tego okresu państwa 

członkowskie usuwają rzeczone dane. 

Państwa członkowskie usuwają dane 

osoby, która uzyskała obywatelstwo 

któregokolwiek z państw członkowskich 

przed upływem tego okresu. 

 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadku podjęcia odmownej 

decyzji nie dochodzi do przesiedlenia 

osoby zainteresowanej. 

6. W przypadku podjęcia odmownej 

decyzji nie dochodzi do przesiedlenia 

osoby zainteresowanej do państwa 

członkowskiego, które podjęło tę decyzję. 

Powód nieprzeprowadzenia przesiedlenia 

podaje się w uzasadnionej opinii 

odpowiednio dla UNHCR, innych państw 

członkowskich, Agencji Unii Europejskiej 

ds. Azylu i innych organizacji, które 

przedstawiły wniosek o podjęcie działań 

następczych.  Państwo członkowskie, 

które podjęło decyzję negatywną, może 

zażądać od kolejnego państwa 

członkowskiego, które rozpatruje sprawę 

przesiedlenia, by w toku jej rozpatrywania 

zasięgnęło jego opinii. 

 

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 7 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przyznaje status uchodźcy – jeśli a) przyznaje status uchodźcy – jeśli 
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dany obywatel państwa trzeciego lub 

bezpaństwowiec kwalifikuje się do 

uzyskania statusu uchodźcy – albo status 

ochrony uzupełniającej – jeśli dany 

obywatel państwa trzeciego lub 

bezpaństwowiec kwalifikuje się do 

ochrony uzupełniającej. Państwo 

członkowskie powiadamia 

zainteresowanego obywatela państwa 

trzeciego lub bezpaństwowca o swej 

decyzji. Decyzja o przyznaniu statusu 

uchodźcy lub statusu ochrony 

uzupełniającej ma ten sam skutek co 

decyzja o przyznaniu statusu uchodźcy lub 

statusu ochrony uzupełniającej, o których 

mowa w art. 13 i 19 rozporządzenia (UE) 

nr XXX/XXX [rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania], z chwilą gdy dana osoba 

przybyła na terytorium państwa 

członkowskiego; 

dany obywatel państwa trzeciego lub 

bezpaństwowiec kwalifikuje się do 

uzyskania statusu uchodźcy – albo status 

ochrony uzupełniającej – jeśli dany 

obywatel państwa trzeciego lub 

bezpaństwowiec kwalifikuje się do 

ochrony uzupełniającej. Państwo 

członkowskie powiadamia 

zainteresowanego obywatela państwa 

trzeciego lub bezpaństwowca o swej 

decyzji oraz o prawach i obowiązkach 

wynikających z takiego statusu. Decyzja o 

przyznaniu statusu uchodźcy lub statusu 

ochrony uzupełniającej ma ten sam skutek 

co decyzja o przyznaniu statusu uchodźcy 

lub statusu ochrony uzupełniającej, o 

których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 

XXX/XXX [rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania], z chwilą gdy dana osoba 

przybyła na terytorium państwa 

członkowskiego; Państwa członkowskie 

mogą wydawać zezwolenie na pobyt stały 

lub bezterminowe zezwolenie na pobyt na 

warunkach, które są korzystniejsze, 

zgodnie z art. 13 dyrektywy Rady 

2003/109/WE1a. 

 __________________ 

 1a Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 

25 listopada 2003 r. dotycząca statusu 

obywateli państw trzecich będących 

rezydentami długoterminowym, Dz.U. L 

16 z 23.1.2004, s. 44–53. 

 

 

Poprawka   91 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 7 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) oferuje dopełnienie formalności 

związanych z podróżą, w tym 

przeprowadzenie badania lekarskiego w 

celu określenia zdolności do odbycia 

podróży, i zapewnia nieodpłatnie transfer 

osoby na swoje terytorium, przy czym taka 

b) oferuje dopełnienie formalności 

związanych z podróżą, w tym 

przeprowadzenie badania lekarskiego w 

celu określenia zdolności do odbycia 

podróży lub – w razie możliwości – badań 

lekarskich, i zapewnia nieodpłatnie 
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oferta obejmuje, w uzasadnionych 

przypadkach, ułatwienie procedur 

wyjazdowych w państwie trzecim, z 

którego terytorium dany obywatel państwa 

trzeciego lub bezpaństwowiec jest 

przyjmowany; 

transfer osoby na swoje terytorium, przy 

czym taka oferta obejmuje, w 

uzasadnionych przypadkach, ułatwienie 

procedur wyjazdowych w państwie 

trzecim, z którego terytorium dany 

obywatel państwa trzeciego lub 

bezpaństwowiec jest przyjmowany; 

podczas organizacji podróży państwa 

członkowskie uwzględniają ewentualne 

potrzeby zainteresowanych osób, biorąc 

pod uwagę ich szczególną sytuację; 

 

 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 7 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) oferuje obywatelom państw 

trzecich lub bezpaństwowcom program 

informacyjny poprzedzający wyjazd, który 

może obejmować informacje na temat ich 

praw i obowiązków, kursy językowe i 

informacje dotyczące sytuacji społecznej, 

kulturowej i politycznej w państwie 

członkowskim. 

c) oferuje obywatelom państw 

trzecich lub bezpaństwowcom program 

informacyjny poprzedzający wyjazd, który 

obejmuje informacje na temat ich praw i 

obowiązków, kursy językowe i informacje 

dotyczące sytuacji społecznej, kulturowej i 

politycznej w państwie członkowskim; 

programy te mogą zostać udostępnione po 

wjeździe lub mogą zostać ujęte w 

programach integracyjnych, jeżeli 

państwa członkowskie zdecydują się na 

prowadzenie programów integracyjnych, 

pod warunkiem że programy te będą 

dostępne i bezpłatne oraz z 

uwzględnieniem szczególnej sytuacji 

przesiedlonej osoby. 

 

 

Poprawka   93 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 7 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) przystępuje do transferu w 



 

PE601.257v02-00 54/107 RR\1137454PL.docx 

PL 

możliwie najkrótszym terminie; 

 

Poprawka  94 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Dla celów wdrożenia zwykłej 

procedury przesiedlenia, przed 

zidentyfikowaniem obywateli państw 

trzecich lub bezpaństwowców państwa 

członkowskie zwrócić się z prośbą do 

UNHCR lub, w stosownych przypadkach, 

do [Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu] 

lub odnośnych organów 

międzynarodowych, o skierowanie do nich 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców, w odniesieniu do 

których podmioty te dokonały pełnej 

oceny dotyczącej tego, czy: 

skreśla się 

a)  są oni objęci zakresem 

ukierunkowanego unijnego programu 

przesiedleń; oraz 

 

b) są objęci jedną z kategorii 

podatności na zagrożenia określonych w 

art. 5 lit. b) ppkt (i). 

 

Państwa członkowskie mogą również 

zwrócić się z prośbą do UNHCR o pełną 

ocenę, czy obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy skierowani do nich przez 

UNHCR kwalifikują się jako uchodźcy w 

rozumieniu art. 1 konwencji genewskiej z 

1951 r. 

 

Państwa członkowskie mogą także zwrócić 

się z prośbą o uwzględnienie m.in. 

kryteriów określonych w ust. 1 lit. a)–c). 

 

 

Poprawka  95 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 9 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych 

uzupełniających elementy, o których 

mowa w ust. 1–4, zgodnie z procedurą 

określoną w art. 14 w celu dostosowania – 

w uzasadnionych przypadkach – 

procedury przesiedlenia do sytuacji 

panującej w państwie trzecim, z 

terytorium którego następuje 

przesiedlenie. 

skreśla się 

 

Poprawka   96 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 11 skreśla się 

Przyspieszona procedura  

W sytuacji, gdy akt wykonawczy Komisji 

przyjmujący ukierunkowany unijny 

program przesiedleń przewiduje 

zastosowanie procedury przyspieszonej – i 

w drodze odstępstwa od przepisów art. 10 

– państwa członkowskie: 

 

(1) nie dokonują oceny, czy obywatele 

państw trzecich lub bezpaństwowcy 

spełniają wymogi, o których mowa w art. 

5 lit. a) ppkt. (i); 

 

(2) nie wymagają od UNHCR oceny, 

czy obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy kwalifikują się jako 

uchodźcy w rozumieniu art. 1 konwencji 

genewskiej z 1951 r.; 

 

(3) podejmują decyzję o przesiedleniu 

w najkrótszym możliwym terminie, ale nie 

później niż w ciągu czterech miesięcy od 

rejestracji obywatela państwa trzeciego, o 

której mowa w art. 10 ust. 2; państwa 

członkowskie mogą wydłużyć ten 

czteromiesięczny termin o okres nie 

dłuższy niż dwa miesiące w przypadku 
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złożonych kwestii faktycznych bądź 

prawnych; 

(4) przyznają danym obywatelom 

państw trzecich lub bezpaństwowcom 

status ochrony uzupełniającej. 

 

Status ochrony uzupełniającej 

przyznawany na podstawie pkt 4 zostaje 

uznany za cofnięty z chwilą podjęcia 

ostatecznej decyzji w sprawie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

złożonego przez osobę korzystającą z tego 

statusu. 

 

 

Poprawka  97 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 11a 

 Procedura kryzysowa 

 Jeżeli akt delegowany Komisji, na mocy 

którego przyjęty zostaje unijny plan 

przesiedlenia, przewiduje procedurę 

kryzysową niezwiązaną z konkretnymi 

regionami lub ludnością, w przypadkach 

gdy bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa niektórych osób lub ich 

poważny stan zdrowia wymagają ich 

niezwłocznego przeniesienia w bardzo 

krótkim czasie z miejsca, w którym 

występują warunki zagrażające ich życiu, 

poprzez zastosowanie odstępstwa od art. 

10, państwa członkowskie: 

 (1)  zobowiązują się do przyjęcia 

przyspieszonej procedury w przypadku 

pilnych i kryzysowych sytuacji, jeżeli taka 

procedura dotychczas nie istniała; 

 (2)  określają dokładną liczbę miejsc 

niekoniecznie związanych z konkretnymi 

regionami lub ludnością, które mogą 

korzystać z tej procedury; 

 (3)  otrzymują od UNHCR wnioski 

dotyczące pilnych i kryzysowych 
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przypadków przesiedleń wówczas, gdy 

bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa 

lub poważny stan zdrowia wymagają 

niezwłocznego przeniesienia w bardzo 

krótkim czasie osób, których to dotyczy, z 

miejsca w którym występują warunki 

zagrażające ich życiu; 

 (4)  przyspieszają rozstrzygnięcie 

kwestii, czy obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy spełniają wymogi i 

kryteria kwalifikowalności określone w 

tych ramach na mocy art. 5, oraz; 

 (5)  dążą do podjęcia decyzji w okresie 

dwóch tygodni od przedłożenia wniosku 

oraz zapewniają bezzwłoczny transfer 

obywatela państwa trzeciego lub 

bezpaństwowca. 

 

  

Poprawka  98 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia wdrażania 

ukierunkowanych unijnych programów 

przesiedleń państwa członkowskie 

ustanawiają krajowe punkty kontaktowe i 

mogą podjąć decyzję o wyznaczeniu 

urzędników łącznikowych w państwach 

trzecich. 

1. W celu ułatwienia wdrażania 

ukierunkowanych unijnych programów 

przesiedleń państwa członkowskie 

ustanawiają krajowe punkty kontaktowe i 

mogą podjąć decyzję o wyznaczeniu 

urzędników łącznikowych w państwach 

trzecich. Państwa członkowskie mogą 

korzystać z pomocy [Agencji Unii 

Europejskiej ds. Azylu] i, w odpowiednich 

przypadkach, z istniejących struktur 

współpracy operacyjnej w zakresie 

przesiedleń. 

 

  

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. [Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu] może udzielać wsparcia państwom 

członkowskim, w tym poprzez koordynację 

współpracy technicznej pomiędzy nimi, 

pomoc we wdrażaniu ukierunkowanych 

unijnych programów przesiedleń i 

ułatwianie współkorzystania z 

infrastruktury zgodnie z [rozporządzeniem 

(UE) nr XXX/XXX (rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia Agencji Unii 

Europejskiej ds. Azylu)39]. 

skreśla się 

 

  

Poprawka  100 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W celu wdrożenia 

ukierunkowanych unijnych programów 

przesiedleń, w szczególności zaś 

przeprowadzenia programów 

informacyjnych poprzedzających wyjazd 

oraz badań lekarskich w celu określenia 

zdolności do odbycia podróży, dopełnienia 

formalności związanych z podróżą i innych 

kwestii praktycznych, państwa 

członkowskie mogą korzystać z pomocy 

partnerów zgodnie z ustaleniami w sprawie 

lokalnej koordynacji i praktycznej 

współpracy na potrzeby ukierunkowanych 

unijnych programów przesiedleń 

ustanowionych zgodnie z przepisami art. 8 

ust. 2 lit. d). 

3. W celu wdrożenia 

ukierunkowanych unijnych programów 

przesiedleń, w szczególności zaś 

przeprowadzenia programów 

informacyjnych poprzedzających wyjazd 

oraz badań lekarskich w celu określenia 

zdolności do odbycia podróży, dopełnienia 

formalności związanych z podróżą i innych 

kwestii praktycznych, państwa 

członkowskie mogą korzystać z pomocy 

Międzynarodowej Organizacji ds. 

Migracji (IOM) oraz innych partnerów 

zgodnie z ustaleniami w sprawie lokalnej 

koordynacji i praktycznej współpracy na 

potrzeby ukierunkowanych unijnych 

programów przesiedleń ustanowionych 

zgodnie z przepisami art. 8 ust. 2 lit. d). 

 

Poprawka   101 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 12a 

 Rola Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu 

 1. Rola Agencji Unii Europejskiej ds. 

Azylu polega na wspieraniu państw 

członkowskich w działaniach i zdolności w 

zakresie przesiedleń.  Na wniosek państw 

członkowskich Agencja Unii Europejskiej 

ds. Azylu zapewnia im wsparcie podczas 

wdrażania unijnych ram przesiedleń. 

 Wsparcie to może polegać na udzielaniu 

pomocy państwom członkowskim w 

zakresie: 

 a) zadań dotyczących oceny, 

zwłaszcza w celu umożliwienia państwom 

członkowskim przestrzegania terminów 

przewidzianych dla przeprowadzania 

przesiedleń; 

  

 b) szkolenia personelu 

wyspecjalizowanego w tematyce 

przesiedleń; 

 c) informacji przekazywanych obywatelom 

państw trzecich lub bezpaństwowcom oraz 

szkolenia poprzedzającego wyjazd, które 

jest dla nich prowadzone zgodnie z art. 

10; 

 d) współpracy między nimi, jeśli 

postanowią wspólnie przeprowadzić 

pewne etapy procedury przesiedlenia. 

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu może 

między innymi zapewniać wsparcie w 

zakresie wspólnego korzystania z 

infrastruktury i przeprowadzania 

wspólnych misji selekcyjnych.  

 2. Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu koordynuje wymianę dobrych 

praktyk między państwami członkowskimi 

w zakresie dotyczącym wdrażania 

niniejszego rozporządzenia i integracji 

osób przesiedlonych w przyjmującym je 

społeczeństwie. 

 3. Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu gromadzi odpowiednie dane 
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dotyczące wdrażania niniejszego 

rozporządzenia, zwłaszcza dane dotyczące 

liczby przesiedleń, realizacji podjętych 

przez państwa członkowskie zobowiązań 

oraz powodów niedoprowadzenia 

procedur do końca.  

  

 4. Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu bierze udział w corocznych 

konsultacjach trójstronnych dotyczących 

przesiedleń oraz powiadamia Komitet 

Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń o 

przeprowadzonych tam pracach. 

 

Poprawka  102 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.  Przedstawiciele Islandii, 

Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii są 

zapraszani do udziału w posiedzeniach 

Komitetu Wysokiego Szczebla ds. 

Przesiedleń w przypadku, gdy wyrazili oni 

chęć włączenia się w realizację rocznego 

unijnego planu przesiedleń. 

1. Powołuje się Komitet Wysokiego 

Szczebla ds. Przesiedleń złożony z posłów 

do Parlamentu Europejskiego, członków 

Rady, Komisji Europejskiej, Wysokiego 

Przedstawiciela Unii do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

oraz państw członkowskich, [Agencji Unii 

Europejskiej ds. Azylu,] Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych do 

spraw Uchodźców (UNHCR) i 

Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 

(IOM), a także innych odnośnych 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 

Przedstawiciele Islandii, Liechtensteinu, 

Norwegii i Szwajcarii są zapraszani do 

udziału w posiedzeniach Komitetu 

Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń w 

przypadku, gdy wyrazili oni chęć 

włączenia się w realizację unijnego planu 

przesiedleń. 

  

 

Poprawka   103 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Głównym zadaniem Komitetu 

Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń jest 

określenie – w następstwie dorocznych 

konsultacji trójstronnych w sprawie 

przesiedleń, w których będzie uczestniczył 

Komitet Wysokiego Szczebla ds. 

Przesiedleń, i na podstawie sprawozdania 

rocznego UNHCR w sprawie 

przewidywanych potrzeb w zakresie 

przesiedleń na świecie – głównych 

elementów unijnego planu przesiedleń i 

różnych ukierunkowanych unijnych 

programów przesiedleń, w szczególności 

sformułowanie zaleceń dotyczących liczby 

osób, które mają zostać przesiedlone, 

sprawiedliwego podziału tych osób między 

państwa członkowskie, państw trzecich, z 

których należy dokonać przesiedleń, i 

możliwości strategicznego wykorzystania 

przesiedleń.  Zalecenia Komitetu 

Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń 

podlegają publikacji. 

 

Poprawka   104 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja Europejska przewodniczy 

obradom Komitetu Wysokiego Szczebla 

ds. Przesiedleń. Komitet zbiera się, ilekroć 

zachodzi taka konieczność, na zaproszenie 

Komisji Europejskiej bądź na wniosek 

państwa członkowskiego, lecz nie rzadziej 

niż raz w roku. 

2. Komisja Europejska przewodniczy 

obradom Komitetu Wysokiego Szczebla 

ds. Przesiedleń. Komitet zbiera się, ilekroć 

zachodzi taka konieczność, na zaproszenie 

Komisji Europejskiej bądź na wniosek 

państwa członkowskiego lub Parlamentu 

Europejskiego, lecz nie rzadziej niż raz w 

roku. 

 

Poprawka   105 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 13 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja Europejska konsultuje się 

z Komitetem Wysokiego Szczebla ds. 

Przesiedleń w kwestiach związanych z 

realizacją unijnych ram przesiedleń. 

3. Komisja Europejska i Rada w pełni 

uwzględniają zalecenia Komitetu 
Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń w 

kwestiach związanych z realizacją 

unijnych ram przesiedleń, a w 

szczególności podczas opracowywania 

unijnego planu przesiedleń i 

ukierunkowanych unijnych programów 
przesiedleń. 

 

Poprawka  106 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 10 

ust. 9, powierza się Komisji na czas 

nieokreślony od dnia wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

2. Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 7 i 8, powierza się Komisji na okres 

czterech lat od dnia ... [data wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia]. 

Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed 

końcem okresu czterech lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba 

że Parlament Europejski lub Rada 

sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 

później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu. 

 

Poprawka  107 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 10 ust. 9, może zostać w 

dowolnym momencie odwołane przez 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 7 i 8, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez 
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Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 

Poprawka  108 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 10 ust. 9 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy Parlament Europejski 

albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w 

terminie dwóch miesięcy od przekazania 

tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, 

jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

6. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 7 i 8 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy Parlament Europejski albo 

Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 

dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 

gdy przed upływem tego terminu zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 

 

Poprawka  109 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 15 skreśla się 

Procedura komitetowa  

1.  Komisję wspomaga komitet. 

Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

 

2.  W przypadku odesłania do 

niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
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rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

 

Poprawka   110 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – akapit 1 – punkt -1 (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014 

Motyw 46 

 
Obowiązujący tekst Poprawka 

 -1) motyw 46 otrzymuje brzmienie: 

Zwiększona solidarność wymaga, aby – w 

stosownych przypadkach w koordynacji i 

synergii z pomocą humanitarną 

organizowaną przez Komisję – z Funduszu 

przekazywane było – w postaci pomocy w 

sytuacjach nadzwyczajnych – dodatkowe 

wsparcie w nadzwyczajnych sytuacjach 

silnej presji migracyjnej w państwach 

członkowskich lub w państwach trzecich 

lub w przypadku dużego napływu 

wysiedleńców, zgodnie z dyrektywą Rady 

2001/55/WE1. Pomoc w sytuacjach 

nadzwyczajnych powinna także 

obejmować wsparcie dla doraźnych 

programów przyjmowania ze względów 

humanitarnych, których celem jest 

umożliwienie czasowego pobytu na 

terytorium państwa członkowskiego w 

razie nagłego kryzysu humanitarnego w 

państwach trzecich. Jednakże takie inne 

programy przyjmowania ze względów 

humanitarnych pozostają bez uszczerbku 

dla unijnego programu przesiedleń i nie 

powinny go podważać; program ten od 

początku wyraźnie służy znalezieniu 

trwałych rozwiązań dla osób 

potrzebujących ochrony międzynarodowej 

przekazywanych do Unii z państw trzecich. 

W tym celu państwa członkowskie nie 

powinny być uprawnione do 

otrzymywania dodatkowych kwot 

ryczałtowych w związku z osobami, 

którym zezwolono na czasowy pobyt na 

terytorium państwa członkowskiego w 

ramach jednego z takich innych 

Zwiększona solidarność wymaga, aby – w 

stosownych przypadkach w koordynacji i 

synergii z pomocą humanitarną 

organizowaną przez Komisję – z Funduszu 

przekazywane było – w postaci pomocy w 

sytuacjach nadzwyczajnych – dodatkowe 

wsparcie w nadzwyczajnych sytuacjach 

silnej presji migracyjnej w państwach 

członkowskich lub w państwach trzecich 

lub w przypadku dużego napływu 

wysiedleńców, zgodnie z dyrektywą Rady 

2001/55/WE1. Pomoc w sytuacjach 

nadzwyczajnych powinna także 

obejmować wsparcie dla doraźnych 

programów przyjmowania ze względów 

humanitarnych, których celem jest 

umożliwienie czasowego pobytu na 

terytorium państwa członkowskiego w 

razie nagłego kryzysu humanitarnego w 

państwach trzecich. Jednakże takie inne 

programy przyjmowania ze względów 

humanitarnych pozostają bez uszczerbku 

dla unijnego programu przesiedleń i nie 

powinny go podważać; program ten od 

początku wyraźnie służy znalezieniu 

trwałych rozwiązań dla osób 

potrzebujących ochrony międzynarodowej 

przekazywanych do Unii z państw trzecich. 
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programów przyjmowania ze względów 

humanitarnych.” 

 

Poprawka  111 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014  

Artykuł 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) »przesiedlenie« oznacza 

przyjmowanie obywateli państw trzecich 

lub bezpaństwowców wymagających 

ochrony międzynarodowej z państwa 

trzeciego, do którego lub w granicach 

którego zostali oni wysiedleni, na 

terytorium jednego z państw 

członkowskich w celu udzielenia im 

ochrony międzynarodowej; 

a) »przesiedlenie« oznacza selekcję 

na wniosek UNHCR lub państw 

członkowskich, przyjmowanie, 

przekazywanie i ochronę obywateli państw 

trzecich i bezpaństwowców wymagających 

ochrony międzynarodowej z państwa 

trzeciego, do którego zostali wysiedleni, do 

danego państwa członkowskiego w celu 

udzielenia im ochrony międzynarodowej 

oraz zapewnienia trwałego rozwiązania; 

 

Poprawka  112 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014 

Artykuł 3 – litera a b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ab) »ukierunkowany unijny program 

przesiedleń« oznacza ukierunkowany 

unijny program przesiedleń ustanowiony 

zgodnie z art. 15 ust. 2 [rozporządzenia 

(UE) nr XXX/XXX (rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia unijnych ram 

przesiedleń)]. 

ab) »ukierunkowany unijny program 

przesiedleń« oznacza ukierunkowany 

unijny program przesiedleń ustanowiony 

zgodnie z art. 8 [rozporządzenia (UE) nr 

XXX/XXX (rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia unijnych ram przesiedleń)]; 

 

Poprawka   113 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – akapit 1 – punkt 3 

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014 

Artykuł 17 – nagłówek 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zasoby na unijne ramy przesiedleń Zasoby na unijne ramy przesiedleń oraz na 

krajowe programy przesiedleń i programy 

przyjmowania ze względów 

humanitarnych 

 

Poprawka  114 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – akapit 1 – punkt 3 

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014 

Artykuł 17 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Oprócz przydziału obliczonego 

zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) państwa 

członkowskie otrzymują kwotę ryczałtową 

w wysokości 10 000 euro na każdą osobę 

przesiedloną zgodnie z ukierunkowanym 

unijnym programem przesiedleń. 

1. Oprócz przydziału obliczonego 

zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) państwa 

członkowskie otrzymują co dwa lata kwotę 

dodatkową, jak określono w art. 15 ust. 2 

lit. b), w oparciu o kwotę ryczałtową 

w wysokości 6000 EUR na każdą osobę 

przesiedloną lub przyjętą w ramach 

krajowego programu przyjmowania ze 

względów humanitarnych. Kwota 

ryczałtowa zostaje zwiększona do 10 000 

EUR na każdą osobę przesiedloną zgodnie 

z [rozporządzeniem (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie ustanowienia 

unijnych ram przesiedleń)]. 

 

Poprawka   115 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – akapit 1 – punkt 3 

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014 

Artykuł 17 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, 

przydziela się państwom członkowskim na 

mocy indywidualnych decyzji w sprawie 

finansowania zatwierdzających ich 

zmienione programy krajowe zgodnie z 

procedurą określoną w art. 14 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, 

przydziela się państwom członkowskim na 

mocy indywidualnych decyzji w sprawie 

finansowania zatwierdzających ich 

zmienione programy krajowe zgodnie z 

procedurą określoną w art. 14 
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rozporządzenia (UE) nr 514/2014. rozporządzenia (UE) nr 514/2014. 

 

Poprawka   116 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Komisja składa sprawozdanie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ze 

stosowania niniejszego rozporządzenia w 

państwach członkowskich. 

1. Nie później niż cztery lata od 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia Komisja składa 

sprawozdanie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie ze stosowania 

niniejszego rozporządzenia w państwach 

członkowskich. 

 

Poprawka   117 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W sprawozdaniu tym Komisja 

bada możliwość wykorzystania budżetu 

unijnego do wspierania inicjatyw z 

zakresu sponsorowania prywatnego. 

 

Poprawka  118 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji i [Agencji Unii Europejskiej ds. 

Azylu] informacje konieczne do 

sporządzenia sprawozdania dla celów 

określonych w ust. 1 obok informacji 

przekazywanych [Agencji Unii 

Europejskiej ds. Azylu] raz w tygodniu na 

temat liczby obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców skutecznie 

przesiedlanych, zgodnie z art. 22 ust. 3 

2. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji i [Agencji Unii Europejskiej ds. 

Azylu] informacje konieczne do 

sporządzenia sprawozdania dla celów 

określonych w ust. 1 obok informacji 

przekazywanych [Agencji Unii 

Europejskiej ds. Azylu] na temat liczby 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców skutecznie 

przesiedlanych, zgodnie z art. 22 ust. 3 
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[rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX 

(rozporządzenie Dublin)]. 

[rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX 

(rozporządzenie Dublin)]. 

 

 

Poprawka   119 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Na podstawie wniosku Komisji 

Parlament Europejski i Rada dokonują 

przeglądu niniejszego rozporządzenia do 

dnia 30 czerwca 2020 r. z uwzględnieniem 

treści sprawozdania, o którym mowa w ust. 

1. 

3. Na podstawie wniosku Komisji 

Parlament Europejski i Rada dokonują 

przeglądu niniejszego rozporządzenia w 

terminie [18 miesięcy] od przedstawienia 

sprawozdania Komisji dotyczącego 

stosowania niniejszego rozporządzenia z 

uwzględnieniem treści sprawozdania, o 

którym mowa w ust. 1. 
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UZASADNIENIE 

Każdego dnia 34 000 mężczyzn, kobiet i dzieci są zmuszone do opuszczenia swoich domów z 

powodu konfliktów, prześladowań, przemocy i łamania praw człowieka. Liczba ta z roku na 

rok stale wzrasta, co przekłada się na ponad 65 mln ludzi uciekających, ratując swoje życie, 

przy czym na dwie osoby wewnętrznie przesiedlone przypada jeden uchodźca. Szacuje się, że 

w samym tylko 2015 roku 12,4 mln osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. 

Te ciągle rosnące liczby i powodujące ich wzrost nieustające konflikty i przemoc sprawiają, 

że istnieje pilna potrzeba bardziej skutecznych i trwałych rozwiązań na skalę światową. 

 

Konwencja genewska: międzynarodowy instrument w następstwie II wojny światowej 

Po II wojnie światowej wiele państw zdało sobie sprawę z istnienia głębokiej potrzeby 

promowania i dalszego ustanawiania instrumentów prawa międzynarodowego. Jednym z 

celów było stworzenie międzynarodowego instrumentu, który zagwarantuje, że osobom 

potrzebującym ochrony będzie przyznawane schronienie. W konwencji genewskiej z dnia 28 

lipca 1951 r. dotyczącej statusu uchodźcy wspólnota międzynarodowa ustanowiła wiążące 

normy międzynarodowego prawa humanitarnego, które określają, kto i w jakich 

okolicznościach powinien być uznany za uchodźcę oraz sposób, w jaki należy go traktować. 

Wszystkie państwa członkowskie są sygnatariuszami tej konwencji. Mimo że Unia 

Europejska jako taka nie jest sygnatariuszem konwencji, art. 63 ust. 1 traktatu WE wyraźnie 

przewiduje, że wspólna polityka azylowa musi zostać przyjęta zgodnie z konwencją z 1951 r. 

i protokołem z 1967 r. 

Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) został 

utworzony w 1950 r. w następstwie drugiej wojny światowej, aby pomóc milionom osób, 

które uciekły lub straciły dach nad głową. UNHCR jest „strażnikiem” konwencji z 1951 r. i 

protokołu do niej z 1967 r. Na całym świecie UNHCR jest kluczowym partnerem, który 

zapewnia wsparcie dla państw przyjmujących uchodźców i udziela pomocy państwom w 

formułowaniu ich reakcji politycznych. W celu umożliwienia Unii Europejskiej zwiększenia 

jej działań w zakresie ochrony uchodźców i przesiedleń, kluczowe znaczenie ma opieranie się 

na pracach UNHCR.  

 

Przesiedlenia: bezpieczne i zgodne z prawem mechanizmy uzyskania ochrony 

międzynarodowej 

Wspólny europejski system azylowy, obecnie w trakcie przeglądu, odnosi się do różnych 

elementów, takich jak zwiększony podział odpowiedzialności za przyjmowanie uchodźców, 

warunki przyjmowania, wspólne procedury i zasady kwalifikowania. Istnieją jednak braki, 

jeżeli chodzi o konieczność zapewnienia bezpiecznego i legalnego przybywania do UE.  

Na przestrzeni lat w licznych rezolucjach Parlament Europejski apelował o zwiększenie 

liczby bardziej efektywnych, bezpiecznych i legalnych dróg wjazdu do UE, apel ten wyrażała 

również Komisja Europejska, Komisarz Rady Europy ds. Praw Człowieka, Wysoki Komisarz 

Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka 

w odniesieniu do migrantów, Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka, a także wielu 

przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Na szczycie ONZ w sprawie uchodźców i 

migrantów oraz szczycie w sprawie uchodźców zwołanym przez prezydenta Baracka Obamę 

we wrześniu 2016 r. również apelowano o bezpieczne i legalne sposoby migracji, w tym 

przesiedlenia. 

O ile przesiedlenia wykazują pewne podobieństwa do możliwości migracji, jest to odrębna 

możliwość. Przesiedlenia muszą być zatem postrzegane jako uzupełniające, a nie jako 

zastąpienie innych legalnych dróg dostępu do ochrony międzynarodowej, w tym przez 



 

PE601.257v02-00 70/107 RR\1137454PL.docx 

PL 

wydawanie wiz humanitarnych, łączenie rodzin sensu largo i programy przyjmowania ze 

względów humanitarnych.  

UNHCR jest upoważniony przez swój statut i rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ do 

dokonywania przesiedleń jako jednego z trzech trwałych rozwiązań. Oficjalna definicja 

„przesiedlenia” w Podręczniku UNHCR dotyczącym przesiedlenia brzmi: 

Przesiedlenie oznacza selekcję i transfer uchodźców z państwa, w którym ubiegają się oni o 

ochronę, do państwa trzeciego, które zgodziło się na przyjęcie ich jako uchodźców, z 

przyznaniem prawa pobytu stałego. Zapewnienie tego statusu zapewnia ochronę przed 

odesłaniem oraz gwarantuje przesiedlonemu uchodźcy i jego rodzinie lub osobom będącym 

na jego utrzymaniu dostęp do praw podobnych do tych, z jakich korzystają obywatele tego 

państwa. Przesiedlenie wiąże się także z możliwością ubiegania się później o naturalizację w 

kraju, do którego dana osoba została przesiedlona. 

Przesiedlenie jest z założenia narzędziem zapewniającym uchodźcom ochronę i trwałe 

rozwiązanie. W tym właśnie kontekście Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. 

Uchodźców, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Europejska Rada ds. 

Uchodźców i Wypędzonych (ECRE), Międzynarodowy Komitet Ratunkowy (IRC), Caritas, 

Czerwony Krzyż, Amnesty International i wiele innych zainteresowanych podmiotów bronią 

stanowiska, zgodnie z którym łączenie przesiedlenia ze współpracą z państwami trzecimi w 

kwestiach migracyjnych nie jest trafnym rozwiązaniem. Rozwiązanie to oddala bowiem 

przesiedlenie od jego właściwego przeznaczenia, tj. bycia narzędziem ochrony uchodźców 

najbardziej wymagających szczególnego traktowania. Przesiedlenie musi nadal opierać się na 

potrzebach uchodźców najbardziej wymagających szczególnego traktowania. Należy 

zauważyć, że UNHCR już w tej chwili postrzega przesiedlenie jako ostateczność, co oznacza, 

że dokonuje oceny danego przypadku, gdy inne trwałe rozwiązania zostały już 

przeanalizowane. Ustalanie priorytetów geograficznych w oparciu o współpracę z państwami 

trzecimi w dziedzinie migracji oraz wykorzystywanie przesiedleń w celu osiągnięcia celów 

polityki zagranicznej zagrażałoby zatem de facto humanitarnemu podejściu opartemu na 

potrzebach i ochronie międzynarodowej. Podobnie istotne jest, aby ramy unijne były zgodne z 

UNHCR w zakresie kryteriów kwalifikowalności stosowanych w programach przesiedleń.   

 

Unijne ramy przesiedleń uzupełniające międzynarodowe struktury przesiedleń 

W celu zapewnienia, by ramy UE umacniały globalne wysiłki w zakresie przesiedleń oraz 

były zgodne z prawem międzynarodowym, przesiedlenia muszą być poparte względami 

ochrony zainteresowanych osób. Ramy przesiedleń Unii Europejskiej powinny opierać się na 

potrzebach humanitarnych, przyczyniać się do zaspokajania światowych potrzeb w zakresie 

przesiedleń i ograniczać przedłużające się sytuacje uchodźcze. W związku z tym ramy te 

muszą być dostosowane do już istniejących międzynarodowych struktur w zakresie 

przesiedleń, aby uzupełniały obecnie podejmowane wysiłki, umożliwiały dalsze rozszerzanie 

udziału państw członkowskich UE w przesiedleniach oraz, przede wszystkim, by 

rzeczywiście działały w praktyce. Zostanie to zapewnione w następujący sposób:  

o należy ponownie podkreślić rolę UNHCR jako głównej instytucji, która przekazuje 

państwom członkowskim przypadki dotyczące przesiedlenia (art. 10); nie oznacza to, 

że państwa członkowskie lub inne właściwe organizacje nie mogą przekazywać 

wniosków, lecz jedynie stwierdza, w jaki sposób przesiedlenia już działają w 

praktyce; działanie takie zapewnia jednak wprowadzenie zabezpieczeń i pozwala 

uniknąć powielania się procedur lub struktur;  

o priorytety geograficzne (art. 4 i 7) powinny opierać się na przewidywaniach potrzeb w 

zakresie przesiedleń, które UNHCR publikuje każdego roku; w publikacji tej można 
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znaleźć najdokładniejszą ocenę miejsc, w których potrzeby w zakresie przesiedleń są 

najpilniejsze na świecie i powinna stanowić jasną wskazówkę dla unijnych ram 

przesiedleń; 

o Rolę Komitetu Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń należy wyraźniej dostosować do 

istniejących struktur. W następstwie dorocznych konsultacji trójstronnych w sprawie 

przesiedleń Komitet Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń spotyka się, by określić 

główne elementy planu przesiedleń oraz różne programy przesiedleń. Liczba 

członków Komitetu Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń została zwiększona, aby 

zapewnić większą przejrzystość i jakość. 

 

Unijne ramy w celu poprawy wyników 
Europa wytwarza 23,8 % światowego PKB (dane OECD z 2014 r.), jednak państwa 

członkowskie UE przyjmują jedynie około 8 % uchodźców na świecie. Powoduje to 

nadmierne obciążenie krajów rozwijających się, które przyjmują zdecydowaną większość 

uchodźców. W 2015 r. 22 państwa europejskie dokonały przesiedleń 13 040 osób (9629 do 17 

państw członkowskich UE), przy czym w ostatnich pięciu latach Europa przyjęła blisko 10 % 

osób przesiedlonych w skali świata. Dla porównania, Stany Zjednoczone przyjęły w tym 

samym roku 69 933 uchodźców.  

Państwa członkowskie UE odniosły się z niechęcią do stworzenia odpowiednich legalnych i 

bezpiecznych szlaków wjazdu do tego regionu. W konsekwencji osobom migrującym nie 

pozostawia się żadnego wyboru poza oddaniem się w ręce przemytników i odbyciem 

niebezpiecznej i nielegalnej podróży. Jeżeli chcemy zmniejszyć potrzebę odbywania 

niebezpiecznych podróży, ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych i liczbę osób zdających się na 

sieci przemytnicze, stanie się to możliwe jedynie wówczas, gdy liczba oferowanych miejsc 

będzie realistyczna i znacząca. Unijne ramy przesiedleń powinny mieć na celu przesiedlenie 

co najmniej 25 % osób wskazanych w „Przewidywaniach potrzeb w zakresie przesiedleń”. W 

2017 r. oznaczałoby to w przybliżeniu 250 000 osób. 

  

Unijne ramy w celu wsparcia programów krajowych 

Państwa członkowskie UE prowadzące z powodzeniem programy przesiedleń należy 

zachęcać do ich kontynuowania i poszerzania ich zakresu, dzielenia się doświadczeniem i 

łączenia zasobów. Państwa członkowskie UE, które właśnie rozpoczynają realizację swoich 

pierwszych programów przesiedleń, powinny otrzymać wszelkie potrzebne wsparcie, tak by 

to pierwsze doświadczenie przyniosło korzyści i było pozytywne. Państwa członkowskie UE, 

które mają niewielkie doświadczenie w zakresie przesiedleń lub nie mają żadnego 

doświadczenia w tej dziedzinie, muszą znaleźć solidną strukturę, która umożliwi im podjęcie 

działań, co obejmuje wymianę najlepszych praktyk z innymi państwami członkowskimi oraz 

wsparcie operacyjne i techniczne, w tym udzielane przez [Agencję Unii Europejskiej ds. 

Azylu]. Choć unijne ramy przesiedleń przewidują stosowanie wspólnych procedur, kryteriów 

kwalifikowalności lub powodów wyłączenia, również w ramach programów krajowych, to 

grożą tym, że krajowe działania w zakresie przesiedleń będą podejmowane mniej chętnie.  

Jednocześnie jest oczywiste, że musimy stwarzać zachęty dla państw członkowskich, by 

uczestniczyły one w unijnych ramach przesiedleń. Aby zaprowadzić równowagę między tymi 

dwoma celami, proponuje się, by państwa członkowskie utrzymały wypłacaną z Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji kwotę w wysokości 6000 EUR na osobę przesiedloną oraz by 

zachować zwiększoną kwotę 10 000 EUR na osobę przesiedloną wówczas, gdy państwa 

członkowskie uczestniczą w przesiedleniach zgodnie z ramami unijnymi.  

 



 

PE601.257v02-00 72/107 RR\1137454PL.docx 

PL 

Unijne ramy w celu zapewnienia trwałego rozwiązania 

Podstawą przesiedlenia jako trwałego rozwiązania jest to, że od państw przyjmujących 

oczekuje się zapewnienia przesiedlonym osobom prawa stałego pobytu. Prawo do pobytu 

przez rok lub trzy lata nie może być przez nikogo uznane za trwałe rozwiązanie. Dlatego 

ważne jest, by państwa członkowskie mogły wydawać zezwolenia na pobyt na warunkach 

korzystniejszych niż sugerowane w [rozporządzeniu w sprawie kwalifikowania]. W związku z 

powyższym proponuje się, by państwa członkowskie mogły wydawać zezwolenie na pobyt 

stały lub bezterminowe zezwolenie na pobyt, które są korzystniejsze, zgodnie z art. 13 

dyrektywy Rady 2003/109/WE zmienionej dyrektywą 2011/51/UE [dyrektywa o pobycie 

długoterminowym].   

 

Wspólny europejski system azylowy musi zapewniać kilka bezpiecznych i legalnych 

sposobów migracji 

Nasz wspólny system azylowy nie może dalej skupiać się wyłącznie na tym, jak najbardziej 

utrudnić ludziom uciekającym ze swoich krajów pochodzenia dotarcie na terytorium Unii 

Europejskiej. Bezpieczne i legalne sposoby migracji wraz z odpowiednimi strukturami 

przyjmowania i integracji mają absolutnie kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 

europejskiego systemu azylowego. Należy przestrzegać prawa do azylu i prawa 

międzynarodowego. Nie jest to zobowiązanie, od którego państwa członkowskie mogą się 

uchylić. Solidne unijne ramy przesiedleń, które zagwarantują wartość dodaną w wymiarze 

jakościowym i ilościowym w stosunku do już podejmowanych w Europie działań w zakresie 

przesiedleń, stanowią jeden z podstawowych składników takiego systemu, lecz muszą mu 

towarzyszyć również inne rozwiązania prawne. Unia Europejska musi wzmóc nasze wspólne 

działania i udowodnić, że nasz kontynent i nasza Unia mogą przejąć sprawiedliwą część 

odpowiedzialności za sprawy o globalnym wymiarze. 
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1.6.2017 

OPINIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH 

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)) 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Laima Liucija Andrikienė 

POPRAWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 

pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Relokacje i przesiedlenia były 

tematem okresowych sprawozdań Komisji 

dokumentujących bardzo powolny postęp 

zarówno w kwestii relokacji, jak i 

przesiedleń. Państwa członkowskie 

powinny dalej wywiązywać się ze 

zobowiązań dotyczących przesiedleń. 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Bazując na dotychczasowych 

doświadczeniach, należy ustanowić 

stabilne i wiarygodne unijne ramy 

przesiedleń w celu przesiedlania osób 

wymagających ochrony międzynarodowej 

zgodnie z rocznymi unijnymi planami 

przesiedleń i ukierunkowanymi unijnymi 

programami przesiedleń, które umożliwiają 

skuteczną realizację konkretnych 

zobowiązań państw członkowskich. 

(8) Bazując na dotychczasowych 

doświadczeniach, należy ustanowić 

stabilne i wiarygodne unijne ramy 

przesiedleń w celu przesiedlania osób 

wymagających ochrony międzynarodowej 

zgodnie z rocznymi unijnymi planami 

przesiedleń i ukierunkowanymi unijnymi 

programami przesiedleń, które umożliwiają 

skuteczną realizację konkretnych 

zobowiązań państw członkowskich. Unijne 

ramy przesiedleń powinny opierać się na 

potrzebach humanitarnych, przyczyniać 

się do zaspokajania światowych potrzeb w 

zakresie przesiedleń i ograniczać 

przedłużające się sytuacje uchodźcze. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Takie ramy stanowią konieczny 

element dobrze zarządzanej polityki 

migracyjnej zmierzającej do ujednolicenia 

krajowych praktyk i procedur w zakresie 

przesiedleń, umożliwienia legalnego i 

bezpiecznego przyjazdu na terytorium 

państw członkowskich obywateli państw 

trzecich lub bezpaństwowców 

wymagających ochrony międzynarodowej, 

przyczynienia się do ograniczenia ryzyka 

masowego nielegalnego napływu 

obywateli państw trzecich i 

bezpaństwowców na terytorium państw 

członkowskich, zmniejszając w ten sposób 

presję na systemy azylowe państw 

członkowskich powodowaną 

spontanicznymi przepływami 

migracyjnymi, wyrażenia solidarności z 

krajami w regionach, do których lub w 

granicach których wysiedlona została duża 

liczba osób wymagających ochrony 

międzynarodowej, poprzez pomoc w 

zmniejszeniu presji migracyjnej na te 

(9) Takie ramy stanowią konieczny 

element dobrze zarządzanej polityki 

migracyjnej zmierzającej do rozszerzenia i 

uzupełnienia krajowych praktyk i procedur 

w zakresie przesiedleń, umożliwienia 

legalnego i bezpiecznego przyjazdu na 

terytorium państw członkowskich 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców wymagających ochrony 

międzynarodowej, przyczynienia się do 

ograniczenia ryzyka źle zarządzanego 

nielegalnego napływu obywateli państw 

trzecich i bezpaństwowców na terytorium 

państw członkowskich, w szczególności do 

państw członkowskich pierwszego wjazdu, 

zmniejszając w ten sposób presję na 

systemy azylowe państw członkowskich 

powodowaną spontanicznymi przepływami 

migracyjnymi, wyrażenia solidarności z 

krajami w regionach, do których lub w 

granicach których wysiedlona została duża 

liczba osób wymagających ochrony 

międzynarodowej, zacieśnienia 
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kraje oraz przyczynienia się do 

osiągnięcia celów polityki zagranicznej 

Unii poprzez zwiększenie możliwości 

wywierania skutecznego wpływu na 

państwa trzecie i skutecznego włączenia 

się w międzynarodowe inicjatywy w 

zakresie przesiedleń poprzez 

reprezentowanie wspólnego stanowiska na 

forach międzynarodowych i w relacjach z 

państwami trzecimi. 

współpracy z państwami trzecimi i 

skutecznego włączenia się w 

międzynarodowe inicjatywy w zakresie 

przesiedleń poprzez reprezentowanie 

wspólnego stanowiska na forach 

międzynarodowych i w relacjach z 

państwami trzecimi. W połączeniu z 

działaniami i polityką na rzecz rozwoju 

przesiedlenie może skutecznie przyczynić 

się do redukcji napięć i ograniczania 

przedłużających się sytuacji uchodźczych 

w państwach trzecich. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) W celu przyczynienia się do 

zmniejszenia ryzyka masowego 

nielegalnego napływu obywateli państw 

trzecich i bezpaństwowców na terytorium 

państw członkowskich, okazania 

solidarności z krajami w regionach, do 

których lub w granicach których 

wysiedlona została duża liczba osób 

wymagających ochrony międzynarodowej, 

poprzez pomoc w zmniejszeniu presji 

migracyjnej na te kraje oraz przyczynienia 

się do osiągnięcia celów polityki 

zagranicznej Unii regiony lub państwa 

trzecie, z terytorium których ma nastąpić 

przesiedlenie, powinny zaangażować się w 

sposób ukierunkowany, działając wspólnie 

z państwami trzecimi, w celu lepszego 

zarządzania przepływami migracyjnymi, 

jak przewidziano w komunikacie Komisji 

Europejskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w 

sprawie ustanowienia nowych ram 

partnerstwa z państwami trzecimi w 

ramach Europejskiego programu w 

zakresie migracji32. 

(10) W celu przyczynienia się do 

zmniejszenia ryzyka nielegalnego 

napływu, stworzenia rzeczywistych 

perspektyw przesiedlenia obywateli państw 

trzecich i bezpaństwowców na terytorium 

państw członkowskich, okazania 

solidarności z krajami w regionach, do 

których lub w granicach których 

wysiedlona została duża liczba osób 

wymagających ochrony międzynarodowej, 

poprzez pomoc w zmniejszeniu presji 

migracyjnej na te kraje oraz przyczynienia 

się do osiągnięcia celów polityki 

zagranicznej Unii regiony lub państwa 

trzecie, z terytorium których ma nastąpić 

przesiedlenie, powinny zaangażować się w 

sposób ukierunkowany i długofalowy, 

działając wspólnie z państwami trzecimi, w 

celu lepszego zarządzania przepływami 

migracyjnymi, jak przewidziano w 

komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 7 

czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia 

nowych ram partnerstwa z państwami 

trzecimi w ramach Europejskiego 

programu w zakresie migracji32.Kraje 

partnerskie należy zatem traktować 

priorytetowo. Ogólne podejście Unii 

powinno uwzględniać globalne potrzeby w 
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zakresie przesiedleń oraz zidentyfikowane 

potrzeby w zakresie ochrony, w tym 

przedłużające się sytuacje uchodźcze. 

__________________ __________________ 

32 COM(2016) 377 final. 32 COM(2016) 377 final. 

 

Poprawka   5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Wspólne standardowe procedury 

powinny bazować na dotychczasowych 

doświadczeniach w zakresie przesiedleń i 

standardach obowiązujących w państwach 

członkowskich, w szczególności na 

obowiązujących procedurach działania 

leżących u podstaw wdrażania programu 

przesiedleń z udziałem Turcji określonego 
w oświadczeniu UE–Turcja z dnia 18 

marca 2016 r. Unijne ramy przesiedleń 

powinny dopuszczać stosowanie dwóch 

typów standardowych procedur 

przesiedleń. 

(12) Wspólne standardowe procedury 

powinny bazować na dotychczasowych 

doświadczeniach w zakresie przesiedleń i 

standardach obowiązujących w państwach 

członkowskich i w UNHCR, w 

szczególności na dorocznych 

konsultacjach trójstronnych w sprawie 

przesiedleń, przy czym celem powinna być 

stopniowa intensyfikacja wspólnych 

wysiłków państw członkowskich w 

zakresie przesiedleń, aby zaspokoić 

światowe potrzeby dotyczące przesiedleń 

zgodnie z  corocznymi przewidywaniami 

potrzeb w zakresie przesiedleń UNHCR. 

Unijne ramy przesiedleń powinny 

dopuszczać stosowanie dwóch typów 

standardowych procedur przesiedleń. 

Uzasadnienie 

Porozumienie to jest nadal kontrowersyjne i nie powinno być uznawane za najlepszą 

praktykę, na której buduje się unijną politykę przesiedleń. 

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Procedura przesiedleń powinna 

zostać zakończona w możliwie 

najkrótszym terminie, aby odwieść osoby 

(16) Procedura przesiedleń powinna 

zostać zakończona w możliwie 

najkrótszym terminie, aby zapewnić 
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wymagające ochrony międzynarodowej od 

nielegalnych sposobów przedostawania się 

na terytorium Unii Europejskiej w celu 

ubiegania się o ochronę. Równocześnie 

powinna ona zapewnić państwom 

członkowskim dość czasu na pełne i 

właściwe rozpatrzenie każdego przypadku. 

Wyznaczone terminy powinny 

uwzględniać konieczność przeprowadzenia 

różnych rodzajów ocen przewidzianych w 

ramach procedury zwykłej i procedury 

przyspieszonej. 

osobom wymagającym ochrony 

międzynarodowej przyspieszony wjazd do 

Unii. Równocześnie powinna ona 

zapewnić państwom członkowskim dość 

czasu na pełne i właściwe rozpatrzenie 

każdego przypadku. Wyznaczone terminy 

powinny uwzględniać konieczność 

przeprowadzenia różnych rodzajów ocen 

przewidzianych w ramach procedury 

zwykłej i procedury przyspieszonej. 

 

Poprawka   7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) Przyjmowanie uchodźców ze 

względów humanitarnych powinno być 

uznawane za uzupełnienie unijnych 

programów przesiedleń. 

 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wdrażania unijnych ram 

przesiedleń Radzie powinny zostać 

przyznane uprawnienia wykonawcze w 

zakresie ustanawiania rocznego unijnego 

planu przesiedleń, ustalania maksymalnej 

łącznej liczby osób do przesiedlenia, 

szczegółowych ustaleń dotyczących 

udziału państw członkowskich w planie i 

ich wkładów w łączną liczbę osób do 

przesiedlenia, jak również określania 

ogólnych priorytetów geograficznych. 

(21) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wdrażania unijnych ram 

przesiedleń Radzie powinny zostać 

przyznane uprawnienia wykonawcze w 

zakresie ustanawiania rocznego unijnego 

planu przesiedleń, ustalania liczby osób do 

przesiedlenia, szczegółowych ustaleń 

dotyczących udziału państw 

członkowskich w planie i ich wkładów w 

łączną liczbę osób do przesiedlenia, 

zgodnie z corocznymi przewidywaniami 

potrzeb w zakresie przesiedleń UNHCR. 
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Poprawka   9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Uprawnienia te powinny być 

wykonywane na wniosek Komisji w 

zakresie ustalania maksymalnej łącznej 

liczby osób do przesiedlenia i ogólnych 

priorytetów geograficznych. Komisja 

powinna złożyć swój wniosek 

równocześnie z wnioskiem w sprawie 

projektu unijnego budżetu rocznego. Rada 

powinna dążyć do przyjęcia wniosku w 

ciągu dwóch miesięcy. Komisja i Rada 

powinny brać pod uwagę ustalenia przyjęte 

w ramach Komitetu Wysokiego Szczebla 

ds. Przesiedleń. 

(22) Uprawnienia te powinny być 

wykonywane na wniosek Komisji w 

zakresie ustalania łącznej liczby osób do 

przesiedlenia w obrębie unijnych ram 

przesiedleń i ogólnych priorytetów 

dotyczących osób najpilniej 

potrzebujących ochrony. Komisja powinna 

złożyć swój wniosek równocześnie z 

wnioskiem w sprawie projektu unijnego 

budżetu rocznego. Rada powinna dążyć do 

przyjęcia wniosku w ciągu dwóch 

miesięcy. Komisja i Rada powinny brać 

pod uwagę ustalenia przyjęte w ramach 

Komitetu Wysokiego Szczebla ds. 

Przesiedleń i dostosować swój wniosek do 

ustaleń dorocznych konsultacji 

trójstronnych w sprawie przesiedleń w 

celu stopniowego intensyfikowania 

wspólnych wysiłków państw 

członkowskich w zakresie przesiedleń, aby 

zaspokoić światowe potrzeby dotyczące 

przesiedleń zgodnie z corocznymi 

przewidywaniami potrzeb w zakresie 

przesiedleń UNHCR. 

 

Poprawka   10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Każdy ukierunkowany unijny 

program przesiedleń powinien określać 

standardowe procedury, które powinny być 

stosowane w ramach jego wdrażania. 

Program ten powinien ponadto zawierać 

ustalenia dotyczące lokalnej współpracy, w 

stosownych przypadkach, gdy jest to 

uzasadnione w celu ułatwienia jego 

wdrażania. 

(24) Każdy ukierunkowany unijny 

program przesiedleń powinien określać 

standardowe procedury, które powinny być 

stosowane w ramach jego wdrażania. W 

stosownych przypadkach program ten 

powinien ponadto zawierać ustalenia 

dotyczące współpracy lokalnej  oraz 

ustalenia dotyczące współpracy z UNHCR 
w celu ułatwienia jego wdrażania. 
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Poprawka   11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Zważywszy na wiedzę fachową 

UNHCR dotyczącą różnych form 

przyjmowania osób wymagających 

ochrony międzynarodowej z państw 

trzecich, do których zostały wysiedlone, 

przez państwa członkowskie wyrażające 

gotowość ich przyjęcia, UNHCR powinien 

nadal odgrywać kluczową rolę w 

działaniach związanych z przesiedleniami 

prowadzonych w kontekście unijnych ram 

przesiedleń. Przy wdrażaniu unijnych ram 

przesiedleń państwa członkowskie 

powinny korzystać z pomocy nie tylko 

UNHCR, ale także innych 

międzynarodowych instytucji, w tym 

Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 

(IOM). 

(27) Zważywszy na wiedzę fachową 

UNHCR dotyczącą różnych form 

przyjmowania osób wymagających 

ochrony międzynarodowej z państw 

trzecich, do których zostały wysiedlone, 

przez państwa członkowskie wyrażające 

gotowość ich przyjęcia, UNHCR powinien 

nadal odgrywać kluczową rolę w 

działaniach związanych z przesiedleniami 

prowadzonych w kontekście unijnych ram 

przesiedleń. Przy wdrażaniu unijnych ram 

przesiedleń państwa członkowskie 

powinny korzystać z pomocy nie tylko 

UNHCR, ale także organizacji 

międzynarodowych i organizacji 

pozarządowych, w tym Międzynarodowej 

Organizacji ds. Migracji (IOM) oraz 

delegatur Unii. 

 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) [Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu] powinna służyć państwom 

członkowskim pomocą we wdrażaniu 

unijnych ram przesiedleń zgodnie z 

posiadanym mandatem. 

(28) [Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu] powinna służyć państwom 

członkowskim pomocą i współpracować z 

odnośnymi państwami trzecimi we 

wdrażaniu unijnych ram przesiedleń 

zgodnie z posiadanym mandatem, m.in. 

oferując im wsparcie praktyczne, 

techniczne i operacyjne. 

 

Poprawka   13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Niniejsze rozporządzenie nie 

narusza praw podstawowych i jest zgodne 

z zasadami określonymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej, a zatem powinno być 

stosowane w sposób spójny z tymi 

prawami i zasadami, w tym w odniesieniu 

do praw dziecka, prawa do poszanowania 

życia rodzinnego i z ogólną zasadą 

niedyskryminacji. 

(33) Niniejsze rozporządzenie nie 

narusza praw podstawowych i jest zgodne 

z zasadami określonymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej, a zatem powinno być 

stosowane w sposób spójny z tymi 

prawami i zasadami, w tym w odniesieniu 

do praw dziecka, prawa do poszanowania 

życia rodzinnego i zasady 

niedyskryminacji. 

 

Poprawka   14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijne 

ramy przesiedleń służące przyjmowaniu 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców na terytorium państw 

członkowskich w celu udzielenia im 

ochrony międzynarodowej. 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijne 

ramy przesiedleń służące selekcji, 

przyjmowaniu i przekazywaniu obywateli 

państw trzecich lub bezpaństwowców na 

terytorium państw członkowskich w celu 

udzielenia im ochrony międzynarodowej. 

 

Poprawka   15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera -a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 –a) ustanawiają trwałe i wiążące ramy 

unijne do celów przesiedlania obywateli 

państw trzecich i bezpaństwowców, którzy 

wymagają  ochrony międzynarodowej; 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b 



 

RR\1137454PL.docx 81/107 PE601.257v02-00 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przyczyniają się do ograniczenia 

ryzyka masowego nielegalnego napływu 

obywateli państw trzecich i 

bezpaństwowców wymagających ochrony 

międzynarodowej na terytorium państw 

członkowskich; oraz 

b) przyczyniają się do ograniczenia 

ryzyka nielegalnego napływu obywateli 

państw trzecich i bezpaństwowców 

wymagających ochrony międzynarodowej 

na terytorium państw członkowskich; oraz 

 

Poprawka   17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) tworzą mechanizmy 

redystrybucyjne, aby w geście solidarności 

i podziału odpowiedzialności zmniejszyć 

presję na państwa trzecie przyjmujące 

dużą liczbę wysiedleńców. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) liczbę osób wymagających ochrony 

międzynarodowej, które zostały 

wysiedlone na terytorium państwa 

trzeciego lub w jego granicach, oraz dalsze 

przemieszczanie się takich osób na 

terytorium państw członkowskich; 

a) liczbę osób wymagających ochrony 

międzynarodowej, które zostały 

wysiedlone na terytorium państwa 

trzeciego lub w jego granicach, jej wpływ 

na stabilność regionalną tego państwa 

trzeciego oraz dalsze przemieszczanie się 

takich osób na terytorium państw 

członkowskich; 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) komplementarność z pomocą 

finansową i techniczną udzielaną 

państwom trzecim, na terytorium których 

lub w granicach których wysiedlone 

zostały osoby wymagające ochrony 

międzynarodowej; 

b) komplementarność z pomocą 

finansową i techniczną, w szczególności 

ukierunkowaną na poprawę zdolności do 

przyjmowania oraz ochrony osób 

wymagających ochrony międzynarodowej 

oraz na kształtowanie skutecznego 

systemu azylowego, udzielaną państwom 

trzecim, na terytorium których lub w 

granicach których wysiedlone zostały 

osoby wymagające ochrony 

międzynarodowej; 

 

Poprawka   20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) ogólne stosunki Unii z państwem 

trzecim lub państwami trzecimi, z 

terytorium którego lub których następuje 

przesiedlenie, oraz generalnie z 

państwami trzecimi; 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Istnieje ryzyko, że ramy te, zamiast stanowić gest solidarności, przyczynią się do 

wykorzystywania przesiedleń jako narzędzia wywierania wpływu na te kraje partnerskie. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) skuteczną współpracę państw 

trzecich z Unią w obszarze migracji i 

azylu, w tym: 

skreśla się 

(i) zmniejszenie liczby obywateli 

państw trzecich i bezpaństwowców 

przekraczających nielegalnie granicę, aby 

dostać się na terytorium państw 
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członkowskich z terytorium takiego 

państwa trzeciego; 

(ii) stworzenie warunków do 

stosowania koncepcji kraju pierwszego 

azylu i bezpiecznego państwa trzeciego do 

powrotu osób ubiegających się o azyl, 

którzy przekroczyli nielegalnie granicę, 

aby dostać się na terytorium państw 

członkowskich, przybywając z terytorium 

danego państwa trzeciego lub mając 

związek z danym państwem trzecim; 

 

(iii) zwiększenie możliwości 

przyjmowania osób wymagających 

ochrony międzynarodowej, które 

przebywającym w tym państwie, i 

udzielania im ochrony, w tym poprzez 

ustanowienie skutecznego systemu 

azylowego; lub 

 

(iv) zwiększenie tempa readmisji 

obywateli państw trzecich i 

bezpaństwowców nielegalnie 

przebywających na terytorium państw 

członkowskich, np. poprzez zawarcie i 

skuteczne wdrożenie porozumień o 

readmisji; 

 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) skalę i treść zobowiązań w zakresie 

przesiedleń podjętych przez państwa 

trzecie. 

e) skalę i treść zobowiązań w zakresie 

przesiedleń podjętych przez inne państwa 

trzecie. 

 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) (i) obywatele państw trzecich, a) (i) obywatele państw trzecich, 
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którzy na skutek uzasadnionej obawy przed 

prześladowaniem z powodu swej rasy, 

religii, narodowości, przekonań 

politycznych lub przynależności do 

szczególnej grupy społecznej przebywają 

poza państwem, którego obywatelstwo 

posiadają, lub częścią tego państwa, która 

stanowiła ich poprzednie miejsce stałego 

pobytu, i nie mogą lub nie chcą z powodu 

tej obawy korzystać z ochrony tego 

państwa, lub bezpaństwowcy, którzy 

przebywając z takich samych powodów jak 

określone powyżej poza państwem 

swojego dawnego miejsca stałego pobytu 

lub częścią tego państwa, która stanowiła 

ich poprzednie miejsce stałego pobytu, nie 

mogą lub nie chcą z powodu tej obawy 

powrócić do tego państwa lub przebywać 

w nim, lub, jeśli nie zachodzą takie 

okoliczności, 

którzy na skutek uzasadnionej obawy przed 

prześladowaniem z powodu swej rasy, 

religii, płci, tożsamości płciowej, orientacji 

seksualnej, narodowości, przekonań 

politycznych lub przynależności do 

szczególnej grupy społecznej przebywają 

poza państwem, którego obywatelstwo 

posiadają, lub częścią tego państwa, która 

stanowiła ich poprzednie miejsce stałego 

pobytu, i nie mogą lub nie chcą z powodu 

tej obawy korzystać z ochrony tego 

państwa, lub bezpaństwowcy, którzy 

przebywając z takich samych powodów jak 

określone powyżej poza państwem 

swojego dawnego miejsca stałego pobytu 

lub częścią tego państwa, która stanowiła 

ich poprzednie miejsce stałego pobytu, nie 

mogą lub nie chcą z powodu tej obawy 

powrócić do tego państwa lub przebywać 

w nim, lub, jeśli nie zachodzą takie 

okoliczności, 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) osoby wymagające szczególnego 

traktowania: 

(i) osoby wymagające szczególnego 

traktowania, w szczególności: 

 

Poprawka   25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i – tiret 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– dzieci i młodociani narażeni na 

ryzyko, w tym dzieci bez opieki; 

– dzieci i młodociani narażeni na 

ryzyko, w szczególności dzieci bez opieki; 

 

Poprawka   26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i – tiret 6 a (nowe) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – osoby, które nie dysponują innymi 

trwałymi rozwiązaniami; 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii – tiret 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– małoletnie dzieci par, o których 

mowa w tiret pierwszym, lub obywateli 

państw trzecich lub bezpaństwowców, 

którzy mają zostać przesiedleni, pod 

warunkiem że dzieci te nie pozostają w 

związku małżeńskim, oraz bez względu na 

to, czy są dziećmi ślubnymi, nieślubnymi 

czy adoptowanymi zgodnie z przepisami 

prawa krajowego; 

– małoletnie dzieci par, o których 

mowa w tiret pierwszym, lub obywateli 

państw trzecich lub bezpaństwowców, 

którzy mają zostać przesiedleni, bez 

względu na to, czy są dziećmi ślubnymi, 

nieślubnymi czy adoptowanymi zgodnie z 

przepisami prawa krajowego; 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii – tiret 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– ojciec, matka lub inna dorosła 

osoba odpowiedzialna – z mocy prawa 

bądź zgodnie z praktyką państwa 

członkowskiego, w którym ta dorosła 

osoba przebywa – za małoletnie dziecko 

niepozostające w związku małżeńskim, 

które ma zostać przesiedlone; 

– ojciec, matka lub inna dorosła 

osoba odpowiedzialna – z mocy prawa 

bądź zgodnie z praktyką państwa 

członkowskiego, w którym ta dorosła 

osoba przebywa – za małoletnie dziecko, 

które ma zostać przesiedlone; 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają Państwa członkowskie zapewniają 
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możliwość utrzymania jedności rodziny 

pomiędzy osobami, o których mowa w lit. 

b) ppkt (ii). 

możliwość utrzymania jedności rodziny. 

 

Poprawka   30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) popełniły one poważne 

przestępstwo; 

(ii) popełniły one poważne 

przestępstwo równoważne przestępstwu 

podlegającemu karze na mocy prawa 

karnego państw członkowskich; 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) osoby, które nielegalnie 

przebywały na terytorium państw 

członkowskich, nielegalnie na nie 

przybyły bądź podjęły próbę nielegalnego 

przybycia na terytorium państw 

członkowskich w okresie pięciu lat 

poprzedzających ich przesiedlenie; 

skreśla się 

 

Poprawka   32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) osoby, które zostały już 

przesiedlone przez inne państwo 

członkowskie w ramach wykonania 

niniejszego rozporządzenia, konkluzji nr 

11097/15 przedstawicieli rządów państw 

członkowskich zebranych w Radzie z dnia 

20 lipca 2015 r., oświadczenia UE–Turcja 

z dnia 18 marca 2016 r., zalecenia Komisji 

e) osoby, które zostały już 

przesiedlone przez inne państwo 

członkowskie w ramach wykonania 

niniejszego rozporządzenia lub w ramach 

krajowego programu przesiedleń; oraz 
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C(2015) 9490 z dnia 15 grudnia 2015 r. 

lub krajowego programu przesiedleń; oraz 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Obywatele państw trzecich i 

bezpaństwowcy mogą zostać wyłączeni z 

ukierunkowanych unijnych programów 

przesiedleń ustanowionych zgodnie z art. 

8, gdy jedna z podstaw wyłączenia, o 

których mowa w ust. 1 lit. a) lub b), 

znajduje zastosowanie prima facie. 

skreśla się 

 

Poprawka   34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na podstawie wniosku 

otrzymanego z Komisji Rada przyjmuje 

roczny unijny plan przesiedleń w roku 

poprzedzającym rok, w którym taki plan 

ma zostać wdrożony. 

1. Na podstawie wniosku 

otrzymanego z Komisji i zgodnie z 

przewidywaniami potrzeb w zakresie 

przesiedleń UNHCR Rada przyjmuje 

roczny unijny plan przesiedleń w roku 

poprzedzającym rok, w którym taki plan 

ma zostać wdrożony. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) maksymalną łączną liczbę osób do 

przesiedlenia; 

a) liczbę osób do przesiedlenia, 

zgodnie z przewidywaniami potrzeb w 

zakresie przesiedleń UNHCR; 
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Poprawka   36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) ogólne priorytety geograficzne. c) ogólne potrzeby w zakresie 

ochrony i konkretne priorytety 

geograficzne, zgodnie z przewidywaniami 

potrzeb w zakresie przesiedleń UNHCR; 

 

Poprawka   37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) wskaźniki monitorowania i oceny 

skuteczności wdrażania przez państwa 

członkowskie; 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dokładną liczbę osób do 

przesiedlenia spośród maksymalnej łącznej 

liczby określonej w rocznym unijnym 

planie przesiedleń przewidzianym w art. 7 

ust. 2 lit. a) oraz szczegółowe informacje 

na temat udziału państw członkowskich w 

ukierunkowanym unijnym programie 

przesiedleń; 

b) dokładną liczbę osób do 

przesiedlenia spośród łącznej liczby 

określonej w rocznym unijnym planie 

przesiedleń przewidzianym w art. 7 ust. 2 

lit. a) oraz szczegółowe informacje na 

temat udziału państw członkowskich w 

ukierunkowanym unijnym programie 

przesiedleń; 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) w uzasadnionych przypadkach, 

ustalenia w zakresie lokalnej koordynacji i 

praktycznej współpracy pomiędzy 

państwami członkowskimi, wspierane 

przez [Agencję Unii Europejskiej ds. 

Azylu] zgodnie z art. 12 ust. 3, oraz z 

państwami trzecimi, UNHCR lub innymi 

partnerami; 

d) w uzasadnionych przypadkach, 

ustalenia w zakresie lokalnej koordynacji i 

praktycznej współpracy pomiędzy 

państwami członkowskimi, wspierane 

przez [Agencję Unii Europejskiej ds. 

Azylu] zgodnie z art. 12 ust. 3 oraz 

delegatury Unii, oraz z państwami 

trzecimi, UNHCR, IOM, odnośnymi 

organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego lub innymi partnerami; 

 

Poprawka   40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) opis konkretnej grupy bądź grup 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców, których dotyczy 

ukierunkowany unijny program 

przesiedleń; 

e) opis konkretnej grupy bądź grup 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców w oparciu o 

przewidywania potrzeb w zakresie 

przesiedleń UNHCR, których dotyczy 

ukierunkowany unijny program 

przesiedleń, według kryteriów podatności 

na zagrożenia ustalonych przez UNHCR; 

 

Poprawka   41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) więzy rodzinne z obywatelami 

państw trzecich lub bezpaństwowcami lub 

obywatelami Unii legalnie przebywającymi 

w państwie członkowskim; 

a) więzy rodzinne z obywatelami 

państw trzecich lub bezpaństwowcami lub 

obywatelami Unii legalnie przebywającymi 

w państwie członkowskim, ale 

niekwalifikującym się do łączenia rodzin 

na mocy dyrektywy Rady 2003/86/WE1a; 

 _________________ 

 1a Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 

września 2003 r. w sprawie prawa do 
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łączenia rodzin (Dz.U. L 251 z 3.10.2003, 

s. 12).  

 

Poprawka   42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie dokonują tej oceny 

w oparciu o dowody w postaci 

dokumentów, w tym, w stosownych 

przypadkach, informacje otrzymane od 

UNHCR, dotyczące tego, czy obywatele 

państw trzecich lub bezpaństwowcy 

kwalifikują się jako uchodźcy lub na 

podstawie przesłuchania lub też 

kombinacji obu podejść. 

Państwa członkowskie dokonują tej oceny 

w oparciu o dowody w postaci 

dokumentów, w tym, w stosownych 

przypadkach, informacje otrzymane od 

UNHCR, IOM, Agencji Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej oraz 

odnośnych organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, dotyczące tego, czy 

obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy kwalifikują się jako 

uchodźcy lub na podstawie przesłuchania 

lub też kombinacji obu podejść. 

 

Poprawka   43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą również 

zwrócić się z prośbą do UNHCR o pełną 

ocenę, czy obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy skierowani do nich przez 

UNHCR kwalifikują się jako uchodźcy w 

rozumieniu art. 1 konwencji genewskiej z 

1951 r. 

Państwa członkowskie zwracają się 

również z prośbą do UNHCR, IOM oraz 

odnośnych organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego o pełną ocenę, czy 

obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy skierowani do nich przez 

UNHCR, IOM oraz odnośne organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego kwalifikują 

się jako uchodźcy w rozumieniu art. 1 

konwencji genewskiej z 1951 r. 

 

Poprawka   44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 – punkt 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) nie wymagają od UNHCR oceny, 

czy obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy kwalifikują się jako 

uchodźcy w rozumieniu art. 1 konwencji 

genewskiej z 1951 r.; 

(2) nie wymagają od UNHCR, IOM 

oraz odnośnych organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego oceny, czy obywatele 

państw trzecich lub bezpaństwowcy 

kwalifikują się jako uchodźcy w 

rozumieniu art. 1 konwencji genewskiej z 

1951 r.; 

 

Poprawka   45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia wdrażania 

ukierunkowanych unijnych programów 

przesiedleń państwa członkowskie 

ustanawiają krajowe punkty kontaktowe i 

mogą podjąć decyzję o wyznaczeniu 

urzędników łącznikowych w państwach 

trzecich. 

1. W celu ułatwienia wdrażania 

ukierunkowanych unijnych programów 

przesiedleń państwa członkowskie 

ustanawiają krajowe punkty kontaktowe i 

mogą podjąć decyzję o wyznaczeniu 

urzędników łącznikowych w państwach 

trzecich. Państwa członkowskie mogą 

korzystać z pomocy [Agencji Unii 

Europejskiej ds. Azylu] i, w stosownych 

przypadkach, z istniejących struktur 

współpracy operacyjnej w zakresie 

przesiedleń. 

 

Poprawka   46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W celu wdrożenia 

ukierunkowanych unijnych programów 

przesiedleń, w szczególności zaś 

przeprowadzenia programów 

informacyjnych poprzedzających wyjazd 

oraz badań lekarskich w celu określenia 

zdolności do odbycia podróży, dopełnienia 

formalności związanych z podróżą i innych 

kwestii praktycznych, państwa 

członkowskie mogą korzystać z pomocy 

3. W celu wdrożenia 

ukierunkowanych unijnych programów 

przesiedleń, w szczególności zaś 

przeprowadzenia programów 

informacyjnych poprzedzających wyjazd 

oraz badań lekarskich w celu określenia 

zdolności do odbycia podróży, dopełnienia 

formalności związanych z podróżą i innych 

kwestii praktycznych, państwa 

członkowskie mogą korzystać z pomocy 
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partnerów zgodnie z ustaleniami w sprawie 

lokalnej koordynacji i praktycznej 

współpracy na potrzeby ukierunkowanych 

unijnych programów przesiedleń 

ustanowionych zgodnie z przepisami art. 8 

ust. 2 lit. d). 

partnerów, w szczególności UNHCR i 

odnośnych organizacji międzynarodowych 
zgodnie z ustaleniami w sprawie lokalnej 

koordynacji i praktycznej współpracy na 

potrzeby ukierunkowanych unijnych 

programów przesiedleń ustanowionych 

zgodnie z przepisami art. 8 ust. 2 lit. d). 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Powołuje się Komitet Wysokiego 

Szczebla ds. Przesiedleń złożony z 

przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Komisji Europejskiej, Wysokiego 

Przedstawiciela Unii do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

oraz państw członkowskich. Do udziału 

mogą zostać zaproszeni [Agencja Unii 

Europejskiej ds. Azylu,] Wysoki Komisarz 

Narodów Zjednoczonych do spraw 

Uchodźców (UNHCR) i Międzynarodowa 

Organizacja ds. Migracji (IOM). 

Przedstawiciele Islandii, Liechtensteinu, 

Norwegii i Szwajcarii są zapraszani do 

udziału w posiedzeniach Komitetu 

Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń w 

przypadku, gdy wyrazili oni chęć 

włączenia się w realizację rocznego 

unijnego planu przesiedleń. 

1. Powołuje się Komitet Wysokiego 

Szczebla ds. Przesiedleń złożony z 

przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Komisji Europejskiej, Wysokiego 

Przedstawiciela Unii do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

oraz państw członkowskich. Do udziału 

zostają zaproszeni [Agencja Unii 

Europejskiej ds. Azylu,] Wysoki Komisarz 

Narodów Zjednoczonych do spraw 

Uchodźców (UNHCR) i Międzynarodowa 

Organizacja ds. Migracji (IOM), a także 

przedstawiciele odnośnych organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Przedstawiciele Islandii, Liechtensteinu, 

Norwegii i Szwajcarii są zapraszani do 

udziału w posiedzeniach Komitetu 

Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń w 

przypadku, gdy wyrazili oni chęć 

włączenia się w realizację rocznego 

unijnego planu przesiedleń. 

 

Poprawka   48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja Europejska przewodniczy 

obradom Komitetu Wysokiego Szczebla 

ds. Przesiedleń. Komitet zbiera się, ilekroć 

2. Komisja Europejska przewodniczy 

obradom Komitetu Wysokiego Szczebla 

ds. Przesiedleń. Komitet zbiera się, ilekroć 
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zachodzi taka konieczność, na zaproszenie 

Komisji Europejskiej bądź na wniosek 

państwa członkowskiego, lecz nie rzadziej 

niż raz w roku. 

zachodzi taka konieczność, na zaproszenie 

Komisji Europejskiej bądź na wniosek 

państwa członkowskiego, lecz nie rzadziej 

niż raz w roku. Komisja zwraca ponadto 

uwagę na ewentualne zgłoszenia UNHCR 

lub organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, a w szczególności 

właściwych organizacji 

międzynarodowych, dotyczące zmian 

potrzeb w zakresie przesiedleń. 

 

Poprawka   49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja 

składa sprawozdanie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie ze stosowania 

niniejszego rozporządzenia w państwach 

członkowskich. 

1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. i 

następnie co roku Komisja składa 

sprawozdanie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie ze stosowania 

niniejszego rozporządzenia w państwach 

członkowskich. Komisja składa UNHCR 

sprawozdanie z zaangażowania Unii i jej 

państw członkowskich w zaspokajanie 

światowego zapotrzebowania w dziedzinie 

przesiedleń. 
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OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ 

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Gérard Deprez 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Sprawozdawca jest zdania, że UE pilnie potrzebuje zintegrowanej, zrównoważonej polityki 

migracyjnej, opartej na solidarności oraz na sprawiedliwym podziale obciążenia między 

wszystkie państwa członkowskie. Uważa, że utworzenie legalnych dróg ubiegania się o 

ochronę w Europie mogłoby zapobiec tragicznym wypadkom śmiertelnym na Morzu 

Śródziemnym oraz złamać model funkcjonowania przemytników migrantów. 

Sprawozdawca popiera powiązanie przekształcenia rozporządzenia dublińskiego1 z 

przedmiotowym wnioskiem, tak aby w obliczeniach do celów korekcyjnego mechanizmu 

przydziału do liczby wniosków o ochronę międzynarodową dodawano liczbę osób 

przesiedlonych. Sprawozdawca opowiada się też za wprowadzeniem powiązania z 

rozporządzeniem Eurodac2, tak aby dane dotyczące osób przesiedlonych były 

przechowywane w systemie Eurodac. 

Jeśli chodzi o skutki budżetowe, pomimo że we wniosku nie przewidziano ściśle określonego 

limitu osób do przesiedlenia, sprawozdawca chciałby, aby te plany w zakresie przesiedleń były 

ambitne oraz aby udostępniono środki niezbędne do ich wdrożenia. 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję przydzielenia państwom członkowskim 

10 000 EUR z budżetu Unii za każdą przesiedloną osobę, do wypłaty z Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji, na podstawie przyjmowanych corocznie przez Radę unijnych planów 

przesiedleń. Sprawozdawca ze zrozumieniem przyjmuje zniesienie współfinansowania 

                                                 
1 COM(2016)0270 final 
2 COM(2016)0272 final 
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przesiedleń z budżetu UE w ramach krajowych programów przesiedleń z myślą o zapewnieniu 

niezbędnych środków na europejskie programy przesiedleń. 

Wreszcie, sprawozdawca pragnie podkreślić, że w chwili przedstawienia wniosku 

dotyczącego projektu budżetu Unii na kolejny rok oba organy władzy budżetowej muszą 

dysponować pełnymi informacjami o skutkach finansowych kolejnego rocznego planu 

przesiedleń. 

POPRAWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 

następujących poprawek: 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw -1 (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) Projekt europejski od zawsze 

opierał się na propagowaniu wartości 

takich jak demokracja, praworządność i 

prawa człowieka. 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw -1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1a) Zarządzanie migracją stanowi 

wspólną odpowiedzialność. 

 

Poprawka   3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Wspólne standardowe procedury 

powinny bazować na dotychczasowych 

doświadczeniach w zakresie przesiedleń i 

standardach obowiązujących w państwach 

(12) Wspólne standardowe procedury 

powinny bazować na dotychczasowych 

doświadczeniach w zakresie przesiedleń i 

standardach stosowanych przez UNHCR i 
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członkowskich, w szczególności na 

obowiązujących procedurach działania 

leżących u podstaw wdrażania programu 

przesiedleń z udziałem Turcji określonego 

w oświadczeniu UE–Turcja z dnia 18 

marca 2016 r. Unijne ramy przesiedleń 

powinny dopuszczać stosowanie dwóch 

typów standardowych procedur 

przesiedleń. 

państwa członkowskie, w szczególności na 

obowiązujących procedurach działania 

leżących u podstaw wdrażania programu 

przesiedleń z udziałem Turcji określonego 

w oświadczeniu UE–Turcja z dnia 18 

marca 2016 r. Unijne ramy przesiedleń 

powinny dopuszczać stosowanie dwóch 

typów standardowych procedur 

przesiedleń. 

Uzasadnienie 

Należy uwzględnić istniejące międzynarodowe uzgodnienia, które opierają się na UNHCR. 

 

Poprawka   4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Procedury obu typów obejmują 

następujące etapy: identyfikacja, 

rejestracja, ocena i decyzja. 

(13) Procedury obu typów obejmują 

następujące etapy: identyfikacja, 

rejestracja, ocena i decyzja; powinny one 

być wdrażane w ramach ścisłej 

współpracy z UNHCR. 

Uzasadnienie 

UNHCR posiada dogłębną znajomość problemu i ogromne doświadczenie w dziedzinie 

przesiedleń; należy to wykorzystać w jak największym stopniu. 

 

Poprawka   5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Wszelkie dane osobowe 

gromadzone na potrzeby realizacji 

procedury przesiedleń należy 

przechowywać przez okres 

nieprzekraczający pięciu lat, licząc od dnia 

przesiedlenia. Zważywszy na fakt, że 

obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy, którzy zostali już 

przesiedleni przez jedno państwo 

(17) Wszelkie dane osobowe 

gromadzone na potrzeby realizacji 

procedury przesiedleń należy 

przechowywać przez okres 

nieprzekraczający pięciu lat, licząc od dnia 

przesiedlenia. Zważywszy na fakt, że 

obywatele państw trzecich lub 

bezpaństwowcy, którzy zostali już 

przesiedleni przez jedno państwo 
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członkowskie lub którzy w okresie 

ostatnich pięciu lat odmówili przesiedlenia 

na terytorium państwa członkowskiego, 

powinni zostać wyłączeni z przesiedlenia 

na terytorium innego państwa 

członkowskiego, okres ten należy uznać za 

wymagany okres przechowywania danych 

osobowych, w tym odcisków palców i 

obrazów twarzy. 

członkowskie lub którzy w okresie 

ostatnich pięciu lat odmówili przesiedlenia 

na terytorium państwa członkowskiego, nie 

powinni kwalifikować się do przesiedlenia 

na terytorium innego państwa 

członkowskiego, okres ten należy uznać za 

wymagany okres przechowywania danych 

osobowych, w tym odcisków palców i 

obrazów twarzy. 

Uzasadnienie 

Wyłączenie w kontekście międzynarodowej ochrony uchodźców odnosi się do osób, którym 

nie przysługuje ochrona międzynarodowa. Niekwalifikowanie się byłoby lepszym określeniem. 

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Wybór procedury przesiedleń 

powinien być dokonywany w odniesieniu 

do każdego ukierunkowanego unijnego 

programu przesiedleń. Stosowanie 

procedury przyspieszonej może być 

uzasadnione ze względów humanitarnych 

lub w przypadku zaistnienia pilnej 

potrzeby zapewnienia ochrony prawnej 

bądź fizycznej. 

(18) Wybór procedury przesiedleń 

powinien być dokonywany w odniesieniu 

do każdego ukierunkowanego unijnego 

programu przesiedleń w ścisłej współpracy 

z UNHCR. Stosowanie procedury 

przyspieszonej może być uzasadnione ze 

względów humanitarnych lub w przypadku 

zaistnienia pilnej potrzeby zapewnienia 

ochrony prawnej bądź fizycznej. 

Uzasadnienie 

UNHCR posiada dogłębną znajomość problemu i ogromne doświadczenie w dziedzinie 

przesiedleń; należy to wykorzystać w jak największym stopniu. 

Poprawka   7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijne 

ramy przesiedleń służące przyjmowaniu 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców na terytorium państw 

członkowskich w celu udzielenia im 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijne 

ramy przesiedleń służące przyjmowaniu 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców na terytorium państw 

członkowskich, które podejmą decyzję o 
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ochrony międzynarodowej. udziale w programie przesiedleń, w celu 

udzielenia im ochrony międzynarodowej. 

Uzasadnienie 

Uczestnictwo we wspomnianych ramach powinno być dobrowolne, ponieważ celem 

przesiedleń jest zapewnienie ochrony i trwałego rozwiązania. Państwa członkowskie wiedzą 

najlepiej, ile osób mogą faktycznie objąć ochroną i zintegrować ze społeczeństwem. 

Ryczałtowa kwota 10 000 EUR z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pokrywa jedynie 

początkowe koszty przesiedlenia. 

 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

możliwość utrzymania jedności rodziny 

pomiędzy osobami, o których mowa w lit. 

b) ppkt (ii). 

Państwa członkowskie zapewniają 

możliwość utrzymania jedności rodziny 

zgodnie z art. 25 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/…1a. 

 _________________ 

 1aRozporządzenie (UE) 2017/… 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie norm dotyczących kwalifikowania 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców jako osób korzystających 

z ochrony międzynarodowej, jednolitego 

statusu uchodźców lub osób 

kwalifikujących się do otrzymania 

ochrony uzupełniającej oraz zakresu 

udzielanej ochrony oraz zmieniające 

dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 25 

listopada 2003 r. dotyczącą statusu 

obywateli państw trzecich będących 

rezydentami długoterminowymi (Dz.U. …) 

Uzasadnienie 

Proponowana dyrektywa w sprawie kwalifikowania uściśla prawa członków rodziny osoby 

objętej ochroną międzynarodową. 

 

Poprawka   9 



 

RR\1137454PL.docx 101/107 PE601.257v02-00 

 PL 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Podstawy wyłączenia z programów 

przesiedleń 

Niekwalifikowanie się  

Uzasadnienie 

Wyłączenie w kontekście międzynarodowej ochrony uchodźców odnosi się do osób, którym 

nie przysługuje ochrona międzynarodowa. Niekwalifikowanie się byłoby lepszym określeniem. 

 

Poprawka   10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Następujący obywatele państw 

trzecich lub bezpaństwowcy zostają 

wyłączeni z ukierunkowanych unijnych 

programów przesiedleń ustanowionych 

zgodnie z przepisami art. 8: 

1. Następujący obywatele państw 

trzecich lub bezpaństwowcy nie 

kwalifikują się do objęcia 

ukierunkowanymi unijnymi programami 
przesiedleń ustanowionymi zgodnie z 

przepisami art. 8: 

Uzasadnienie 

Wyłączenie w kontekście międzynarodowej ochrony uchodźców odnosi się do osób, którym 

nie przysługuje ochrona międzynarodowa. Niekwalifikowanie się byłoby lepszym określeniem. 

 

Poprawka   11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) osoby, w przypadku których 

istnieją poważne powody, aby uważać, że: 

a) osoby, w stosunku do których 

istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że: 

Uzasadnienie 

W konwencji genewskiej z 1951 r. występuje określenie „poważne podstawy, aby sądzić, że”. 

 

Poprawka   12 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na podstawie wniosku 

otrzymanego z Komisji Rada przyjmuje 

roczny unijny plan przesiedleń w roku 

poprzedzającym rok, w którym taki plan 

ma zostać wdrożony. 

1. Na podstawie wniosku 

otrzymanego z Komisji Rada przyjmuje 

roczny unijny plan przesiedleń w roku 

poprzedzającym rok, w którym taki plan 

ma zostać wdrożony, przy czym plan ten 

ma zastosowanie do tych państw 

członkowskich, które podjęły decyzję o 

udziale w przesiedleniach w następnym 

roku. 

Uzasadnienie 

Uczestnictwo we wspomnianych ramach powinno być dobrowolne. 

 

Poprawka   13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) szczegółowe informacje na temat 

udziału państw członkowskich w rocznym 

unijnym planie przesiedleń i ich wkładów 

w łączną liczbę osób do przesiedlenia; oraz 

b) szczegółowe informacje na temat 

państw członkowskich, które podjęły 

decyzję o udziale w rocznym unijnym 

planie przesiedleń, i ich wkładów w łączną 

liczbę osób do przesiedlenia; oraz 

Uzasadnienie 

Uczestnictwo we wspomnianych ramach powinno być dobrowolne. Zwiększenie przesiedlania 

uchodźców w Europie i zacieśnienie współpracy w obszarze przesiedleń to istotne kwestie, 

niemniej państwa członkowskie nie powinny być zmuszane do przesiedlania określonego 

odsetka osób przesiedlanych do UE. 

 

Poprawka   14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dokładną liczbę osób do 

przesiedlenia spośród maksymalnej łącznej 

b) dokładną liczbę osób do 

przesiedlenia spośród maksymalnej łącznej 
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liczby określonej w rocznym unijnym 

planie przesiedleń przewidzianym w art. 7 

ust. 2 lit. a) oraz szczegółowe informacje 

na temat udziału państw członkowskich w 

ukierunkowanym unijnym programie 

przesiedleń; 

liczby określonej w rocznym unijnym 

planie przesiedleń przewidzianym w art. 7 

ust. 2 lit. a) oraz szczegółowe informacje 

na temat państw członkowskich, które 

podjęły decyzję o udziale w 

ukierunkowanym unijnym programie 

przesiedleń; 

Uzasadnienie 

Uczestnictwo we wspomnianych ramach powinno być dobrowolne. Państwa członkowskie – 

zamiast podlegać obowiązkowi przesiedlenia określonego odsetka osób przesiedlanych do UE 

– powinny mieć możliwość decydowania, ile osób mogą przesiedlić. 

 

Poprawka   15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – akapit 1 – punkt 3 

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014 

Artykuł 17 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Oprócz przydziału obliczonego 

zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) państwa 

członkowskie otrzymują kwotę ryczałtową 

w wysokości 10 000 euro na każdą osobę 

przesiedloną zgodnie z ukierunkowanym 

unijnym programem przesiedleń. 

1. Oprócz przydziału obliczonego 

zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) państwa 

członkowskie otrzymują kwotę ryczałtową 

w wysokości 10 000 EUR na każdą osobę 

przesiedloną zgodnie z ukierunkowanym 

unijnym programem przesiedleń.Wszystkie 

przyznane środki finansowe przeznacza 

się na cele związane z przesiedleniami, a 

nie na inne działania finansowane na 

podstawie rozporządzenia (UE) nr 

516/2014, takie jak finansowanie 

ośrodków detencyjnych dla imigrantów. 
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