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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 wspólną procedurę ubiegania się o ochronę międzynarodową w Unii i 

uchylającego dyrektywę 2013/32/UE 

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0467), 

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

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0321/2016), 

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

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez czeski Senat, włoski Senat 

i rumuńską Izbę Deputowanych, w których stwierdzono, że projekt aktu 

ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 

grudnia 2016 r.1, 

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

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 

i Spraw Wewnętrznych (A8-0171/2018), 

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 

                                                 
1  Dz.U. C 75 z 10.3.2017, s. 97. 
2  Dz.U. C 207 z 30.6.2017, s. 67. 
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Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Wspólny europejski system 

azylowy oparty jest na wspólnych normach 

dotyczących procedur azylowych, 

uznawania i ochrony oferowanej na 

szczeblu Unii, warunków przyjmowania i 

systemu określania państwa 

członkowskiego odpowiedzialnego za 

osoby ubiegające się o azyl. Pomimo 

dotychczasowych postępów w stopniowym 

rozwoju wspólnego europejskiego systemu 

azylowego nadal istnieją pomiędzy 

państwami członkowskimi znaczne różnice 

pod względem rodzajów stosowanych 

procedur, wskaźników przyznawania 

ochrony międzynarodowej, rodzajów 

przyznanej ochrony, poziomu materialnych 

warunków przyjmowania oraz korzyści 

przyznawanych osobom ubiegającym się o 

ochronę międzynarodową i osobom 

korzystającym z ochrony 

międzynarodowej. Różnice te stanowią 

istotny czynnik zachęcający do wtórnych 

przepływów i utrudniają osiągnięcie celu, 

jakim jest zapewnienie, aby we wspólnym 

europejskim systemie azylowym wszystkie 

osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową były jednakowo 

traktowane przy ubieganiu się o ochronę 

międzynarodową w Unii. 

(3) Wspólny europejski system 

azylowy oparty jest na wspólnych normach 

dotyczących procedur azylowych, 

uznawania i ochrony oferowanej na 

szczeblu Unii, warunków przyjmowania i 

systemu określania państwa 

członkowskiego odpowiedzialnego za 

osoby ubiegające się o azyl. Pomimo 

dotychczasowych postępów w stopniowym 

rozwoju wspólnego europejskiego systemu 

azylowego nadal istnieją pomiędzy 

państwami członkowskimi znaczne różnice 

pod względem rodzajów stosowanych 

procedur, wskaźników przyznawania 

ochrony międzynarodowej, rodzajów 

przyznanej ochrony, poziomu materialnych 

warunków przyjmowania oraz korzyści 

przyznawanych osobom ubiegającym się o 

ochronę międzynarodową i osobom 

korzystającym z ochrony 

międzynarodowej. Różnice te utrudniają 

osiągnięcie celu, jakim jest zapewnienie, 

aby we wspólnym europejskim systemie 

azylowym wszystkie osoby ubiegające się 

o ochronę międzynarodową były 

traktowane z zachowaniem najwyższych 

standardów oraz pełnej zgodności z 

prawami podstawowymi i konwencją 

genewską przy ubieganiu się o ochronę 

międzynarodową w Unii. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Wspólna procedura udzielania i 

cofania ochrony międzynarodowej 

powinna ograniczyć wtórne przepływy 

osób ubiegających się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej między państwami 

członkowskimi, w przypadku gdy tego 

(6) Wspólna procedura udzielania i 

cofania ochrony międzynarodowej 

powinna stworzyć zachęty dla osób 

ubiegających się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej do pozostania i 

integracji na terytorium państwa 
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rodzaju przepływy byłyby spowodowane 

różnicami w ramach prawnych, poprzez 

zastąpienie obecnych uznaniowych 

przepisów zharmonizowanymi zasadami 

oraz poprzez sprecyzowanie praw i 

obowiązków osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową, skutków 

niewywiązywania się z tych obowiązków, 

a także stworzenie równoważnych 

warunków stosowania rozporządzenia 

(UE) nr XXX/XXX (rozporządzenie w 

sprawie kwalifikowania) w państwach 

członkowskich. 

członkowskiego odpowiedzialnego za 

rozpatrzenie wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej poprzez 

zastąpienie obecnych uznaniowych 

przepisów zharmonizowanymi zasadami 

oraz poprzez sprecyzowanie praw i 

obowiązków osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową, skutków 

niewywiązywania się z tych obowiązków, 

a także stworzenie równoważnych 

warunków stosowania rozporządzenia 

(UE) nr XXX/XXX (rozporządzenie w 

sprawie kwalifikowania) w państwach 

członkowskich. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Niniejsze rozporządzenie powinno 

stosować się do wszystkich wniosków o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, z 

którymi wystąpiono na terytorium państw 

członkowskich, w tym na granicy 

zewnętrznej, na morzach terytorialnych lub 

w strefach tranzytowych państw 

członkowskich, oraz do cofania ochrony 

międzynarodowej. Osoby ubiegające się o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

znajdujące się na morzach terytorialnych 

państwa członkowskiego powinny zostać 

przetransportowane na ląd, a ich wnioski 

powinny zostać rozpatrzone zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem. 

(7) Niniejsze rozporządzenie powinno 

stosować się jedynie do wniosków o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, z 

którymi wystąpiono na terytorium państw 

członkowskich, w tym na granicy 

zewnętrznej, na morzach terytorialnych lub 

w strefach tranzytowych państw 

członkowskich, oraz do cofania ochrony 

międzynarodowej. Osoby ubiegające się o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

znajdujące się na morzach terytorialnych 

państwa członkowskiego powinny zostać 

przetransportowane na ląd, a ich wnioski 

powinny zostać rozpatrzone zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Należy zmobilizować zasoby 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w 

(10) Należy zmobilizować zasoby 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w 
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celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia 

dla wysiłków państw członkowskich w 

zakresie stosowania niniejszego 

rozporządzenia, w szczególności tych 

państw członkowskich, których systemy 

azylowe i systemy przyjmowania 

poddawane są szczególnej i 

nieproporcjonalnej presji. 

celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia 

dla wysiłków państw członkowskich w 

zakresie stosowania niniejszego 

rozporządzenia, w szczególności tych 

państw członkowskich, których systemy 

azylowe i systemy przyjmowania 

poddawane są szczególnej i 

nieproporcjonalnej presji. Powinno się 

udostępnić władzom lokalnym i 

regionalnym oraz organizacjom 

międzynarodowym i organizacjom 

społeczeństwa obywatelskiego 

odpowiednie finansowanie, w tym dzięki 

umożliwieniu władzom lokalnym i 

regionalnym bezpośredniego dostępu do 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

 

Poprawka  5 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową należy zapewnić 

rzeczywistą możliwość przedstawienia 

organowi rozstrzygającemu wszystkich 

elementów, którymi dana osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 
dysponuje. Z tego względu osobie 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

powinno przysługiwać w stosownych 

przypadkach – z nielicznymi wyjątkami – 

prawo do bycia wysłuchanym w trakcie 

przesłuchania dotyczącego 

dopuszczalności lub istoty jej wniosku. 

Aby prawo do przesłuchania było 

skuteczne, osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową powinna korzystać z 

pomocy tłumacza ustnego i mieć 

zapewnioną możliwość wyczerpującego 

przedstawienia wyjaśnień dotyczących 

powodów, dla których złożyła wniosek. 

Należy zapewnić osobie ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową wystarczająco 

dużo czasu na przygotowanie się i 

skonsultowanie się z doradcą prawnym lub 

(13) Przed podjęciem decyzji przez 

organ rozstrzygający osoba ubiegająca się 

o ochronę międzynarodową powinna mieć 

rzeczywistą możliwość przedstawienia 

wniosku ze wszystkimi odnośnymi 

elementami, którymi dysponuje. Z tego 

względu osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową powinno przysługiwać w 

stosownych przypadkach – z nielicznymi 

wyjątkami – prawo do bycia wysłuchanym 

w trakcie przesłuchania dotyczącego 

dopuszczalności lub istoty jej wniosku. 

Aby prawo do przesłuchania było 

skuteczne, osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową powinna korzystać z 

pomocy tłumacza ustnego i 

przewidzianego prawem przedstawiciela, a 

także w razie konieczności i w stosownych 

przypadkach mediatora kulturowego, i 

mieć zapewnioną możliwość 

wyczerpującego przedstawienia wyjaśnień 

dotyczących powodów, dla których złożyła 

wniosek. Należy zapewnić osobie 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 
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innym doradcą oraz możliwość 

korzystania z pomocy doradcy prawnego 

lub innego doradcy podczas przesłuchania. 

Przesłuchanie powinno odbywać się w 

warunkach zapewniających odpowiednią 

poufność oraz powinno być prowadzone 

przez odpowiednio przeszkolony i 

kompetentny personel, w tym w 

stosownych przypadkach pracowników 

organów z innych państw członkowskich 

lub ekspertów oddelegowanych przez 

Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu. 

Przesłuchania można zaniechać wyłącznie 

w przypadku, gdy organ rozstrzygający 

zamierza podjąć pozytywną decyzję w 

sprawie wniosku lub gdy uważa, że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

nie jest zdolna do uczestnictwa lub nie jest 

w stanie uczestniczyć w przesłuchaniu z 

powodu utrzymujących się okoliczności, 

na które nie ma ona wpływu. Biorąc pod 

uwagę fakt, że przesłuchanie stanowi 

zasadniczą część rozpatrywania wniosku, 

powinno ono zostać zarejestrowane, a 

osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową i ich doradcy prawni 

powinni otrzymać dostęp do zapisu, jak 

również do protokołu lub stenogramu 

przesłuchania, zanim organ rozstrzygający 

podejmie decyzję lub, w przypadku 

procedury rozpatrywania wniosku 

prowadzonej w trybie przyspieszonym, 

jednocześnie z podjęciem decyzji. 

wystarczająco długi stosowny termin na 

przygotowanie się i skonsultowanie się z 

doradcą prawnym w związku z 

dopuszczalnością i przesłuchaniami 

dotyczącymi merytorycznej treści jej 

wniosku oraz możliwość korzystania z 

pomocy doradcy prawnego lub innego 

doradcy podczas przesłuchania. 

Przesłuchanie powinno odbywać się w 

warunkach zapewniających odpowiednią 

poufność oraz powinno być prowadzone 

przez odpowiednio przeszkolony i 

kompetentny personel, w tym w razie 

konieczności przez ekspertów 

oddelegowanych przez Agencję Unii 

Europejskiej ds. Azylu lub – w stosownych 

przypadkach – przez personel z organów 

innych państw członkowskich. 

Przesłuchania można zaniechać wyłącznie 

w przypadku, gdy organ rozstrzygający 

zamierza podjąć pozytywną decyzję w 

sprawie wniosku lub gdy uważa, że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

nie jest zdolna do uczestnictwa lub nie jest 

w stanie uczestniczyć w przesłuchaniu z 

powodu utrzymujących się okoliczności, 

na które nie ma ona wpływu. Biorąc pod 

uwagę fakt, że przesłuchanie stanowi 

zasadniczą część rozpatrywania wniosku, 

powinno ono zostać zarejestrowane, a 

osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową i ich doradcy prawni 

powinni otrzymać dostęp do zapisu, jak 

również do protokołu przesłuchania, zanim 

organ rozstrzygający podejmie decyzję. W 

przypadku gdy osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową potrzebuje 

szczególnych gwarancji proceduralnych 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 

musi ona mieć możliwość wyrażenia takiej 

potrzeby w rozsądnym terminie po 

przesłuchaniu. 

 (Poprawka dotycząca „szczególnych 

gwarancji proceduralnych” ma 

zastosowanie do całego tekstu.) 
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Poprawka  6 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W interesie zarówno państw 

członkowskich, jak i osób ubiegających się 

o ochronę międzynarodową leży 

zapewnienie prawidłowego uznania 

potrzeb ochrony międzynarodowej już na 

etapie postępowania administracyjnego 

poprzez udzielanie wysokiej jakości 

informacji i pomocy prawnej, co prowadzi 

do skuteczniejszego podejmowania decyzji 

lepszej jakości. W tym celu dostęp do 

pomocy i reprezentacji prawnej powinien 

stanowić integralną część wspólnej 

procedury ubiegania się o ochronę 

międzynarodową. W celu zapewnienia 

skutecznej ochrony praw osoby ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową, w 

szczególności prawa do obrony oraz 

zasady sprawiedliwości, oraz w celu 

zapewnienia opłacalności procedury, 

należy zagwarantować osobom 

ubiegającym się – na ich wniosek i na 

warunkach określonych w niniejszym 

rozporządzeniu – nieodpłatną pomoc i 

reprezentację prawną w trakcie procedury 

administracyjnej i w postępowaniu 

odwoławczym. Nieodpłatna pomoc prawna 

i reprezentacja powinny być zapewniane 

przez osoby uprawnione do takich 

czynności na mocy prawa krajowego. 

(14) W interesie zarówno państw 

członkowskich, jak i osób ubiegających się 

o ochronę międzynarodową leży 

zapewnienie prawidłowego uznania 

potrzeb ochrony międzynarodowej już na 

etapie postępowania administracyjnego 

poprzez udzielanie wysokiej jakości 

informacji i pomocy prawnej, co prowadzi 

do skuteczniejszego podejmowania decyzji 

lepszej jakości. W tym celu dostęp do 

pomocy i reprezentacji prawnej powinien 

stanowić integralną część wspólnej 

procedury ubiegania się o ochronę 

międzynarodową na wszystkich jej 

etapach. W celu zapewnienia skutecznej 

ochrony praw osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową, w szczególności 

prawa do obrony oraz zasady 

sprawiedliwości, oraz w celu zapewnienia 

opłacalności procedury, należy 

zagwarantować osobom ubiegającym się – 

na warunkach określonych w niniejszym 

rozporządzeniu – nieodpłatną pomoc i 

reprezentację prawną w trakcie procedury 

administracyjnej, w tym w trakcie 

przesłuchań, i w postępowaniu 

odwoławczym. Osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową powinny mieć 

prawo do skutecznego środka zaskarżenia 

przed sądem lub trybunałem decyzji o 

odmowie przyznania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, natomiast państwa członkowskie 

zapewniają, by pomoc i reprezentacja 

prawna nie były arbitralnie ograniczane 

oraz by osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową nie utrudniano 

skutecznego dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości. Nieodpłatna pomoc 

prawna i reprezentacja powinny być 

zapewniane od momentu zarejestrowania 

wniosku o ochronę międzynarodową i 
przez osoby uprawnione do takich 
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czynności na mocy prawa krajowego. 

 

Poprawka  7 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Niektóre osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową mogą 

potrzebować szczególnych gwarancji 

proceduralnych, między innymi ze 

względu na swój wiek, płeć społeczno-

kulturową, orientację seksualną, tożsamość 

płciową, niepełnosprawność, poważne 

choroby, zaburzenia psychiczne lub skutki 

tortur, zgwałcenia lub innych poważnych 

form przemocy psychicznej, fizycznej, 

seksualnej lub przemocy ze względu na 

płeć. Konieczne jest systematyczne 

ocenianie, czy dana osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową potrzebuje 

szczególnych gwarancji proceduralnych, 

oraz zidentyfikowanie tych ubiegających 

się osób jak najszybciej od momentu 

wystąpienia przez nich z wnioskiem, a 

przed wydaniem decyzji. 

(15) Niektóre osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową mogą 

potrzebować szczególnych gwarancji 

proceduralnych, między innymi ze 

względu na swój wiek, płeć społeczno-

kulturową, orientację seksualną, tożsamość 

płciową, niepełnosprawność, poważne 

choroby, zaburzenia psychiczne lub skutki 

tortur, zgwałcenia, handlu ludźmi, 

katastrofy morskiej lub innych poważnych 

form przemocy psychicznej, fizycznej, 

seksualnej lub przemocy ze względu na 

płeć. Konieczne jest systematyczne 

ocenianie, czy dana osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową potrzebuje 

szczególnych gwarancji proceduralnych, 

oraz zidentyfikowanie tych ubiegających 

się osób jak najszybciej od momentu 

wystąpienia przez nich z wnioskiem, a 

przed wydaniem decyzji. 

 

Poprawka  8 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) W celu zapewnienia, aby 

identyfikowanie osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową potrzebujących 

szczególnych gwarancji proceduralnych 

odbywało się jak najwcześniej, pracownicy 

organów odpowiedzialnych za 

przyjmowanie i rejestrowanie wniosków 

powinni być odpowiednio przeszkoleni 

pod kątem wykrywania oznak 

(16) W celu zapewnienia, aby 

identyfikowanie osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową potrzebujących 

szczególnych gwarancji proceduralnych 

odbywało się jak najwcześniej, pracownicy 

organów odpowiedzialnych za 

przyjmowanie i rejestrowanie wniosków 

powinni być odpowiednio przeszkoleni 

pod kątem wykrywania oznak 
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szczególnych potrzeb oraz powinni 

otrzymywać stosowne polecenia w tym 

względzie. Dalsze środki dotyczące 

identyfikowania oraz dokumentowania 

symptomów i oznak tortur oraz innych 

poważnych aktów przemocy fizycznej lub 

psychicznej, w tym aktów przemocy 

seksualnej, w procedurach objętych 

zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia powinny opierać się 

między innymi na Podręczniku 

dotyczącym skutecznego badania i 

dokumentowania przypadków tortur i 

innego okrutnego, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania lub karania 

(protokół stambulski). 

szczególnych potrzeb oraz powinni 

otrzymywać stosowne polecenia w tym 

względzie. Dalsze środki dotyczące 

identyfikowania oraz dokumentowania 

symptomów i oznak tortur oraz innych 

poważnych aktów przemocy fizycznej lub 

psychicznej, w tym aktów przemocy 

seksualnej, w procedurach objętych 

zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia powinny opierać się 

między innymi na Podręczniku 

dotyczącym skutecznego badania i 

dokumentowania przypadków tortur i 

innego okrutnego, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania lub karania 

(protokół stambulski). Ocenę narażenia 

należy zakończyć w ciągu 30 dni. 

 

Poprawka  9 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Osobom uznanym za osoby 

ubiegające się o ochronę międzynarodową 

potrzebujące szczególnych gwarancji 

proceduralnych należy zapewnić 

odpowiednie wsparcie, w tym dać 

wystarczająco dużo czasu, w celu 

stworzenia warunków niezbędnych do 

zapewnienia im skutecznego dostępu do 

procedur oraz do przedstawienia 

elementów potrzebnych do uzasadnienia 

ich wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. W przypadku gdy 

niemożliwe jest zapewnienie 

odpowiedniego wsparcia w ramach 

procedury rozpatrywania wniosku 

prowadzonej w trybie przyspieszonym lub 

procedury na granicy, z procedur tych 

należy wykluczyć osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową potrzebującą 

szczególnych gwarancji proceduralnych. 

Potrzeba szczególnych gwarancji 

proceduralnych o charakterze, który 

mógłby uniemożliwić stosowanie 

(17) Osobom uznanym za osoby 

ubiegające się o ochronę międzynarodową 

potrzebujące szczególnych gwarancji 

proceduralnych należy zapewnić 

odpowiednie wsparcie, w tym dać 

wystarczająco dużo czasu, w celu 

stworzenia warunków niezbędnych do 

zapewnienia im skutecznego dostępu do 

procedur oraz do przedstawienia 

elementów potrzebnych do uzasadnienia 

ich wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. W przypadku gdy 

niemożliwe jest zapewnienie 

odpowiedniego wsparcia w ramach 

procedury rozpatrywania wniosku 

prowadzonej w trybie przyspieszonym lub 

procedury na granicy, z procedur tych 

należy wykluczyć osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową potrzebującą 

szczególnych gwarancji proceduralnych. 

Właściwe organy powinny wprowadzić 

niezbędne rozwiązania, aby zapewnić 

osobom małoletnim alternatywę dla 
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procedury rozpatrywania wniosku 

prowadzonej w trybie przyspieszonym lub 

procedury na granicy, powinna także 

oznaczać zapewnienie osobie ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową 

dodatkowych gwarancji w przypadkach, 

gdy jej odwołanie nie wywołuje 

automatycznego skutku zawieszającego, z 

myślą o nadaniu skuteczności środkowi 

zaskarżenia w szczególnej sytuacji tej 

ubiegającej się osoby. 

zatrzymania w ramach procedur na 

granicy. Małoletni bez opieki powinni być 

zawsze wykluczani z procedury na 

granicy. 

 

Poprawka  10 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) W celu zapewnienia równości 

materialnej między osobami ubiegającymi 

się o ochronę międzynarodową będącymi 

kobietami a osobami ubiegającymi się o 

ochronę międzynarodową będącymi 

mężczyznami w procedurach 

rozpatrywania wniosków należy 

uwzględnić aspekty związane z płcią. W 

szczególności przesłuchania należy 

zorganizować w taki sposób, aby zarówno 

osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową będące kobietami, jak i 

osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową będące mężczyznami 

mogli opisać swoje przeżycia w sprawach 

związanych z prześladowaniem ze względu 

na płeć. W tym celu należy zapewnić 

kobietom rzeczywistą możliwość bycia 

przesłuchiwaną oddzielnie od małżonka, 

partnera lub innych członków rodziny. W 

przypadku przesłuchań kobiet i dziewcząt 

osoby prowadzące przesłuchanie i 

tłumacze ustni również powinni być płci 

żeńskiej, o ile to możliwe. Badania 

lekarskie kobiet i dziewcząt powinny być 

przeprowadzane przez lekarzy płci 

żeńskiej, w szczególności mając na 

względzie fakt, że osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową może być ofiarą 

(18) W celu zapewnienia równości 

materialnej między osobami ubiegającymi 

się o ochronę międzynarodową będącymi 

kobietami a osobami ubiegającymi się o 

ochronę międzynarodową będącymi 

mężczyznami w procedurach 

rozpatrywania wniosków należy 

uwzględnić aspekty związane z płcią. W 

szczególności przesłuchania należy 

zorganizować w taki sposób, aby zarówno 

osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową będące kobietami, jak i 

osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową będące mężczyznami 

mogli opisać swoje przeżycia w sprawach 

związanych z prześladowaniem ze względu 

na płeć lub orientację seksualną. W tym 

celu należy zapewnić kobietom 

rzeczywistą możliwość bycia 

przesłuchiwaną oddzielnie od małżonka, 

partnera lub innych członków rodziny. W 

przypadku przesłuchań kobiet i dziewcząt 

osoby prowadzące przesłuchanie i 

tłumacze ustni również powinni być płci 

żeńskiej, o ile to możliwe. Badania 

lekarskie kobiet i dziewcząt powinny być 

przeprowadzane przez lekarzy płci 

żeńskiej, w szczególności mając na 

względzie fakt, że osoba ubiegająca się o 
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przemocy ze względu na płeć. W 

procedurach opartych na koncepcji kraju 

pierwszego azylu, bezpiecznego kraju 

trzeciego, koncepcji bezpiecznego kraju 

pochodzenia oraz w pojęciu kolejnych 

wniosków należy odpowiednio uwzględnić 

złożoność wniosków składanych z 

przyczyn związanych z płcią społeczno-

kulturową. 

ochronę międzynarodową może być ofiarą 

przemocy ze względu na płeć. W 

procedurach opartych na koncepcji kraju 

pierwszego azylu, bezpiecznego kraju 

trzeciego, koncepcji bezpiecznego kraju 

pochodzenia oraz w pojęciu kolejnych 

wniosków należy odpowiednio uwzględnić 

złożoność wniosków składanych z 

przyczyn związanych z płcią społeczno-

kulturową, w tym wniosków związanych z 

orientacją seksualną, tożsamością 

płciową, ekspresją płciową i cechami 

płciowymi. 

 

Poprawka  11 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Przez przemoc na tle płciowym 

rozumie się przemoc, która jest 

skierowana przeciwko osobie ze względu 

na jej płeć, tożsamość płciową lub 

ekspresję płciową bądź której ofiarami 

stają się w przeważającej mierze osoby 

danej płci. Przemoc ta może powodować 

dla ofiary krzywdę o charakterze 

fizycznym, seksualnym, emocjonalnym 

lub psychologicznym bądź szkodę o 

charakterze ekonomicznym. Przemoc na 

tle płciowym powinna być rozumiana jako 

forma dyskryminacji oraz naruszenie 

podstawowych swobód ofiary i obejmuje 

przemoc w bliskich związkach, przemoc 

seksualną (w tym gwałt, napaść na tle 

seksualnym i molestowanie seksualne), 

handel ludźmi i niewolnictwo oraz różne 

formy krzywdzących praktyk, takie jak 

przymusowe małżeństwa, okaleczanie 

żeńskich narządów płciowych i tzw. 

zbrodnie honorowe. Kobiety będące 

ofiarami przemocy na tle płciowym oraz 

ich dzieci często wymagają specjalnego 

wsparcia i szczególnej ochrony ze względu 

na występujące w przypadku takiej 

przemocy wysokie ryzyko wtórnej oraz 
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ponownej wiktymizacji, zastraszania i 

odwetu. 

 

Poprawka  12 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Stosując niniejsze rozporządzenie, 

państwa członkowskie powinny dbać w 

pierwszym rzędzie o interes dziecka, 

zgodnie z art. 24 Karty oraz z Konwencją 

Narodów Zjednoczonych o prawach 

dziecka z 1989 r. Dokonując oceny 

interesu dziecka, państwa członkowskie 

powinny w szczególności należycie 

uwzględnić dobro i rozwój społeczny 

małoletniego, w tym jego środowisko. 

Biorąc pod uwagę art. 12 Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o prawach 

dziecka dotyczący prawa dziecka do bycia 

wysłuchanym, organ rozstrzygający 

zapewnia małoletniemu możliwość 

stawienia się na przesłuchanie, chyba że 

wyraźnie nie służy to zabezpieczeniu 

interesu dziecka. 

(20) Stosując niniejsze rozporządzenie, 

państwa członkowskie powinny dbać w 

pierwszym rzędzie o interes dziecka, 

zgodnie z art. 24 Karty oraz z Konwencją 

Narodów Zjednoczonych o prawach 

dziecka z 1989 r. Dokonując oceny 

interesu dziecka, państwa członkowskie 

powinny w szczególności należycie 

uwzględnić dobro i rozwój społeczny 

małoletniego, w tym jego środowisko. 

Biorąc pod uwagę art. 12 Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o prawach 

dziecka dotyczący prawa dziecka do bycia 

wysłuchanym, organ rozstrzygający 

zapewnia małoletniemu skorzystanie przez 

niego z prawa do bycia wysłuchanym na 

przesłuchaniu, chyba że wyraźnie nie 

służy to zabezpieczeniu dobra dziecka. 

Procedura na granicy nigdy nie powinna 

być stosowana w odniesieniu do 

małoletnich bez opieki. Państwa 

członkowskie podejmują środki niezbędne 

do zapewnienia dostępności alternatyw 

dla zatrzymania. Małoletni nie powinni 

być nigdy zatrzymywani w ramach 

procedur na granicy, w strefach 

tranzytowych, na granicach zewnętrznych 

ani na którymkolwiek etapie w trakcie 

rozpatrywania ich wniosku o udzielenie 

azylu. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Wspólna procedura skraca terminy 

wszczęcia procedury w odniesieniu do 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, rozpatrzenia wniosku 

przez organ rozstrzygający, jak również 

rozpatrzenia odwołania w pierwszej 

instancji przez organy sądowe. Mając na 

uwadze, że nieproporcjonalnie duża liczba 

jednocześnie złożonych wniosków może 

stwarzać ryzyko opóźnienia dostępu do 

procedury i rozpatrzenia wniosków, 

czasami potrzebny może być pewien 

stopień elastyczności, aby w drodze 

wyjątku przedłużyć te terminy. W celu 

zapewnienia skutecznego procesu 

przedłużenie tych terminów powinno być 

jednak ostatecznością, biorąc pod uwagę, 

że państwa członkowskie powinny 

regularnie dokonywać przeglądu swoich 

potrzeb w celu utrzymania skutecznego 

systemu azylowego, w tym w stosownych 

przypadkach poprzez opracowanie planów 

awaryjnych, oraz że Agencja Unii 

Europejskiej ds. Azylu powinna zapewniać 

państwom członkowskim niezbędną pomoc 

operacyjną i techniczną. Jeżeli państwa 

członkowskie przewidują, że nie będą w 

stanie dotrzymać przewidzianych 

terminów, powinny zwrócić się o pomoc 

do Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu. 

Jeżeli tego nie uczynią, a wskutek 

nieproporcjonalnej presji system azylowy 

w państwie członkowskim stanie się 

nieskuteczny w stopniu zagrażającym 

funkcjonowaniu wspólnego europejskiego 

systemu azylowego, Agencja może, na 

podstawie decyzji wykonawczej Komisji, 

podjąć środki w celu wsparcia tego 

państwa członkowskiego. 

(21) Wspólna procedura skraca terminy 

wszczęcia procedury w odniesieniu do 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, rozpatrzenia wniosku 

przez organ rozstrzygający, jak również 

rozpatrzenia odwołania w pierwszej 

instancji przez organy sądowe. Mając na 

uwadze, że nieproporcjonalnie duża liczba 

jednocześnie złożonych wniosków może 

stwarzać ryzyko opóźnienia dostępu do 

procedury i rozpatrzenia wniosków, 

czasami potrzebny może być pewien 

stopień elastyczności, aby w drodze 

wyjątku przedłużyć te terminy. W celu 

zapewnienia skutecznego procesu 

przedłużenie tych terminów powinno być 

jednak ściśle ograniczone i być 

ostatecznością, biorąc pod uwagę, że 

państwa członkowskie powinny regularnie 

dokonywać przeglądu swoich potrzeb w 

celu utrzymania skutecznego systemu 

azylowego, w tym w stosownych 

przypadkach poprzez opracowanie planów 

awaryjnych, oraz że Agencja Unii 

Europejskiej ds. Azylu powinna zapewniać 

państwom członkowskim niezbędną pomoc 

operacyjną i techniczną. Jeżeli państwa 

członkowskie przewidują, że nie będą w 

stanie dotrzymać przewidzianych 

terminów, powinny zwrócić się o pomoc 

do Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu. 

Jeżeli tego nie uczynią, a wskutek 

nieproporcjonalnej presji system azylowy 

w państwie członkowskim stanie się 

nieskuteczny w stopniu zagrażającym 

funkcjonowaniu wspólnego europejskiego 

systemu azylowego, Agencja może, na 

podstawie decyzji wykonawczej Komisji, 

podjąć środki w celu wsparcia tego 

państwa członkowskiego. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Aby osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową lepiej rozumiały 

funkcjonowanie wspólnego europejskiego 

systemu azylowego, konieczne jest 

znacznie lepsze rozpowszechnianie 

informacji na ten temat. Inwestowanie we 

wczesne zapewnianie osobom 

ubiegającym się o ochronę 

międzynarodową dostępnych informacji 

znacznie zwiększy prawdopodobieństwo, 

że osoby te w większym stopniu niż 

dotychczas zrozumieją i zaakceptują 

procedury określone w niniejszym 

rozporządzeniu i będą ich przestrzegać. 

Aby ograniczyć wymogi administracyjne i 

skutecznie wykorzystać wspólne zasoby, 

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu 

powinna opracować – w ścisłej 

współpracy z organami krajowymi – 

odpowiednie materiały informacyjne. Przy 

opracowywaniu tych materiałów Agencja 

powinna w pełni wykorzystywać 

nowoczesne technologie informacyjne. Z 

myślą o odpowiednim wsparciu dla osób 

ubiegających się o azyl Agencja powinna 

także opracować materiały audiowizualne, 

które mogą być uzupełnieniem informacji 

pisemnych. Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu powinna odpowiadać za 

prowadzenie specjalnej strony 

internetowej zawierającej informacje 

dotyczące funkcjonowania wspólnego 

europejskiego systemu azylowego dla osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową lub które ewentualnie 

będą się o nią ubiegać, tak aby korygować 

często nieprawdziwe informacje, jakich 

udzielają im przemytnicy. Materiały 

opracowane przez Agencję Unii 

Europejskiej ds. Azylu powinny zostać 

przetłumaczone i udostępnione we 

wszystkich głównych językach, jakimi 

posługują się osoby ubiegające się o azyl, 

które przybywają do Europy. 
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Uzasadnienie 

Usprawnienie przekazywania informacji; przepis pokrywa się z propozycjami zawartymi w 

rozporządzeniu dublińskim. 

 

Poprawka  15 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Wniosek powinien zostać 

zarejestrowany jak najszybciej po jego 

wniesieniu. Na tym etapie organy 

odpowiedzialne za przyjmowanie i 

rejestrowanie wniosków, w tym straż 

graniczna, policja, organy ds. imigracji i 

organy odpowiedzialne za ośrodki 

detencyjne, powinny zarejestrować 

wniosek wraz z danymi osobowymi osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową. Organy te powinny 

poinformować osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową o jej prawach i 

obowiązkach, a także o grożących jej 

skutkach niewywiązania się z tych 

obowiązków. Osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową powinna 

otrzymać dokument potwierdzający 

wystąpienie z wnioskiem. Termin na 

złożenie wniosku rozpoczyna swój bieg w 

momencie zarejestrowania wniosku. 

(23) Wniosek powinien zostać 

zarejestrowany możliwie najszybciej, a w 

każdym razie nie później niż trzy dni 

robocze po jego wniesieniu. Na tym etapie 

organy odpowiedzialne za przyjmowanie i 

rejestrowanie wniosków, w tym straż 

graniczna, policja, organy ds. imigracji, 

inne organy, którym państwa 

członkowskie powierzyły takie zadania, i 

organy odpowiedzialne za ośrodki 

detencyjne, powinny zarejestrować 

wniosek wraz z danymi osobowymi osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową. W przypadku gdy osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

nie będzie dysponowała dokumentacją, 

nie powinno to uniemożliwiać państwom 

członkowskim kontynuowania procedury 

rejestracji. Organy te powinny 

poinformować osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową o jej prawach i 

obowiązkach, a także o grożących jej 

skutkach niewywiązania się z tych 

obowiązków. Osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową powinna 

otrzymać dokument potwierdzający 

wystąpienie z wnioskiem zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem. Dokument 

ten jest ważny przez okres sześciu 

miesięcy, a jego ważność zostaje 

automatycznie przedłużona w przypadku 

braku podjęcia ostatecznej decyzji w 

sprawie wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, tak aby ważność tego 

dokumentu obejmowała okres, w którym 

osoba ubiegająca się o ochronę 



 

RR\1153748PL.docx 19/164 PE597.506v03-00 

 PL 

międzynarodową ma prawo do 

pozostawania na terytorium państwa 

członkowskiego. Termin na złożenie 

wniosku rozpoczyna swój bieg w 

momencie zarejestrowania wniosku. 

 

Poprawka  16 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Złożenie wniosku jest czynnością, 

która formalizuje wniosek o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. Osobie 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

należy udzielić niezbędnych informacji na 

temat sposobu i miejsca złożenia wniosku 

oraz zapewnić jej rzeczywistą możliwość 

złożenia wniosku. Na tym etapie osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

jest zobowiązana przedstawić wszystkie 

elementy, którymi dysponuje, niezbędne 

do uzasadnienia i wypełnienia wniosku. 

Termin na przeprowadzenie procedury 

administracyjnej rozpoczyna swój bieg w 

momencie złożenia wniosku. W tym czasie 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową powinna otrzymać 

dokument, który potwierdza jej status jako 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową i który powinien być 

ważny przez cały okres obowiązywania jej 

prawa do pozostawania na terytorium 

państwa członkowskiego 

odpowiedzialnego za rozpatrzenie 

wniosku. 

(24) Złożenie wniosku jest czynnością 

polegającą na przedstawieniu wszystkich 

istotnych elementów dostępnych osobie 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową zgodnie z 

[rozporządzeniem w sprawie 

kwalifikowania]. Formalizuje to wniosek o 

udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową należy udzielić 

niezbędnych informacji na temat sposobu i 

miejsca złożenia wniosku oraz zapewnić 

jej rzeczywistą możliwość złożenia 

wniosku. Na tym etapie osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową jest 

zobowiązana przedstawić wszystkie 

elementy, którymi dysponuje, niezbędne 

do uzasadnienia wniosku. Termin na 

przeprowadzenie procedury 

administracyjnej rozpoczyna swój bieg w 

momencie złożenia wniosku. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 (24a) Różne kategorie osób ubiegających 

się o ochronę międzynarodową potrzebują 

różnych informacji, dlatego należy 

udzielać informacji różnymi kanałami i 

dostosowywać je do tych potrzeb. 

Szczególnie ważne jest, aby zapewnić 

małoletnim dostęp do informacji 

przyjaznych dla dzieci, dostosowanych do 

ich potrzeb i sytuacji. Zapewnienie 

odpowiednich informacji wysokiej jakości 

małoletnim pod opieką i małoletnim bez 

opieki w środowisku przyjaznym dziecku 

może mieć zasadnicze znaczenie dla 

stworzenia właściwych warunków dla 

małoletnich oraz dla stwierdzenia 

ewentualnych przypadków handlu ludźmi. 

Uzasadnienie 

Usprawnienie przekazywania informacji; przepis pokrywa się z propozycją zawartą w 

rozporządzeniu dublińskim. 

 

Poprawka  18 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową powinna zostać 

prawidłowo poinformowana o swoich 

prawach i obowiązkach w odpowiednim 

czasie oraz w języku, który rozumie lub co 

do którego można zasadnie przyjąć, że 

zostanie przez nią zrozumiany. Mając na 

uwadze fakt, że w przypadku gdy na 

przykład osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową odmawia współpracy z 

organami krajowymi, nie dostarczając 

elementów niezbędnych do rozpatrzenia 

wniosku oraz nie dostarczając swoich 

odcisków palców lub obrazu twarzy, lub 

nie złożyła swojego wniosku w określonym 

terminie, wniosek może zostać odrzucony 

jako zaniechany, konieczne jest 

poinformowanie osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową o skutkach 

(25) Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową powinna zostać 

prawidłowo poinformowana o swoich 

prawach i obowiązkach najpóźniej w 

momencie rejestracji wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, zarówno 

pisemnie, jak i ustnie, w stosownych 

przypadkach z wykorzystaniem narzędzi 

multimedialnych, w języku, który rozumie, 

oraz w zwięzłej i łatwo dostępnej formie, z 

wykorzystaniem jasnego i prostego języka. 
Konieczne jest poinformowanie osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

o skutkach niewywiązania się z 

obowiązków nałożonych niniejszym 

rozporządzeniem. Małoletnim informacje 

powinien przedstawiać w obecności ich 

opiekuna odpowiednio przeszkolony 

personel w sposób dla nich przyjazny i w 
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niewywiązania się z tych obowiązków. języku, który rozumieją. 

 

Poprawka  19 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Aby być w stanie spełniać swoje 

obowiązki zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, pracownicy organów 

odpowiedzialnych za przyjmowanie i 

rejestrowanie wniosków powinni posiadać 

odpowiednią wiedzę i przejść niezbędne 

szkolenie w zakresie ochrony 

międzynarodowej, w tym przy wsparciu ze 

strony Agencji Unii Europejskiej ds. 

Azylu. Powinni także mieć zapewnione 

odpowiednie środki i polecenia 

umożliwiające im skuteczne wykonywanie 

swoich zadań. 

(26) Aby być w stanie spełniać swoje 

obowiązki zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, pracownicy organów 

odpowiedzialnych za przyjmowanie i 

rejestrowanie wniosków powinni być 

rekrutowani w drodze otwartych procedur 

w oparciu o kwalifikacje i doświadczenie, 

posiadać stosowną wiedzę i przejść 

wcześniej niezbędne szkolenie w zakresie 

ochrony międzynarodowej, w tym w razie 

konieczności przy wsparciu ze strony 

Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu. 

Powinni także mieć zapewnione 

odpowiednie środki i polecenia 

umożliwiające im skuteczne wykonywanie 

swoich zadań w sposób przestrzegający 

praw podstawowych. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Aby ułatwić dostęp do procedury 

na przejściach granicznych i w ośrodkach 

zatrzymań, należy udostępnić informacje o 

możliwości ubiegania się o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. Podstawowa 

komunikacja niezbędna do tego, aby 

umożliwić właściwym organom 

zrozumienie, czy dana osoba deklaruje 

chęć otrzymania ochrony 

międzynarodowej, powinna być 

zapewniona za pośrednictwem tłumaczy 

ustnych. 

(27) Aby ułatwić dostęp do procedury 

na przejściach granicznych i w ośrodkach 

zatrzymań, należy udostępnić informacje o 

możliwości ubiegania się o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. Podstawowa 

komunikacja niezbędna do tego, aby 

umożliwić właściwym organom 

zrozumienie, czy dana osoba deklaruje 

chęć otrzymania ochrony 

międzynarodowej, powinna być 

zapewniona za pośrednictwem tłumaczy 

ustnych. Przewidziani prawem 

przedstawiciele oraz organizacje 
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społeczeństwa obywatelskiego, świadczący 

usługi prawne bądź usługi doradztwa lub 

pomocy psychologicznej powinni zawsze 

mieć możliwość uzyskania dostępu do 

ośrodków detencyjnych, przejść 

granicznych i stref tranzytowych. 

Pracownicy świadczący usługi 

tłumaczenia ustnego powinni posiadać 

odpowiednią wiedzę i mieć ukończone 

niezbędne szkolenie w zakresie ochrony 

międzynarodowej. 

 

Poprawka  21 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) W niniejszym rozporządzeniu 

należy przewidzieć możliwość składania 

przez osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową wniosku w imieniu 

małżonka, partnera, z którym pozostaje w 

stałym i trwałym związku, osób dorosłych 

pozostających na utrzymaniu osoby 

ubiegającej się oraz małoletnich. 

Możliwość ta pozwala na wspólne 

rozpatrzenie tych wniosków. Prawo 

każdego człowieka do ubiegania się o 

ochronę międzynarodową jest 

gwarantowane faktem, że jeżeli w 

wyznaczonym terminie złożenia wniosku 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową nie złoży wniosku w 

imieniu małżonka, partnera, osoby 

dorosłej pozostającej na jej utrzymaniu lub 

małoletniego, małżonek lub partner może 

nadal uczynić to we własnym imieniu, a 

osoba dorosła pozostająca na utrzymaniu 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową lub małoletni powinni 

otrzymać pomoc organu rozstrzygającego. 

Jeżeli jednak odrębny wniosek nie jest 

uzasadniony, należy go uznać za 

niedopuszczalny. 

(28) W niniejszym rozporządzeniu 

należy przewidzieć możliwość składania 

przez osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową wniosku w imieniu osób 

małoletnich i dorosłych pozostających na 

jej utrzymaniu nieposiadających zdolności 

prawnej. Możliwość ta pozwala na 

wspólne rozpatrzenie tych wniosków. 

Prawo każdego człowieka do ubiegania się 

o ochronę międzynarodową jest 

gwarantowane faktem, że jeżeli w 

wyznaczonym terminie złożenia wniosku 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową nie złoży wniosku w 

imieniu osoby dorosłej pozostającej na jej 

utrzymaniu lub małoletniego, osoba 

dorosła pozostająca na utrzymaniu osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

lub małoletni powinni otrzymać pomoc 

organu rozstrzygającego. 
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Poprawka  22 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) W celu zapewnienia małoletnim 

bez opieki skutecznego dostępu do 

procedury zawsze należy im wyznaczyć 

opiekuna. Opiekunem powinna być osoba 

lub przedstawiciel organizacji, których 

wyznacza się w celu udzielenia pomocy 

małoletniemu i przeprowadzenia go przez 

procedurę z myślą o zabezpieczeniu 

interesu i ogólnego dobra dziecka. W 

stosownych przypadkach opiekun 

powinien dokonywać w imieniu 

małoletniego czynności prawnych. W celu 

zapewnienia skutecznego wsparcia 

małoletnim bez opieki nie należy 

powierzać opiekunom nieproporcjonalnie 

dużej liczby małoletnich bez opieki 

jednocześnie. Państwa członkowskie 

powinny wyznaczyć podmioty lub osoby 

odpowiedzialne za wspieranie, 

nadzorowanie i monitorowanie opiekunów 

w zakresie wykonywania ich zadań. 

Małoletni bez opieki powinien złożyć 

wniosek we własnym imieniu lub za 

pośrednictwem opiekuna. W celu 

zabezpieczenia praw i gwarancji 

proceduralnych małoletniego bez opieki w 

jego przypadku bieg terminu złożenia 

wniosku należy liczyć od wyznaczenia 

małoletniemu opiekuna i od jego spotkania 

z nim. Jeżeli opiekun nie złoży wniosku w 

wyznaczonym terminie, małoletniemu bez 

opieki należy zapewnić możliwość 

złożenia wniosku w swoim imieniu z 

pomocą organu rozpatrującego. Fakt, że 

małoletni bez opieki postanawia złożyć 

wniosek we własnym imieniu, nie 

powinien wykluczać wyznaczenia mu 

opiekuna. 

(29) W celu zapewnienia małoletnim 

bez opieki skutecznego dostępu do 

procedury zawsze należy im wyznaczyć 

opiekuna. Opiekuna powinno się 

wyznaczyć możliwie najszybciej przed 

pobraniem danych biometrycznych, a w 

każdym razie w ciągu 24 godzin od 

złożenia wniosku. Opiekunem powinna 

być osoba lub przedstawiciel organizacji, 

których wyznacza się w celu udzielenia 

pomocy małoletniemu i przeprowadzenia 

go przez procedurę z myślą o 

zabezpieczeniu interesu i ogólnego dobra 

dziecka. W stosownych przypadkach 

opiekun powinien dokonywać w imieniu 

małoletniego czynności prawnych. W celu 

zapewnienia skutecznego wsparcia 

małoletnim bez opieki nie należy 

powierzać opiekunom nieproporcjonalnie 

dużej liczby małoletnich bez opieki 

jednocześnie. W każdym przypadku 

opiekun nie powinien być odpowiedzialny 

za więcej niż 20 małoletnich bez opieki. 
Państwa członkowskie powinny 

wyznaczyć podmioty lub osoby 

odpowiedzialne za wspieranie, 

nadzorowanie i monitorowanie w 

regularnych odstępach czasowych 

opiekunów w celu dopilnowania, że 

wykonują oni swoje zadania w 

zadowalający sposób. Małoletni bez opieki 

powinien złożyć wniosek we własnym 

imieniu lub za pośrednictwem opiekuna. W 

celu zabezpieczenia praw i gwarancji 

proceduralnych małoletniego bez opieki w 

jego przypadku bieg terminu złożenia 

wniosku należy liczyć od wyznaczenia 

małoletniemu opiekuna i od jego spotkania 

z nim. Jeżeli opiekun nie złoży wniosku w 

wyznaczonym terminie, małoletniemu bez 

opieki należy zapewnić możliwość 

złożenia wniosku w swoim imieniu z 



 

PE597.506v03-00 24/164 RR\1153748PL.docx 

PL 

pomocą organu rozpatrującego. Fakt, że 

małoletni bez opieki postanawia złożyć 

wniosek we własnym imieniu, nie 

powinien wykluczać wyznaczenia mu 

opiekuna. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) W celu zagwarantowania praw 

osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową decyzje w sprawie 

wszystkich wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej powinny być 

podejmowane na podstawie faktów, 

obiektywnie, bezstronnie i indywidualnie, 

po dokładnym rozpatrzeniu, z 

uwzględnieniem wszystkich elementów 

dostarczonych przez osobę ubiegającą się 

oraz indywidualnej sytuacji osoby 

ubiegającej się. Aby zapewnić skrupulatne 

rozpatrywanie wniosku, organ 

rozstrzygający powinien brać pod uwagę 

istotne, dokładne i aktualne informacje o 

sytuacji panującej w kraju pochodzenia 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, uzyskane od Agencji 

Unii Europejskiej ds. Azylu i z innych 

źródeł, takich jak Wysoki Komisarz 

Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. 

Organ rozstrzygający powinien również 

uwzględniać jakąkolwiek istotną wspólną 

analizę informacji o kraju pochodzenia 

opracowaną przez Agencję Unii 

Europejskiej ds. Azylu. Każde odroczenie 

zakończenia procedury powinno być w 

pełni zgodne ze zobowiązaniami państw 

członkowskich wynikającymi z 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania) oraz z prawem do dobrej 

administracji, bez uszczerbku dla 

skuteczności i sprawiedliwości procedury 

przewidzianej w niniejszym 

(30) W celu zagwarantowania praw 

osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową decyzje w sprawie 

wszystkich wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej powinny być 

podejmowane na podstawie faktów, 

obiektywnie, bezstronnie i indywidualnie, 

po dokładnym rozpatrzeniu, z 

uwzględnieniem wszystkich elementów 

dostarczonych przez osobę ubiegającą się 

oraz indywidualnej sytuacji osoby 

ubiegającej się. Aby zapewnić skrupulatne 

rozpatrywanie wniosku, organ 

rozstrzygający powinien brać pod uwagę 

istotne, dokładne i aktualne informacje o 

sytuacji panującej w kraju pochodzenia 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, uzyskane od Agencji 

Unii Europejskiej ds. Azylu i z innych 

źródeł, takich jak Wysoki Komisarz 

Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 

oraz inne organizacje rządowe i 

pozarządowe. Organ rozstrzygający 

powinien również uwzględniać 

jakąkolwiek istotną wspólną analizę 

informacji o kraju pochodzenia 

opracowaną przez Agencję Unii 

Europejskiej ds. Azylu. Każde odroczenie 

zakończenia procedury powinno być w 

pełni zgodne ze zobowiązaniami państw 

członkowskich wynikającymi z 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania) oraz z prawem do dobrej 

administracji, bez uszczerbku dla 
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rozporządzeniu. skuteczności i sprawiedliwości procedury 

przewidzianej w niniejszym 

rozporządzeniu. 

 

Poprawka  24 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Bez uszczerbku dla odpowiedniego 

i kompletnego rozpatrzenia wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej jak 

najszybsze podejmowanie decyzji leży w 

interesie zarówno państw członkowskich, 

jak i osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową. W celu usprawnienia 

procedury ubiegania się o ochronę 

międzynarodową należy określić 

maksymalny czas trwania procedury 

administracyjnej, jak również termin 

odwołania w pierwszej instancji. W ten 

sposób osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową powinny móc otrzymać 

decyzję w sprawie swojego wniosku w 

najkrótszym możliwym czasie we 

wszystkich państwach członkowskich, co 

zapewni szybki i skuteczny przebieg 

procedury. 

(33) Bez uszczerbku dla odpowiedniego 

i kompletnego rozpatrzenia wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej jak 

najszybsze podejmowanie decyzji leży w 

interesie zarówno państw członkowskich, 

jak i osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową. W celu usprawnienia 

procedury ubiegania się o ochronę 

międzynarodową należy określić 

maksymalny czas trwania procedury 

administracyjnej, jak również termin 

odwołania w pierwszej instancji. W ten 

sposób osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową powinny móc otrzymać 

decyzję w sprawie swojego wniosku w 

najkrótszym możliwym czasie we 

wszystkich państwach członkowskich, co 

zapewni szybki i skuteczny przebieg 

procedury. Usprawnienie procedury 

ubiegania się o ochronę międzynarodową 

w żadnym razie nie powinno stanowić 

przeszkody dla dogłębnej indywidualnej 

analizy istoty wniosków. 

 

Poprawka  25 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Przed ustaleniem 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

skreśla się 
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Europejskiego i Rady (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie dublińskie)29 pierwsze 

państwo członkowskie, w którym złożono 

wniosek, powinno rozpatrzyć 

dopuszczalność tego wniosku, w 

przypadku gdy za kraj pierwszego azylu 

lub bezpieczny kraj trzeci w odniesieniu 

do osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową uznaje się państwo 

niebędące państwem członkowskim. 

Ponadto wniosek należy uznać za 

niedopuszczalny, gdy jest to kolejny 

wniosek niezawierający nowych istotnych 

elementów ani ustaleń oraz gdy odrębny 

wniosek złożony przez małżonka, 

partnera, osobę dorosłą pozostającą na 

utrzymaniu lub małoletniego uznaje się za 

nieuzasadniony. 

__________________  

29 Dz.U. L […] z […], s. […].  

 

Poprawka  26 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Koncepcja kraju pierwszego azylu 

powinna być stosowana jako podstawa 

niedopuszczalności, w przypadku gdy 

można zasadnie założyć, że inne państwo 

udzieliłoby ochrony zgodnie z 

materialnymi standardami konwencji 

genewskiej lub że osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową miałaby 

zapewnioną wystarczającą ochronę w tym 

państwie. W szczególności państwa 

członkowskie nie powinny rozpatrywać 

istoty wniosku, gdy kraj pierwszego azylu 

przyznał osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową status uchodźcy lub inną 

wystarczającą ochronę. Państwa 

członkowskie powinny postępować według 

tej zasady jedynie wówczas, gdy są 

przekonane, w tym w razie potrzeby lub w 

stosownych przypadkach na podstawie 

(36) Państwa członkowskie powinny 

zachować możliwość stosowania koncepcji 

kraju pierwszego azylu jako podstawy 

niedopuszczalności, w przypadku gdy 

można zasadnie założyć, że inne państwo 

nadal udzielałoby ochrony na mocy 

konwencji genewskiej. Państwa 

członkowskie powinny mieć prawo 

stosować tę koncepcję, w przypadku gdy 

kraj pierwszego azylu przyznał osobie 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

status uchodźcy. Państwa członkowskie 

powinny mieć prawo postępować według 

tej zasady jedynie wówczas, gdy są 

przekonane, w tym w razie potrzeby lub w 

stosownych przypadkach na podstawie 

zapewnień uzyskanych od danego państwa 

trzeciego, że osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową korzystała i 



 

RR\1153748PL.docx 27/164 PE597.506v03-00 

 PL 

zapewnień uzyskanych od danego państwa 

trzeciego, że osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową korzystała i 

nadal będzie korzystała z ochrony w tym 

państwie zgodnie z konwencją genewską 

lub że korzystała i nadal będzie korzystała 

z innej wystarczającej ochrony, w 

szczególności w odniesieniu do prawa do 

legalnego pobytu, odpowiedniego dostępu 

do zatrudnienia, ośrodków dla 

cudzoziemców, opieki zdrowotnej i 

edukacji, a także prawa do łączenia rodzin 

zgodnie z międzynarodowymi standardami 

praw człowieka. 

nadal będzie korzystała z ochrony w tym 

państwie zgodnie z konwencją genewską 

 

Poprawka  27 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Koncepcja bezpiecznego kraju 

trzeciego powinna być stosowana jako 

podstawa niedopuszczalności, w 

przypadku gdy można zasadnie oczekiwać, 

że osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową z powodu związku z 

państwem trzecim, w tym z państwem 

tranzytu, może poszukiwać ochrony w tym 

państwie, oraz gdy zachodzą okoliczności 

wskazujące, że osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową zostanie przyjęta 

lub będzie podlegała readmisji do tego 

państwa. Państwa członkowskie powinny 

postępować według tej zasady jedynie 

wówczas, gdy są przekonane, w tym w 

razie potrzeby lub w stosownych 

przypadkach na podstawie zapewnień 

uzyskanych od danego państwa trzeciego, 

że osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową będzie miała możliwość 

uzyskania ochrony zgodnie z 

materialnymi standardami konwencji 

genewskiej lub będzie korzystała z 

wystarczającej ochrony, w szczególności 

w odniesieniu do prawa do legalnego 

pobytu, odpowiedniego dostępu do 

(37) Państwa członkowskie mogą 

stosować koncepcję bezpiecznego kraju 

trzeciego w przypadku, gdy można 

zasadnie oczekiwać, że osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową z powodu 

wystarczającego związku z państwem 

trzecim może poszukiwać ochrony w tym 

państwie, oraz gdy zachodzą okoliczności 

wskazujące, że osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową będzie podlegała 

readmisji do tego państwa. Państwa 

członkowskie powinny postępować według 

tej zasady jedynie wówczas, gdy są 

przekonane, w tym w razie potrzeby lub w 

stosownych przypadkach na podstawie 

zapewnień uzyskanych od danego państwa 

trzeciego, że osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową uzyska ochronę 

zgodnie z konwencją genewską lub będzie 

korzystała w tym kraju ze skutecznej 

ochrony, równoważnej z ochroną 

zapewnianą uchodźcom, w szczególności 

w odniesieniu do prawa do legalnego 

pobytu, odpowiedniego dostępu do 

zatrudnienia, ośrodków dla cudzoziemców, 

opieki zdrowotnej i edukacji, środków 
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zatrudnienia, ośrodków dla cudzoziemców, 

opieki zdrowotnej i edukacji, a także prawa 

do łączenia rodzin zgodnie z 

międzynarodowymi standardami praw 

człowieka. 

utrzymania wystarczających do 

utrzymania odpowiedniego poziomu życia, 

a także prawa do łączenia rodzin zgodnie z 

międzynarodowymi standardami praw 

człowieka. 

 

Poprawka  28 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 38 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej powinien być 

rozpatrywany co do jego istoty w celu 

ustalenia, czy osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową kwalifikuje się 

do ochrony międzynarodowej zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania). Rozpatrywanie wniosku 

co do istoty nie jest konieczne, w 

przypadku gdy wniosek należy uznać za 

niedopuszczalny zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. W przypadku gdy z 

oceny bez zagłębiania się w sprawę 

wynika jednak jasno, że wniosek może 

zostać odrzucony jako całkowicie 

nieuzasadniony, wniosek ten można 

odrzucić na tej podstawie, nie rozpatrując 

jego dopuszczalności. 

(38) Wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej powinien być 

rozpatrywany co do jego istoty w celu 

ustalenia, czy osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową kwalifikuje się 

do ochrony międzynarodowej zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania). Rozpatrywanie wniosku 

co do istoty nie jest konieczne, w 

przypadku gdy wniosek należy uznać za 

niedopuszczalny zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. 

 

Poprawka  29 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 39 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) Rozpatrywanie wniosku powinno 

być przyspieszone i ukończone w ciągu 

maksymalnie dwóch miesięcy w tych 

przypadkach, gdy wniosek jest całkowicie 

nieuzasadniony, ponieważ ma wyraźny 

charakter nadużycia, w tym w przypadku 

(39) Rozpatrywanie wniosku powinno 

być przyspieszone i ukończone w ciągu 

maksymalnie dwóch miesięcy w 

przypadkach określonych w niniejszym 

rozporządzeniu. Ponadto procedura 

rozpatrywania wniosku prowadzona w 
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gdy osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową pochodzi z bezpiecznego 

kraju pochodzenia lub występuje z 

wnioskiem jedynie w celu opóźnienia lub 

zakłócenia wykonania decyzji o 

wydaleniu, lub gdy występują poważne 

obawy związane z bezpieczeństwem 

narodowym lub porządkiem publicznym, 

gdy osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową nie ubiega się o ochronę 

międzynarodową w pierwszym państwie 

członkowskim wjazdu lub w państwie 

członkowskim legalnego pobytu lub gdy 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową, której wniosek jest 

rozpatrywany i która wystąpiła z 

wnioskiem w innym państwie 

członkowskim lub która znajduje się na 

terytorium innego państwa 

członkowskiego bez dokumentu pobytu, 

zostaje poddana readmisji zgodnie z 

rozporządzeniem dublińskim. W tym 

ostatnim przypadku nie należy 

przyspieszać rozpatrywania wniosku, 

jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową jest w stanie przedstawić 

poparte dowodami uzasadnienie wyjazdu 

do innego państwa członkowskiego bez 

zezwolenia, wystąpienia z wnioskiem w 

innym państwie członkowskim lub 

niestawienia się do dyspozycji właściwych 

organów, jak na przykład fakt 

niepoinformowania jej stosownie i w 

odpowiednim terminie o jej obowiązkach. 

Ponadto procedura rozpatrywania wniosku 

prowadzona w trybie przyspieszonym 

może być stosowana do małoletnich bez 

opieki wyłącznie w ściśle określonych 

okolicznościach przewidzianych w 

niniejszym rozporządzeniu. 

trybie przyspieszonym może być 

stosowana do małoletnich bez opieki 

wyłącznie w ściśle określonych 

okolicznościach przewidzianych w 

niniejszym rozporządzeniu. 

 

Poprawka  30 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 40 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) Z wieloma wnioskami o udzielenie 

ochrony międzynarodowej występuje się 

na granicy lub w strefie tranzytowej 

państwa członkowskiego przed wydaniem 

decyzji w sprawie wjazdu osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową. Państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość ustanowienia 

procedur rozpatrywania wniosku pod 

względem dopuszczalności lub co do jego 

istoty, które umożliwiłyby podjęcie decyzji 

w sprawie takich wniosków w tych 

miejscach w dokładnie określonych 

okolicznościach. Procedura na granicy nie 

powinna trwać dłużej niż cztery tygodnie, a 

po tym okresie osobom ubiegającym się o 

ochronę międzynarodową należy zezwolić 

na wjazd na terytorium państwa 

członkowskiego. Procedura na granicy 

może być stosowana w miejscach 

znajdujących się w pobliżu granicy lub 

strefy tranzytowej wyłącznie w przypadku, 

gdy nieproporcjonalnie duża liczba osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową złoży wnioski na granicy 

lub w strefie tranzytowej. Procedura na 

granicy może być stosowana w odniesieniu 

do małoletnich bez opieki wyłącznie w 

ściśle określonych okolicznościach 

przedstawionych w niniejszym 

rozporządzeniu. 

(40) Z wieloma wnioskami o udzielenie 

ochrony międzynarodowej występuje się 

na granicy lub w strefie tranzytowej 

państwa członkowskiego przed wydaniem 

decyzji w sprawie wjazdu osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową. Państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość ustanowienia 

procedur rozpatrywania wniosku pod 

względem dopuszczalności lub co do jego 

istoty, które umożliwiłyby podjęcie decyzji 

w sprawie takich wniosków w tych 

miejscach w dokładnie określonych 

okolicznościach. Procedura na granicy nie 

powinna trwać dłużej niż cztery tygodnie, a 

po tym okresie osobom ubiegającym się o 

ochronę międzynarodową należy zezwolić 

na wjazd na terytorium państwa 

członkowskiego. Procedura na granicy 

może być stosowana w miejscach 

znajdujących się w pobliżu granicy lub 

strefy tranzytowej wyłącznie w przypadku, 

gdy nieproporcjonalnie duża liczba osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową złoży wnioski na granicy 

lub w strefie tranzytowej. Procedurę na 

granicy powinno się stosować w 

odniesieniu do małoletnich wyłącznie 

wtedy, gdy istnieje alternatywa dla 

zatrzymania małoletniego. Procedury na 

granicy nie powinno się stosować w 

odniesieniu do małoletnich bez opieki. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 41 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(41) Pojęcie porządku publicznego może 

obejmować między innymi skazanie za 

popełnienie poważnego przestępstwa. 

(41) Pojęcie porządku publicznego może 

obejmować między innymi skazanie za 

popełnienie poważnego przestępstwa. 

Pojęcia bezpieczeństwa publicznego i 

porządku publicznego obejmują również 
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takie poważne przestępstwa, jak 

przynależność do organizacji przestępczej, 

akty terrorystyczne oraz handel ludźmi. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 42 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) O ile osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową jest w stanie 

przedstawić ważną przyczynę, brak 
dokumentów przy wjeździe lub użycie 

fałszywych dokumentów nie powinny 

same w sobie powodować automatycznego 

wszczęcia procedury rozpatrywania 

wniosku prowadzonej w trybie 

przyśpieszonym lub procedury na granicy. 

(42) Brak dokumentów przy wjeździe 

lub użycie fałszywych dokumentów nie 

powinny powodować automatycznego 

wszczęcia procedury rozpatrywania 

wniosku prowadzonej w trybie 

przyśpieszonym lub procedury na granicy. 

Uzasadnienie 

Nieposiadanie dokumentów przez osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową nie 

powinno mieć negatywnego wpływu na wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

 

Poprawka  33 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 43 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(43) W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową wyraźnie 

wycofa swój wniosek z własnej inicjatywy 

lub nie wywiązuje się z obowiązków 

wynikających z niniejszego 

rozporządzenia, rozporządzenia (UE) 

XXX/XXX (rozporządzenie dublińskie) lub 

dyrektywy XXX/XXX/UE (dyrektywa w 

sprawie warunków przyjmowania), w 

dorozumiany sposób wycofując swój 

wniosek, wniosku nie należy dalej 

rozpatrywać i powinien on zostać 

odrzucony jako wyraźnie wycofany lub 

zaniechany, a jakikolwiek wniosek 

(43) W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową wyraźnie 

wycofa swój wniosek z własnej inicjatywy, 

wniosku nie należy dalej rozpatrywać i 

powinien on zostać odrzucony jako 

wyraźnie wycofany. 
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złożony w państwie członkowskim przez tą 

samą osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową po tej decyzji powinien 

być uznawany za kolejny wniosek. 

Dorozumiane wycofanie nie powinno być 

jednak automatyczne, lecz należy 

zapewnić osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową możliwość zgłoszenia się 

do organu rozstrzygającego i wykazania, 

że niewywiązanie się z tych obowiązków 

było spowodowane okolicznościami, na 

które nie miała ona wpływu. 

 

Poprawka  34 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 43 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (43a) W szczególnych przypadkach 

przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu, jeżeli osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków, 

organ rozstrzygający powinien mieć 

możliwość czasowego przerwania 

rozpatrywania jej wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. Osobie 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową powinno się umożliwić 

wywiązanie się z jej obowiązków w 

przeciągu dwóch miesięcy, tak aby organ 

rozstrzygający mógł ponownie podjąć 

rozpatrywanie jej wniosku. Ponowne 

podjęcie rozpatrywania wniosku może 

nastąpić tylko raz, chyba że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

wykaże, że niewywiązanie się przez nią z 

obowiązków było spowodowane 

okolicznościami, na które nie miała ona 

wpływu. W przeciwnym przypadku 

wniosek powinno się odrzucić jako w 

sposób dorozumiany wycofany. 

 



 

RR\1153748PL.docx 33/164 PE597.506v03-00 

 PL 

Poprawka  35 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 44 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(44) W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową składa 

kolejny wniosek, nie przedstawiając 

nowych dowodów ani ustaleń, które 

znacząco zwiększają prawdopodobieństwo 

kwalifikowania się jako osoba korzystająca 

z ochrony międzynarodowej lub które 

odnoszą się do powodów odrzucenia 

poprzedniego wniosku jako 

niedopuszczalnego, ten kolejny wniosek 

nie powinien podlegać ponownej pełnej 

procedurze rozpatrywania. W takich 

przypadkach po przeprowadzeniu 

wstępnego rozpatrzenia wniosek powinien 

zostać odrzucony jako niedopuszczalny lub 

całkowicie nieuzasadniony, jeżeli wniosek 

jest w tak oczywisty sposób bezpodstawny 

lub ma tak wyraźny charakter nadużycia, 

że nie ma realnych szans powodzenia, 

zgodnie z zasadą powagi rzeczy osądzonej. 

Wstępne rozpatrzenie przeprowadza się na 

podstawie pisemnych oświadczeń i 

przesłuchania, jednak z przesłuchania 

można zrezygnować w tych przypadkach, 

gdy z pisemnych oświadczeń wyraźnie 

wynika, że wniosek nie prowadzi do 

nowych istotnych elementów lub ustaleń 

lub że jest wyraźnie bezpodstawny i nie ma 

realnych szans powodzenia. W przypadku 

kolejnych wniosków można zastosować 

wyjątki od prawa osoby do pozostawania 

na terytorium państwa członkowskiego, 

gdy kolejny wniosek zostanie odrzucony 

jako niedopuszczalny lub nieuzasadniony 

lub w przypadku wystąpienia z drugim lub 

dalszym kolejnym wnioskiem w 

jakimkolwiek państwie członkowskim po 

tym, jak została wydana ostateczna decyzja 

o odrzuceniu poprzedniego kolejnego 

wniosku jako niedopuszczalnego, 

nieuzasadnionego lub całkowicie 

nieuzasadnionego. 

(44) W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową składa 

kolejny wniosek, nie przedstawiając 

nowych dowodów ani ustaleń, które 

zwiększają prawdopodobieństwo 

kwalifikowania się jako osoba korzystająca 

z ochrony międzynarodowej lub które 

odnoszą się do powodów odrzucenia 

poprzedniego wniosku jako 

niedopuszczalnego, ten kolejny wniosek 

nie powinien podlegać ponownej pełnej 

procedurze rozpatrywania. W takich 

przypadkach po przeprowadzeniu 

wstępnego rozpatrzenia wniosek powinien 

zostać odrzucony jako bezzasadny lub 

całkowicie nieuzasadniony, jeżeli wniosek 

jest bezpodstawny lub ma wyraźny 

charakter nadużycia i nie ma realnych 

szans powodzenia, zgodnie z zasadą 

powagi rzeczy osądzonej. Wstępne 

rozpatrzenie przeprowadza się na 

podstawie pisemnych oświadczeń i 

przesłuchania. Jednak z przesłuchania 

można zrezygnować w tych przypadkach, 

gdy z pisemnych oświadczeń wyraźnie 

wynika, że wniosek nie prowadzi do 

nowych istotnych elementów lub ustaleń 

lub że jest bezpodstawny i nie ma realnych 

szans powodzenia. W przypadku kolejnych 

wniosków można zastosować wyjątki od 

prawa osoby do pozostawania na 

terytorium państwa członkowskiego, gdy 

kolejny wniosek zostanie odrzucony jako 

całkowicie nieuzasadniony lub w 

przypadku wystąpienia z drugim lub 

dalszym kolejnym wnioskiem w 

jakimkolwiek państwie członkowskim po 

tym, jak została wydana ostateczna decyzja 

o odrzuceniu poprzedniego kolejnego 

wniosku jako nieuzasadnionego lub 

całkowicie nieuzasadnionego. 
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Poprawka  36 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 45 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(45) Przy ocenie zasadności wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

kluczowym aspektem jest bezpieczeństwo 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową w jej kraju pochodzenia. 

Uwzględniając fakt, że rozporządzenie 

(UE) XXX/XXX (rozporządzenie w 

sprawie kwalifikowania) ma na celu 

osiągnięcie wysokiego poziomu zbieżności 

w zakresie kwalifikowania obywateli 

państw trzecich i bezpaństwowców jako 

osób korzystających z ochrony 

międzynarodowej, niniejsze 

rozporządzenie ustanawia wspólne kryteria 

uznawania państw trzecich za bezpieczne 

kraje pochodzenia oraz, z uwagi na 

potrzebę wzmocnienia stosowania 

koncepcji bezpiecznego kraju pochodzenia 

jako podstawowego narzędzia 

wspomagającego szybkie rozpatrywanie 

wniosków, które prawdopodobnie są 

nieuzasadnione, niniejsze rozporządzenie 
ustanawia unijny wspólny wykaz 

bezpiecznych krajów pochodzenia. 

(45) Przy ocenie zasadności wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

kluczowym aspektem jest bezpieczeństwo 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową w jej kraju pochodzenia. 

Uwzględniając fakt, że rozporządzenie 

(UE) XXX/XXX (rozporządzenie w 

sprawie kwalifikowania) ma na celu 

osiągnięcie wysokiego poziomu zbieżności 

w zakresie kwalifikowania obywateli 

państw trzecich i bezpaństwowców jako 

osób korzystających z ochrony 

międzynarodowej, niniejsze 

rozporządzenie ustanawia wspólne kryteria 

uznawania państw trzecich za bezpieczne 

kraje pochodzenia oraz ustanawia unijny 

wspólny wykaz bezpiecznych krajów 

pochodzenia. 

 

Poprawka  37 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 46 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(46) Fakt, że państwo trzecie znajduje 

się w unijnym wspólnym wykazie 

bezpiecznych krajów pochodzenia, nie 

może oznaczać stwierdzenia 

bezwarunkowej gwarancji bezpieczeństwa 

dla obywateli tego państwa ani nie zwalnia 

z konieczności odpowiedniego 

(46) Fakt, że państwo trzecie znajduje 

się w unijnym wspólnym wykazie 

bezpiecznych krajów pochodzenia, nie 

może oznaczać stwierdzenia 

bezwarunkowej gwarancji bezpieczeństwa 

dla obywateli tego państwa ani nie zwalnia 

z konieczności odpowiedniego 
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indywidualnego rozpatrzenia wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej. W 

ocenie decydującej o takim uznaniu, z 

uwagi na jej charakter, można jedynie brać 

pod uwagę uwarunkowania ogólne, 

cywilne, prawne i polityczne w tym 

państwie oraz to, czy osoby, które w tym 

państwie zostaną uznane winnymi 

prześladowań, tortur lub nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania bądź karania, w 

praktyce podlegają karom. Z tego względu 

państwo uznane za bezpieczne dla osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

nie może dłużej za takie uchodzić, w 

przypadku gdy osoba ubiegająca się 

wykaże, że istnieją ważne przyczyny 

przemawiające za tym, że dane państwo w 

jej szczególnej sytuacji nie może być 

dłużej uznawane za bezpieczne. 

indywidualnego rozpatrzenia wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej. W 

ocenie decydującej o takim uznaniu, z 

uwagi na jej charakter, można jedynie brać 

pod uwagę uwarunkowania ogólne, 

cywilne, prawne i polityczne w tym 

państwie oraz to, czy osoby, które w tym 

państwie zostaną uznane winnymi 

prześladowań, tortur lub nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania bądź karania, w 

praktyce podlegają karom. Z tego względu 

państwo uznane za bezpieczne dla osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

nie może dłużej za takie uchodzić, w 

przypadku gdy osoba ubiegająca się 

wykaże, że istnieją przyczyny 

przemawiające za tym, że dane państwo w 

jej szczególnej sytuacji nie może być 

dłużej uznawane za bezpieczne. 

 

Poprawka  38 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 47 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(47) Jeżeli chodzi o uznawanie 

bezpiecznych krajów trzecich na poziomie 

unijnym, w niniejszym rozporządzeniu 

przewidziano takie uznawanie. Państwa 

trzecie powinny być uznane za bezpieczne 

kraje trzecie na poziomie unijnym w 

drodze zmiany niniejszego rozporządzenia 

na podstawie warunków określonych w 

niniejszym rozporządzeniu oraz po 

przeprowadzeniu szczegółowej oceny 

opartej na dowodach obejmujących 

badanie merytoryczne oraz szeroko 

zakrojone konsultacje z państwami 

członkowskimi i odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami. 

skreśla się 

 

Poprawka  39 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 48 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(48) Ustanowienie unijnego wspólnego 

wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia 

oraz unijnego wspólnego wykazu 

bezpiecznych krajów trzecich powinno 

rozwiązać również kwestię niektórych 

istniejących różnic między krajowymi 

wykazami bezpiecznych krajów 

obowiązującymi w państwach 

członkowskich. Chociaż państwa 

członkowskie powinny zachować prawo do 

stosowania lub wprowadzania przepisów 

pozwalających na uznanie na poziomie 

krajowym państw trzecich innych niż te, 

które uznano za bezpieczne kraje trzecie 

na poziomie unijnym lub które znajdują 

się w unijnym wspólnym wykazie jako 

bezpieczne kraje pochodzenia, 

ustanowienie takiego wspólnego uznania 

lub wykazu powinno zapewnić stosowanie 

tej koncepcji przez wszystkie państwa 

członkowskie w jednolity sposób w 

odniesieniu do osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową, których kraje 

pochodzenia znajdują się we wspólnym 

wykazie lub które są związane z 

bezpiecznym krajem trzecim. Powinno to 

ułatwić uspójnienie stosowania procedur, a 

tym samym zniechęcić również do 

wtórnego przemieszczania się osoby 

ubiegające się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. Z tego względu 

możliwość korzystania z wykazów lub 

uznań krajowych powinna zostać 

zniesiona w terminie pięciu lat od wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia. 

(48) Ustanowienie unijnego wspólnego 

wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia 

powinno rozwiązać również kwestię 

niektórych istniejących różnic między 

krajowymi wykazami bezpiecznych krajów 

pochodzenia obowiązującymi w państwach 

członkowskich. Chociaż państwa 

członkowskie powinny zachować prawo do 

stosowania lub wprowadzania przepisów 

pozwalających na uznanie na poziomie 

krajowym państw trzecich za bezpieczne 

kraje pochodzenia, ustanowienie takiego 

wspólnego wykazu powinno zapewnić 

stosowanie tej koncepcji przez wszystkie 

państwa członkowskie w jednolity sposób 

w odniesieniu do osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową, których kraje 

pochodzenia znajdują się we wspólnym 

wykazie. Powinno to ułatwić uspójnienie 

stosowania procedur, a tym samym 

zniechęcić również do wtórnego 

przemieszczania się osoby ubiegające się o 

udzielenie ochrony międzynarodowej. Z 

tego względu możliwość korzystania z 

krajowych wykazów bezpiecznych krajów 

pochodzenia powinna zostać zniesiona w 

terminie trzech lat od wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia 

 

Poprawka  40 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 48 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (48a) W trzyletnim okresie przejściowym 

państwa członkowskie powinny zadbać o 

spójność krajowych wykazów 

bezpiecznych krajów pochodzenia z 

unijnymi wspólnymi wykazami. Kraj 

zawieszony w unijnym wspólnym wykazie 

lub z niego usunięty nie powinien być 

jednocześnie uważany za bezpieczny kraj 

pochodzenia na szczeblu krajowym. 

 

Poprawka  41 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 48 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (48b) W celu harmonizacji krajowych 

wykazów bezpiecznych krajów 

pochodzenia w trzyletnim okresie 

przejściowym państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość przekazywania 

Komisji propozycji dodania konkretnych 

państw do wspólnego unijnego wykazu 

bezpiecznych krajów pochodzenia. 

Komisja powinna rozpatrzyć te propozycje 

w ciągu sześciu miesięcy od ich 

przedstawienia, opierając się na 

posiadanych informacjach z różnych 

źródeł, w szczególności na 

sprawozdaniach Europejskiej Służby 

Działań Zewnętrznych (ESDZ), 

informacjach pochodzących od państw 

członkowskich, Agencji Unii Europejskiej 

ds. Azylu, Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), 

Rady Europy i innych odpowiednich 

organizacji międzynarodowych oraz 

krajowych lub międzynarodowych 

organizacji pozarządowych. Jeżeli dany 

kraj trzeci ma być dodany do wykazu, 

Komisja zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą przedstawia wniosek w 

sprawie rozszerzenia unijnego wspólnego 

wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia. 
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Komisja musi zapewnić, by obecności 

państwa trzeciego w unijnym wspólnym 

wykazie bezpiecznych krajów pochodzenia 

towarzyszyła skuteczna unijna polityka 

powrotowa i umowy o readmisji, których 

pełne poszanowanie stanowi warunek 

konieczny dla przekazywania unijnej 

pomocy tym krajom. 

 

Poprawka  42 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 48 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (48c) Unijny wspólny wykaz 

bezpiecznych krajów pochodzenia nie 

powinien mieć na celu ograniczenia liczby 

osób ubiegających się o azyl 

pochodzących z krajów, które 

charakteryzują się zarówno wysoką liczbą 

wniosków, jak i niskim wskaźnikiem 

przyznawania azylu. Uznanie państwa 

trzeciego za bezpieczny kraj pochodzenia 

powinno opierać się jedynie na zbadaniu 

zgodności sytuacji danego kraju ze 

wspólnymi kryteriami uznawania państw 

trzecich za bezpieczne kraje pochodzenia, 

określonymi w niniejszym rozporządzeniu. 

 

Poprawka  43 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 49 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(49) Komisja, wspomagana przez 

Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu, 

powinna dokonywać regularnego 

przeglądu sytuacji w państwach trzecich, 

które uznano za bezpieczne kraje trzecie 

na poziomie unijnym lub które znajdują 

się w unijnym wspólnym wykazie 

bezpiecznych krajów pochodzenia. W 

(49) Komisja, wspomagana przez 

Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu, 

powinna dokonywać regularnego 

przeglądu sytuacji w państwach trzecich, 

które znajdują się w unijnym wspólnym 

wykazie bezpiecznych krajów 

pochodzenia. W przypadku nagłego 

pogorszenia sytuacji w państwie trzecim 
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przypadku nagłego pogorszenia sytuacji w 

państwie trzecim Komisja powinna mieć 

możliwość zawieszenia uznania tego 

państwa trzeciego za bezpieczny kraj trzeci 

na poziomie unijnym lub zawieszenia 

obecności tego państwa trzeciego w 

unijnym wspólnym wykazie bezpiecznych 

krajów pochodzenia na określony czas w 

drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 

290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Ponadto w takim przypadku 

Komisja powinna zaproponować zmianę 

mającą na celu zniesienie uznania 

państwa trzeciego za bezpieczny kraj trzeci 
na poziomie unijnym lub usunięcie tego 

państwa trzeciego z unijnego wspólnego 

wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia 

w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia aktu 

delegowanego zawieszającego uznanie lub 

obecność państwa trzeciego. 

Komisja powinna mieć możliwość 

zawieszenia obecności tego państwa 

trzeciego w unijnym wspólnym wykazie 

bezpiecznych krajów pochodzenia na 

określony czas w drodze aktu 

delegowanego zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Ponadto w takim przypadku Komisja 

powinna zaproponować zmianę zgodnie ze 

zwykłą procedurą ustawodawczą mającą 
na celu usunięcie tego państwa trzeciego z 

unijnego wspólnego wykazu bezpiecznych 

krajów pochodzenia w ciągu sześciu 

miesięcy od przyjęcia aktu delegowanego 

zawieszającego to państwo trzecie. 

 

Poprawka  44 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 51 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(51) Po upływie ważności aktu 

delegowanego i jego przedłużeń, jeżeli 

nowy akt delegowany nie zostanie 

przyjęty, uznanie państwa trzeciego za 

bezpieczny kraj trzeci na poziomie 

unijnym lub obecność państwa trzeciego w 

unijnym wspólnym wykazie bezpiecznych 

krajów pochodzenia nie powinny być 

dłużej zawieszone. Pozostaje to bez 

uszczerbku dla jakiejkolwiek 

proponowanej zmiany mającej na celu 

usunięcie państwa trzeciego z wykazów. 

(51) Po upływie ważności aktu 

delegowanego i jego przedłużeń, jeżeli 

nowy akt delegowany nie zostanie 

przyjęty, uznanie państwa trzeciego lub 

obecność państwa trzeciego w unijnym 

wspólnym wykazie bezpiecznych krajów 

pochodzenia nie powinny być dłużej 

zawieszone. Pozostaje to bez uszczerbku 

dla jakiejkolwiek proponowanej zmiany 

mającej na celu usunięcie państwa 

trzeciego z wykazów. 

 

Poprawka  45 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 52 



 

PE597.506v03-00 40/164 RR\1153748PL.docx 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(52) Komisja, wspomagana przez 

Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu, 

powinna dokonywać regularnego 

przeglądu sytuacji w państwach trzecich, 

które usunięto z unijnego wspólnego 

wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia 

lub bezpiecznych krajów trzecich, w tym w 

przypadku gdy państwo członkowskie 

powiadamia Komisję, że na podstawie 

merytorycznej oceny uznaje, iż w 

następstwie zmiany sytuacji w danym 

państwie trzecim ponownie spełnia ono 

warunki uznania za bezpieczne określone 

w niniejszym rozporządzeniu. W takim 

przypadku państwa członkowskie mogłyby 

uznać to państwo trzecie za bezpieczny 

kraj trzeci lub bezpieczny kraj 

pochodzenia na poziomie krajowym tylko 

pod warunkiem, że Komisja nie wyrazi 

sprzeciwu wobec tego uznania. Jeżeli 

Komisja uzna, że warunki te są spełnione, 

może zaproponować zmianę wykazu 

państw trzecich uznanych za bezpieczne 

kraje trzecie na poziomie unijnym lub 

unijnego wspólnego wykazu bezpiecznych 

krajów pochodzenia, aby włączyć do nich 

dane państwo trzecie. 

(52) Komisja, wspomagana przez 

Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu, 

powinna dokonywać regularnego 

przeglądu sytuacji w państwach trzecich, 

które usunięto z unijnego wspólnego 

wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia. 

W przypadku gdy państwo trzecie zostało 

usunięte z unijnego wspólnego wykazu 

bezpiecznych krajów pochodzenia, 

państwo członkowskie może powiadomić 

Komisję, jeżeli uważa, że w następstwie 

zmiany sytuacji w danym państwie trzecim 

spełnia ono ponownie kryteria określone w 

niniejszym rozporządzeniu, kwalifikujące 

je do włączenia do unijnego wspólnego 

wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia. 

Komisja powinna dokonać analizy 

każdego takiego powiadomienia ze strony 

państwa członkowskiego i w stosownych 

przypadkach zwrócić się do Parlamentu 

Europejskiego i Rady z wnioskiem o 

odpowiednią zmianę unijnego wspólnego 
wykazu bezpiecznych krajów 

pochodzenia. W przypadku gdy Komisja 

nie złoży takiego wniosku, państwa 

członkowskie nie powinny uznawać tego 

kraju za bezpieczny kraj pochodzenia na 

szczeblu krajowym. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 62 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(62) Jeśli chodzi o Turcję, podstawa 

prawna ochrony przed prześladowaniem i 

złym traktowaniem jest należycie 

zagwarantowana dzięki przepisom prawa 

materialnego i procesowego w zakresie 

praw człowieka oraz prawa 

antydyskryminacyjnego, w tym dzięki 

uczestnictwu we wszystkich 

najważniejszych międzynarodowych 

skreśla się 
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traktatach dotyczących praw człowieka. W 

2014 r. Europejski Trybunał Praw 

Człowieka stwierdził naruszenia w 94 

spośród 2 899 wniosków. Nie ma żadnych 

oznak jakichkolwiek incydentów 

wydalenia, odesłania lub ekstradycji 

własnych obywateli do państw trzecich, w 

których między innymi istnieje poważne 

ryzyko, że mogliby oni zostać poddani 

karze śmierci, torturom, prześladowaniu 

lub innemu nieludzkiemu lub 

poniżającemu traktowaniu albo karaniu, 

lub w których ich życie lub wolność byłyby 

zagrożone z powodu rasy, religii, 

narodowości, orientacji seksualnej, 

przynależności do określonej grupy 

społecznej lub poglądów politycznych, lub 

w których istnieje poważne ryzyko 

wydalenia, odesłania czy ekstradycji 

stamtąd do innego państwa trzeciego. W 

2014 r. państwa członkowskie uznały, że 

23,1 % (310) wniosków o udzielenie azylu 

złożonych przez obywateli Turcji było 

uzasadnionych. Jedno państwo 

członkowskie wskazało Turcję jako 

bezpieczny kraj pochodzenia. Turcja 

została uznana za kraj kandydujący przez 

Radę Europejską i zostały otwarte 

negocjacje. W ówczesnej ocenie 

stwierdzono, że Turcja w wystarczającym 

stopniu spełnia kryteria polityczne 

ustanowione przez Radę Europejską 

podczas posiedzenia w Kopenhadze w 

dniach 21–22 czerwca 1993 r., odnoszące 

się do stabilności instytucji 

gwarantujących demokrację, państwa 

prawa, praw człowieka oraz poszanowania 

i ochrony mniejszości, oraz że Turcja 

będzie musiała nadal spełniać te kryteria, 

aby przystąpić do UE, zgodnie z 

zaleceniami przedstawionymi w rocznym 

sprawozdaniu z postępów. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 63 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(63) W odniesieniu do cofnięcia statusu 

uchodźcy lub statusu ochrony 

uzupełniającej, a w szczególności ze 

względu na regularny przegląd statusu 

przeprowadzany na podstawie 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania), państwa członkowskie 

powinny zapewnić, aby osoby korzystające 

z ochrony międzynarodowej były należycie 

informowane o możliwym ponownym 

rozpatrzeniu ich statusu oraz miały 

możliwość przedstawienia swojego 

stanowiska w rozsądnym terminie poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia oraz na 

przesłuchaniu, zanim organy będą mogły 

podjąć uzasadnioną decyzję o cofnięciu ich 

statusu. 

(63) W odniesieniu do cofnięcia statusu 

uchodźcy lub statusu ochrony 

uzupełniającej państwa członkowskie 

powinny zapewnić, aby osoby korzystające 

z ochrony międzynarodowej były należycie 

informowane o możliwym ponownym 

rozpatrzeniu ich statusu oraz miały 

możliwość przedstawienia swojego 

stanowiska w rozsądnym terminie poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia oraz na 

przesłuchaniu, zanim organy będą mogły 

podjąć uzasadnioną decyzję o cofnięciu ich 

statusu. 

 

Poprawka  48 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 66 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(66) Mając na uwadze konieczność 

zapewnienia sprawiedliwości w 

zarządzaniu wnioskami oraz skuteczności 

w ramach wspólnej procedury ubiegania 

się o ochronę międzynarodową, należy 

ustanowić terminy nie tylko w odniesieniu 

do procedury administracyjnej, lecz także 

w odniesieniu do etapu odwołania, 

przynajmniej jeżeli chodzi o odwołanie w 

pierwszej instancji. Powinno to 

pozostawać bez uszczerbku dla 

odpowiedniego i kompletnego 

rozpatrzenia odwołania, a zatem nadal 

należy utrzymać pewien stopień 

elastyczności w przypadkach, w których 

występują złożone kwestie faktyczne lub 

prawne. 

skreśla się 
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Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 71 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(71) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wykonania niniejszego 

rozporządzenia, w szczególności w 

zakresie udzielania informacji i 

zapewniania dokumentów osobom 

ubiegającym się o ochronę 

międzynarodową oraz środków 

dotyczących osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową potrzebujących 

szczególnych gwarancji proceduralnych, w 

tym nieletnich, należy powierzyć Komisji 

uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te 

powinny być wykonywane zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201134 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

_________________   

34 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

  

Uzasadnienie 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

 

Poprawka  50 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 72 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(72) W celu uwzględnienia nagłego 

pogorszenia sytuacji w państwie trzecim 

uznanym za bezpieczny kraj trzeci na 

poziomie unijnym lub znajdującym się w 

unijnym wspólnym wykazie bezpiecznych 

krajów pochodzenia należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

odniesieniu do zawieszenia uznania tego 

państwa trzeciego za bezpieczny kraj trzeci 

na poziomie unijnym lub obecności tego 

państwa trzeciego w unijnym wspólnym 

wykazie bezpiecznych krajów pochodzenia 

na okres sześciu miesięcy, jeżeli Komisja 

stwierdzi w oparciu o merytoryczną ocenę, 

że warunki określone w niniejszym 

rozporządzeniu przestały być spełniane. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby te konsultacje były 

przeprowadzane zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach w 

przygotowywaniu aktów delegowanych, 

Parlament Europejski i Rady otrzymują 

wszystkie dokumenty w tym samym czasie 

co eksperci państw członkowskich, a ich 

eksperci mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup ekspertów Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych. 

(72) W celu uwzględnienia nagłego 

pogorszenia sytuacji w państwie trzecim 

znajdującym się w unijnym wspólnym 

wykazie bezpiecznych krajów pochodzenia 

należy przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

odniesieniu do zawieszenia uznania tego 

państwa trzeciego w unijnym wspólnym 

wykazie bezpiecznych krajów pochodzenia 

na okres sześciu miesięcy, jeżeli Komisja 

stwierdzi w oparciu o merytoryczną ocenę, 

że warunki określone w niniejszym 

rozporządzeniu przestały być spełniane. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby te konsultacje były 

przeprowadzane zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach w 

przygotowywaniu aktów delegowanych, 

Parlament Europejski i Rady otrzymują 

wszystkie dokumenty w tym samym czasie 

co eksperci państw członkowskich, a ich 

eksperci mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup ekspertów Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 75 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(75) Stosowanie niniejszego (75) Stosowanie niniejszego 
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rozporządzenia powinno być poddawane 

ocenie w regularnych odstępach czasu. 

rozporządzenia powinno być poddawane 

ocenie w regularnych odstępach czasu, 

zwłaszcza pod kątem stosowania sekcji 

III. 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu zadbanie o pełne wdrożenie w praktyce przepisów tego rozporządzenia 

dotyczących zapewniania na wszystkich etapach postępowania nieodpłatnej pomocy i 

reprezentacji prawnej osobom ubiegającym się o azyl. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 3a 

 Korzystniejsze przepisy 

 Państwa członkowskie mogą wprowadzić 

lub utrzymać korzystniejsze normy 

dotyczące procedur udzielania i cofania 

ochrony międzynarodowej, o ile normy te 

są zgodne z niniejszym rozporządzeniem. 

 

Poprawka  53 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) „osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową” oznacza obywatela 

państwa trzeciego lub bezpaństwowca, 

który wystąpił z wnioskiem o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, w odniesieniu 

do którego nie została jeszcze wydana 

ostateczna decyzja; 

b) „osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową” oznacza obywatela 

państwa trzeciego lub bezpaństwowca, 

który wystąpił z wnioskiem o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, w odniesieniu 

do którego nie została jeszcze podjęta 

ostateczna decyzja; 

 

Poprawka  54 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) „osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową potrzebująca 

szczególnych gwarancji proceduralnych” 

oznacza osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową, której możliwość 

korzystania z praw i wywiązywania się z 

obowiązków przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu jest ograniczona ze 

względu na jej sytuację; 

c) „osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową potrzebująca 

szczególnych gwarancji proceduralnych” 

oznacza osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową, której możliwość 

korzystania z praw i wywiązywania się z 

obowiązków przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu jest ograniczona ze 

względu na jej sytuację lub szczególną 

podatność na zagrożenia; 

 

Poprawka  55 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) „bezpaństwowiec” oznacza osobę, 

której żadne państwo nie uznaje za 

swojego obywatela zgodnie ze swoim 

ustawodawstwem; 

 

Poprawka  56 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) „ostateczna decyzja” oznacza 

decyzję, w której stwierdza się, czy 

obywatelowi państwa trzeciego lub 

bezpaństwowcowi nadaje się status 

uchodźcy lub status ochrony uzupełniającej 

na mocy rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania), w tym decyzję o 

odrzuceniu wniosku jako 

niedopuszczalnego lub decyzję o 

odrzuceniu wniosku jako wyraźnie 

wycofanego lub zaniechanego, i która nie 

może już podlegać postępowaniu 

odwoławczemu w danym państwie 

d) „ostateczna decyzja” oznacza 

decyzję, w której stwierdza się, czy 

obywatelowi państwa trzeciego lub 

bezpaństwowcowi nadaje się status 

uchodźcy lub status ochrony uzupełniającej 

na mocy rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania), w tym decyzję o 

odrzuceniu wniosku jako 

niedopuszczalnego lub decyzję o 

odrzuceniu wniosku jako wyraźnie 

wycofanego, i która nie może już podlegać 

postępowaniu odwoławczemu w danym 
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członkowskim; państwie członkowskim; 

 

Poprawka  57 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) „organ rozstrzygający” oznacza 

każdy organ quasi-sądowy lub 

administracyjny w państwie członkowskim 

odpowiedzialny za rozpatrywanie 

wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej i właściwy do 

podejmowania decyzji w pierwszej 

instancji; 

e) „organ rozstrzygający” oznacza 

każdy organ sądowy lub administracyjny w 

państwie członkowskim odpowiedzialny za 

rozpatrywanie wniosków o udzielenie 

ochrony międzynarodowej i właściwy do 

podejmowania decyzji w pierwszej 

instancji; 

 

Poprawka  58 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) „opiekun” oznacza osobę lub 

organizację wyznaczoną w celu udzielenia 

pomocy małoletniemu bez opieki i 

reprezentowania go z myślą o 

zabezpieczeniu interesu i ogólnego dobra 

dziecka w procedurach przewidzianych w 

niniejszym rozporządzeniu oraz 

dokonywania w imieniu małoletniego 

czynności prawnych w razie potrzeby; 

f) „opiekun” oznacza osobę lub 

organizację wyznaczoną przez właściwe 

organy w celu udzielenia pomocy 

małoletniemu bez opieki i reprezentowania 

go w postępowaniach przewidzianych w 

niniejszym rozporządzeniu z myślą o 

zabezpieczeniu dobra dziecka i jego 

dobrostanu oraz dokonywania w razie 

potrzeby czynności prawnych w imieniu 

małoletniego; 

 

Poprawka  59 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) „cofnięcie ochrony 

międzynarodowej” oznacza podjętą przez 

g) „cofnięcie ochrony 

międzynarodowej” oznacza podjętą przez 
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organ rozstrzygający decyzję dotyczącą 

cofnięcia lub odmowy przedłużenia danej 

osobie statusu uchodźcy lub statusu 

ochrony uzupełniającej, lub pozbawienia 

danej osoby takiego statusu; 

organ rozstrzygający decyzję dotyczącą 

cofnięcia lub odmowy przedłużenia danej 

osobie statusu uchodźcy lub statusu 

ochrony uzupełniającej, lub pozbawienia 

danej osoby takiego statusu zgodnie z 

[rozporządzeniem w sprawie 

kwalifikowania]; 

 

Poprawka  60 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) „kolejny wniosek” oznacza 

następny wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, z którym występuje się 

w jakimkolwiek państwie członkowskim 

po tym, jak ostateczna decyzja w 

odniesieniu do poprzedniego wniosku 

została podjęta, w tym w przypadkach, gdy 

wniosek został odrzucony jako wyraźnie 

wycofany lub jako zaniechany w 

następstwie jego dorozumianego 

wycofania; 

i) „kolejny wniosek” oznacza 

następny wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, z którym występuje się 

w jakimkolwiek państwie członkowskim 

po tym, jak ostateczna decyzja w 

odniesieniu do poprzedniego wniosku 

została podjęta, w tym w przypadkach, gdy 

wniosek został odrzucony jako wyraźnie 

lub w sposób dorozumiany wycofany; 

 

Poprawka  61 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Następujące organy mają za zadanie 

przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, jak 

również informowanie osób ubiegających 

się o ochronę międzynarodową o tym, 

gdzie i jak złożyć wniosek o udzielenie 

ochrony międzynarodowej: 

Z zastrzeżeniem ust. 1 następujące organy 

mają za zadanie przyjmowanie i 

rejestrowanie wniosków o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, jak również 

informowanie osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową o tym, gdzie i 

jak złożyć wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, ale w żadnych 

okolicznościach nie mają uprawnień do 

podejmowania decyzji o dopuszczalności i 

istocie wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej: 
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Poprawka  62 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) organy ds. imigracji; c) organy ds. imigracji, jeżeli nie są 

organami rozstrzygającymi; 

 

Poprawka  63 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) organy odpowiedzialne za ośrodki 

detencyjne. 

d) organy odpowiedzialne za ośrodki 

detencyjne lub ośrodki recepcyjne. 

 

Poprawka  64 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą powierzyć te 

zadania również innym organom. 

Państwa członkowskie mogą powierzyć te 

zadania również innym organom. Jeżeli 

wniosek wpłynął do organu, który nie ma 

uprawnień do zarejestrowania go, organ 

ten informuje osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową o miejscu i 

sposobach składania wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. 

 

Poprawka  65 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 4 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) organy innego państwa 

członkowskiego, którym dane państwo 

członkowskie powierzyło zadanie 

przyjmowania, rejestrowania lub 

rozpatrywania wniosków o udzielenie 

ochrony międzynarodowej; 

skreśla się 

 

Poprawka  66 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Jeżeli odpowiedzialne państwo 

członkowskie zwróciło się o pomoc do 

Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, a ta 

nie miała ekspertów do oddelegowania, 

odpowiedzialne państwo członkowskie 

może zwrócić się do innego państwa 

członkowskiego o pomoc w zakresie 

otrzymywania, rejestrowania i 

rozpatrywania wniosków o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. Kompetencje 

do podejmowania decyzji w sprawie 

poszczególnych wniosków o udzielenie 

ochrony międzynarodowej nadal należą 

do odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego. 

 

Poprawka  67 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby pracownicy organu rozstrzygającego, 

lub jakiegokolwiek innego organu 

odpowiedzialnego za przyjmowanie i 

rejestrowanie wniosków o udzielenie 

ochrony międzynarodowej zgodnie z ust. 

3, mieli odpowiednią wiedzę oraz 

5. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby pracownicy odpowiedzialnych 

organów na mocy ust. 1–4a niniejszego 

artykułu mieli odpowiednią wiedzę oraz 

ukończone niezbędne szkolenie w 

rozumieniu art. 7 ust. 4 rozporządzenia 

(UE) XXX/XXX (rozporządzenie w 
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otrzymywali niezbędne szkolenie i 
polecenia umożliwiające im wypełnianie 

swoich obowiązków podczas stosowania 

niniejszego rozporządzenia. 

sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. 

Azylu), a także otrzymywali polecenia 

umożliwiające im wypełnianie 

obowiązków podczas stosowania 

niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  68 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) nie uzyskują od domniemanych 

sprawców prześladowań lub poważnych 

krzywd żadnych informacji w sposób, 

który doprowadziłby do uzyskania przez 

takich sprawców bezpośrednich 

informacji o fakcie wystąpienia z 

wnioskiem przez daną osobę ubiegającą 

się o ochronę międzynarodową oraz 

zagroziłby integralności fizycznej osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

lub osób pozostających na jej utrzymaniu 

bądź wolności i bezpieczeństwu członków 

jej rodziny pozostających w kraju 

pochodzenia. 

b) nie uzyskują od domniemanych 

sprawców prześladowań lub poważnych 

krzywd żadnych informacji, jeżeli mogą 

one w jakikolwiek sposób zagrozić 
integralności fizycznej osoby ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową lub osób 

pozostających na jej utrzymaniu bądź 

wolności i bezpieczeństwu członków jej 

rodziny pozostających w kraju 

pochodzenia. 

 

Poprawka  69 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową występuje ze swoim 

wnioskiem w państwie członkowskim 

pierwszego wjazdu lub, w przypadku gdy 

legalnie przebywa w danym państwie 

członkowskim, występuje z wnioskiem w 

tym państwie członkowskim, jak 

przewidziano w art. 4 rozporządzenia (UE) 

XXX/XXX (rozporządzenie dublińskie). 

1. Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową występuje ze swoim 

wnioskiem w państwie członkowskim 

pierwszego wjazdu lub, w przypadku gdy 

legalnie przebywa w danym państwie 

członkowskim, występuje z wnioskiem w 

tym państwie członkowskim, zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie dublińskie). 
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Poprawka  70 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) dostarczenie danych, o których 

mowa w art. 27 ust. 1 akapit drugi lit. a) i 

b); 

a) dostarczenie danych, o których 

mowa w art. 27 ust. 1 lit. a) i b); 

 

Poprawka  71 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dostarczenie odcisków palców i 

obrazu twarzy, o których mowa w 

rozporządzeniu (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie Eurodac)35; 

b) dostarczenie danych 

biometrycznych, o których mowa w 

rozporządzeniu (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie Eurodac); 

__________________ __________________ 

35 Dz.U. L […] z […], s. […]. 35 Dz.U. L […] z […], s. […]. 

 

Poprawka  72 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) przekazanie posiadanych przez 

osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową dokumentów mających 

znaczenie dla rozpatrzenia wniosku. 

d) umożliwienie odpowiedzialnym 

organom zapoznania się z dokumentami 

posiadanymi przez osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową mającymi 

znaczenie dla rozpatrzenia wniosku oraz 

wykonania ich kopii. 

 

Poprawka  73 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową odmawia 

współpracy, nie dostarczając 

szczegółowych danych niezbędnych do 

rozpatrzenia wniosku oraz nie 

dostarczając swoich odcisków palców i 

obrazu twarzy, a odpowiedzialne organy 

należycie poinformowały tę osobę o jej 

obowiązkach i zapewniły jej rzeczywistą 

możliwość wypełnienia tych obowiązków, 

wniosek tej osoby odrzuca się jako 

zaniechany zgodnie z procedurą, o której 

mowa w art. 39. 

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową odmawia 

współpracy, nie dostarczając danych, o 

których mowa w art. 27 ust. 1 lit. a) i b), 

lub nie dostarczając swoich danych 

biometrycznych, a odpowiedzialne organy 

należycie poinformowały tę osobę o jej 

obowiązkach i konsekwencjach z nich 

wynikających, a także zapewniły jej 

rzeczywistą możliwość wypełnienia tych 

obowiązków, wniosek tej osoby odrzuca 

się jako w sposób dorozumiany wycofany 

zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 

39. 

 

Poprawka  74 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową informuje organ 

rozstrzygający państwa członkowskiego, w 

którym jest zobowiązana przebywać, o 

swoim miejscu pobytu lub o adresie 

zamieszkania lub numerze telefonu, pod 

którym organ rozstrzygający lub inne 

odpowiedzialne organy mogą się z nią 

skontaktować. Osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową powiadamia 

organ rozstrzygający o wszelkich zmianach 

tych danych. Osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową przyjmuje 

wszelką korespondencję odpowiednio w 

ostatnim wskazanym miejscu pobytu lub 

pod ostatnim wskazanym adresem 

zamieszkania, w szczególności gdy osoba 

ta składa wniosek zgodnie z art. 28. 

4. Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową informuje organ 

rozstrzygający państwa członkowskiego, w 

którym jest zobowiązana przebywać, o 

swoim miejscu pobytu lub o adresie 

zamieszkania, adresie poczty 

elektronicznej lub numerze telefonu, pod 

którym organ rozstrzygający lub inne 

odpowiedzialne organy mogą się z nią 

skontaktować. Osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową powiadamia 

organ rozstrzygający o wszelkich zmianach 

tych danych. Osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową przyjmuje 

wszelką korespondencję odpowiednio w 

ostatnim wskazanym miejscu pobytu lub 

pod ostatnim wskazanym adresem 

zamieszkania, w szczególności gdy osoba 

ta składa wniosek zgodnie z art. 28. 
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Poprawka  75 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Odpowiedzialne organy mogą 

wymagać od osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową poddania się 

przeszukaniu lub umożliwienia 

przeszukania jej mienia, jeżeli jest to 

niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Bez 

uszczerbku dla wszelkich przeszukań 

przeprowadzanych ze względów 

bezpieczeństwa przeszukanie osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

na mocy niniejszego rozporządzenia jest 

przeprowadzane przez osobę tej samej 

płci, z pełnym poszanowaniem zasad 

godności ludzkiej oraz integralności 

fizycznej i emocjonalnej. 

7. Odpowiedzialne organy mogą 

wymagać od osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową poddania się 

przeszukaniu lub umożliwienia 

przeszukania jej mienia, jeżeli jest to 

niezbędne do poddania jej wniosku 

przetwarzaniu. Organ rozstrzygający na 

piśmie informuje osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową o powodach 

tego przeszukania. Odbywa się to bez 

uszczerbku dla wszelkich przeszukań 

przeprowadzanych ze względów 

bezpieczeństwa. 

 

Poprawka  76 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organ rozstrzygający informuje osoby 

ubiegające się o ochronę międzynarodową 

w języku, który rozumieją lub co do 

którego można zasadnie przyjąć, że 

zostanie przez nie zrozumiany, o 

następujących kwestiach: 

Organ rozstrzygający informuje osoby 

ubiegające się o ochronę międzynarodową 

w języku, który rozumieją, w zwięzłej i 

łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym 

językiem, o następujących kwestiach: 

 

Poprawka  77 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) prawach i obowiązkach osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową w trakcie procedury, w 

c) prawach i obowiązkach osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową w trakcie procedury, w 
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tym obowiązku pozostawania na 

terytorium państwa członkowskiego, w 

którym osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową są zobowiązane 

przebywać zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) XXX/XXX (rozporządzenie 

dublińskie); 

tym wynikających z rozporządzenia (UE) 

XXX/XXX (rozporządzenie dublińskie); 

 

Poprawka  78 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) ramach czasowych procedury; e) ramach czasowych procedury, w 

tym wszelkich terminach, których mają 

one dotrzymać, a także terminach, których 

mają dotrzymać odpowiedzialne organy; 

 

Poprawka  79 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) prawie do nieodpłatnej pomocy 

prawnej przy składaniu wniosku o 

ochronę międzynarodową i reprezentacji 

prawnej na wszystkich etapach procedury 

zgodnie z sekcją III; 

 

Poprawka  80 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) wyniku decyzji organu 

rozstrzygającego, uzasadnieniu tej decyzji, 

a także skutku decyzji o odmowie 

udzielenia ochrony międzynarodowej oraz 

sposobie odwołania się od takiej decyzji. 

h) wyniku decyzji organu 

rozstrzygającego, uzasadnieniu tej decyzji 

oraz wszystkich elementach wziętych pod 

uwagę do celów podjęcia decyzji, a także 

skutku decyzji o odmowie udzielenia 
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ochrony międzynarodowej oraz sposobie 

odwołania się od takiej decyzji i o 

terminach, których należy przestrzegać 

przy składaniu odwołania. 

 

Poprawka  81 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Informacje, o których mowa w akapicie 

pierwszym, są udzielane w terminie 

umożliwiającym osobom ubiegającym się 

o ochronę międzynarodową skorzystanie z 

praw zagwarantowanych niniejszym 

rozporządzeniem i należyte wywiązanie się 

z obowiązków określonych w art. 7. 

Wszystkie informacje, o których mowa w 

akapicie pierwszym niniejszego ustępu, są 

udzielane w terminie umożliwiającym 

osobom ubiegającym się o ochronę 

międzynarodową skorzystanie z praw 

zagwarantowanych niniejszym 

rozporządzeniem i należyte wywiązanie się 

z obowiązków określonych w art. 7. 

Informacje, o których mowa w lit. a)– g) 

akapitu pierwszego niniejszego ustępu, są 

przekazywane osobie ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową najpóźniej w 

momencie rejestracji wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. Informacji 

udziela się zarówno w formie pisemnej, 

jak i ustnej, w stosownych przypadkach 

przy wsparciu sprzętu multimedialnego. W 

przypadku małoletnich informacje 

udzielane są w sposób przyjazny dziecku 

przez odpowiednio przeszkolony personel i 

w obecności opiekuna. 

 

Poprawka  82 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu w ścisłej współpracy z 

odpowiedzialnymi agencjami krajowymi i 

w uzupełnieniu materiału informacyjnego 

przedstawionego na mocy rozporządzenia 
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XXX/XXX (rozporządzenie dublińskie) 

sporządza wspólne materiały 

informacyjne zawierające przynajmniej 

informacje, o których mowa w ust. 2 

niniejszego artykułu. Wspólne materiały 

informacyjne przygotowywane są w taki 

sposób, by państwa członkowskie mogły je 

uzupełniać dodatkowymi, im tylko 

właściwymi informacjami. Agencja Unii 

Europejskiej ds. Azylu opracowuje 

specjalne materiały informacyjne 

przeznaczone szczególnie dla 

następujących grup docelowych: 

 a) dorosłych osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na kobiety i osoby 

ubiegające się o ochronę międzynarodową 

wymagające szczególnego traktowania; 

 b) małoletnich bez opieki; oraz 

 c) małoletnich pod opieką. 

 

Poprawka  83 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. W razie konieczności i w 

stosownych przypadkach organ 

rozstrzygający zapewnia osobie 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową pomoc mediatora 

kulturowego, który będzie wspierał ją w 

takcie procedury, w szczególności w czasie 

przesłuchania. 

 

Poprawka  84 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Organ rozstrzygający zapewnia 4. W terminie 14 dni od złożenia 
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wnioskodawcom możliwość kontaktu z 

Wysokim Komisarzem Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców lub 

jakąkolwiek inną organizacją świadczącą 

pomoc prawną lub inne doradztwo osobom 

ubiegającym się o ochronę 

międzynarodową zgodnie z prawem 

krajowym. 

wniosku przez osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową organ 
rozstrzygający zapewnia jej możliwość 

kontaktu z Wysokim Komisarzem 

Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 

lub jakąkolwiek inną organizacją 

świadczącą pomoc prawną lub inne 

doradztwo osobom ubiegającym się o 

ochronę międzynarodową zgodnie z 

prawem krajowym. 

 

Poprawka  85 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Organ rozstrzygający zapewnia, 

aby osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową oraz w stosownych 

przypadkach ich opiekunowie, doradcy 

prawni lub inni doradcy mieli dostęp do 

informacji, o których mowa w art. 33 ust. 2 

lit. e) i które są potrzebne do rozpatrywania 

wniosków, oraz do informacji 

przekazywanych przez ekspertów, o 

których mowa w art. 33 ust. 3, w 

przypadku gdy organ rozstrzygający 

uwzględnił te informacje przy 

podejmowaniu decyzji w sprawie ich 

wniosku. 

5. Organ rozstrzygający zapewnia, 

aby osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową oraz, w stosownych 

przypadkach, ich opiekunowie lub doradcy 

prawni mieli dostęp do informacji, o 

których mowa w art. 33 ust. 2 lit. b) i c) i 

które są potrzebne do rozpatrywania 

wniosków, oraz do informacji 

przekazywanych przez ekspertów, o 

których mowa w art. 33 ust. 3, w 

przypadku gdy organ rozstrzygający 

uwzględnił te informacje przy 

podejmowaniu decyzji w sprawie ich 

wniosku. 

 

Poprawka  86 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Organ rozstrzygający powiadamia 

osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową w rozsądnym terminie o 

decyzji podjętej w sprawie ich wniosku. 

Jeżeli opiekun, doradca prawny lub inny 

doradca jest prawnym przedstawicielem 

6. Organ rozstrzygający w terminie 

pięciu dni roboczych powiadamia 

pisemnie osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową o decyzji podjętej w 

sprawie ich wniosku. Jeżeli opiekun lub 

doradca prawny jest prawnym 
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osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, organ rozstrzygający 

może powiadomić go o decyzji zamiast 

powiadamiać tę osobę. 

przedstawicielem osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową, organ 

rozstrzygający powiadamia go, a także tę 

osobę, o decyzji. 

 

Poprawka  87 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Prawo do pozostawania nie stanowi 

uprawnienia do otrzymania zezwolenia na 

pobyt i nie daje osobie ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową prawa do 

podróżowania na terytorium innych państw 

członkowskich bez zezwolenia, o którym 

mowa w art. 6 dyrektywy XXX/XXX/UE 

(dyrektywa w sprawie warunków 

przyjmowania). 

2. Prawo do pozostawania na 

terytorium danego państwa 

członkowskiego nie stanowi uprawnienia 

do otrzymania zezwolenia na pobyt i nie 

daje osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową prawa do podróżowania 

na terytorium innych państw 

członkowskich bez zezwolenia, o którym 

mowa w art. 6 dyrektywy XXX/XXX/UE 

(dyrektywa w sprawie warunków 

przyjmowania). 

 

Poprawka  88 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zanim organ rozstrzygający 

podejmie decyzję w sprawie 

dopuszczalności wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, osobie 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

zapewnia się możliwość przesłuchania w 

sprawie dopuszczalności jej wniosku. 

1. Jeżeli organ rozstrzygający stosuje 

procedurę dopuszczalności zgodnie z art. 

36 ust. 1 i zanim ten organ rozstrzygający 

podejmie decyzję w sprawie 

dopuszczalności wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, osobie 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

zapewnia się prawo do bycia wysłuchaną 

na osobistym przesłuchaniu w sprawie 

dopuszczalności jej wniosku. 

 

Poprawka  89 

 



 

PE597.506v03-00 60/164 RR\1153748PL.docx 

PL 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na przesłuchaniu dotyczącym 

dopuszczalności osobie ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową zapewnia się 

możliwość przedstawienia odpowiedniego 

uzasadnienia przyczyn, dla których 

podstawy dopuszczalności przewidziane w 

art. 36 ust. 1 nie miałyby zastosowania do 

szczególnej sytuacji tej osoby. 

2. Na przesłuchaniu dotyczącym 

dopuszczalności osobie ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową zapewnia się 

możliwość przedstawienia uzasadnienia 

przyczyn, dla których podstawy 

dopuszczalności przewidziane w art. 36 

ust. 1 nie miałyby zastosowania do 

szczególnej sytuacji tej osoby. 

 

Poprawka  90 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zanim organ rozstrzygający 

podejmie decyzję co do istoty wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, 

osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową zapewnia się możliwość 

przesłuchania dotyczącego merytorycznej 

treści jej wniosku. 

1. Zanim organ rozstrzygający 

podejmie decyzję co do istoty wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, 

osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową zapewnia się prawo do 

bycia wysłuchaną na osobistym 

przesłuchaniu dotyczącym merytorycznej 

treści jej wniosku. Przesłuchanie 

dotyczące merytorycznej treści wniosku 

można przeprowadzić w tym samym 

czasie, co przesłuchanie dotyczące 

dopuszczalności wniosku, pod warunkiem 

że osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową zapewniono 

wystarczająco długi stosowny termin na 

przygotowanie się i skonsultowanie się z 

doradcą prawnym. 

 

Poprawka  91 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na przesłuchaniu dotyczącym 2. Na przesłuchaniu dotyczącym 
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merytorycznej treści wniosku osobie 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

zapewnia się odpowiednią możliwość 

przedstawienia elementów niezbędnych do 

uzasadnienia jej wniosku zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania), a osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową jak najpełniej 

przedstawia wszystkie elementy, którymi 

dysponuje. Osobie ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową zapewnia się 

możliwość złożenia wyjaśnień dotyczących 

ewentualnych brakujących elementów lub 

jakichkolwiek niespójności bądź 

sprzeczności w jej oświadczeniach. 

merytorycznej treści wniosku osobie 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

zapewnia się możliwość przedstawienia 

elementów niezbędnych do uzasadnienia 

jej wniosku zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) XXX/XXX (rozporządzenie w 

sprawie kwalifikowania), a osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

jak najpełniej przedstawia wszystkie 

elementy, którymi dysponuje. Osobie 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

zapewnia się możliwość złożenia 

wyjaśnień dotyczących ewentualnych 

brakujących elementów lub jakichkolwiek 

niespójności bądź sprzeczności w jej 

oświadczeniach. 

 

Poprawka  92 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Osoba prowadząca przesłuchanie 

dotyczące merytorycznej treści wniosku 

nie może nosić munduru wojskowego ani 

policyjnego. 

skreśla się 

 

Poprawka  93 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową zapewnia się możliwość 

stawienia się na przesłuchanie w sprawie 

jej wniosku zgodnie z warunkami 

ustanowionymi w niniejszym 

rozporządzeniu. 

1. Osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową zapewnia się prawo do 

bycia wysłuchaną na przesłuchaniu w 

sprawie jej wniosku zgodnie z warunkami 

ustanowionymi w niniejszym 

rozporządzeniu. 

 

Poprawka  94 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Jeżeli osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową zdecydowała się 

skorzystać z pomocy prawnej lub 

wystąpiła o nieodpłatną pomoc prawną 

zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. b), zapewnia się 

obecność tłumacza ustnego oraz doradcy 

prawnego osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową. 

 

Poprawka  95 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przesłuchania prowadzone są przez 

pracowników organu rozstrzygającego, 

których mogą wspomagać pracownicy 

organów innych państw członkowskich, o 

których to organach mowa w art. 5 ust. 4 

lit. a), lub eksperci oddelegowani przez 

Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu, o 

których mowa w art. 5 ust. 4 lit. b). 

3. Przesłuchania prowadzone są przez 

pracowników organu rozstrzygającego, 

których na wniosek organu krajowego 

mogą wspomagać eksperci oddelegowani 

przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu, 

o których mowa w art. 5 ust. 4, lub 

pracownicy organów innych państw 

członkowskich zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 5 ust. 4a. 

 

Poprawka  96 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Osoba, które przeprowadza 

przesłuchanie w sprawie dopuszczalności 

lub dotyczące merytorycznej treści 

wniosku, nie może nosić munduru 

wojskowego ani policyjnego podczas tych 

przesłuchań. 
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Poprawka  97 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy z wnioskami o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

występuje jednocześnie nieproporcjonalnie 

duża liczba obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców, co w praktyce utrudnia 

organowi rozstrzygającemu terminowe 

przeprowadzanie przesłuchań każdej osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, w celu przeprowadzenia 

takich przesłuchań organ rozstrzygający 

może być wspomagany przez 

pracowników organów innych państw 

członkowskich, o których to organach 

mowa w art. 5 ust. 4 lit. a), i ekspertów 

oddelegowanych przez Agencję Unii 

Europejskiej ds. Azylu, o których mowa w 

art. 5 ust. 4 lit. b). 

4. W przypadku gdy z wnioskami o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

występuje jednocześnie nieproporcjonalnie 

duża liczba obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców, co w praktyce utrudnia 

organowi rozstrzygającemu terminowe 

przeprowadzanie przesłuchań każdej osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, w celu przeprowadzenia 

takich przesłuchań organ rozstrzygający 

może być wspomagany przez ekspertów 

oddelegowanych przez Agencję Unii 

Europejskiej ds. Azylu, o których mowa w 

art. 5 ust. 4 lub przez pracowników 

organów innych państw członkowskich 

zgodnie z warunkami określonymi w art. 5 

ust. 4a. 

 

Poprawka  98 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Brak przesłuchania zgodnie z lit. b) nie 

wpływa negatywnie na decyzję organu 

rozstrzygającego. Organ rozstrzygający 

zapewnia osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową rzeczywistą możliwość 

przedstawienia dalszych informacji. W 

przypadku wątpliwości co do stanu 

zdrowia osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, organ rozstrzygający 

konsultuje się z lekarzem w celu ustalenia, 

czy okoliczności sprawiające, że osoba ta 

nie jest zdolna do uczestnictwa lub nie jest 

w stanie uczestniczyć w przesłuchaniu, 

mają charakter przejściowy czy trwały. 

Brak przesłuchania zgodnie z lit. b) nie 

wpływa negatywnie na decyzję organu 

rozstrzygającego. Organ rozstrzygający 

zapewnia osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową rzeczywistą możliwość 

przedstawienia dalszych informacji. W 

przypadku wątpliwości co do stanu 

zdrowia osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, organ rozstrzygający 

konsultuje się z lekarzem w celu ustalenia, 

czy okoliczności sprawiające, że osoba ta 

nie jest zdolna do uczestnictwa lub nie jest 

w stanie uczestniczyć w przesłuchaniu, 

mają charakter przejściowy czy trwały. 

Jeżeli z konsultacji z lekarzem jasno 

wynika, że okoliczności sprawiające, że 
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osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową nie jest zdolna do 

uczestnictwa lub nie jest w stanie 

uczestniczyć w przesłuchaniu, mają 

charakter przejściowy, organ 

rozstrzygający odkłada przesłuchanie do 

czasu, kiedy osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową będzie w stanie 

w nim uczestniczyć. 

 

Poprawka  99 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Osoba prowadząca przesłuchanie 

posiada kompetencje pozwalające 

uwzględnić osobiste i ogólne okoliczności 

towarzyszące złożeniu wniosku, w tym 

pochodzenie kulturowe, płeć społeczno-

kulturową, orientację seksualną, tożsamość 

płciową i szczególne potrzeby osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową. Pracownicy 

przesłuchujący osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową posiadają także 

ogólną wiedzę o problemach, które 

mogłyby negatywnie wpłynąć na zdolność 

tych osób do udziału w przesłuchaniu, na 

przykład o oznakach, że dana osoba mogła 

być w przeszłości poddawana torturom. 

6. Osoba prowadząca przesłuchanie 

posiada kompetencje pozwalające 

uwzględnić osobiste i ogólne okoliczności 

towarzyszące złożeniu wniosku, w tym 

sytuację panującą w kraju pochodzenia 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, jej pochodzenie 

kulturowe, płeć społeczno-kulturową, 

orientację seksualną, tożsamość płciową i 

szczególne potrzeby osoby ubiegającej się 

o ochronę międzynarodową. Pracownicy 

przesłuchujący osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową posiadają także 

ogólną wiedzę o problemach, które 

mogłyby negatywnie wpłynąć na zdolność 

tych osób do udziału w przesłuchaniu, na 

przykład o oznakach, że dana osoba mogła 

być w przeszłości poddawana torturom lub 

była ofiarą handlu ludźmi. 

 

Poprawka  100 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Pracownicy przesłuchujący osoby 

ubiegające się o ochronę międzynarodową, 

7. Pracownicy przesłuchujący osoby 

ubiegające się o ochronę międzynarodową, 
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w tym eksperci oddelegowani przez 

Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu, 

powinni przejść wcześniej odpowiednie 

szkolenie, które obejmuje elementy 

wymienione w art. 7 ust. 5 rozporządzenia 

(UE) XXX/XXX (rozporządzenie w 

sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. 

Azylu), w tym w zakresie 

międzynarodowego prawa dotyczącego 

praw człowieka, prawa azylowego Unii 

oraz zasad dostępu do procedury ochrony 

międzynarodowej, w tym w odniesieniu do 

osób, które mogłyby wymagać 

szczególnych gwarancji proceduralnych. 

w tym eksperci oddelegowani przez 

Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu, 

powinni przejść wcześniej odpowiednie 

szkolenie, które obejmuje elementy 

wymienione w art. 7 rozporządzenia (UE) 

XXX/XXX (rozporządzenie w sprawie 

Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu), w 

tym w zakresie międzynarodowego prawa 

dotyczącego praw człowieka, prawa 

azylowego Unii oraz zasad dostępu do 

procedury ochrony międzynarodowej, w 

tym w odniesieniu do osób, które mogłyby 

wymagać szczególnych gwarancji 

proceduralnych. 

 

Poprawka  101 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 8 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Na potrzeby przesłuchania zapewniane są 

usługi tłumacza ustnego, który jest w stanie 

zapewnić odpowiednią komunikację 

pomiędzy osobą ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową a osobą prowadzącą 

przesłuchanie. Komunikacja taka odbywa 

się w języku preferowanym przez osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową, 

chyba że jest inny język, który ta osoba 

rozumie oraz w którym jest w stanie jasno 

się komunikować. 

Na potrzeby przesłuchania zapewniane są 

usługi tłumacza ustnego, a w razie 

konieczności i w stosownych przypadkach 

mediatora kulturowego, którzy są w stanie 

zapewnić odpowiednią komunikację 

pomiędzy osobą ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową a osobą prowadzącą 

przesłuchanie. Tłumacze ustni i 

mediatorzy przeszli wcześniej specjalne 

szkolenie, o którym mowa w art. 7 ust. 5 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie Agencji Unii 

Europejskiej ds. Azylu), obejmujące 

elementy wymienione w ust. 6 niniejszego 

artykułu. Komunikacja taka odbywa się w 

języku preferowanym przez osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową, 

chyba że jest inny język, który ta osoba 

rozumie oraz w którym jest w stanie jasno 

się komunikować. 

 

Poprawka  102 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 8 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Na prośbę osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową organ rozstrzygający 

zapewnia, aby osoby prowadzące 

przesłuchanie i tłumacze ustni byli tej 

samej płci co ta osoba, pod warunkiem że 

jest to możliwe oraz że organ 

rozstrzygający nie ma powodów, by 

uważać, że podstawą takiej prośby są 

trudności po stronie osoby ubiegającej się 

o ochronę międzynarodową dotyczące 

przedstawienia wyczerpującego 

uzasadnienia jego wniosku. 

Na prośbę osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową organ rozstrzygający 

może zapewnić, aby osoby prowadzące 

przesłuchanie oraz tłumacze ustni i 

mediatorzy byli tej samej płci co ta osoba, 

pod warunkiem że jest to możliwe oraz że 

organ rozstrzygający nie ma powodów, by 

uważać, że podstawą takiej prośby są 

trudności po stronie osoby ubiegającej się 

o ochronę międzynarodową dotyczące 

przedstawienia wyczerpującego 

uzasadnienia jego wniosku. Tłumacze 

ustni przeszli wcześniej specjalne 

szkolenie dotyczące międzynarodowego 

prawa w dziedzinie azylu, a także 

obejmujące identyfikowanie ofiar handlu 

ludźmi, tortur, ofiar przemocy ze względu 

na orientację seksualną i przemocy ze 

względu na płeć. 

 

Poprawka  103 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Brak przesłuchania nie stanowi 

przeszkody dla podjęcia przez organ 

rozstrzygający decyzji w sprawie wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

9. Z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 i art. 

11 ust. 1 oraz pod warunkiem uprzedniego 

dołożenia wystarczających starań 

gwarantujących, że osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową miała 

możliwość przebycia przesłuchania, brak 
przesłuchania, pominiętego zgodnie z ust. 

5 niniejszego artykułu, nie stanowi 

przeszkody dla podjęcia przez organ 

rozstrzygający decyzji w sprawie wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

 

Poprawka  104 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Organ rozstrzygający lub 

jakikolwiek inny organ lub eksperci 

wspomagający go lub prowadzący 

przesłuchania sporządzają szczegółowy i 

oparty na faktach protokół zawierający 

wszystkie istotne elementy lub stenogram 

każdego przesłuchania. 

1. Organ rozstrzygający lub eksperci 

oddelegowani przez Agencję Unii 

Europejskiej ds. Azylu, o których mowa w 

art. 5 ust. 4, lub przez pracowników 

organów innych państw członkowskich 

zgodnie z warunkami określonymi w art. 5 

ust. 4a, wspomagający go lub prowadzący 

przesłuchania sporządzają szczegółowy i 

oparty na faktach protokół zawierający 

wszystkie główne elementy każdego 

przesłuchania. Osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową otrzymuje kopię 

protokołu. 

 

Poprawka  105 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przesłuchanie jest rejestrowane za 

pomocą środków zapisu audio lub 

audiowizualnego. Osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową jest z 

wyprzedzeniem informowana o takim 

rejestrowaniu. 

2. Przesłuchanie jest rejestrowane za 

pomocą środków zapisu audio. Osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

jest z wyprzedzeniem informowana o 

fakcie takiego rejestrowania i o jego celu. 

Szczególną uwagę poświęca się potrzebom 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową osób potrzebujących 

szczególnych gwarancji proceduralnych. 

 

Poprawka  106 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową zapewnia się możliwość 

przedstawienia uwag lub wyjaśnień, ustnie 

lub pisemnie, dotyczących błędów w 

3. Osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową zapewnia się możliwość 

przedstawienia uwag lub wyjaśnień, ustnie 

lub pisemnie, dotyczących błędów w 
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tłumaczeniu lub interpretacji w tekście 

protokołu lub stenogramu na końcu 

przesłuchania lub w określonym terminie, 

zanim organ rozstrzygający podejmie 

decyzję. W tym celu osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową informuje się w 

pełni o treści protokołu lub o istotnych 

elementach stenogramu, w stosownych 

przypadkach przy pomocy tłumacza 

ustnego. Następnie osoba ta proszona jest o 

potwierdzenie, że treść protokołu lub 

stenogram poprawnie oddaje treść 

przesłuchania. 

tłumaczeniu lub interpretacji czy innych 

błędów rzeczowych w tekście protokołu, na 

końcu przesłuchania lub w określonym 

terminie, zanim organ rozstrzygający 

podejmie decyzję. W tym celu osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

informuje się w pełni o treści protokołu, w 

stosownych przypadkach przy pomocy 

tłumacza ustnego. Następnie osoba ta 

proszona jest o potwierdzenie, że treść 

protokołu poprawnie oddaje treść 

przesłuchania. W przypadku wątpliwości 

co do odpowiedzi osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową obowiązuje 

wersja z nagrania audio. 

 

Poprawka  107 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową odmawia 

potwierdzenia, że treść protokołu lub 

stenogramu poprawnie oddaje treść 

przesłuchania, powody tej odmowy 

wpisuje się do jej akt. Ta odmowa nie 

uniemożliwia organowi rozstrzygającemu 

podjęcia decyzji w sprawie wniosku. 

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową odmawia 

potwierdzenia, że treść protokołu 

poprawnie oddaje treść przesłuchania, 

powody tej odmowy wpisuje się do jej akt. 

Ta odmowa nie uniemożliwia organowi 

rozstrzygającemu podjęcia decyzji w 

sprawie wniosku. 

 

Poprawka  108 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Przed podjęciem decyzji przez 

organ rozstrzygający osoby ubiegające się 

o ochronę międzynarodową i ich doradcy 

prawni lub inni doradcy mają dostęp do 

protokołu lub stenogramu oraz do zapisu. 

5. Możliwie najszybciej po 

przeprowadzeniu przesłuchania, a w 

każdym razie w stosownym czasie przed 
podjęciem decyzji przez organ 

rozstrzygający osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową, ich 

opiekunowie i ich doradcy prawni mają 
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dostęp do protokołu, także w przypadku 

gdy wniosek jest rozpatrywany według 

procedury prowadzonej w trybie 

przyspieszonym. 

 

Poprawka  109 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadku gdy wniosek jest 

rozpatrywany zgodnie z procedurą 

rozpatrywania wniosku prowadzoną w 

trybie przyspieszonym, organ 

rozstrzygający może przyznać dostęp do 

protokołu lub stenogramu zapisu 

jednocześnie z podjęciem decyzji. 

skreśla się 

 

Poprawka  110 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Odpowiedzialne organy 

przechowują zapis lub stenogram przez 

dziesięć lat od daty podjęcia ostatecznej 

decyzji. Zapis usuwa się po upływie tego 

okresu lub, w przypadku gdy dotyczy on 

osoby, która uzyskała obywatelstwo 

któregokolwiek z państw członkowskich 

przed upływem tego okresu, usuwa się go, 

gdy tylko państwo członkowskie otrzyma 

informację, że dana osoba uzyskała takie 

obywatelstwo. 

7. Odpowiedzialne organy 

przechowują zapis i protokół przez pięć lat 

od daty podjęcia ostatecznej decyzji w 

sprawie wniosku o ochronę 

międzynarodową. Zapis usuwa się po 

upływie tego okresu lub, w przypadku gdy 

dotyczy on osoby, która uzyskała 

obywatelstwo któregokolwiek z państw 

członkowskich przed upływem tego 

okresu, usuwa się go, gdy tylko państwo 

członkowskie otrzyma informację, że dana 

osoba uzyskała takie obywatelstwo. 

 

Poprawka  111 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową mają prawo do 

skutecznej konsultacji z doradcą prawnym 

lub innym doradcą, dopuszczonym lub 

uprawnionym do takiej działalności na 

mocy prawa krajowego, w sprawach 

związanych z ich wnioskami na 

wszystkich etapach procedury. 

1. Natychmiast po zarejestrowaniu 

wniosku o ochronę międzynarodową przez 

odpowiedzialne organy zgodnie z art. 27 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową ma prawo do skutecznej 

konsultacji z doradcą prawnym lub innym 

doradcą, dopuszczonym lub uprawnionym 

do takiej działalności na mocy prawa 

krajowego, w sprawach związanych z jej 

wnioskiem na wszystkich etapach 

procedury aż do ostatecznej decyzji w 

sprawie wniosku. 

 

Poprawka  112 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Bez uszczerbku dla prawa osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

do wyboru własnego doradcy prawnego 

lub innego doradcy na swój własny koszt 

osoba ta może wnioskować o nieodpłatną 

pomoc i reprezentację prawną na 

wszystkich etapach procedury zgodnie z 

art. 15–17. Osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową informuje się o 

przysługującym jej prawie do 

wnioskowania o nieodpłatną pomoc i 

reprezentację prawną na wszystkich 

etapach procedury. 

2. Bez uszczerbku dla prawa osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

do wyboru własnego doradcy prawnego na 

swój własny koszt osoba ta może 

wnioskować o nieodpłatną pomoc i 

reprezentację prawną na wszystkich 

etapach procedury zgodnie z art. 15–17. 

Osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową informuje się możliwie 

jak najszybciej i najpóźniej w momencie 

rejestracji wniosku zgodnie z art. 26 i 27 o 

przysługującym jej prawie do 

wnioskowania o nieodpłatną pomoc i 

reprezentację prawną na wszystkich 

etapach procedury. 

 

Poprawka  113 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) pomoc w przygotowaniu wniosku, 

w tym podczas jego składania zgodnie z 

art. 28; 

 

Poprawka  114 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) pomoc w przygotowaniu wniosku i 

przesłuchaniu, w tym w stosownych 

przypadkach udział w przesłuchaniu; 

b) pomoc w przygotowaniu 

przesłuchania, a także udział w 

przesłuchaniu; 

 

Poprawka  115 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) uznaje się, że wniosek nie ma 

realnych szans powodzenia; 

skreśla się 

 

Poprawka  116 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) dany wniosek jest kolejnym 

wnioskiem. 

c) dany wniosek jest drugim lub 

kolejnym wnioskiem. 

 

Poprawka  117 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit 1 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) uznaje się, że odwołanie nie ma 

realnych szans powodzenia; 

skreśla się 

 

Poprawka  118 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) odwołanie lub kontrola sądowa, w 

tym ponowne rozprawy lub kontrole 

odwołania, odbywają się w drugiej lub 

wyższej instancji odwoławczej, jak 

przewidziano na mocy prawa krajowego. 

c) odwołanie lub kontrola sądowa, w 

tym ponowne rozprawy lub kontrole 

odwołania, odbywają się w drugiej lub 

wyższej instancji odwoławczej, jak 

przewidziano na mocy prawa krajowego, i 

uznaje się, że odwołanie w drugiej 

instancji nie ma realnych szans 

powodzenia. 

 

Poprawka  119 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy decyzję o 

niezapewnieniu nieodpłatnej pomocy i 

reprezentacji prawnej podejmuje organ, 

który nie jest sądem ani trybunałem i który 

uzasadnia tę decyzję tym, że odwołanie nie 

ma realnych szans powodzenia, osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

ma prawo do skutecznego środka 

zaskarżenia przed sądem lub trybunałem 

przeciwko tej decyzji i w tym celu ma 

prawo do wnioskowania o nieodpłatną 

pomoc i reprezentację prawną. 

W przypadku gdy decyzję o 

niezapewnieniu nieodpłatnej pomocy i 

reprezentacji prawnej podejmuje organ, 

który nie jest sądem ani trybunałem, osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

ma prawo do skutecznego środka 

zaskarżenia przed sądem lub trybunałem 

przeciwko tej decyzji i w tym celu ma 

prawo do wnioskowania o nieodpłatną 

pomoc i reprezentację prawną. 

 

Poprawka  120 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Doradcy prawnemu lub innemu 

doradcy dopuszczonemu lub 

uprawnionemu do takiej działalności na 

mocy prawa krajowego, który udziela 

pomocy prawnej osobie ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową lub reprezentuje 

ją na warunkach określonych w prawie 

krajowym, zapewnia się dostęp do 

informacji zawartych w aktach tej osoby, 

na podstawie których decyzja jest 

podejmowana lub zostanie podjęta. 

1. Doradcy prawnemu 

dopuszczonemu lub uprawnionemu do 

takiej działalności na mocy prawa 

krajowego, który udziela pomocy prawnej 

osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową lub reprezentuje ją na 

warunkach określonych w prawie 

krajowym, zapewnia się dostęp do 

informacji zawartych w aktach tej osoby, 

na podstawie których decyzja jest 

podejmowana lub zostanie podjęta. 

 

Poprawka  121 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do lit. b) organ 

rozstrzygający w szczególności udziela 

dostępu do informacji lub źródeł doradcy 

prawnemu lub innemu doradcy, który 

przeszedł kontrolę bezpieczeństwa, o ile 

informacje te mają znaczenie dla 

rozpatrzenia wniosku lub podjęcia decyzji 

o cofnięciu ochrony międzynarodowej. 

W odniesieniu do lit. b) organ 

rozstrzygający w szczególności udziela 

dostępu do informacji lub źródeł doradcy 

prawnemu, który przeszedł kontrolę 

bezpieczeństwa, o ile informacje te mają 

znaczenie dla rozpatrzenia wniosku lub 

podjęcia decyzji o cofnięciu ochrony 

międzynarodowej. 

 

Poprawka  122 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Doradca prawny lub inny doradca, 

który udziela pomocy osobie ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową lub go 

reprezentuje, ma dostęp do obszarów 

zamkniętych, takich jak ośrodki detencyjne 

i strefy tranzytowe, w celu konsultowania 

się z tą osobą zgodnie z dyrektywą 

3. Doradca prawny, który udziela 

pomocy osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową lub go reprezentuje, ma 

dostęp do obszarów zamkniętych, takich 

jak ośrodki detencyjne i strefy tranzytowe, 

w celu konsultowania się z tą osobą 

zgodnie z dyrektywą XXX/XX/UE 
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XXX/XX/UE (dyrektywa w sprawie 

warunków przyjmowania). 

(dyrektywa w sprawie warunków 

przyjmowania). 

 

Poprawka  123 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową zezwala się na stawienie 

się na przesłuchanie wraz z doradcą 

prawnym lub innym doradcą 

dopuszczonym lub uprawnionym do takiej 

działalności na mocy prawa krajowego. 

Doradca prawny lub inny doradca jest 

uprawniony do interweniowania w trakcie 

przesłuchania. 

4. Osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową zezwala się na stawienie 

się na przesłuchanie wraz z doradcą 

prawnym dopuszczonym lub uprawnionym 

do takiej działalności na mocy prawa 

krajowego. Doradca prawny jest 

uprawniony do interweniowania w trakcie 

przesłuchania. 

 

Poprawka  124 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Organ rozstrzygający może 

wymagać obecności osoby ubiegającej się 

o ochronę międzynarodową na 

przesłuchaniu, nawet jeżeli jest ona 

reprezentowana na warunkach określonych 

prawem krajowym przez doradcę 

prawnego lub innego doradcę, oraz może 

wymagać, aby osoba ta osobiście 

odpowiadała na zadawane pytania. 

5. Organ rozstrzygający może 

wymagać obecności osoby ubiegającej się 

o ochronę międzynarodową na 

przesłuchaniu, nawet jeżeli jest ona 

reprezentowana na warunkach określonych 

prawem krajowym przez doradcę 

prawnego, oraz może wymagać, aby osoba 

ta osobiście odpowiadała na zadawane 

pytania. 

 

Poprawka  125 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Nie naruszając przepisów art. 22 6. Nie naruszając przepisów art. 22 
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ust. 5, nieobecność doradcy prawnego lub 

innego doradcy nie uniemożliwia 

organowi rozstrzygającemu 

przeprowadzenia przesłuchania osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową. 

ust. 5, nieobecność doradcy prawnego nie 

uniemożliwia organowi rozstrzygającemu 

przeprowadzenia przesłuchania osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, pod warunkiem że osobę 

tę poinformowano o przysługującym jej 

prawie do pomocy i reprezentacji prawnej, 

w tym w stosownych przypadkach do 

nieodpłatnej pomocy i reprezentacji 

prawnej, a osoba ta podjęła decyzję o 

nieskorzystaniu z tego prawa. 

 

Poprawka  126 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nieodpłatną pomoc i reprezentację 

prawną zapewniają doradcy prawni lub 

inni doradcy dopuszczeni na mocy prawa 

krajowego do udzielania pomocy osobie 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

lub reprezentowania jej lub organizacje 

pozarządowe akredytowane na mocy 

prawa krajowego do świadczenia usług 

doradczych lub w zakresie reprezentacji. 

1. Nieodpłatną pomoc i reprezentację 

prawną zapewniają doradcy prawni 

dopuszczeni na mocy prawa krajowego do 

udzielania pomocy osobie ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową lub 

reprezentowania jej lub organizacje 

pozarządowe akredytowane na mocy 

prawa krajowego do świadczenia usług 

doradczych lub w zakresie reprezentacji. 

 

Poprawka  127 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

szczegółowe przepisy proceduralne 

dotyczące warunków składania i 

przetwarzania wniosków o zapewnienie 

nieodpłatnej pomocy i reprezentacji 

prawnej w odniesieniu do wniosków o 

udzielenie ochrony międzynarodowej lub 

stosują istniejące przepisy dotyczące 

krajowych roszczeń o podobnym 

charakterze, pod warunkiem że przepisy te 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

szczegółowe przepisy proceduralne 

dotyczące warunków składania i 

przetwarzania wniosków o zapewnienie 

nieodpłatnej pomocy i reprezentacji 

prawnej w odniesieniu do wniosków o 

udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Przepisy te nie są bardziej rygorystyczne 

niż przepisy obowiązujące na mocy prawa 

krajowego i nie uniemożliwiają ani nie 
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nie uniemożliwiają ani nie utrudniają 

nadmiernie dostępu do nieodpłatnej 

pomocy prawnej i reprezentacji. 

utrudniają nadmiernie dostępu do 

nieodpłatnej pomocy prawnej i 

reprezentacji. Władze informują osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

o tych zasadach możliwie jak najszybciej, 

a w każdym razie najpóźniej w momencie 

rejestracji wniosku zgodnie z art. 27 

 

Poprawka  128 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie mogą 

również nałożyć ograniczenia pieniężne 

lub czasowe w zakresie zapewniania 

nieodpłatnej pomocy i reprezentacji 

prawnej, pod warunkiem że nie 

ograniczają one arbitralnie dostępu do 

nieodpłatnej pomocy i reprezentacji 

prawnej. W odniesieniu do opłat i innych 

kosztów traktowanie osób ubiegających się 

o ochronę międzynarodową nie może być 

mniej korzystne niż standardowe 

traktowanie własnych obywateli w 

kwestiach związanych z pomocą prawną. 

3. Państwa członkowskie mogą 

również nałożyć ograniczenia pieniężne 

lub czasowe w zakresie zapewniania 

nieodpłatnej pomocy i reprezentacji 

prawnej, pod warunkiem że nie są one 

arbitralne i nie ograniczają w sposób 

nieuzasadniony dostępu do nieodpłatnej 

pomocy i reprezentacji prawnej. W 

odniesieniu do opłat i innych kosztów 

traktowanie osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową nie może być 

mniej korzystne niż standardowe 

traktowanie własnych obywateli w 

kwestiach związanych z pomocą prawną. 

 

Poprawka  129 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie mogą 

wymagać całkowitego lub częściowego 

zwrotu wszelkich poniesionych kosztów, 

jeżeli i gdy sytuacja finansowa osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

ulegnie znaczącej poprawie lub jeżeli 

decyzja o poniesieniu takich kosztów 

została podjęta na podstawie 

nieprawdziwych informacji 

4. Państwa członkowskie mogą 

wymagać od osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową całkowitego lub 

częściowego zwrotu kosztów poniesionych 

w związku z pomocą i reprezentacją 

prawną, jeżeli sytuacja finansowa osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

znacząco poprawi się w trakcie procedury 
lub jeżeli decyzja o przyznaniu 
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przedstawionych przez tę osobę. nieodpłatnej pomocy i reprezentacji 

prawnej została podjęta na podstawie 

nieprawdziwych informacji 

przedstawionych przez tę osobę, pod 

warunkiem stwierdzenia, że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

może ponieść takie koszty. 

 

Poprawka  130 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 2 – sekcja 4 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Gwarancje szczególne (Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Uzasadnienie 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

 

Poprawka  131 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową potrzebujące 

szczególnych gwarancji proceduralnych 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

 

Poprawka  132 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organ rozstrzygający systematycznie 

ocenia, czy dana osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową potrzebuje 

szczególnych gwarancji proceduralnych. 

Ta ocena może być włączona do 

istniejących procedur krajowych lub do 

oceny, o której mowa w art. 21 dyrektywy 

Organ rozstrzygający systematycznie, 

indywidualnie i możliwie najszybciej po 

złożeniu wniosku ocenia, czy dana osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

potrzebuje szczególnych gwarancji 

proceduralnych. Ocenę tę przeprowadza 

się w razie potrzeby z pomocą 



 

PE597.506v03-00 78/164 RR\1153748PL.docx 

PL 

XXX/XXX/UE (dyrektywa w sprawie 

warunków przyjmowania), i nie musi mieć 

formy procedury administracyjnej. 

wykwalifikowanego tłumacza ustnego. Ta 

ocena zostaje włączona do istniejących 

procedur krajowych lub do oceny, o której 

mowa w art. 21 dyrektywy XXX/XXX/UE 

(dyrektywa w sprawie warunków 

przyjmowania), i nie musi mieć formy 

procedury administracyjnej. 

 

Poprawka  133 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów tej oceny organ rozstrzygający 

przestrzega ogólnych zasad oceny 

szczególnych potrzeb proceduralnych 

określonych w art. 20. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

 

Poprawka  134 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku gdy osoby ubiegające 

się o ochronę międzynarodową 

zidentyfikowano jako osoby potrzebujące 

szczególnych gwarancji proceduralnych, 

zapewnia się im odpowiednie wsparcie, 

aby umożliwić im korzystanie z praw i 

wywiązywanie się z obowiązków na 

podstawie niniejszego rozporządzenia w 

trakcie całej procedury ubiegania się o 

ochronę międzynarodową. 

2. W przypadku gdy osoby ubiegające 

się o ochronę międzynarodową 

zidentyfikowano jako osoby potrzebujące 

szczególnych gwarancji proceduralnych, 

zapewnia się im odpowiednie wsparcie, 

aby umożliwić im korzystanie z praw i 

wywiązywanie się z obowiązków na 

podstawie niniejszego rozporządzenia w 

trakcie całej procedury ubiegania się o 

ochronę międzynarodową, również poprzez 

zapewnienie im, w razie konieczności i w 

stosownych przypadkach, mediatora 

kulturowego. 

 

Poprawka  135 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy to odpowiednie 

wsparcie nie może zostać udzielone w 

ramach procedury rozpatrywania wniosku 

prowadzonej w trybie przyspieszonym, o 

której mowa w art. 40, ani w ramach 

procedury na granicy, o której mowa w art. 

41, w szczególności gdy organ 

rozstrzygający uważa, że osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową potrzebuje 

szczególnych gwarancji proceduralnych w 

związku z torturami, zgwałceniem lub 

innymi poważnymi formami przemocy 

psychicznej, fizycznej, seksualnej lub 

przemocy ze względu na płeć, organ 

rozstrzygający nie stosuje tych procedur do 

tej osoby lub przestaje je do niej stosować. 

3. W przypadku gdy to odpowiednie 

wsparcie nie może zostać udzielone w 

ramach procedury rozpatrywania wniosku 

prowadzonej w trybie przyspieszonym, o 

której mowa w art. 40, ani w ramach 

procedury na granicy, o której mowa w art. 

41, lub gdy organ rozstrzygający uważa, że 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową potrzebuje szczególnych 

gwarancji proceduralnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem ofiar tortur, gwałtów lub 

innych poważnych form przemocy 

psychicznej, fizycznej, seksualnej lub 

przemocy ze względu na płeć, organ 

rozstrzygający nie stosuje tych procedur do 

tej osoby lub przestaje je do niej stosować. 

 

Poprawka  136 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja może określić szczegóły i 

konkretne środki służące ocenianiu i 

uwzględnianiu szczególnych potrzeb 

proceduralnych osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową, w tym 

małoletnich bez opieki, w drodze aktów 

wykonawczych. Te akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 58. 

4. Komisja może określić szczegóły i 

konkretne środki służące ocenianiu i 

uwzględnianiu szczególnych potrzeb 

proceduralnych osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową, w tym 

małoletnich bez opieki, w drodze aktów 

delegowanych zgodnie z art. 59. 

 

Poprawka  137 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ogólne zasady oceny szczególnych potrzeb 

proceduralnych 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 
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Poprawka  138 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Proces identyfikowania osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową mających szczególne 

potrzeby proceduralne jest inicjowany 

przez organy odpowiedzialne za 

przyjmowanie i rejestrowanie wniosków 

jak najszybciej po wystąpieniu z 

wnioskiem i jest kontynuowany przez 

organ rozstrzygający po złożeniu wniosku. 

1. Proces identyfikowania osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową mających szczególne 

potrzeby proceduralne zgodnie z art. 19 

ust. 1 jest inicjowany przez organy 

odpowiedzialne za przyjmowanie i 

rejestrowanie wniosków jak najszybciej po 

wystąpieniu z wnioskiem i jest zakończony 

w przeciągu 30 dni. 

 

Poprawka  139 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Pracownicy organów odpowiedzialnych za 

przyjmowanie i rejestrowanie wniosków 

podczas rejestracji wniosku zaznaczają, 

czy osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową przejawia pierwsze 

oznaki szczególnych potrzeb, które mogą 

wymagać szczególnych gwarancji 

proceduralnych i które można 

wywnioskować z objawów fizycznych 

bądź wypowiedzi lub zachowania tej 

osoby. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

 

Poprawka  140 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Informacje na temat tego, że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

Informacje na temat tego, że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 



 

RR\1153748PL.docx 81/164 PE597.506v03-00 

 PL 

przejawia pierwsze oznaki szczególnych 

potrzeb, zostają włączone do jej akt wraz z 

opisem oznak szczególnych potrzeb 

przejawianych przez tę osobę, które mogą 

wymagać szczególnych gwarancji 

proceduralnych. 

przejawia pierwsze oznaki szczególnych 

potrzeb, zostają włączone do jej akt wraz z 

opisem oznak szczególnych potrzeb 

przejawianych przez tę osobę, które mogą 

wymagać szczególnych gwarancji 

proceduralnych, oraz uwagami tej osoby 

dotyczącymi konieczności skorzystania ze 

szczególnego wsparcia proceduralnego. 

 

Poprawka  141 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

pracownicy organów, o których mowa w 

art. 5, byli przeszkoleni pod kątem 

wykrywania pierwszych oznak 

szczególnych potrzeb osób ubiegających 

się o ochronę międzynarodową, które 

mogą wymagać szczególnych gwarancji 

proceduralnych, oraz aby otrzymywali 

instrukcje w tym celu. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

 

Poprawka  142 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy istnieją powody, aby 

przypuszczać, że osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową mogą być 

ofiarami tortur, zgwałcenia lub innej 

poważnej formy przemocy psychicznej, 

fizycznej, seksualnej lub przemocy ze 

względu na płeć oraz że mogło to 

negatywnie wpłynąć na zdolność 

wnioskodawców do skutecznego udziału w 

procedurze, organ rozstrzygający kieruje te 

osoby do lekarza lub psychologa w celu 

uzyskania dalszej oceny ich stanu 

psychicznego i fizycznego. 

W przypadku gdy istnieją powody, aby 

przypuszczać, że osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową mogą być 

ofiarami tortur, zgwałcenia lub innej 

poważnej formy przemocy psychicznej, 

fizycznej, seksualnej lub przemocy ze 

względu na płeć oraz że mogło to 

negatywnie wpłynąć na zdolność 

wnioskodawców do skutecznego udziału w 

procedurze, organ rozstrzygający kieruje te 

osoby do lekarza lub psychologa w celu 

uzyskania dalszej oceny ich stanu 

psychicznego i fizycznego. W takich 
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przypadkach lekarz lub psycholog jest 

przeszkolony do wykonywania tego 

rodzaju oceny i korzysta z pomocy 

wykwalifikowanego tłumacza ustnego. 

 

Poprawka  143 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organ rozstrzygający bierze pod uwagę 

wynik tego badania na potrzeby podjęcia 

decyzji o rodzaju szczególnego wsparcia 

procesowego, którego można udzielić 

osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

 

Poprawka  144 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Odpowiedzialne organy 

zaspokajają potrzebę zapewnienia 

szczególnych gwarancji proceduralnych 

określoną w niniejszym artykule bez 

konieczności ponownego wszczynania 

procedury ubiegania się o ochronę 

międzynarodową, nawet w przypadku gdy 

potrzeba ta ujawni się na późniejszym 

etapie procedury. 

4. Odpowiedzialne organy 

zaspokajają potrzebę zapewnienia 

szczególnych gwarancji proceduralnych 

określoną w niniejszym artykule bez 

konieczności ponownego wszczynania 

procedury ubiegania się o ochronę 

międzynarodową, nawet w przypadku gdy 

potrzeba ta ujawni się na późniejszym 

etapie procedury lub gdy osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową wyrazi 

uzasadnione żądanie ponownej oceny jej 

szczególnych potrzeb proceduralnych. 

 

Poprawka  145 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organ rozstrzygający zapewnia 

małoletniemu możliwość stawienia się na 

przesłuchanie, w tym w przypadku gdy z 

wnioskiem występuje się w imieniu 

małoletniego zgodnie z art. 31 ust. 6 i art. 

32 ust. 1, chyba że wyraźnie nie służy to 

najlepszemu zabezpieczeniu interesu 

dziecka. W takim przypadku organ 

rozstrzygający uzasadniania decyzję o 

niezapewnieniu małoletniemu możliwości 

stawienia się na przesłuchanie. 

Organ rozstrzygający zapewnia 

małoletniemu prawo do bycia 

wysłuchanym podczas przesłuchania, w 

tym w przypadku gdy z wnioskiem 

występuje się w imieniu małoletniego 

zgodnie z art. 31 ust. 6 i art. 32 ust. 1, 

chyba że nie służy to najlepszemu 

zabezpieczeniu dobra dziecka. W takim 

przypadku organ rozstrzygający 

uzasadniania decyzję o niezapewnieniu 

małoletniemu przesłuchania. 

 

Poprawka  146 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Każde takie przesłuchanie prowadzone jest 

przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę 

o prawach i szczególnych potrzebach 

małoletnich, w sposób dostosowany do 

dziecka i uwzględniający kontekst. 

Każde takie przesłuchanie prowadzone jest 

w języku zrozumiałym dla małoletniego, w 

sposób dostosowany do dziecka i 

uwzględniający kontekst. Osoba 

prowadząca przesłuchanie posiada 

niezbędną wiedzę o prawach i 

szczególnych potrzebach małoletnich. 

 

Poprawka  147 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Decyzję w sprawie wniosku 

małoletniego przygotowują pracownicy 

organu rozstrzygającego, którzy posiadają 

niezbędną wiedzę o prawach i 

szczególnych potrzebach małoletnich. 

3. Decyzję w sprawie wniosku 

małoletniego podejmują pracownicy 

organu rozstrzygającego, którzy posiadają 

niezbędną wiedzę o prawach i 

szczególnych potrzebach małoletnich. 

 

Poprawka  148 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Przy ocenie, co najlepiej służy 

najlepszemu zabezpieczeniu dobra 

dziecka, organ rozstrzygający gwarantuje 

prawo dziecka do bycia wysłuchanym i 

należycie uwzględnia w szczególności 

następujące czynniki: 

 a) możliwość ponownego połączenia 

rodziny;  

 b) dobrostan i rozwój społeczny 

małoletniego, ze szczególnym 

uwzględnieniem jego tożsamości 

etnicznej, religijnej, kulturowej i 

językowej, a także potrzebę stabilności i 

ciągłości opieki nad małoletnim, 

rozwiązania opiekuńcze oraz dostęp do 

opieki zdrowotnej i edukacji; 

 c) względy bezpieczeństwa i ochrony, w 

szczególności jeżeli istnieje ryzyko, że 

małoletni jest ofiarą jakiejkolwiek formy 

przemocy lub wykorzystywania, w tym 

handlu ludźmi; 

 d) sytuacje podatności na zagrożenia, w 

tym urazy, szczególne potrzeby zdrowotne 

i niepełnosprawność; 

 e) opinii małoletniego, zgodnie z jego 

wiekiem i dojrzałością; 

 f) informacje od opiekuna w państwie 

członkowskim, w którym małoletni 

przebywa. oraz 

 g) potrzebę priorytetowego traktowania 

decyzji dotyczących małoletnich. 

 

Poprawka  149 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – nagłówek 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Szczególne gwarancje dla małoletnich bez 

opieki 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

 

Poprawka  150 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odpowiedzialne organy jak najszybciej i 

nie później niż w ciągu pięciu dni 

roboczych od momentu wystąpienia z 

wnioskiem przez małoletniego bez opieki 

wyznaczają osobę lub organizację jako 

opiekuna. 

Odpowiedzialne organy wyznaczają 

opiekuna możliwie jak najszybciej przed 

pobraniem danych biometrycznych 

zgodnie z art. 10 ust. 1 lub art. 13 ust. 1 

rozporządzenia (UE) XXXX/XX 

(rozporządzenie Eurodac), a w każdym 

razie w ciągu 24 godzin od złożenia 

wniosku. 

 

Poprawka  151 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Terminy zaczynają biec dopiero po 

wyznaczeniu opiekuna. 

 

Poprawka  152 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Organ rozstrzygający informuje 

opiekuna o wszystkich istotnych faktach, 

etapach proceduralnych i terminach 

dotyczących małoletniego bez opieki. 

2. Organ rozstrzygający informuje 

opiekuna o wszystkich istotnych faktach, 

etapach proceduralnych i terminach 

dotyczących małoletniego bez opieki. 

Opiekun musi mieć dostęp do treści 

stosownych dokumentów w aktach 
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małoletniego, w tym do specjalnych 

materiałów informacyjnych dla 

małoletnich bez opieki. 

 

Poprawka  153 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Opiekun wykonuje swoje obowiązki 

zgodnie z zasadą zabezpieczenia 

najlepszych interesów dziecka, posiada 

niezbędną wiedzę i zweryfikowano, że nie 

figuruje w rejestrze karnym dotyczącym 

przestępstw lub wykroczeń związanych z 

dziećmi. 

Opiekun wykonuje swoje obowiązki 

zgodnie z zasadą najlepszego 

zabezpieczenia interesów dziecka i posiada 

niezbędne kwalifikacje, przeszkolenie, 
wiedzę i niezależność w tym zakresie. 

Opiekunowie otrzymują regularne 

szkolenie i wsparcie w związku z 

podejmowanymi zadaniami oraz nie 

figurują w rejestrze karnym, zwłaszcza w 

odniesieniu do przestępstw lub wykroczeń 

związanych z dziećmi. Wyciąg z rejestru 

karnego wyznaczonych opiekunów jest 

regularnie sprawdzany przez organy 

odpowiedzialne, aby zidentyfikować 

ewentualne sprzeczności ze sprawowaną 

przez nich rolą. 

 

Poprawka  154 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odpowiedzialne organy nie mogą 

powierzać opiekunowi odpowiedzialności 

jednocześnie za nieproporcjonalnie dużą 

liczbę małoletnich bez opieki, co 

uniemożliwiłoby mu skuteczne 

wykonywanie swoich zadań. 

Odpowiedzialne organy nie mogą 

powierzać opiekunowi odpowiedzialności 

jednocześnie za nieproporcjonalnie dużą 

liczbę małoletnich bez opieki, co 

uniemożliwiłoby mu skuteczne 

wykonywanie swoich zadań. W każdym 

przypadku odpowiedzialne organy nie 

powierzają opiekunowi odpowiedzialności 

za więcej niż 20 małoletnich bez opieki. 
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Poprawka  155 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wyznaczają 

podmioty lub osoby odpowiedzialne za 

wykonywanie zadań opiekunów oraz za 

nadzorowanie i kontrolowanie w 

regularnych odstępach czasu, czy 

opiekunowie wykonują swoje zadania w 

sposób zadowalający. Te podmioty lub 

osoby dokonują przeglądu skarg złożonych 

przez małoletnich bez opieki przeciwko ich 

opiekunowi. 

Państwa członkowskie wyznaczają 

podmioty lub osoby odpowiedzialne za 

wykonywanie zadań opiekunów oraz za 

nadzorowanie i kontrolowanie w 

regularnych odstępach czasu, czy 

opiekunowie wykonują swoje zadania w 

sposób zadowalający. Te podmioty lub 

osoby dokonują przeglądu skarg złożonych 

przez małoletnich bez opieki przeciwko ich 

opiekunowi. W tym celu małoletni bez 

opieki są informowani w zwięzłej, 

przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej 

formie, przy użyciu jasnego i prostego 

języka, ustnie i za pomocą obrazów, w 

sposób przyjazny dziecku i w języku, który 

rozumieją, o tym, kim są te podmioty lub 

osoby oraz w jaki sposób składać skargi 

na opiekunów z zachowaniem poufności i 

bezpieczeństwa. 

 

Poprawka  156 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Odpowiedzialne podmioty lub osoby 

oceniają skuteczność opiekuna w ciągu 

jednego miesiąca od jego wyznaczenia, a 

następnie w regularnych odstępach czasu. 

 

Poprawka  157 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Opiekun powiadamia małoletniego 6. Opiekun powiadamia małoletniego 
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bez opieki o znaczeniu i możliwych 

skutkach przesłuchania oraz, w stosownych 

przypadkach, o sposobie przygotowania się 

do przesłuchania. Opiekun oraz, w 

stosownych przypadkach, doradca prawny 

lub inny doradca dopuszczony lub 

uprawniony do takiej działalności na mocy 

prawa krajowego jest obecny podczas 

przesłuchania oraz ma możliwość 

zadawania pytań lub zgłaszania uwag w 

ramach określonych przez osobę 

prowadzącą przesłuchanie. Organ 

rozstrzygający może wymagać obecności 

małoletniego bez opieki na przesłuchaniu, 

nawet jeżeli obecny jest jego opiekun. 

bez opieki o znaczeniu i możliwych 

skutkach przesłuchania oraz, w stosownych 

przypadkach, o sposobie przygotowania się 

do przesłuchania. Opiekun oraz doradca 

prawny dopuszczony lub uprawniony do 

takiej działalności na mocy prawa 

krajowego jest obecny podczas 

przesłuchania oraz ma możliwość 

zadawania pytań lub zgłaszania uwag w 

ramach określonych przez osobę 

prowadzącą przesłuchanie. Organ 

rozstrzygający zapewnia prawo 

małoletniego do bycia wysłuchanym 

podczas przesłuchania, nawet jeżeli 

obecny jest jego opiekun. 

 

Poprawka  158 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Jeżeli utrzymanie tego samego 

opiekuna, którego powołano po przybyciu 

małoletniego bez opieki na terytorium 

Unii, nie jest możliwe, tak szybko po 

udzieleniu ochrony międzynarodowej, jak 

to możliwe, lecz nie później niż w terminie 

pięciu dni, właściwe organy podejmują 

konieczne środki, aby małoletnim bez 

opieki zapewnić przedstawicielstwo, 

sprawowane przez opiekuna prawnego lub 

w razie konieczności przez organizację 

odpowiedzialną za opiekę nad małoletnimi 

i ich dobro, lub by zapewnić innego 

rodzaju właściwe przedstawicielstwo, w 

tym przedstawicielstwo oparte na 

prawodawstwie krajowym lub orzeczeniu 

sądowym. 

 

Poprawka  159 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Badania lekarskie przeprowadzane 

są przez wykwalifikowany personel 

medyczny. Państwa członkowskie mogą 

wyznaczyć personel medyczny, który może 

przeprowadzać takie badania lekarskie. 

Wspomniane badania lekarskie opłacane są 

ze środków publicznych. 

2. Badania lekarskie przeprowadzane 

są przez wykwalifikowany personel 

medyczny. Państwa członkowskie mogą 

wyznaczyć personel medyczny, który może 

przeprowadzać takie badania lekarskie. 

Wspomniane badania lekarskie opłacane są 

bezpłatne dla osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową. 

Uzasadnienie 

W niektórych państwach członkowskich nie jest to przewidziane w prawie krajowym. 

 

Poprawka  160 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wyniki badania lekarskiego są jak 

najszybciej przedstawiane organowi 

rozstrzygającemu i oceniane przez organ 

rozstrzygający łącznie z innymi 

elementami wniosku. 

4. Wyniki badania lekarskiego są jak 

najszybciej przedstawiane organowi 

rozstrzygającemu i osobie ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową oraz oceniane 

przez organ rozstrzygający łącznie z 

innymi elementami wniosku. 

 

Poprawka  161 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Badanie lekarskie małoletnich bez opieki Ocena wieku małoletnich bez opieki 

 

Poprawka  162 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Jeżeli na podstawie oświadczeń 
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osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, dowodów w postaci 

dokumentów lub innych stosownych 

elementów istnieją wątpliwości do co tego, 

czy małoletni bez opieki rzeczywiście nie 

ukończył 18 lat, organy rozstrzygające 

mogą nakazać przeprowadzenie 

multidyscyplinarnej oceny 

psychospołecznej przez specjalistów 

mających kompetencje niezbędne do 

ustalenia wieku osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową w ramach 

rozpatrywania wniosku. Ocena wieku nie 

opiera się wyłącznie na wyglądzie 

fizycznym lub zachowaniu osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową. Dostępne dokumenty 

uważane są za autentyczne, chyba że 

istnieją dowody wskazujące inaczej, i 

bierze się pod uwagę oświadczenia 

małoletnich. 

 

Poprawka  163 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Badania lekarskie mogą być 

wykorzystywane do ustalenia wieku 

małoletnich bez opieki w ramach 

rozpatrywania wniosku, w przypadku gdy 

na podstawie ogólnych oświadczeń osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

lub innych stosownych oznak, w tym 

oceny psychospołecznej, istnieją 

wątpliwości co do tego, czy osoba ta nie 

ukończyła 18 lat. Jeżeli wynik badania 

lekarskiego nie jest rozstrzygający lub 

obejmuje przedział wiekowy poniżej 18 

lat, państwa członkowskie przyjmują, że 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową jest małoletnia. 

1. Jeśli po ocenie, o której mowa w 

ust. -1, nadal utrzymują się wątpliwości co 

do wieku małoletniego bez opieki, do 

ustalenia wieku małoletniego bez opieki w 

ramach rozpatrywania wniosku mogą być 

wykorzystywane, jako środek ostateczny, 

badania lekarskie. Jeżeli wynik badania 

lekarskiego nie jest rozstrzygający lub 

obejmuje przedział wiekowy poniżej 18 

lat, państwa członkowskie przyjmują, że 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową jest małoletnia. 
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Poprawka  164 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Badanie lekarskie mające na celu 

ustalenie wieku małoletnich bez opieki nie 

może być przeprowadzane bez ich zgody 

lub zgody ich opiekunów. 

2. Badanie lekarskie mające na celu 

ustalenie wieku małoletnich bez opieki nie 

może być przeprowadzane bez ich zgody i 

zgody ich opiekunów. 

 

Poprawka  165 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wszelkie badania lekarskie 

przeprowadzane są z pełnym 

poszanowaniem godności osoby, są jak 

najmniej inwazyjne i przeprowadzane 

przez wykwalifikowany personel 

medyczny, tak aby możliwe było 

uzyskanie jak najbardziej rzetelnego 

wyniku. 

3. Wszelkie badania lekarskie 

przeprowadzane są z pełnym 

poszanowaniem godności osoby, są 

możliwie jak najmniej inwazyjne i 

przeprowadzane przez wykwalifikowany 

personel medyczny we współpracy z 

wielodyscyplinarnym zespołem 

posiadającym wiedzę fachową w 

dziedzinie praw dziecka, psychologii i 

rozwoju, tak aby możliwe było uzyskanie 

jak najbardziej rzetelnego wyniku. 

Wszelkie badania lekarskie zgodnie z ust. 

1 opierają się na naukowo 

potwierdzonych metodach 

 

Poprawka  166 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy badania lekarskie 

są wykorzystywane do ustalenia wieku 

małoletnich bez opieki, organ 

rozstrzygający zapewnia, aby małoletni bez 

opieki zostali poinformowani przed 

rozpatrzeniem ich wniosku o udzielenie 

4. W przypadku gdy badania lekarskie 

są wykorzystywane do ustalenia wieku 

małoletnich bez opieki, organ 

rozstrzygający zapewnia, aby małoletni bez 

opieki zostali poinformowani przed 

rozpatrzeniem ich wniosku o udzielenie 
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ochrony międzynarodowej oraz w języku, 

który rozumieją lub co do którego można 

zasadnie przyjąć, że zostanie przez nich 

zrozumiany, o możliwości ustalenia ich 

wieku w drodze badania lekarskiego. 

Obejmuje to informacje na temat sposobu 

przeprowadzenia badania i ewentualnych 

skutków wyniku badania lekarskiego dla 

rozpatrzenia wniosku, jak również na temat 

możliwości i skutków odmowy poddania 

się badaniu lekarskiemu ze strony 

małoletniego bez opieki lub jego opiekuna. 

ochrony międzynarodowej w języku, który 

rozumieją, i w sposób przyjazny dla dzieci 

oraz dostosowany do wieku, o możliwości 

ustalenia ich wieku w drodze badania 

lekarskiego. Obejmuje to informacje na 

temat sposobu przeprowadzenia badania i 

ewentualnych skutków wyniku badania 

lekarskiego dla rozpatrzenia wniosku, w 

tym prawa do odwołania się od decyzji 

dotyczącej badania lekarskiego, jak 

również na temat możliwości i skutków 

odmowy poddania się badaniu lekarskiemu 

ze strony małoletniego bez opieki lub jego 

opiekuna. Wszystkie dokumenty związane 

z badaniem lekarskim dołączane są do akt 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową. 

 

Poprawka  167 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Odmowa poddania się badaniu 

lekarskiemu ze strony małoletniego bez 

opieki lub jego opiekuna może być 

traktowana jedynie jako domniemanie 

wzruszalne, że osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową nie jest 

małoletnia, i nie uniemożliwia organowi 

rozstrzygającemu podjęcia decyzji w 

sprawie wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. 

5. Odmowa poddania się badaniu 

lekarskiemu ze strony małoletniego bez 

opieki lub jego opiekuna może być 

traktowana jedynie jako domniemanie 

wzruszalne, że osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową nie jest 

małoletnia, i nie jest jedynym powodem 

odrzucenia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. 

 

Poprawka  168 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwo członkowskie uznaje 

decyzje w sprawie oceny wieku podjęte 

przez inne państwa członkowskie na 

6. Państwo członkowskie uznaje 

decyzje w sprawie oceny wieku podjęte 

przez inne państwa członkowskie, jeżeli 
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podstawie badania lekarskiego 

przeprowadzonego zgodnie z niniejszym 

artykułem oraz w oparciu o metody 

uznawane na mocy prawa krajowego tego 

państwa. 

oceny zostały przeprowadzone zgodnie z 

normami międzynarodowymi. 

 

Poprawka  169 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Z wnioskiem o udzielenie ochrony 

międzynarodowej występuje się wtedy, 

gdy obywatel państwa trzeciego lub 

bezpaństwowiec wyraża chęć uzyskania 

ochrony międzynarodowej wobec 

urzędników organu rozstrzygającego lub 

innych organów, o których mowa w art. 5 

ust. 3 lub 4. 

Wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej uznaje się za złożony 

wtedy, gdy obywatel państwa trzeciego lub 

bezpaństwowiec wyraża chęć uzyskania 

ochrony międzynarodowej wobec 

urzędników organu rozstrzygającego lub 

innych organów, o których mowa w art. 5. 

 

Poprawka  170 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informują osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową o ich prawach i 

obowiązkach określonych w szczególności 

w art. 27, 28 i 31 w odniesieniu do 

rejestracji i składania wniosków, art. 7 w 

odniesieniu do obowiązków tych osób i 

skutków niewywiązywania się z 

wspomnianych obowiązków, art. 9 w 

odniesieniu do prawa osób ubiegających 

się o ochronę międzynarodową do 

pozostawania na terytorium 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego oraz w art. 8 w 

odniesieniu do ogólnych gwarancji dla tych 

osób; 

a) informują osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową w zrozumiałym 

dla nich języku o ich prawach i 

obowiązkach określonych w szczególności 

w art. 27, 28 i 31 w odniesieniu do 

rejestracji i składania wniosków, art. 7 w 

odniesieniu do obowiązków tych osób i 

skutków niewywiązywania się z 

wspomnianych obowiązków, art. 9 w 

odniesieniu do prawa osób ubiegających 

się o ochronę międzynarodową do 

pozostawania na terytorium 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego oraz w art. 8 w 

odniesieniu do ogólnych gwarancji dla tych 

osób; 
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Poprawka  171 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja może w drodze aktów 

wykonawczych określić treść informacji 

udzielanych osobom ubiegającym się o 

ochronę międzynarodową w momencie 

występowania przez nich z wnioskiem. Te 

akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 58. 

2. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 59 określających treść 

informacji udzielanych osobom 

ubiegającym się o ochronę 

międzynarodową w momencie 

występowania przez nich z wnioskiem. 

Uzasadnienie 

Dostarczanie informacji osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową jest kluczowym 

prawem proceduralnym dla tych osób. Z uwagi na jego znaczenie współustawodawcy muszą 

porozumieć się co do wszelkich kolejnych aktów określających informacje przekazywane 

osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową. Z tego względu w tych okolicznościach 

można użyć jedynie aktu delegowanego. 

 

Poprawka  172 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) imię i nazwisko, datę urodzenia, 

płeć społeczno-kulturową, obywatelstwo i 

inne dane osobowe osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową; 

a) imię i nazwisko, datę urodzenia, 

płeć społeczno-kulturową oraz 

obywatelstwo lub bezpaństwowość osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową; 

 

Poprawka  173 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) rodzaj i numer jakiegokolwiek 

dokumentu tożsamości lub dokumentu 

podróży osoby ubiegającej się o ochronę 

b) rodzaj i numer jakiegokolwiek 

dokumentu tożsamości lub dokumentu 

podróży osoby ubiegającej się o ochronę 
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międzynarodową; międzynarodową, jeśli jest dostępny; 

 

Poprawka  174 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Jeżeli dana osoba twierdzi, że nie 

posiada obywatelstwa, fakt ten jest 

wyraźnie rejestrowany w oczekiwaniu na 

wyczerpujące stwierdzenie, czy dana 

osoba jest bezpaństwowcem, równolegle 

do rozpatrywania wniosku o ochronę 

międzynarodową lub po jego rozpatrzeniu. 

Stwierdzenie to odbywa się z 

zastrzeżeniem nadrzędnego charakteru 

statusu ochrony międzynarodowej i przy 

pełnym poszanowaniu zasady poufności. 

 

Poprawka  175 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy z wnioskami o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

występuje jednocześnie nieproporcjonalnie 

duża liczba obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców, co w praktyce utrudnia 

rejestrowanie wniosków w ciągu trzech dni 

roboczych od wystąpienia z wnioskiem, 

organy państwa członkowskiego mogą 

wydłużyć ten termin do dziesięciu dni 

roboczych. 

3. W przypadku gdy z wnioskami o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

występuje jednocześnie nieproporcjonalnie 

duża liczba obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców, co w praktyce utrudnia 

rejestrowanie wniosków w ciągu trzech dni 

roboczych od wystąpienia z wnioskiem, 

organy państwa członkowskiego mogą 

wydłużyć ten termin do siedmiu dni 

roboczych. 

 

Poprawka  176 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Odpowiedzialne organy 

przechowują każdy zbiór danych, o 

których mowa w ust. 1, oraz jakiekolwiek 

inne istotne dane zgromadzone na mocy 

ust. 2 przez dziesięć lat od daty podjęcia 

ostatecznej decyzji. Dane usuwa się po 

upływie tego okresu lub, w przypadku gdy 

dotyczą one osoby, która uzyskała 

obywatelstwo któregokolwiek z państw 

członkowskich przed upływem tego 

okresu, usuwa się je, gdy tylko państwo 

członkowskie otrzyma informację, że dana 

osoba uzyskała takie obywatelstwo. 

4. Odpowiedzialne organy 

przechowują każdy zbiór danych, o 

których mowa w ust. 1, oraz jakiekolwiek 

inne istotne dane zgromadzone na mocy 

ust. 2 przez pięć lat od daty podjęcia 

ostatecznej decyzji w sprawie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, z 

uwzględnieniem instancji odwoławczych 

wszystkich szczebli. Dane usuwa się po 

upływie tego okresu lub, w przypadku gdy 

dotyczą one osoby, która uzyskała 

obywatelstwo któregokolwiek z państw 

członkowskich przed upływem tego 

okresu, usuwa się je, gdy tylko państwo 

członkowskie otrzyma informację, że dana 

osoba uzyskała takie obywatelstwo. 

 

Poprawka  177 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową składa wniosek w ciągu 

dziesięciu dni roboczych od daty 

zarejestrowania wniosku, pod warunkiem 

że zostanie jej zapewniona rzeczywista 

możliwość uczynienia tego w podanym 

terminie. 

1. Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową składa wniosek w ciągu 

15 dni roboczych od daty zarejestrowania 

wniosku lub najpóźniej w dniu 

wyznaczenia spotkania, o którym mowa w 

ust. 5, pod warunkiem że zostanie jej 

zapewniona rzeczywista możliwość 

uczynienia tego w podanym terminie. 

 

Poprawka  178 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Organ odpowiedzialny za 

przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

zapewnia osobie ubiegającej się o ochronę 

2. Organ odpowiedzialny za 

przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

zapewnia osobie ubiegającej się o ochronę 
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międzynarodową rzeczywistą możliwość 

złożenia wniosku w terminie określonym w 

ust. 1. 

międzynarodową rzeczywistą możliwość 

złożenia wniosku w terminie określonym w 

ust. 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

ma prawo do pomocy i reprezentacji 

prawnej w celu przygotowania złożenia 

swojego wniosku i jest informowana o tym 

prawie, w tym o prawie do nieodpłatnej 

pomocy i reprezentacji prawnej w 

stosownym przypadku. Jeśli wystąpiono z 

wnioskiem o nieodpłatną pomoc prawną, 

termin na złożenie wniosku zaczyna biec z 

chwilą wyznaczenia doradcy prawnego. 

 

Poprawka  179 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przy składaniu wniosku osoby ubiegające 

się o ochronę międzynarodową są 

zobowiązane przedstawić wszystkie 

elementy, o których mowa w art. 4 ust. 1 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania), potrzebne do 

uzasadnienia ich wniosku. Po złożeniu 

wniosku osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową są uprawnione do 

przedstawienia wszelkich dodatkowych 

elementów istotnych dla jego rozpatrzenia, 

dopóki nie zostanie podjęta decyzja w 

sprawie wniosku w ramach procedury 

administracyjnej. 

Przy składaniu wniosku osoby ubiegające 

się o ochronę międzynarodową są 

zobowiązane przedstawić wszystkie 

elementy w ich posiadaniu, o których 

mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

XXX/XXX (rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania), potrzebne do 

uzasadnienia ich wniosku. Osoby 

ubiegające się o ochronę międzynarodową 

współpracują z organem rozstrzygającym 

oraz są dostępne przez cały czas trwania 

procedury. Po złożeniu wniosku osoby 

ubiegające się o ochronę międzynarodową 

są uprawnione do przedstawienia 

wszelkich dodatkowych elementów 

istotnych dla jego rozpatrzenia, dopóki nie 

zostanie podjęta decyzja w sprawie 

wniosku w ramach procedury 

administracyjnej. 

 

Poprawka  180 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organ odpowiedzialny za przyjmowanie i 

rejestrowanie wniosków o udzielenie 

ochrony międzynarodowej informuje osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową, 

że po podjęciu decyzji w sprawie wniosku 

osoba ta może przedstawiać tylko nowe 

elementy, które są istotne dla rozpatrzenia 

jej wniosku i o których mogła nie wiedzieć 

na wcześniejszym etapie lub które dotyczą 

zmian w jej sytuacji. 

Organ odpowiedzialny za przyjmowanie i 

rejestrowanie wniosków o udzielenie 

ochrony międzynarodowej informuje osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową, 

że po podjęciu decyzji w sprawie wniosku 

osoba ta może przedstawiać tylko nowe 

elementy, które są istotne dla rozpatrzenia 

jej wniosku lub które dotyczą zmian w jej 

sytuacji. 

 

Poprawka  181 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Wnioski o udzielenie ochrony 

międzynarodowej są składane osobiście i w 

wyznaczonym miejscu. W tym celu przy 

rejestrowaniu wniosku osobie ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową wyznacza 

się termin stawienia się w organach 

właściwych do złożenia wniosku. 

5. Wnioski o udzielenie ochrony 

międzynarodowej są składane osobiście i w 

wyznaczonym miejscu. W tym celu przy 

rejestrowaniu wniosku osobie ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową wyznacza 

się termin stawienia się w organach 

właściwych do złożenia wniosku. Termin 

takiego spotkania wyznacza się na co 

najmniej 15 dni roboczych od daty 

rejestracji wniosku, chyba że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

wyraża zgodę po otrzymaniu 

odpowiednich informacji o obowiązku 

złożenia wniosku i o prawie do pomocy i 

reprezentacji prawnej. 

 

Poprawka  182 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Odpowiedzialne organy 

przechowują dane, o których mowa w ust. 

4, przez dziesięć lat od daty podjęcia 

6. Odpowiedzialne organy 

przechowują dane, o których mowa w ust. 

4, przez pięć lat od daty podjęcia 
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ostatecznej decyzji. Dane usuwa się po 

upływie tego okresu lub, w przypadku gdy 

dotyczą one osoby, która uzyskała 

obywatelstwo któregokolwiek z państw 

członkowskich przed upływem tego 

okresu, usuwa się je, gdy tylko państwo 

członkowskie otrzyma informację, że dana 

osoba uzyskała takie obywatelstwo. 

ostatecznej decyzji w sprawie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, z 

uwzględnieniem instancji odwoławczych 

wszystkich szczebli. Dane usuwa się po 

upływie tego okresu lub, w przypadku gdy 

dotyczą one osoby, która uzyskała 

obywatelstwo któregokolwiek z państw 

członkowskich przed upływem tego 

okresu, usuwa się je, gdy tylko państwo 

członkowskie otrzyma informację, że dana 

osoba uzyskała takie obywatelstwo. 

 

Poprawka  183 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Organy państwa członkowskiego, 

w którym występuje się z wnioskiem o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, po 

zarejestrowaniu wniosku wydają osobie 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

dokument potwierdzający w szczególności 

wystąpienie z wnioskiem oraz 

stwierdzający, że osoba ta może pozostać 

na terytorium tego państwa 

członkowskiego do celów złożenia 

swojego wniosku, jak przewidziano w 

niniejszym rozporządzeniu. 

1. Organy państwa członkowskiego, 

w którym występuje się z wnioskiem o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, po 

zarejestrowaniu wniosku wydają osobie 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

dokument wystawiony na jej imię i 

nazwisko. 

 

Poprawka  184 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Organy państwa członkowskiego, 

w którym składany jest wniosek, w ciągu 

trzech dni roboczych od złożenia wniosku 

wydają osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową dokument wystawiony 

na jej imię i nazwisko, w którym: 

skreśla się 
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Poprawka  185 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) stwierdza się, że osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową ma prawo 

do pozostawania na terytorium tego 

państwa członkowskiego oraz czy osoba ta 

może swobodnie przemieszczać się po 

całości lub części terytorium tego państwa 

członkowskiego; 

d) stwierdza się, że osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową ma prawo 

do pozostawania na terytorium tego 

państwa członkowskiego do celów złożenia 

wniosku i rozpatrzenia go zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem oraz 

wskazuje się, czy osoba ta może 

swobodnie przemieszczać się po całości 

lub części terytorium tego państwa 

członkowskiego; 

 

Poprawka  186 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) stwierdza się, czy osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową ma 

zezwolenie na podjęcie pracy za 

wynagrodzeniem. 

skreśla się 

 

Poprawka  187 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy w wyniku 

procedury mającej na celu ustalenie 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie dublińskie) inne państwo 

członkowskie zostanie wyznaczone jako 

odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku, 

organy tego państwa członkowskiego 

wydają osobie ubiegającej się o ochronę 

3. W przypadku gdy w wyniku 

procedury mającej na celu ustalenie 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie dublińskie) inne państwo 

członkowskie zostanie wyznaczone jako 

odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku, 

organy tego państwa członkowskiego 

wydają osobie ubiegającej się o ochronę 
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międzynarodową dokument, o którym 

mowa w ust. 2, w ciągu trzech dni 

roboczych od przekazania jej do tego 

państwa członkowskiego. 

międzynarodową dokument, o którym 

mowa w ust. 1, w ciągu trzech dni 

roboczych od przekazania jej do tego 

państwa członkowskiego. 

 

Poprawka  188 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Organ rozstrzygający aktualizuje 

dokument, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, aby potwierdzić, że 

złożono wniosek zgodnie z art. 28. W 

dokumencie figuruje data, od której osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

może podjąć pracę za wynagrodzeniem. 

 

Poprawka  189 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dokument, o którym mowa w ust. 2, jest 

ważny przez okres sześciu miesięcy, który 

zostaje odpowiednio przedłużony w celu 

zapewnienia, aby ważność tego dokumentu 

obejmowała okres, w którym osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

ma prawo do pozostawania na terytorium 

państwa członkowskiego. 

Dokument, o którym mowa w ust. 1, jest 

ważny przez okres sześciu miesięcy, a jego 

ważność zostaje automatycznie 

przedłużona w przypadku braku podjęcia 

ostatecznej decyzji w sprawie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, przy 

zapewnieniu, że ważność tego dokumentu 

obejmuje okres, w którym osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

ma prawo do pozostawania na terytorium 

państwa członkowskiego. 

 

Poprawka  190 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Komisja może w drodze aktów 

wykonawczych określić formę i treść 

dokumentów wydawanych osobom 

ubiegającym się o ochronę 

międzynarodową przy rejestrowaniu i 

składaniu wniosku. Te akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 58. 

5. Komisja określa w drodze aktu 

wykonawczego formę i treść dokumentu 

wydawanego osobom ubiegającym się o 

ochronę międzynarodową przy 

rejestrowaniu wniosku. Ten akt 

wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 58. 

 

Poprawka  191 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku gdy istnieją powody, 

aby przypuszczać, że obywatele państw 

trzecich lub bezpaństwowcy 

przetrzymywani w ośrodkach detencyjnych 

lub obecni na przejściach granicznych, w 

tym w strefach tranzytowych, na granicach 

zewnętrznych, mogą potrzebować ochrony 

międzynarodowej, odpowiedzialne organy 

informują ich o możliwości ubiegania się o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, w 

szczególności jeżeli: 

1. Odpowiedzialne organy informują 

obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców przetrzymywanych w 

ośrodkach detencyjnych lub obecnych na 

przejściach granicznych, w tym w strefach 

tranzytowych, na granicach zewnętrznych, 

o możliwości ubiegania się o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, w 

szczególności jeżeli: 

 

Poprawka  192 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) istnieje prawdopodobieństwo, że 

dana osoba jest małoletnim bez opieki; 

skreśla się 

 

Poprawka  193 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) istnieje prawdopodobieństwo, że 

dana osoba potrzebuje szczególnych 

gwarancji proceduralnych na mocy art. 

19 i 20; 

 

Poprawka  194 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) istnieją oczywiste przesłanki, że 

dana osoba cierpi na zaburzenia 

psychiczne lub inne, które powodują, że 

nie jest zdolna ustalić, czy potrzebuje 

ochrony międzynarodowej; 

skreśla się 

 

Poprawka  195 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Odpowiedzialne organy dokonują 

niezbędnych ustaleń, aby usługi 

tłumaczenia ustnego były dostępne w celu 

ułatwienia dostępu do procedury ubiegania 

się o ochronę międzynarodową. 

2. Odpowiedzialne organy dokonują 

niezbędnych ustaleń, aby usługi 

tłumaczenia ustnego oraz, w razie 

konieczności i w stosownym przypadku, 

mediacji kulturowej były dostępne w celu 

ułatwienia dostępu do procedury ubiegania 

się o ochronę międzynarodową. Ponadto 

właściwe organy wprowadzają niezbędne 

rozwiązania, aby zapewnić małoletnim 

alternatywę dla zatrzymania. 

 

Poprawka  196 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 

ograniczenia takiego dostępu, w przypadku 

gdy na mocy prawa krajowego jest to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa, 

porządku publicznego lub zarządzania 

administracyjnego przejściem granicznym 

lub ośrodkiem detencyjnym, pod 

warunkiem że dostęp nie zostanie 

drastycznie ograniczony lub 

uniemożliwiony. 

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 

ograniczenia takiego dostępu, w przypadku 

gdy na mocy prawa krajowego jest to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa 

lub porządku publicznego na przejściu 

granicznym lub w ośrodku detencyjnym, 

pod warunkiem że dostęp nie zostanie 

drastycznie ograniczony lub 

uniemożliwiony. 

 

Poprawka  197 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wnioski składane w imieniu małżonka, 

partnera, małoletniego lub osoby dorosłej 

pozostającej na utrzymaniu 

Wnioski składane w imieniu małoletniego 

lub osoby dorosłej pozostającej na 

utrzymaniu 

 

Poprawka  198 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową może złożyć wniosek w 

imieniu swojego małżonka lub partnera, z 

którym pozostaje w stałym i trwałym 

związku, małoletnich lub pozostających na 

jej utrzymaniu osób dorosłych, które nie 

posiadają zdolności prawnej. 

1. Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową może złożyć wniosek w 

imieniu małoletnich lub pozostających na 

jej utrzymaniu osób dorosłych, które nie 

posiadają zdolności prawnej. 

 

Poprawka  199 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Małżonek lub partner, o którym 

mowa w ust. 1, jest informowany na 

osobności o odnośnych skutkach 

proceduralnych złożenia wniosku w 

swoim imieniu oraz o przysługującym mu 

prawie do wystąpienia z odrębnym 

wnioskiem o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. W przypadku gdy 

małżonek lub partner nie zgadza się na 

złożenie wniosku w jego imieniu, 

zapewnia mu się możliwość złożenia 

wniosku we własnym imieniu. 

skreśla się 

 

Poprawka  200 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

nie złoży wniosku w imieniu swojego 

małżonka lub partnera, o którym mowa w 

ust. 1, w terminie dziesięciu dni 

roboczych, o którym mowa w art. 28 ust. 

1, małżonkowi lub partnerowi zapewnia 

się możliwość złożenia swojego wniosku 

we własnym imieniu w kolejnym terminie 

dziesięciu dni roboczych rozpoczynającym 

się od daty upływu pierwszego terminu 

wynoszącego dziesięć dni roboczych. W 

przypadku gdy małżonek lub partner 

mimo to nie złoży swojego wniosku w tym 

kolejnym terminie dziesięciu dni 

roboczych, wniosek odrzuca się jako 

zaniechany zgodnie z procedurą 

określoną w art. 39. 

skreśla się 

 

Poprawka  201 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową nie złoży 

wniosku w imieniu osoby dorosłej 

pozostającej na jej utrzymaniu, o której 

mowa w ust. 1, w terminie dziesięciu dni 

roboczych, o którym mowa w art. 28 ust. 1, 

organ rozstrzygający składa wniosek w 

imieniu tej osoby dorosłej pozostającej na 

utrzymaniu osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową, jeżeli na 

podstawie indywidualnej oceny sytuacji 

osobistej tej osoby uzna, że może ona 

potrzebować ochrony międzynarodowej. 

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową nie złoży 

wniosku w imieniu osoby dorosłej 

pozostającej na jej utrzymaniu, o której 

mowa w ust. 1, w terminie dziesięciu dni 

roboczych, o którym mowa w art. 28 ust. 1, 

organ rozstrzygający składa wniosek w 

imieniu tej osoby dorosłej pozostającej na 

utrzymaniu osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową, jeżeli na 

podstawie indywidualnej oceny sytuacji 

osobistej tej osoby uzna, że może ona 

potrzebować ochrony międzynarodowej. 

 

Poprawka  202 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W przypadku gdy dana osoba 

złożyła wniosek w imieniu swojego 

małżonka lub partnera, z którym pozostaje 

w stałym i trwałym związku, lub w imieniu 

pozostających na jej utrzymaniu osób 

dorosłych, które nie posiadają zdolności 

prawnej, każdej z tych osób zapewnia się 

możliwość stawienia się na przesłuchanie. 

5. W przypadku gdy dana osoba 

złożyła wniosek w imieniu pozostającej na 

jej utrzymaniu osoby dorosłej, która nie 

posiada zdolności prawnej, osobie tej 

zapewnia się możliwość stawienia się na 

przesłuchanie. 

 

Poprawka  203 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Małoletni ma prawo złożyć 

wniosek w swoim imieniu, jeżeli posiada 

zdolność do czynności prawnych w 

postępowaniach zgodnie z prawem 

krajowym danego państwa 

członkowskiego, lub za pośrednictwem 

osoby dorosłej odpowiedzialnej za niego 

6. Małoletni ma prawo złożyć 

wniosek w swoim imieniu, jeżeli posiada 

zdolność do czynności prawnych w 

postępowaniach zgodnie z prawem 

krajowym danego państwa 

członkowskiego, lub za pośrednictwem 

osoby dorosłej, która jest uznawana 
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zgodnie z prawem lub praktyką danego 

państwa członkowskiego, w tym za 

pośrednictwem swoich rodziców lub 

innego opiekuna prawnego lub 

zwyczajowego, lub dorosłych członków 

rodziny w przypadku małoletniego pod 

opieką, lub za pośrednictwem opiekuna w 

przypadku małoletniego bez opieki. 

zgodnie z prawem lub praktyką danego 

państwa członkowskiego za 

odpowiedzialną za niego, w tym za 

pośrednictwem swoich rodziców, służb 

ochrony dzieci lub innego opiekuna 

prawnego, lub dorosłych członków rodziny 

w przypadku małoletniego pod opieką, lub 

za pośrednictwem opiekuna w przypadku 

małoletniego bez opieki. 

 

Poprawka  204 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. W przypadku gdy osoba dorosła 

odpowiedzialna za małoletniego pod 

opieką nie wystąpi z wnioskiem w jego 

imieniu, małoletniego pod opieką jasno 

informuje się o możliwości i procedurze 

złożenia wniosku w swoim imieniu w 

momencie występowania z wnioskiem. 

8. W przypadku gdy osoba dorosła 

odpowiedzialna za małoletniego pod 

opieką nie wystąpi z wnioskiem w jego 

imieniu, odpowiedzialne organy informują 

małoletniego pod opieką w sposób 

przyjazny dziecku i w języku, który dziecko 

rozumie, o możliwości i procedurze 

złożenia wniosku w swoim imieniu w 

momencie występowania z wnioskiem 

oraz umożliwiają mu uczynienie tego, 

jeżeli małoletni ma zdolność do czynności 

prawnych w postępowaniach zgodnie z 

prawem krajowym danego państwa 

członkowskiego. Jeżeli małoletni nie złoży 

wniosku w terminie 15 dni roboczych lub 

nie ma zdolności do czynności prawnych 

w postępowaniach zgodnie z prawem 

danego państwa członkowskiego, organ 

rozstrzygający podejmuje działania w 

imieniu małoletniego, z należytym 

uwzględnieniem jego zdania i po 

zwróceniu się do odpowiednich organów o 

przeprowadzenie oceny tego, co najlepiej 

służy nadrzędnemu dobru małoletniego. 

 

Poprawka  205 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 9 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. W przypadku gdy osoba dorosła 

odpowiedzialna za małoletniego pod 

opieką nie złoży wniosku w imieniu 

małoletniego w terminie dziesięciu dni 

roboczych przewidzianym w art. 28 ust. 1, 

małoletniego informuje się o możliwości 

złożenia wniosku w swoim imieniu i 

zapewnia mu się możliwość uczynienia 

tego w kolejnym terminie dziesięciu dni 

roboczych rozpoczynającym się od daty 

upływu pierwszego terminu wynoszącego 

dziesięć dni roboczych, jeżeli małoletni 

posiada zdolność do czynności prawnych 

w postępowaniach zgodnie z prawem 

krajowym danego państwa 

członkowskiego. W przypadku gdy 

małoletni nie złoży swojego wniosku w 

tym kolejnym terminie dziesięciu dni 

roboczych, wniosek odrzuca się jako 

zaniechany zgodnie z procedurą, o której 

mowa w art. 39. 

9. W przypadku gdy osoba dorosła 

odpowiedzialna za małoletniego pod 

opieką nie złoży wniosku w imieniu 

małoletniego w terminie 15 dni roboczych 

przewidzianym w art. 28 ust. 1, 

małoletniego informuje się w sposób 

przyjazny dziecku i w języku, który dziecko 

rozumie, o możliwości i procedurze 

złożenia wniosku w swoim imieniu i 

zapewnia mu się rzeczywistą możliwość 

uczynienia tego w kolejnym terminie 15 

dni roboczych rozpoczynającym się od 

daty upływu pierwszego terminu 

wynoszącego 15 dni roboczych, jeżeli 

małoletni posiada zdolność do czynności 

prawnych w postępowaniach zgodnie z 

prawem krajowym danego państwa 

członkowskiego. Jeżeli małoletni nie ma 

zdolności do czynności prawnych w 

postępowaniach zgodnie z prawem danego 

państwa członkowskiego, organ 

rozstrzygający podejmuje działania w 

imieniu małoletniego przy uzyskaniu 

wsparcia ze strony służb ochrony dziecka. 

Organ rozstrzygający składa wniosek w 

imieniu małoletniego, jeżeli na podstawie 

oceny nadrzędnego dobra tego 

małoletniego uzna, że może on 

potrzebować ochrony międzynarodowej. 

 

Poprawka  206 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a. Jeżeli odpowiedzialny za 

małoletniego dorosły nie złoży wniosku w 

imieniu małoletniego, małoletni pod 

opieką nie złoży wniosku w swoim imieniu 

lub jeżeli organ rozstrzygający działa w 

imieniu małoletniego i w następstwie 

oceny nadrzędnego dobra dziecka uzna, że 

nie byłoby to w najlepszym interesie 
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dziecka, organ rozstrzygający podejmuje 

konieczne środki zgodnie z prawem 

krajowym, by zapewnić, że zostanie 

zagwarantowane nadrzędne dobro 

dziecka. 

 

Poprawka  207 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10. Do celów podjęcia decyzji o 

dopuszczalności wniosku w przypadku 

odrębnego wniosku złożonego przez 

małżonka, partnera lub małoletniego 

zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. d) wniosek o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

podlega wstępnemu rozpatrzeniu pod 

kątem obecności faktów odnoszących się 

do sytuacji małżonka, partnera lub 

małoletniego, które uzasadniają odrębny 

wniosek. 

skreśla się 

W przypadku gdy istnieją fakty odnoszące 

się do sytuacji małżonka, partnera lub 

małoletniego, które uzasadniają odrębny 

wniosek, ten odrębny wniosek jest dalej 

rozpatrywany w celu podjęcia decyzji co 

do jego istoty. Jeżeli nie, wspomniany 

odrębny wniosek odrzuca się jako 

niedopuszczalny bez uszczerbku dla 

należytego rozpatrzenia jakiegokolwiek 

wniosku złożonego w imieniu małżonka, 

partnera lub małoletniego. 

 

 

Poprawka  208 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Małoletni bez opieki składa 

wniosek we własnym imieniu, jeżeli 

posiada zdolność do czynności prawnych 

1. Małoletni bez opieki składa 

wniosek we własnym imieniu, jeżeli 

posiada zdolność do czynności prawnych 
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w postępowaniach zgodnie z prawem 

krajowym danego państwa 

członkowskiego, lub jego opiekun składa 

wniosek w jego imieniu. Opiekun udziela 

pomocy małoletniemu bez opieki i 

należycie informuje go o sposobie i 

miejscu złożenia wniosku. 

w postępowaniach zgodnie z prawem 

krajowym danego państwa 

członkowskiego, lub jego opiekun składa 

wniosek w jego imieniu. Z zastrzeżeniem 

prawa małoletnich bez opieki do pomocy i 

reprezentacji prawnej zgodnie z art. 14 i 

15, opiekun udziela pomocy małoletniemu 

bez opieki i należycie informuje go o 

sposobie i miejscu złożenia wniosku. 

 

Poprawka  209 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku małoletniego bez 

opieki okres dziesięciu dni roboczych na 

złożenie wniosku przewidziany w art. 28 

ust. 1 rozpoczyna się dopiero od momentu 

wyznaczenia opiekuna małoletniego bez 

opieki i spotkania się tego opiekuna z 

małoletnim. W przypadku gdy opiekun 

małoletniego bez opieki nie złoży wniosku 

w jego imieniu we wspomnianym terminie 

dziesięciu dni roboczych, organ 

rozstrzygający składa wniosek w imieniu 

małoletniego bez opieki, jeżeli na 

podstawie indywidualnej oceny sytuacji 

osobistej tego małoletniego uzna, że może 

on potrzebować ochrony 

międzynarodowej. 

2. W przypadku małoletniego bez 

opieki okres 15 dni roboczych na złożenie 

wniosku przewidziany w art. 28 ust. 1 

rozpoczyna się dopiero od momentu 

wyznaczenia opiekuna małoletniego bez 

opieki i spotkania się tego opiekuna z 

małoletnim. W przypadku gdy opiekun 

małoletniego bez opieki nie złoży wniosku 

w jego imieniu we wspomnianym terminie 

15 dni roboczych, organ rozstrzygający 

działa zgodnie z procedurą określoną w 

art. 31 ust. 9 i 9a. 

 

Poprawka  210 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wszystkie istotne, dokładne i 

aktualne informacje o sytuacji panującej w 

kraju pochodzenia osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową w chwili 

podejmowania decyzji w sprawie wniosku, 

b) wszystkie istotne, dokładne i 

aktualne informacje o sytuacji panującej w 

kraju pochodzenia osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową w chwili 

podejmowania decyzji w sprawie wniosku, 
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w tym przepisy ustawowe i wykonawcze 

obowiązujące w danym państwie oraz 

sposób, w jaki są stosowane, jak również 

wszelkie inne istotne informacje uzyskane 

od Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, 

Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców i innych 

właściwych międzynarodowych 

organizacji praw człowieka lub z innych 

źródeł; 

w tym przepisy ustawowe i wykonawcze 

obowiązujące w danym państwie oraz 

sposób, w jaki są stosowane, jak również 

wszelkie inne istotne informacje uzyskane 

od Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, 

Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców i innych 

właściwych międzynarodowych 

organizacji praw człowieka, w tym 

organizacji zajmujących się prawami 

dzieci, lub z innych źródeł; 

 

Poprawka  211 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) czy działalność osoby ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową od chwili 

opuszczenia kraju pochodzenia służyła 

wyłącznie lub głównie stworzeniu 

warunków koniecznych do ubiegania się o 

udzielenie ochrony międzynarodowej – by 

ocenić, czy taka działalność naraziłaby tę 

osobę na prześladowanie lub poważną 

krzywdę, gdyby powróciła ona do tego 

kraju; 

skreśla się 

 

Poprawka  212 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) czy od osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową można by 

racjonalnie oczekiwać, że powinna 

skorzystać z ochrony innego państwa, na 

którego obywatelstwo mogłaby się 

powołać. 

skreśla się 
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Poprawka  213 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Pracownicy rozpatrujący wnioski i 

podejmujący decyzje posiadają 

wystarczającą wiedzę na temat stosownych 

norm mających zastosowanie w dziedzinie 

prawa azylowego i uchodźczego. Mają oni 

w razie potrzeby możliwość konsultacji z 

ekspertami na temat konkretnych 

zagadnień, takich jak kwestie medyczne, 

kulturowe, religijne oraz związane z 

dziećmi lub zagadnienia dotyczące płci 

społeczno-kulturowej. W stosownych 

przypadkach mogą przesyłać zapytania do 

Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu 

zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 

(UE) XXX/XXX (rozporządzenie w 

sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. 

Azylu). 

3. Pracownicy rozpatrujący wnioski i 

podejmujący decyzje posiadają 

wystarczającą wiedzę na temat stosownych 

norm mających zastosowanie w dziedzinie 

prawa azylowego i uchodźczego oraz 

ukończyli niezbędne szkolenie, zgodnie z 

art. 7 rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie Agencji UE ds. 

Azylu). Mają oni w razie potrzeby 

możliwość konsultacji z ekspertami na 

temat konkretnych zagadnień, takich jak 

kwestie medyczne, kulturowe, religijne, 

kwestie zdrowia psychicznego oraz 

związane z dziećmi lub zagadnienia 

dotyczące płci społeczno-kulturowej. W 

stosownych przypadkach mogą przesyłać 

zapytania do Agencji Unii Europejskiej ds. 

Azylu zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie Agencji Unii 

Europejskiej ds. Azylu). 

 

Poprawka  214 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 5 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową ma szczególne potrzeby 

w zakresie przyjmowania w rozumieniu 

art. 20 dyrektywy XXX/XXX/UE 

(dyrektywa w sprawie warunków 

przyjmowania) lub potrzebuje 

szczególnych gwarancji proceduralnych, w 

szczególności w przypadku gdy jest 

małoletnim bez opieki. 

b) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową ma szczególne potrzeby 

w zakresie przyjmowania w rozumieniu 

art. 20 dyrektywy XXX/XXX/UE 

(dyrektywa w sprawie warunków 

przyjmowania) lub potrzebuje 

szczególnych gwarancji proceduralnych, o 

których mowa w art. 19–22 niniejszego 

rozporządzenia, w szczególności w 

przypadku gdy jest małoletnim bez opieki. 
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Poprawka  215 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rozpatrywanie mające na celu ustalenie 

dopuszczalności wniosku zgodnie z art. 36 

ust. 1 nie może trwać dłużej niż jeden 

miesiąc od daty złożenia wniosku. 

W stosownych przypadkach rozpatrywanie 

mające na celu ustalenie dopuszczalności 

wniosku zgodnie z art. 36 ust. 1 nie może 

trwać dłużej niż jeden miesiąc od daty 

złożenia wniosku. Jeżeli organ 

rozstrzygający nie określi dopuszczalności 

wniosku w ciągu jednego miesiąca od jego 

złożenia, kontynuuje rozpatrywanie 

wniosku zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego 

artykułu oraz z art. 37. Organ 

rozstrzygający informuje odpowiednio 

wnioskodawcę. 

 

Poprawka  216 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Termin takiego rozpatrywania ograniczony 

jest do dziesięciu dni roboczych, w 

przypadku gdy zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. a) 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie dublińskie) państwo 

członkowskie pierwszego wniosku stosuje 

koncepcję kraju pierwszego azylu lub 

bezpiecznego kraju trzeciego, o której 

mowa w art. 36 ust. 1 lit. a) i b). 

Termin takiego rozpatrywania ograniczony 

jest do dziesięciu dni roboczych, w 

przypadku gdy państwo członkowskie 

pierwszego wniosku stosuje koncepcję 

kraju pierwszego azylu lub bezpiecznego 

kraju trzeciego, o której mowa w art. 36 

ust. 1 lit. a) i b). 

 

Poprawka  217 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Organ rozstrzygający może 

przesunąć termin zakończenia procedury 

rozpatrywania wniosku, w przypadku gdy 

skreśla się 
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nie można zasadnie oczekiwać, by organ 

rozstrzygający podjął decyzję w terminach 

określonych w ust. 2 i w art. 40 ust. 4 w 

odniesieniu do procedury rozpatrywania 

wniosku prowadzonej w trybie 

przyspieszonym, ze względu na niepewną 

sytuację w kraju pochodzenia, co do której 

oczekuje się, że ma charakter tymczasowy. 

W takich przypadkach organ 

rozstrzygający: 

a) dokonuje przeglądu sytuacji w tym 

kraju pochodzenia co najmniej raz na 

dwa miesiące; 

 

b) informuje zainteresowanych 

wnioskodawców w rozsądnym terminie o 

powodach przesunięcia terminu. 

 

Państwo członkowskie informuje Komisję 

i Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu w 

rozsądnym terminie o przesunięciu 

terminu zakończenia procedur w 

odniesieniu do tego kraju pochodzenia. W 

każdym wypadku państwa członkowskie 

kończą procedurę rozpatrywania wniosku 

w terminie 15 miesięcy od złożenia 

wniosku. 

 

 

Poprawka  218 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Decyzję w sprawie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

wydaje się na piśmie i powiadamia się o 

niej osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową bez zbędnej zwłoki w 

języku, który rozumie lub co do którego 

można zasadnie przyjąć, że zostanie przez 

nią zrozumiany. 

1. Decyzję w sprawie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

wydaje się na piśmie i powiadamia się o 

niej osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową oraz jej doradcę 

prawnego bez zbędnej zwłoki i w każdym 

przypadku nie później niż siedem dni po 

podjęciu decyzji, w języku, który jest dla 

mniej zrozumiały. 

 

Poprawka  219 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku gdy wniosek zostanie 

odrzucony jako niedopuszczalny, jako 

nieuzasadniony w odniesieniu do statusu 

uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej 

ochrony uzupełniającej, jako wyraźnie 

wycofany lub zaniechany, decyzja zawiera 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Informacje na temat sposobu odwołania się 

od decyzji o odmowie udzielenia ochrony 

międzynarodowej podaje się na piśmie, 

chyba że już zostały przekazane osobie 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

w inny sposób. 

2. W przypadku gdy wniosek zostanie 

odrzucony jako niedopuszczalny, jako 

nieuzasadniony w odniesieniu do statusu 

uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej 

ochrony uzupełniającej, jako wyraźnie 

wycofany lub w sposób dorozumiany 

wycofany, decyzja zawiera uzasadnienie 

faktyczne i prawne. Informacje na temat 

sposobu odwołania się od decyzji o 

odmowie udzielenia ochrony 

międzynarodowej - w tym na temat 

odpowiednich terminów - podaje się na 

piśmie. 

 

Poprawka  220 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadkach wniosków 

składanych w imieniu małżonków, 

partnerów, małoletnich lub pozostających 

na utrzymaniu osób dorosłych, które nie 

posiadają zdolności prawnej, oraz w 

każdym przypadku, gdy wniosek oparty 

jest na tych samych podstawach, organ 

rozstrzygający może podjąć jedną decyzję 

odnoszącą się do wszystkich osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową, chyba że prowadziłoby 

to do ujawnienia szczególnej sytuacji 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, co mogłoby zagrozić jej 

interesom, w szczególności w sprawach 

związanych z prześladowaniem ze względu 

na płeć społeczno-kulturową, orientację 

seksualną, tożsamość płciową lub wiek. W 

takich sprawach wydaje się osobną decyzję 

dotyczącą danej osoby. 

3. W przypadkach wniosków 

składanych w imieniu małoletnich lub 

pozostających na utrzymaniu osób 

dorosłych, które nie posiadają zdolności 

prawnej, oraz w przypadku, gdy wnioski są 

w całości oparte na dokładnie tych samych 

podstawach, organ rozstrzygający może 

podjąć jedną decyzję odnoszącą się do 

wszystkich osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową, chyba że 

prowadziłoby to do ujawnienia szczególnej 

sytuacji osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, co mogłoby zagrozić jej 

interesom, w szczególności w sprawach 

związanych z prześladowaniem ze względu 

na płeć społeczno-kulturową, przemoc 

uwarunkowaną płcią, handel ludźmi, 

orientację seksualną, tożsamość płciową 

lub wiek. W takich sprawach wydaje się 

osobną decyzję dotyczącą danej osoby. 
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Poprawka  221 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Organ rozstrzygający ocenia 

dopuszczalność wniosku zgodnie z 

podstawowymi zasadami i gwarancjami 

przewidzianymi w rozdziale II i odrzuca 

wniosek jako niedopuszczalny w 

przypadku gdy zastosowanie ma 

którakolwiek z następujących podstaw: 

1. Organ rozstrzygający może ocenić 

dopuszczalność wniosku zgodnie z 

podstawowymi zasadami i gwarancjami 

przewidzianymi w rozdziale II i może 

odrzucić wniosek jako niedopuszczalny w 

przypadku gdy zastosowanie ma 

którakolwiek z następujących podstaw: 

 

Poprawka  222 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) dany wniosek jest kolejnym 

wnioskiem i nie zaistniały ani nie zostały 

przedstawione przez osobę ubiegającą się 

o ochronę międzynarodową żadne nowe 

elementy lub ustalenia dotyczące tego, czy 

osoba ta kwalifikuje się jako osoba 

korzystająca z ochrony międzynarodowej 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

XXX/XXX (rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania), lub dotyczące przesłanek 

niedopuszczalności mających 

zastosowanie poprzednio; 

skreśla się 

 

Poprawka  223 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) małżonek lub partner, lub małoletni 

pod opieką złożył wniosek po tym, jak 

wyraził zgodę na złożenie wniosku w jego 

imieniu, i nie zachodzą żadne okoliczności 

faktyczne związane z sytuacją tego 

d) małoletni pod opieką złożył 

wniosek po tym, jak wyraził zgodę na 

złożenie wniosku w jego imieniu zgodnie z 

art. 31. ust. 6, i nie zachodzą żadne 

okoliczności faktyczne związane z sytuacją 
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małżonka, partnera lub małoletniego 

uzasadniające odrębny wniosek. 

tego małoletniego uzasadniające odrębny 

wniosek. 

 

Poprawka  224 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Ustęp 1 lit. a) i b) nie ma 

zastosowania do osób korzystających z 

ochrony uzupełniającej, które zostały 

przesiedlone na mocy procedury 

przyspieszonej zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) XXX/XXX (rozporządzenie w 

sprawie przesiedleń)37. 

skreśla się 

__________________  

37 Dz.U. L […] z […], s. […].  

 

Poprawka  225 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy po rozpatrzeniu 

wniosku zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. a) 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie dublińskie) pierwsze 

państwo członkowskie, w którym złożono 

wniosek, uznaje go za dopuszczalny, 

odpowiedzialne państwo członkowskie nie 

musi ponownie stosować przepisów ust. 1 

lit. a) i b). 

skreśla się 

 

Poprawka  226 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W przypadku gdy organ 

rozstrzygający bez zagłębiania się w 

sprawę stwierdza, że wniosek można 

odrzucić jako całkowicie nieuzasadniony, 

nie jest zobowiązany wypowiadać się w 

kwestii dopuszczalności wniosku. 

skreśla się 

 

Poprawka  227 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Organ rozstrzygający uznaje 

wniosek nieuzasadniony za oczywiście 

bezzasadny w przypadkach, o których 

mowa w art. 40 ust. 1 lit. a), b), c), d) i e). 

3. Organ rozstrzygający może uznać 

wniosek nieuzasadniony za oczywiście 

bezzasadny w przypadkach, o których 

mowa w art. 40 ust. 1 lit. a), b), c), d) i e). 

 

Poprawka  228 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową może z własnej 

inicjatywy i w dowolnym momencie 

procedury wycofać swój wniosek. 

1. Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową może z własnej 

inicjatywy i w dowolnym momencie 

procedury wycofać swój wniosek. Organ 

rozstrzygający upewnia się, że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

rozumie wszystkie konsekwencje 

proceduralne takiego wycofania. 

Uzasadnienie 

Kluczowe znaczenie ma to, by osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową rozumiała 

(znaczne) konsekwencje wycofania swojego wniosku. 

 

Poprawka  229 

 



 

RR\1153748PL.docx 119/164 PE597.506v03-00 

 PL 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Organ rozstrzygający odrzuca 

wniosek jako zaniechany, w przypadku 

gdy: 

1. Organ rozstrzygający zaprzestaje 

rozpatrywania wniosku o ochronę 

międzynarodową w przypadku gdy: 

 

Poprawka  230 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) małżonek, partner lub małoletni 

nie złożył swojego wniosku po tym, jak 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową nie złożyła wniosku w 

jego imieniu, jak określono w art. 31 ust. 

3 i 8; 

skreśla się 

 

Poprawka  231 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową odmawia współpracy 

poprzez nieudzielenie szczegółowych 

informacji niezbędnych do rozpatrzenia 

wniosku oraz niedostarczenie odcisków 

palców i obrazu twarzy zgodnie z art. 7 ust. 

3; 

c) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową odmawia współpracy 

poprzez nieudzielenie informacji, o 

których mowa w art. 27 ust. 1 lit. a) i b), 

lub przez niedostarczenie danych 

biometrycznych zgodnie z art. 7 ust. 3; 

 

Poprawka  232 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową nie stawiła się na 

przesłuchaniu, mimo że była do tego 

zobowiązana zgodnie z art. 10–12; 

d) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową wielokrotnie nie stawiła 

się na przesłuchaniu, mimo że była do tego 

zobowiązana zgodnie z art. 10, 11 i 12, 

chyba że może wykazać, że 

niewywiązywanie się przez nią z 

obowiązków było spowodowane 

okolicznościami, na które nie miała 

wpływu; 

 

Poprawka  233 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową opuściła swoje miejsce 

pobytu bez poinformowania właściwych 

organów lub bez zezwolenia 

przewidzianego w art. 7 ust. 4; 

skreśla się 

 

Poprawka  234 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 1 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową wielokrotnie nie 

wywiązywała się ze swoich obowiązków w 

zakresie zgłaszania się, nałożonych na nią 

zgodnie z art. 7 ust. 5. 

f) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową wielokrotnie nie 

wywiązywała się ze swoich obowiązków w 

zakresie zgłaszania się, nałożonych na nią 

zgodnie z art. 7 ust. 5, chyba że może 

wykazać, że niewywiązywanie się przez nią 

z obowiązków było spowodowane 

okolicznościami, na które nie miała 

wpływu. 

 

Poprawka  235 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W okolicznościach, o których 

mowa w ust. 1, organ rozstrzygający 

przerywa rozpatrywanie wniosku i wysyła 

do osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową pisemne powiadomienie 

do miejsca pobytu lub pod adres, o którym 

mowa w art. 7 ust. 4, informując ją, że 

badanie wniosku zostało przerwane oraz że 

wniosek zostanie ostatecznie odrzucony 

jako zaniechany, jeżeli osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową nie zgłosi 

się do organu rozstrzygającego w terminie 

jednego miesiąca od daty wysłania 

pisemnego powiadomienia. 

2. W okolicznościach, o których 

mowa w ust. 1, organ rozstrzygający 

przerywa rozpatrywanie wniosku i wysyła 

do osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową pisemne powiadomienie 

do miejsca pobytu, pod adres lub adres 

poczty elektronicznej, o którym mowa w 

art. 7 ust. 4, informując ją, że badanie 

wniosku zostało przerwane oraz że 

wniosek zostanie ostatecznie odrzucony 

jako wycofany w sposób dorozumiany, 

chyba że osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową wywiąże się z 

obowiązków określonych w ust. 1 w 

terminie dwóch miesięcy od daty wysłania 

pisemnego powiadomienia. W stosownym 

przypadku wysyła się kopię do 

przewidzianego prawem przedstawiciela. 

 

Poprawka  236 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową zgłosi się do 

organu rozstrzygającego we wspomnianym 

terminie jednego miesiąca i wykaże, że 

niewywiązywanie się przez nią z 

obowiązków było spowodowane 

okolicznościami, na które nie miała ona 

wpływu, organ rozstrzygający wznawia 

rozpatrywanie wniosku. 

3. Jeżeli osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową wywiąże się z 

obowiązków określonych w ust. 1 we 

wspomnianym terminie dwóch miesięcy, 

organ rozstrzygający wznawia 

rozpatrywanie wniosku. Organ 

rozstrzygający wznawia rozpatrywanie 

wniosku zgodnie z ust. 2 tylko raz, chyba 

że osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową może wykazać, że 

niewywiązanie się przez nią z obowiązków 

było spowodowane okolicznościami, na 

które nie miała ona wpływu. W 

przeciwnym przypadku wniosek odrzuca 

się jako w sposób dorozumiany wycofany. 
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Poprawka  237 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową nie zgłosi się do 

organu rozstrzygającego we wspomnianym 

terminie jednego miesiąca i nie wykaże, że 

niewywiązywanie się przez nią z 

obowiązków było spowodowane 

okolicznościami, na które nie miała ona 

wpływu, organ rozstrzygający uznaje, że 

wniosek został w sposób dorozumiany 

wycofany. 

4. Jeżeli osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową nie zgłosi się do 

organu rozstrzygającego we wspomnianym 

terminie dwóch miesięcy, organ 

rozstrzygający odrzuca wniosek jako w 

sposób dorozumiany wycofany. 

 

Poprawka  238 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W przypadku dorozumianego 

wycofania wniosku organ rozstrzygający 

podejmuje decyzję o odrzuceniu wniosku 

jako zaniechanego lub jako 

nieuzasadnionego, jeżeli organ 

rozstrzygający już ustalił na etapie, na 

którym wniosek został w sposób 

dorozumiany wycofany, że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

nie kwalifikuje się do otrzymania ochrony 

międzynarodowej zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania). 

5. W przypadku dorozumianego 

wycofania wniosku organ rozstrzygający 

może podjąć decyzję o odrzuceniu wniosku 

jako nieuzasadnionego, jeżeli organ 

rozstrzygający już ustalił na etapie, na 

którym wniosek został w sposób 

dorozumiany wycofany, że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

nie kwalifikuje się do otrzymania ochrony 

międzynarodowej zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania). 

 

Poprawka  239 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera b 



 

RR\1153748PL.docx 123/164 PE597.506v03-00 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową przedstawiła wyraźnie 

niespójne i sprzeczne, wyraźnie 

nieprawdziwe lub ewidentnie 

nieprawdopodobne wyjaśnienia, które są 

sprzeczne z wystarczająco sprawdzonymi 

informacjami dotyczącymi kraju 

pochodzenia, czyniąc tym samym swój 

wniosek w sposób oczywisty 

nieprzekonującym w odniesieniu do tego, 

czy kwalifikuje się jako osoba korzystająca 

z ochrony międzynarodowej na mocy 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania); 

b) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową przedstawiła wyraźnie 

niespójne i sprzeczne lub wyraźnie 

nieprawdziwe wyjaśnienia, które są 

sprzeczne z wystarczająco sprawdzonymi 

informacjami dotyczącymi kraju 

pochodzenia, czyniąc tym samym swój 

wniosek w sposób oczywisty 

nieprzekonującym w odniesieniu do tego, 

czy kwalifikuje się jako osoba korzystająca 

z ochrony międzynarodowej na mocy 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania); 

 

Poprawka  240 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową wystąpiła z wnioskiem 

jedynie w celu opóźnienia lub zakłócenia 

wykonania wcześniejszej lub mającej 

zostać wkrótce podjętej decyzji skutkującej 

jej wydaleniem z terytorium państwa 

członkowskiego; 

d) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową wystąpiła z wnioskiem 

wyłącznie w celu opóźnienia, zakłócenia 

lub uniemożliwienia wykonania 

wcześniejszej lub mającej zostać wkrótce 

podjętej decyzji skutkującej jej 

wydaleniem z terytorium państwa 

członkowskiego; 

 

Poprawka  241 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) państwo trzecie można w 

odniesieniu do osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową uznać za 

bezpieczny kraj pochodzenia w rozumieniu 

e) państwo trzecie można w 

odniesieniu do osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową uznać za 

bezpieczny kraj pochodzenia w rozumieniu 

niniejszego rozporządzenia, pod 
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niniejszego rozporządzenia; warunkiem że w ramach takiej procedury 

można udzielić odpowiedniego wsparcia 

do celów art. 19; 

 

Poprawka  242 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową może z poważnych 

przyczyn być uznana za zagrożenie dla 

bezpieczeństwa narodowego lub porządku 

publicznego państw członkowskich; 

f) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową może z poważnych 

przyczyn być uznana za zagrożenie dla 

bezpieczeństwa narodowego lub porządku 

publicznego państw członkowskich 

zgodnie z procedurą określoną w art. XXX 

rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX 

(rozporządzenie dublińskie); 

 

Poprawka  243 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową nie wywiązuje się z 

obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 i 

art. 20 ust. 3 rozporządzenia (UE) 

XXX/XXX (rozporządzenie dublińskie), 

chyba że wykaże, że było to spowodowane 

okolicznościami, na które nie miała 

wpływu; 

skreśla się 

 

Poprawka  244 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) dany wniosek jest kolejnym 

wnioskiem, w przypadku gdy wniosek jest 

skreśla się 
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w tak oczywisty sposób bezpodstawny lub 

ma tak wyraźny charakter nadużycia, że 

nie ma realnych szans powodzenia. 

 

Poprawka  245 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy organ 

rozstrzygający uzna, że rozpatrywanie 

wniosku obejmuje kwestie faktyczne lub 

prawne, które są zbyt złożone, aby 

rozpatrywać je w ramach procedury 

rozpatrywania wniosku prowadzonej w 

trybie przyspieszonym, może kontynuować 

rozpatrywanie istoty wniosku zgodnie z 

art. 34 i 37. W takim przypadku lub w 

innych sytuacjach, w których nie można 

podjąć decyzji w terminie określonym w 

ust. 2, informuje się daną osobę ubiegającą 

się o ochronę międzynarodową o zmianie 

procedury. 

4. W przypadku gdy organ 

rozstrzygający uzna, że rozpatrywanie 

wniosku obejmuje kwestie faktyczne lub 

prawne, które są zbyt złożone, aby 

rozpatrywać je w ramach procedury 

rozpatrywania wniosku prowadzonej w 

trybie przyspieszonym, lub jeśli nie można 

podjąć decyzji w terminie określonym w 

ust. 2 niniejszego artykułu, kontynuuje on 

rozpatrywanie istoty wniosku zgodnie z 

art. 34 i 37. W takim przypadku informuje 

się daną osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową o zmianie procedury. 

 

Poprawka  246 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 5 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową pochodzi z państwa 

trzeciego uznanego za bezpieczny kraj 

pochodzenia zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 47; 

skreśla się 

 

Poprawka  247 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 41 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Organ rozstrzygający może, 

zgodnie z podstawowymi zasadami i 

gwarancjami przewidzianymi w rozdziale 

II, podejmować decyzję w sprawie 

wniosku na granicy lub w strefach 

tranzytowych państwa członkowskiego w 

odniesieniu do: 

1. Organ rozstrzygający może 

podejmować decyzję w sprawie wniosku 

na granicy lub w strefach tranzytowych 

państwa członkowskiego zgodnie z 

podstawowymi zasadami i gwarancjami 

przewidzianymi w rozdziale II. Decyzja ta 

ogranicza się do: 

 

Poprawka  248 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) dopuszczalności wniosku, z którym 

wystąpiono w takich miejscach, zgodnie z 

art. 36 ust. 1; lub 

a) dopuszczalności wniosku, z którym 

wystąpiono w takich miejscach, zgodnie z 

art. 36; lub 

 

Poprawka  249 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 41 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku przyjazdu 

nieproporcjonalnie dużej liczby obywateli 

państwa trzeciego lub bezpaństwowców 

składających wnioski o udzielenie ochrony 

międzynarodowej na granicy lub w strefie 

tranzytowej, co w praktyce utrudnia 

stosowanie przepisów ust. 1 w takich 

miejscach, procedura na granicy może być 

również stosowana w miejscach 

znajdujących się w pobliżu granicy lub 

strefy tranzytowej. 

4. W przypadku przyjazdu 

nieproporcjonalnie dużej liczby obywateli 

państwa trzeciego lub bezpaństwowców 

składających wnioski o udzielenie ochrony 

międzynarodowej na granicy lub w strefie 

tranzytowej, co w praktyce utrudnia 

stosowanie przepisów ust. 1 w takich 

miejscach, procedura na granicy może być 

również stosowana w miejscach 

znajdujących się w pobliżu granicy lub 

strefy tranzytowej. Również w tych 

okolicznościach zastosowanie mają 

terminy określone w ust. 2. 

 

Poprawka  250 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 41 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Procedura na granicy może być 

stosowana wobec małoletnich bez opieki 

zgodnie z art. 8–11 dyrektywy (UE) 

XXX/XXX (dyrektywa w sprawie 

warunków przyjmowania) wyłącznie w 

przypadku, gdy: 

5. Procedura na granicy może być 

stosowana w odniesieniu do małoletnich 

wyłącznie wtedy, gdy istnieje alternatywa 

dla zatrzymania małoletniego. Procedury 

na granicy nie stosuje się wobec 

małoletnich bez opieki zgodnie z 

dyrektywą (UE) XXX/XXX (dyrektywa w 

sprawie warunków przyjmowania). 

a) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową pochodzi z państwa 

trzeciego uznanego za bezpieczny kraj 

pochodzenia zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 47; 

 

b) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową może z poważnych 

przyczyn być uznana za zagrożenie dla 

bezpieczeństwa narodowego lub porządku 

publicznego państwa członkowskiego lub 

osoba ta została przymusowo wydalona z 

poważnych względów bezpieczeństwa 

publicznego lub porządku publicznego 

zgodnie z prawem krajowym; 

 

c) istnieją uzasadnione powody, aby 

uznać, że państwo trzecie jest w 

odniesieniu do osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową bezpiecznym 

krajem trzecim zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 45; 

 

d) osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową wprowadziła organy w 

błąd, przedstawiając nieprawdziwe 

informacje lub dokumenty bądź zatajając 

istotne informacje lub dokumenty 

dotyczące jej tożsamości lub obywatelstwa, 

które mogłyby mieć negatywny wpływ na 

decyzję. 

 

Literę d) stosuje się wyłącznie w 

przypadku, gdy istnieją poważne 

podstawy, by uznać, że osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową próbuje 

zataić istotne elementy, które 

prawdopodobnie doprowadziłyby do 
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wydania decyzji o odmowie udzielenia 

ochrony międzynarodowej, oraz pod 

warunkiem że osobie ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową zapewniono 

rzeczywistą możliwość przedstawienia 

popartego dowodami uzasadnienia swoich 

działań. 

 

Poprawka  251 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Kolejny wniosek podlega 

wstępnemu rozpatrzeniu, w trakcie którego 

organ rozstrzygający ustala, czy zaistniały 

lub zostały przedstawione przez osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

istotne nowe elementy lub ustalenia, które 

znacząco zwiększają prawdopodobieństwo, 

że kwalifikuje się ona jako osoba 

korzystająca z ochrony międzynarodowej 

na mocy rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania) lub które odnoszą się do 

powodów odrzucenia poprzedniego 

wniosku jako niedopuszczalnego. 

2. Kolejny wniosek podlega 

wstępnemu rozpatrzeniu, w trakcie którego 

organ rozstrzygający ustala, czy zaistniały 

lub zostały przedstawione przez osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

istotne nowe elementy lub ustalenia, które 

zwiększają prawdopodobieństwo, że 

kwalifikuje się ona jako osoba korzystająca 

z ochrony międzynarodowej na mocy 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania) lub które odnoszą się do 

powodów odrzucenia poprzedniego 

wniosku. 

 

Poprawka  252 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wstępne rozpatrzenie 

przeprowadza się na podstawie pisemnych 

oświadczeń i przesłuchania zgodnie z 

podstawowymi zasadami i gwarancjami 

przewidzianymi w rozdziale II. Z 

przesłuchania można zrezygnować w tych 

przypadkach, gdy z pisemnych oświadczeń 

wyraźnie wynika, że wniosek nie prowadzi 

do nowych istotnych elementów lub 

3. Wstępne rozpatrzenie 

przeprowadza się na podstawie pisemnych 

oświadczeń i przesłuchania zgodnie z 

podstawowymi zasadami i gwarancjami 

przewidzianymi w rozdziale II. Z 

przesłuchania można zrezygnować w tych 

przypadkach, gdy z pisemnych oświadczeń 

wyraźnie wynika, że wniosek nie prowadzi 

do nowych istotnych elementów lub 
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ustaleń lub że jest wyraźnie bezpodstawny 

i nie ma realnych szans powodzenia. 

ustaleń lub że jest bezpodstawny i nie ma 

realnych szans powodzenia. 

 

Poprawka  253 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zaistniały lub zostały przedstawione 

przez osobę ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową istotne nowe elementy 

lub ustalenia, o których mowa w ust. 2 lit. 

a); 

a) zaistniały lub zostały przedstawione 

przez osobę ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową istotne nowe elementy 

lub ustalenia, o których mowa w ust. 2; 

 

Poprawka  254 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W przypadku gdy warunki 

wszczęcia nowej procedury określone w 

ust. 4 nie są spełnione, organ orzekający 

odrzuca wniosek jako niedopuszczalny lub 

całkowicie nieuzasadniony, jeżeli wniosek 

jest w tak oczywisty sposób bezpodstawny 

lub ma tak wyraźny charakter nadużycia, 

że nie ma realnych szans powodzenia. 

5. W przypadku gdy warunki 

wszczęcia nowej procedury określone w 

ust. 4 nie są spełnione, organ orzekający 

odrzuca wniosek jako nieuzasadniony lub 

całkowicie nieuzasadniony, jeżeli wniosek 

jest bezpodstawny lub ma charakter 

nadużycia i nie ma realnych szans 

powodzenia. 

 

Poprawka  255 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bez uszczerbku dla zasady non-

refoulement państwa członkowskie mogą 

przewidzieć wyjątek od prawa do 

pozostania na ich terytorium i odstąpić od 

stosowania art. 54 ust. 1 w przypadku, w 

którym: 

Bez uszczerbku dla zasady non-

refoulement państwa członkowskie mogą 

przewidzieć wyjątek od prawa do 

pozostania na ich terytorium w przypadku, 

w którym: 
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Poprawka  256 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) kolejny wniosek został odrzucony 

przez organ rozstrzygający jako 

niedopuszczalny lub całkowicie 

nieuzasadniony; 

a) kolejny wniosek został odrzucony 

przez organ rozstrzygający jako całkowicie 

nieuzasadniony; 

 

Poprawka  257 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w jakimkolwiek państwie 

członkowskim wystąpiono z drugim lub 

dalszym kolejnym wnioskiem po tym, jak 

wydana została ostateczna decyzja o 

odrzuceniu poprzedniego kolejnego 

wniosku jako niedopuszczalnego, 

nieuzasadnionego lub całkowicie 

nieuzasadnionego. 

b) w jakimkolwiek państwie 

członkowskim wystąpiono z drugim lub 

dalszym kolejnym wnioskiem po tym, jak 

wydana została ostateczna decyzja o 

odrzuceniu poprzedniego kolejnego 

wniosku jako nieuzasadnionego lub 

całkowicie nieuzasadnionego. 

 

Poprawka  258 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwo trzecie uznaje się za kraj 

pierwszego azylu w odniesieniu do 

konkretnej osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, pod warunkiem że: 

1. Jeżeli organ rozstrzygający stosuje 

procedurę dopuszczalności zgodnie z art. 

36 ust. 1 lit. a), państwo trzecie uznaje się 

za kraj pierwszego azylu w odniesieniu do 

konkretnej osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, pod warunkiem że przed 

przyjazdem do Unii osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową została uznana 

za uchodźcę i korzystała w tym państwie 

ze skutecznej ochrony zgodnie z 
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konwencją genewską i nadal może 

korzystać z tej ochrony. 

a) przed przyjazdem do Unii osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

korzystała w tym państwie z ochrony 

zgodnie z konwencją genewską i nadal 

może korzystać z tej ochrony; lub 

 

b) przed przyjazdem do Unii osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

w inny sposób korzystała w tym państwie z 

wystarczającej ochrony i nadal może 

korzystać z tej ochrony. 

 

 

Poprawka  259 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Organ rozstrzygający uznaje, że 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową korzysta z wystarczającej 

ochrony w rozumieniu ust. 1 lit. b), o ile 

upewnił się, że: 

skreśla się 

a) życie i wolność osób nie są 

zagrożone z powodu rasy, religii, 

narodowości, przynależności do 

określonej grupy społecznej lub poglądów 

politycznych; 

 

b) nie zachodzi ryzyko doznania 

poważnej krzywdy określonej w 

rozporządzeniu (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania); 

 

c) przestrzegana jest zasada non-

refoulement zgodnie z konwencją 

genewską; 

 

d) przestrzegany jest ustanowiony w 

prawie międzynarodowym zakaz 

wydalania, gdy jest on sprzeczny z prawem 

do wolności od tortur oraz okrutnego, 

nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania; 
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e) istnieje prawo do legalnego 

pobytu; 

 

f) istnieje odpowiedni dostęp do 

zatrudnienia, ośrodków dla 

cudzoziemców, opieki zdrowotnej i 

edukacji; oraz 

 

g) istnieje prawo do łączenia rodzin 

zgodnie z międzynarodowymi standardami 

praw człowieka. 

 

 

Poprawka  260 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zanim wniosek będzie można 

odrzucić jako niedopuszczalny zgodnie z 

art. 36 ust. 1 lit. a), osobie ubiegającej się 

o ochronę międzynarodową zezwala się na 

odwołanie się – w momencie składania 

wniosku i w trakcie przesłuchania 

dotyczącego dopuszczalności – od 

zastosowania koncepcji kraju pierwszego 

azylu w świetle jej szczególnej sytuacji. 

3. Osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową zezwala się na odwołanie 

się na dowolnym etapie procedury od 

zastosowania koncepcji kraju pierwszego 

azylu w jej szczególnej sytuacji. 

 

Poprawka  261 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W odniesieniu do małoletnich bez 

opieki koncepcję kraju pierwszego azylu 

można stosować wyłącznie w przypadku, 

gdy organy państw członkowskich 

najpierw otrzymały od organów danego 

państwa trzeciego zapewnienie, że organy 

te zajmą się małoletnim bez opieki i że 

zostanie on niezwłocznie objęty jedną z 

form ochrony, o których mowa w ust. 1. 

4. Koncepcji kraju pierwszego azylu 

nie stosuje się do małoletnich bez opieki, 

chyba że zostanie stwierdzone, że wyraźnie 

wymaga tego dobro dziecka i w 

przypadku, gdy organy państw 

członkowskich najpierw otrzymały od 

organów danego państwa trzeciego 

zapewnienie, że organy te zajmą się 

małoletnim bez opieki i że zostanie on 

niezwłocznie objęty jedną z form ochrony, 

o których mowa w ust. 1. 
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Poprawka  262 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 5 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informuje odpowiednio osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową; 

a) informuje odpowiednio na piśmie 

osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową; 

 

Poprawka  263 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadku gdy dane trzecie 

państwo nie przyjmie osoby ubiegającej się 

o ochronę międzynarodową na swoje 

terytorium lub odmówi jej readmisji, organ 

rozstrzygający cofa decyzję o odrzuceniu 

wniosku jako niedopuszczalnego i udziela 

dostępu do procedury zgodnie z 

podstawowymi zasadami i gwarancjami 

przewidzianymi w rozdziale II oraz w 

rozdziale III sekcja I. 

6. W przypadku gdy dane trzecie 

państwo odmówi readmisji osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

na swoim terytorium, organ rozstrzygający 

cofa decyzję o odrzuceniu wniosku jako 

niedopuszczalnego i udziela dostępu do 

procedury zgodnie z podstawowymi 

zasadami i gwarancjami przewidzianymi w 

rozdziale II oraz w rozdziale III sekcja I. 

 

Poprawka  264 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwo trzecie uznaje się za bezpieczny 

kraj trzeci, pod warunkiem że: 
Jeżeli organ rozstrzygający stosuje 

procedurę dopuszczalności zgodnie z art. 

36 ust. 1 lit. b), może on stosować 

koncepcję bezpiecznego kraju trzeciego 

wyłącznie, jeżeli spełniony zostanie 

warunek, że osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową będzie 

traktowana z przestrzeganiem 
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następujących kryteriów: 

 

Poprawka  265 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) życie i wolność osób nie są 

zagrożone z powodu rasy, religii, 

narodowości, przynależności do określonej 

grupy społecznej lub poglądów 

politycznych; 

a) życie i wolność osób nie są 

zagrożone z powodu rasy, religii, 

narodowości, przynależności do określonej 

grupy społecznej lub poglądów 

politycznych oraz że nie nastąpi 

pozbawienie wolności bez należytego 

procesu; 

 

Poprawka  266 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) nie istnieje realne ryzyko, że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

zostanie przekazana przez państwo trzecie 

do innego państwa, w którym osoba ta nie 

uzyskałaby skutecznej ochrony lub byłaby 

narażona na ryzyko przekazania z tego 

państwa do innego państwa, w którym 

taka ochrona nie byłaby dostępna; 

 

Poprawka  267 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) istnieje możliwość uzyskania w 

stosownych przypadkach ochrony zgodnie 

z materialnymi standardami konwencji 

genewskiej lub wystarczającej ochrony, o 

której mowa w art. 44 ust. 2. 

skreśla się 



 

RR\1153748PL.docx 135/164 PE597.506v03-00 

 PL 

 

Poprawka  268 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) istnieje prawo do legalnego 

pobytu; 

 

Poprawka  269 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eb) istnieje odpowiedni dostęp do 

rynku pracy, ośrodków dla cudzoziemców, 

opieki zdrowotnej i edukacji; 

 

Poprawka  270 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ec) państwo trzecie bierze pod uwagę 

szczególną podatność na zagrożenia osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową i dba o ochronę 

prywatności tej osoby; 

 

Poprawka  271 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e d (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ed) skuteczna ochrona jest dostępna 

do czasu znalezienia trwałego 
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rozwiązania; 

 

Poprawka  272 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e e (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ee) istnieje prawo do łączenia rodzin 

zgodnie z międzynarodowymi standardami 

praw człowieka; 

 

Poprawka  273 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e f (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ef) państwo trzecie przystąpiło do 

międzynarodowych instrumentów 

dotyczących uchodźców i podstawowych 

instrumentów praw człowieka oraz spełnia 

ich wymogi w praktyce; 

 

Poprawka  274 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e g (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eg) możliwe jest ubieganie się o status 

uchodźcy i, jeśli status taki zostanie 

przyznany, uzyskanie ochrony zgodnie z 

konwencją genewską, ratyfikowaną i 

stosowaną bez ograniczeń geograficznych, 

lub ubieganie się o skuteczną ochronę i 

otrzymanie jej, w rozumieniu lit. a)–g). 

 

Poprawka  275 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ocena, czy państwo trzecie można uznać 

za bezpieczny kraj trzeci zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, opiera się na 

zróżnicowanych źródłach informacji, w 

tym w szczególności na informacjach z 

państw członkowskich, Agencji Unii 

Europejskiej ds. Azylu, Europejskiej 

Służby Działań Zewnętrznych, Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 

Uchodźców, Rady Europy i innych 

właściwych organizacji. 

Ocena, czy państwo trzecie można uznać 

za bezpieczny kraj trzeci zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, opiera się na 

zróżnicowanych źródłach informacji, w 

tym w szczególności na informacjach z 

państw członkowskich, Agencji Unii 

Europejskiej ds. Azylu, Europejskiej 

Służby Działań Zewnętrznych, Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 

Uchodźców, Rady Europy i innych 

właściwych organizacji 

międzynarodowych oraz krajowych lub 

międzynarodowych organizacji 

pozarządowych. 

 

Poprawka  276 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Koncepcję bezpiecznego kraju 

trzeciego stosuje się: 

skreśla się 

a) w przypadku gdy państwo trzecie 

uznano za bezpieczny kraj trzeci zgodnie z 

art. 50; 

 

b) w przypadku gdy państwo trzecie 

uznano za bezpieczny kraj trzeci na 

poziomie unijnym; lub 

 

c) w indywidualnych przypadkach w 

odniesieniu do konkretnej osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową. 

 

 

Poprawka  277 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 3 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Organ rozstrzygający uznaje 

państwo trzecie za bezpieczny kraj trzeci w 

odniesieniu do konkretnej osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku, 

wyłącznie w przypadku, gdy ma pewność 

co do bezpieczeństwa tego państwa 

trzeciego dla konkretnej osoby ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową zgodnie z 

kryteriami określonymi w ust. 1 oraz gdy 

ustalono, że: 

3. Organ rozstrzygający może uznać 

państwo trzecie za bezpieczny kraj trzeci w 

odniesieniu do konkretnej osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku, 

wyłącznie w przypadku, gdy ma pewność 

co do bezpieczeństwa tego państwa 

trzeciego dla konkretnej osoby ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową zgodnie z 

kryteriami określonymi w ust. 1 oraz gdy 

ustalono, że: 

 

Poprawka  278 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) istnieje związek między osobą 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

a danym państwem trzecim, na podstawie 

którego udanie się do tego państwa byłoby 

rozsądne z punktu widzenia tej osoby, w 

tym z uwagi na przejazd tej osoby 

tranzytem przez to państwo trzecie, które 

jest pod względem geograficznym 

położone w pobliżu kraju pochodzenia 

wnioskodawcy; 

a) istnieje wystarczający związek 

między osobą ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową a państwem trzecim, na 

podstawie którego udanie się do tego 

państwa byłoby rozsądne z punktu 

widzenia tej osoby; oznacza to, że w 

państwie tym znajdowało się poprzednie 

miejsce zamieszkania lub pobytu, w 

przypadku gdy można zasadnie oczekiwać, 

że z uwagi na czas trwania i charakter 

tego zamieszkania lub pobytu osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

będzie poszukiwać ochrony w tym 

państwie, oraz są podstawy do uznania, że 

zostanie poddana readmisji do tego 

państwa; oraz 

 

Poprawka  279 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Zanim wniosek będzie można 4. Osobie ubiegającej się o ochronę 
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odrzucić jako niedopuszczalny zgodnie z 

art. 36 ust. 1 lit. b), osobie ubiegającej się 

o ochronę międzynarodową zezwala się na 

odwołanie się – w momencie składania 

wniosku i w trakcie przesłuchania 

dotyczącego dopuszczalności – od 

zastosowania koncepcji bezpiecznego kraju 

trzeciego w świetle jej szczególnej 

sytuacji. 

międzynarodową zezwala się na odwołanie 

się na dowolnym etapie procedury od 

zastosowania koncepcji bezpiecznego kraju 

trzeciego w świetle jej szczególnej 

sytuacji. 

 

Poprawka  280 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W odniesieniu do małoletnich bez 

opieki koncepcję bezpiecznego kraju 

trzeciego można stosować wyłącznie w 

przypadku, gdy organy państw 

członkowskich najpierw otrzymały od 

organów danego państwa trzeciego 

potwierdzenie, że organy te zajmą się 

małoletnim bez opieki i że uzyska on 

niezwłocznie dostęp do jednej z form 

ochrony, o których mowa w ust. 1 lit. e). 

5. Koncepcji bezpiecznego kraju 

trzeciego nie stosuje się do małoletnich 

bez opieki, chyba że zostanie stwierdzone, 

że wyraźnie wymaga tego dobro dziecka i 
w przypadku, gdy organy państw 

członkowskich najpierw otrzymały od 

organów danego państwa trzeciego 

potwierdzenie, że organy te zajmą się 

małoletnim bez opieki i że uzyska on 

niezwłocznie dostęp do jednej z form 

ochrony na mocy niniejszego artykułu lub 

art. 44. 

 

Poprawka  281 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 6 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informuje odpowiednio osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową; 

oraz 

a) informuje na piśmie osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową; 

oraz 

 

Poprawka  282 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 6 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wydaje mu dokument informujący 

organy państwa trzeciego, w języku tego 

państwa, że wniosek nie został rozpatrzony 

merytorycznie wskutek zastosowania 

koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego. 

b) wydaje mu dokument informujący 

organy państwa trzeciego, w języku tego 

państwa, że wniosek nie został rozpatrzony 

merytorycznie. 

 

Poprawka  283 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 46 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 46 skreśla się 

Uznanie za bezpieczny kraj trzeci na 

poziomie unijnym 

 

1. Państwa trzecie uznaje się za 

bezpieczne kraje trzecie na poziomie 

unijnym zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 45 ust. 1. 

 

2. Komisja dokonuje regularnego 

przeglądu sytuacji w państwach trzecich 

uznanych za bezpieczne kraje trzecie na 

poziomie unijnym, korzystając z pomocy 

Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i na 

podstawie innych źródeł informacji, o 

których mowa w art. 45 ust. 1 akapit 

drugi. 

 

3. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych w celu 

zawieszenia uznania państwa trzeciego za 

bezpieczny kraj trzeci na poziomie 

unijnym z zastrzeżeniem warunków 

określonych w art. 49. 

 

 

Poprawka  284 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwo trzecie może być uznane 

za bezpieczny kraj pochodzenia zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem w przypadku, 

gdy na podstawie sytuacji prawnej, 

stosowania prawa w ramach ustroju 

demokratycznego i ogólnych 

uwarunkowań politycznych można 

wykazać, że co do zasady nie ma w nim 

prześladowań określonych w art. 9 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania), nie stosuje się w nim 

tortur, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania lub kar i nie występuje w nim 

zagrożenie poprzez masowe użycie 

przemocy w sytuacji międzynarodowego 

lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego. 

1. Państwo trzecie może być uznane 

za bezpieczny kraj pochodzenia zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem w przypadku, 

gdy na podstawie sytuacji prawnej, 

stosowania prawa w ramach ustroju 

demokratycznego i ogólnych 

uwarunkowań politycznych można 

wykazać, że nie ma w nim powszechnych i 

konsekwentnych prześladowań 

określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) 

XXX/XXX (rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania), nie stosuje się w nim 

tortur, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania lub kar i nie występuje w nim 

zagrożenie poprzez masowe użycie 

przemocy w sytuacji międzynarodowego 

lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego. 

 

Poprawka  285 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ocena, czy państwo trzecie można 

uznać za bezpieczny kraj pochodzenia 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 

opiera się na zróżnicowanych źródłach 

informacji, w tym w szczególności na 

informacjach z państw członkowskich, 

Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, 

Europejskiej Służby Działań 

Zewnętrznych, Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, 

Rady Europy i innych właściwych 

organizacji, oraz uwzględnia się w niej 

wspólną analizę informacji o kraju 

pochodzenia, o której mowa w art. 10 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie Agencji Unii 

Europejskiej ds. Azylu). 

2. Ocena, czy państwo trzecie można 

uznać za bezpieczny kraj pochodzenia 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 

opiera się na zróżnicowanych źródłach 

informacji, w tym w szczególności na 

informacjach z państw członkowskich, 

Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, 

Europejskiej Służby Działań 

Zewnętrznych, delegatur Unii w tych 

państwach, Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, 

Rady Europy, właściwych organizacji 

międzynarodowych oraz krajowych i 

międzynarodowych organizacji 

pozarządowych, oraz uwzględnia się w niej 

wspólną analizę informacji o kraju 

pochodzenia, o której mowa w art. 10 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie Agencji Unii 
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Europejskiej ds. Azylu). 

 

Poprawka  286 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Państwa członkowskie nie stosują 

koncepcji bezpiecznego kraju pochodzenia 

do osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową należących do 

mniejszości lub grupy osób, które są 

zagrożone w związku z sytuacją w danym 

kraju pochodzenia ustaloną na podstawie 

źródeł informacji wyszczególnionych w 

ust. 2. 

 

Poprawka  287 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja dokonuje regularnego 

przeglądu sytuacji w państwach trzecich, 

które znajdują się w unijnym wspólnym 

wykazie bezpiecznych krajów 

pochodzenia, korzystając z pomocy 

Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i na 

podstawie innych źródeł informacji, o 

których mowa w art. 45 ust. 2. 

2. Komisja dokonuje ciągłego 

przeglądu sytuacji w państwach trzecich, 

które znajdują się w unijnym wspólnym 

wykazie bezpiecznych krajów pochodzenia 

lub które w tym wykazie zostały 

zawieszone zgodnie z art. 49. Dokonuje 

również ciągłego przeglądu zgodności 

tych państw z określonymi w art. 47 

warunkami uznawania danego państwa 

za bezpieczny kraj pochodzenia, 

korzystając z pomocy Agencji Unii 

Europejskiej ds. Azylu i na podstawie 

innych źródeł informacji, o których mowa 

w art. 47 ust. 2. Terminowo informuje 

Parlament Europejski. 

 

Poprawka  288 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Komisja zasięga opinii Agencji 

Unii Europejskiej ds. Azylu podczas 

przeprowadzania regularnych przeglądów 

sytuacji w państwach trzecich, które są 

ujęte w unijnym wspólnym wykazie 

bezpiecznych krajów pochodzenia oraz 

które w tym wykazie zostały zawieszone. 

Komisja może wystąpić do Agencji Unii 

Europejskiej ds. Azylu o przeprowadzenie 

przeglądu sytuacji w takim państwie 

trzecim, żeby ocenić, czy kryteria 

określone w art. 47 są nadal spełnione. 

 W ramach przeglądu unijnego wspólnego 

wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia 

Komisja konsultuje się z organizacjami 

międzynarodowymi, w szczególności z 

UNHCR, i odpowiednimi organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego lub 

osobami o potwierdzonej, eksperckiej 

wiedzy o poszczególnych krajach i z 

dziedziny praw człowieka. 

 

Poprawka  289 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych w celu 

zawieszenia obecności państwa trzeciego 

w unijnym wspólnym wykazie 

bezpiecznych krajów pochodzenia z 

zastrzeżeniem warunków określonych w 

art. 49. 

skreśla się 

 

Poprawka  290 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – nagłówek 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zawieszenie i zniesienie uznania państwa 

trzeciego za bezpieczny kraj pochodzenia 

na poziomie unijnym lub zawieszenie 

obecności państwa trzeciego w unijnym 

wspólnym wykazie bezpiecznych krajów 

pochodzenia i usunięcie go z tego wykazu 

Zawieszenie obecności państwa trzeciego 

w unijnym wspólnym wykazie 

bezpiecznych krajów pochodzenia 

 

 

Poprawka  291 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych w celu 

zawieszenia obecności państwa trzeciego 

w unijnym wspólnym wykazie 

bezpiecznych krajów pochodzenia z 

zastrzeżeniem warunków określonych w 

niniejszym artykule. 

 

Poprawka  292 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku nagłej zmiany 

sytuacji państwa trzeciego, które jest 

uznane za bezpieczny kraj trzeci na 

poziomie unijnym lub które znajduje się w 

unijnym wspólnym wykazie bezpiecznych 

krajów pochodzenia, Komisja 

przeprowadza merytoryczną ocenę faktu, 

czy dane państwo spełnia warunki 

określone w art. 45 lub 47, a jeżeli 

Komisja uzna, że warunki te nie są już 

spełniane, przyjmuje akt delegowany 

zawieszający uznanie państwa trzeciego za 

bezpieczny kraj trzeci na poziomie 

unijnym lub zawieszający obecność 

1. Jeżeli nagła zmiana sytuacji 

państwa trzeciego, które znajduje się w 

unijnym wspólnym wykazie bezpiecznych 

krajów pochodzenia, może prowadzić do 

niespełnienia przez to państwo warunków 

uznawania danego państwa za bezpieczny 

kraj pochodzenia, Komisja niezwłocznie i 

szybko przeprowadza merytoryczną ocenę 

tego, czy dane państwo spełnia warunki 

określone w art. 47, a jeżeli już ich nie 

spełnia, jak najszybciej przyjmuje, zgodnie 

z art. 290 TFUE, akt delegowany 

zawieszający obecność tego państwa 

trzeciego w unijnym wspólnym wykazie 
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państwa trzeciego w unijnym wspólnym 

wykazie bezpiecznych krajów pochodzenia 

na okres sześciu miesięcy. 

bezpiecznych krajów pochodzenia na okres 

sześciu miesięcy. Możliwie jak najszybciej 

po otrzymaniu informacji na temat 

zmiany sytuacji w danym państwie 

trzecim, a w każdym razie przed 

przyjęciem aktu delegowanego 

zawieszającego obecność tego państwa w 

unijnym wspólnym wykazie bezpiecznych 

krajów pochodzenia, Komisja informuje 

państwa członkowskie o tym fakcie i 

zaleca im, by na szczeblu krajowym nie 

stosowały koncepcji bezpiecznego kraju 

pochodzenia w odniesieniu do tego 

państwa trzeciego. 

 

Poprawka  293 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Jeżeli w okresie zawieszenia w 

unijnym wspólnym wykazie bezpiecznych 

krajów pochodzenia okaże się na 

podstawie dostępnych informacji, że 

państwo trzecie ponownie spełnia warunki 

określone w art. 47, Komisja – nie 

wcześniej niż sześć miesięcy po przyjęciu 

decyzji na mocy ust. 1 niniejszego 

artykułu – przyjmuje decyzję o cofnięciu 

zawieszenia tego kraju w unijnym 

wspólnym wykazie bezpiecznych krajów 

pochodzenia, zgodnie z art. 290 TFUE. 

 

Poprawka  294 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. UNHCR, organizacje pozarządowe 

i poszczególni eksperci posiadający 

potwierdzoną, fachową wiedzę o 

poszczególnych krajach i wiedzę z 
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dziedziny praw człowieka mogą zwrócić 

się do Komisji z wnioskiem o zawieszenie 

danego państwa w unijnym wspólnym 

wykazie bezpiecznych krajów pochodzenia 

lub usunięcie go z wykazu. Taki wniosek 

zawiera szczegółowy i aktualny opis 

sytuacji praw człowieka i utrzymujących 

się naruszeń praw człowieka w danym 

państwie. We wniosku wyszczególnia się 

również niezgodność z kryteriami 

określonymi w art. 47 w celu uzasadnienia 

zawieszenia w unijnym wspólnym wykazie 

bezpiecznych krajów pochodzenia lub 

usunięcia tego państwa z wykazu. Z 

wyjątkiem przypadków, w których Komisja 

uzna wniosek za niedopuszczalny, 

nieuzasadniony lub powtarzalny, Komisja 

poddaje ocenie informacje przedstawione 

w takich wnioskach. 

 

Poprawka  295 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy Komisja przyjęła 

zgodnie z ust. 1 akt delegowany 

zawieszający uznanie państwa trzeciego za 

bezpieczny kraj trzeci na poziomie 

unijnym lub zawieszający obecność 

państwa trzeciego w unijnym wspólnym 

wykazie bezpiecznych krajów 

pochodzenia, w ciągu trzech miesięcy od 

daty przyjęcia aktu delegowanego składa 

wniosek, zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą, o zmianę niniejszego 

rozporządzenia w celu usunięcia tego 

państwa trzeciego spośród uznanych 

bezpiecznych krajów trzecich na poziomie 

unijnym lub z unijnego wspólnego wykazu 

bezpiecznych krajów pochodzenia. 

skreśla się 

 

Poprawka  296 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy Komisja nie 

złoży takiego wniosku w ciągu trzech 

miesięcy od przyjęcia aktu delegowanego, 

o którym mowa w ust. 2, akt delegowany 

zawieszający uznanie państwa trzeciego za 

bezpieczny kraj trzeci na poziomie 

unijnym lub zawieszający obecność 

państwa trzeciego w unijnym wspólnym 

wykazie bezpiecznych krajów pochodzenia 

przestaje obowiązywać. W przypadku gdy 

Komisja złoży taki wniosek w ciągu trzech 

miesięcy, Komisja jest uprawniona do 

przedłużenia – na podstawie 

merytorycznej oceny – ważności tego aktu 

delegowanego o sześć miesięcy z 

możliwością ponownego jednokrotnego 

przedłużenia o taki okres. 

skreśla się 

 

Poprawka  297 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 49a 

 Dodanie państwa trzeciego do unijnego 

wspólnego wykazu bezpiecznych krajów 

pochodzenia i usunięcie z wykazu 

 1. W przypadku gdy Komisja przyjęła 

zgodnie z ust. 49 ust. 1 akt delegowany 

zawieszający uznanie państwa trzeciego za 

bezpieczny kraj pochodzenia, w ciągu 

sześciu miesięcy od daty przyjęcia aktu 

delegowanego składa wniosek, zgodnie ze 

zwykłą procedurą ustawodawczą, w 

sprawie zmiany niniejszego 

rozporządzenia w celu usunięcia tego 

państwa trzeciego z unijnego wspólnego 

wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia.  

 2. W przypadku gdy Komisja złoży 
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wniosek ustawodawczy, o którym mowa w 

ust. 1, w terminie sześciu miesięcy 

określonym w tym ustępie, jest ona 

uprawniona do przedłużenia – na 

podstawie merytorycznej oceny – ważności 

tego aktu delegowanego o sześć miesięcy z 

możliwością ponownego jednokrotnego 

przedłużenia o taki okres. 

 3. Wszelkie zmiany unijnego wspólnego 

wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia 

przyjmuje się zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą. W tym celu: 

 a) Komisja regularnie dokonuje przeglądu 

sytuacji w państwach trzecich i ocenia 

perspektywy na zaproponowanie dodania 

tych państw do unijnego wspólnego 

wykazu bezpiecznych krajów 

pochodzenia; 

 b) w stosownych przypadkach Komisja 

przedstawia wniosek dotyczący 

rozszerzenia unijnego wspólnego wykazu 

bezpiecznych krajów pochodzenia po 

przeprowadzeniu uzasadnionej oceny, czy 

kraje, które mają być dodane do wykazu, 

spełniają kryteria określone w art. 47; 

oraz 

 c) ocena, czy państwo jest bezpiecznym 

krajem pochodzenia w rozumieniu 

niniejszego artykułu, opiera się na 

różnych źródłach informacji, w tym w 

szczególności na regularnych 

sprawozdaniach ESDZ, informacjach z 

innych państw członkowskich, Agencji 

Unii Europejskiej ds. Azylu, UNHCR, 

Rady Europy i innych odnośnych 

organizacji międzynarodowych oraz 

krajowych lub międzynarodowych 

organizacji pozarządowych. 

 

Poprawka  298 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 50 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przez okres pięciu lat od wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia państwa 

członkowskie mogą zachować lub 

wprowadzić ustawodawstwo, które 

pozwala na uznanie na poziomie krajowym 

bezpiecznych krajów pochodzenia innych 

niż te uznane na poziomie unijnym lub te 

znajdujące się w unijnym wspólnym 

wykazie w załączniku 1 do celów 

rozpatrywania wniosków o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. 

1. Przez okres trzech lat od wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia państwa 

członkowskie mogą zachować lub 

wprowadzić ustawodawstwo, które 

pozwala na uznanie na poziomie krajowym 

bezpiecznych krajów pochodzenia innych 

niż te znajdujące się w unijnym wspólnym 

wykazie w załączniku 1 do celów 

rozpatrywania wniosków o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. W tym okresie 

państwa członkowskie odpowiadają za 

dopilnowanie, by krajowe wykazy 

bezpiecznych krajów pochodzenia oraz 

wspólny wykaz bezpiecznych krajów 

pochodzenia były ze sobą spójne. Oznacza 

to, że: 

 a) państwa członkowskie powiadamiają 

Komisję o wszelkich zmianach 

wprowadzonych w ich krajowych 

wykazach; 

 b) państwa członkowskie mogą zgłaszać 

propozycje dotyczące dodania państw 

trzecich do unijnego wspólnego wykazu 

bezpiecznych krajów pochodzenia, a 

Komisja rozpatruje te propozycje w ciągu 

sześciu miesięcy od ich przedstawienia, 

opierając się na informacjach z różnych 

dostępnych źródeł, w szczególności na 

regularnych sprawozdaniach ESDZ, 

informacjach pochodzących od państw 

członkowskich, Agencji Unii Europejskiej 

ds. Azylu, UNHCR, Rady Europy i innych 

odpowiednich organizacji 

międzynarodowych oraz krajowych lub 

międzynarodowych organizacji 

pozarządowych. W przypadku gdy 

Komisja stwierdzi, że dane państwo trzecie 

można dodać do wykazu, przedstawia 

wniosek ustawodawczy w celu 

rozszerzenia unijnego wspólnego wykazu 

bezpiecznych krajów pochodzenia; 

 c) w przypadku gdy obecność państwa 

trzeciego we wspólnym unijnym wykazie 

bezpiecznych krajów pochodzenia została 

zawieszona zgodnie z art. 49 ust. 1, 
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państwa członkowskie nie uznają tego 

państwa za bezpieczny kraj pochodzenia 

na szczeblu krajowym; oraz 

 d) w przypadku gdy państwo trzecie 

zostało usunięte ze wspólnego unijnego 

wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia 

zgodnie z art. 49a, państwo członkowskie 

może powiadomić Komisję, że – wskutek 

zmian sytuacji w tym państwie – spełnia 

ono ponownie kryteria określone w art. 

47, kwalifikujące je do włączenia do 

unijnego wspólnego wykazu bezpiecznych 

krajów pochodzenia. 

 Komisja analizuje powiadomienia, jak 

określono w lit. d) akapitu pierwszego i, w 

stosownych przypadkach, przedstawia 

wniosek ustawodawczy w celu dokonania 

odpowiedniej zmiany unijnego wspólnego 

wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia. 

W przypadku gdy Komisja nie złoży 

wniosku ustawodawczego, państwa 

członkowskie nie uznają tego kraju za 

bezpieczny kraj pochodzenia na szczeblu 

krajowym. 

 

Poprawka  299 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 50 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku gdy zawieszone 

zostaje uznanie państwa trzeciego za 

bezpieczny kraj trzeci na poziomie 

unijnym lub zawieszona zostaje obecność 

państwa trzeciego w unijnym wspólnym 

wykazie w załączniku 1 do niniejszego 

rozporządzenia zgodnie z art. 49 ust. 1, 

państwa członkowskie nie mogą uznać 

tego państwa za bezpieczny kraj trzeci lub 

bezpieczny kraj pochodzenia na poziomie 

krajowym ani nie mogą stosować 

koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego na 

zasadzie ad hoc w odniesieniu do 

konkretnej osoby ubiegającej się o 

skreśla się 
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ochronę międzynarodową. 

 

Poprawka  300 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 50 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy państwo trzecie 

nie jest już uznawane za bezpieczny kraj 

trzeci na poziomie unijnym lub gdy 

państwo trzecie zostało usunięte z 

unijnego wspólnego wykazu w załączniku 

1 do niniejszego rozporządzenia zgodnie 

ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 

państwo członkowskie może powiadomić 

Komisję, że uznaje, iż w następstwie 

zmiany sytuacji w tym państwie ponownie 

spełnia ono warunki określone w art. 45 

ust. 1 i art. 47. 

skreśla się 

Powiadomienie zawiera merytoryczną 

ocenę spełniania przez to państwo 

warunków określonych w art. 45 ust. 1 i 

art. 47, w tym wyjaśnienie konkretnych 

zmian sytuacji w państwie trzecim, które 

powodują, że państwo to ponownie spełnia 

omawiane warunki. 

 

Powiadamiające państwo członkowskie 

może uznać to państwo trzecie za 

bezpieczny kraj trzeci lub bezpieczny kraj 

pochodzenia na poziomie krajowym tylko 

pod warunkiem, że Komisja nie wyrazi 

sprzeciwu wobec tego uznania. 

 

 

Poprawka  301 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 50 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie 

powiadamiają Komisję i Agencję Unii 

Europejskiej ds. Azylu o państwach 

trzecich uznanych za bezpieczne kraje 

4. Państwa członkowskie 

powiadamiają Komisję i Agencję Unii 

Europejskiej ds. Azylu o państwach 

trzecich uznanych za bezpieczne kraje 
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trzecie lub bezpieczne kraje pochodzenia 

na poziomie krajowym niezwłocznie po 

takim uznaniu. Państwa członkowskie 

informują Komisję i Agencję raz do roku 

o innych bezpiecznych krajach trzecich, 

do których koncepcja jest stosowana na 

zasadzie ad hoc w odniesieniu do 

konkretnych osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową. 

pochodzenia na poziomie krajowym 

niezwłocznie po takim uznaniu. 

 

Poprawka  302 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 50 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Do dnia ... [wstawić datę: trzy lata 

po wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia] za bezpieczny kraj 

pochodzenia uznaje się jedynie państwa 

trzecie ujęte w unijnym wspólnym wykazie 

bezpiecznych krajów pochodzenia 

ustanowionym niniejszym 

rozporządzeniem. 

 

Poprawka  303 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 51 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organ rozstrzygający rozpoczyna 

rozpatrywanie cofnięcia ochrony 

międzynarodowej konkretnej osobie, gdy 

pojawią się nowe elementy lub ustalenia 

wskazujące, że występują powody dla 

ponownego rozpatrzenia zasadności 

udzielenia ochrony międzynarodowej, a 

szczególności w tych przypadkach, o 

których mowa w art. 15 i 21 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania). 

Organ rozstrzygający może rozpocząć 

rozpatrywanie cofnięcia ochrony 

międzynarodowej konkretnej osobie w 

tych przypadkach, o których mowa w art. 

15 i 21 rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania). 
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Uzasadnienie 

Kwestię podstaw ewentualnego cofnięcia ochrony międzynarodowej reguluje rozporządzenie 

w sprawie kwalifikowania i tak powinno zostać. Brzmienie zostało dostosowane do tekstu 

przyjętego przez Parlament w sprawie rozporządzenia w sprawie kwalifikowania. 

 

Poprawka  304 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku gdy właściwy organ 

rozważa cofnięcie ochrony 

międzynarodowej obywatelowi państwa 

trzeciego lub bezpaństwowcowi, w tym w 

kontekście regularnego przeglądu statusu, 

o którym mowa w art. 15 i 21 

rozporządzenia (UE) XXX/XXX 

(rozporządzenie w sprawie 

kwalifikowania), dana osoba korzysta z 

następujących gwarancji, w szczególności: 

1. W przypadku gdy właściwy organ 

rozważa cofnięcie ochrony 

międzynarodowej obywatelowi państwa 

trzeciego lub bezpaństwowcowi, dana 

osoba korzysta z następujących gwarancji, 

w szczególności: 

 

Poprawka  305 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Decyzja właściwego organu o 

cofnięciu ochrony międzynarodowej 

wydawana jest na piśmie. Decyzja zawiera 

uzasadnienie faktyczne i prawne, a 

informacja o sposobie, w jakim można 

odwołać się od tej decyzji, udzielana jest 
na piśmie. 

3. Decyzja właściwego organu o 

cofnięciu ochrony międzynarodowej 

wydawana jest na piśmie bez zbędnej 

zwłoki, a w każdym przypadku nie później 

niż siedem dni po jej podjęciu. Decyzja 

zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Informacje na temat sposobu odwołania 

się od decyzji - w tym na temat 

odpowiednich terminów - podaje się na 

piśmie. 

Uzasadnienie 

Poprawka w celu dostosowania brzmienia tekstu do art. 35 ust. 2 dotyczącego informowania 

osób ubiegających się o ochronę międzynarodową o decyzji w sprawie ich wniosku. Należy 

zachować takie samo brzmienie w decyzjach o cofnięciu ochrony międzynarodowej. 
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Poprawka  306 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) o odrzuceniu wniosku jako 

nieuzasadnionego lub całkowicie 

nieuzasadnionego w odniesieniu do statusu 

uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej 

ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 37 

ust. 2 i 3 lub art. 42 ust. 4; 

(ii) o odrzuceniu wniosku jako 

nieuzasadnionego lub całkowicie 

nieuzasadnionego w odniesieniu do statusu 

uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej 

ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 37 

ust. 2 i 3 lub art. 42 ust. 5; 

 

Poprawka  307 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) o odrzuceniu wniosku jako 

wyraźnie wycofanego lub zaniechanego 

zgodnie z art. 38 i 39; 

(iii) o odrzuceniu wniosku jako 

wyraźnie wycofanego lub wycofanego w 

sposób dorozumiany zgodnie z art. 38 i 39; 

 

Poprawka  308 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową może przedstawiać tylko 

nowe elementy, które są istotne dla 

rozpatrzenia jej wniosku i o których mogła 

nie wiedzieć na wcześniejszym etapie lub 

które dotyczą zmian w jej sytuacji. 

Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową może przedstawiać 

wszelkie nowe elementy, które są istotne 

dla rozpatrzenia jej wniosku. 

 

Poprawka  309 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową ma prawo do 

przesłuchania ustnego przed sądem lub 

trybunałem apelacyjnym pierwszej 

instancji. 

 

Poprawka  310 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 6 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w ciągu tygodnia w przypadku 

decyzji o odrzuceniu kolejnego wniosku 

jako niedopuszczalnego lub całkowicie 

nieuzasadnionego; 

a) w ciągu 15 dni roboczych od 

powiadomienia o takiej decyzji, w 

przypadku decyzji o odrzuceniu kolejnego 

wniosku jako nieuzasadnionego lub 

całkowicie nieuzasadnionego lub w 

przypadku decyzji o odrzuceniu wniosku 

jako niedopuszczalnego lub jako wyraźnie 

wycofanego, lub w przypadku decyzji o 

odrzuceniu wniosku jako 

nieuzasadnionego lub całkowicie 

nieuzasadnionego w zakresie dotyczącym 

statusu uchodźcy lub statusu osoby 

potrzebującej ochrony uzupełniającej, 

którą to decyzję wydano w ramach 

procedury rozpatrywania wniosku 

prowadzonej w trybie przyspieszonym lub 

procedury na granicy, lub podczas pobytu 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową w ośrodku detencyjnym; 

 

Poprawka  311 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 6 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w ciągu dwóch tygodni w 

przypadku decyzji o odrzuceniu wniosku 

jako niedopuszczalnego lub w przypadku 

decyzji o odrzuceniu wniosku jako 

skreśla się 
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wyraźnie wycofanego lub zaniechanego, 

lub w przypadku decyzji o odrzuceniu 

wniosku jako nieuzasadnionego lub 

całkowicie nieuzasadnionego w zakresie 

dotyczącym statusu uchodźcy lub statusu 

osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej, wydanej w ramach 

procedury rozpatrywania wniosku 

prowadzonej w trybie przyspieszonym lub 

procedury na granicy, lub wydanej 

podczas pobytu osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową w ośrodku 

detencyjnym; 

 

Poprawka  312 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 6 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w ciągu jednego miesiąca w 

przypadku decyzji o odrzuceniu wniosku 

jako nieuzasadnionego w zakresie 

dotyczącym statusu uchodźcy lub statusu 

osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej, jeżeli procedura 

rozpatrywania wniosku nie jest 

prowadzona w trybie przyspieszonym, lub 

w przypadku decyzji o cofnięciu ochrony 

międzynarodowej. 

c) w ciągu 20 dni roboczych w 

przypadku decyzji o odrzuceniu wniosku 

jako nieuzasadnionego w zakresie 

dotyczącym statusu uchodźcy lub statusu 

osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej, jeżeli procedura 

rozpatrywania wniosku nie jest 

prowadzona w trybie przyspieszonym, lub 

w przypadku decyzji o cofnięciu ochrony 

międzynarodowej. 

 

Poprawka  313 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 6 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie mogą przedłużyć 

terminy określone w niniejszym ustępie, 

jeśli jest to konieczne ze względu na 

indywidualne okoliczności wniosku. 
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Poprawka  314 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 6 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów lit. b) państwa członkowskie 

mogą przewidzieć kontrolę z urzędu 

decyzji podejmowanych zgodnie z 

procedurą na granicy. 

Państwa członkowskie mogą przewidzieć 

kontrolę z urzędu decyzji podejmowanych 

zgodnie z procedurą na granicy lub decyzji 

wydanych podczas przebywania osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową w ośrodku detencyjnym. 

 

Poprawka  315 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 6 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Terminy przewidziane w niniejszym 

ustępie liczy się od daty powiadomienia 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową o decyzji organu 

rozstrzygającego lub od momentu 

wyznaczenia doradcy prawnego lub 

innego doradcy, jeżeli osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową złożyła 

wniosek o nieodpłatną pomoc i 

reprezentację prawną. 

Termin przewidziany w niniejszym ustępie 

liczy się od daty powiadomienia osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

o decyzji organu rozstrzygającego. Jeżeli 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową złożyła wniosek o 

nieodpłatną pomoc i reprezentację prawną 

na mocy art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1, 

termin te liczy się od momentu 

wyznaczenia doradcy prawnego, gdy ta 

data jest późniejsza od daty 

powiadomienia o decyzji. 

 

Poprawka  316 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) decyzji o uznaniu wniosku za 

całkowicie nieuzasadniony lub o 

odrzuceniu wniosku jako 

nieuzasadnionego w zakresie dotyczącym 

statusu uchodźcy lub statusu osoby 

potrzebującej ochrony uzupełniającej w 

a) decyzji o uznaniu wniosku za 

całkowicie nieuzasadniony w zakresie 

dotyczącym statusu uchodźcy lub statusu 

osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej w przypadkach 

podlegających procedurze rozpatrywania 
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przypadkach podlegających procedurze 

rozpatrywania wniosku prowadzonej w 

trybie przyspieszonym lub procedurze na 

granicy; 

wniosku prowadzonej w trybie 

przyspieszonym lub procedurze na granicy; 

 

Poprawka  317 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) decyzji o odrzuceniu wniosku jako 

niedopuszczalnego zgodnie z art. 36 ust. 1 

lit. a) i c); 

b) decyzji o odrzuceniu wniosku jako 

niedopuszczalnego zgodnie z art. 36 ust. 1 

lit. a); 

 

Poprawka  318 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) decyzji o odrzuceniu wniosku jako 

wyraźnie wycofanego lub zaniechanego 

zgodnie odpowiednio z art. 38 lub 39. 

c) decyzji o odrzuceniu wniosku jako 

wyraźnie wycofanego zgodnie z art. 38. 

 

Poprawka  319 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Bez uszczerbku dla odpowiedniego 

i kompletnego rozpatrzenia odwołania sądy 

lub trybunały wydają decyzję w sprawie 

odwołania w pierwszej instancji w 

następujących terminach od momentu 

wniesienia odwołania: 

1. Bez uszczerbku dla odpowiedniego 

i kompletnego rozpatrzenia odwołania sądy 

lub trybunały wydają decyzję w sprawie 

odwołania w pierwszej instancji w 

rozsądnym terminie od momentu 

wniesienia odwołania: 

a) w ciągu sześciu miesięcy w 

przypadku decyzji o odrzuceniu wniosku 

jako nieuzasadnionego w zakresie 

dotyczącym statusu uchodźcy lub statusu 

osoby potrzebującej ochrony 
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uzupełniającej, jeżeli procedura 

rozpatrywania wniosku nie jest 

prowadzona w trybie przyspieszonym, lub 

w przypadku decyzji o cofnięciu ochrony 

międzynarodowej; 

b) w ciągu dwóch miesięcy w 

przypadku decyzji o odrzuceniu wniosku 

jako niedopuszczalnego lub w przypadku 

decyzji o odrzuceniu wniosku jako 

wyraźnie wycofanego lub zaniechanego, 

lub w przypadku decyzji o odrzuceniu 

wniosku jako nieuzasadnionego lub 

całkowicie nieuzasadnionego w zakresie 

dotyczącym statusu uchodźcy lub statusu 

osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej, wydanej w ramach 

procedury rozpatrywania wniosku 

prowadzonej w trybie przyspieszonym lub 

procedury na granicy, lub wydanej 

podczas pobytu osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową w ośrodku 

detencyjnym; 

 

c) w ciągu jednego miesiąca w 

przypadku decyzji o odrzuceniu kolejnego 

wniosku jako niedopuszczalnego lub 

całkowicie nieuzasadnionego. 

 

 

Poprawka  320 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadkach, w których 

występują złożone kwestie faktyczne lub 

prawne, terminy określone w ust. 1 mogą 

zostać przedłużone o dodatkowe trzy 

miesiące. 

skreśla się 

 

Poprawka  321 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 57 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie, w 

porozumieniu z Komisją, podejmują 

wszystkie odpowiednie działania, aby 

odpowiedzialne organy nawiązały 

bezpośrednią współpracę i wymieniały 

informacje. 

2. Państwa członkowskie, w 

porozumieniu z Komisją, podejmują 

wszystkie odpowiednie działania, aby 

odpowiedzialne organy nawiązały między 

sobą bezpośrednią współpracę i 

wymieniały informacje, a także by 

współpracowały i wymieniały informacje z 

Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu. 

Uzasadnienie 

Należy wzmocnić współpracę także z Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu. 

 

Poprawka  322 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Taki akt delegowany i jego 

przedłużenia wchodzą w życie tylko 

wówczas, gdy Parlament Europejski albo 

Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 

jednego miesiąca 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. 

5. Taki akt delegowany i jego 

przedłużenia wchodzą 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. 

Uzasadnienie 

Istotne jest, aby Parlament i Rada miały odpowiedni czas na rozważenie treści aktu 

delegowanego, zanim wejdzie on w życie. Termin jednego miesiąca nie jest wystarczający, 

aby Parlament przeprowadził wszystkie swoje wewnętrzne procesy mające na celu wyrażenie 

sprzeciwu wobec aktu delegowanego, w związku z czym termin ten nie jest odpowiedni. 

Minimalny termin, jaki powinien zostać zapewniony współustawodawcom, wynosi dwa 

miesiące. 

 

Poprawka  323 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 60 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie regularnie 

przedkładają Komisji sprawozdania 

dotyczące wdrażania i stosowania sekcji 

III. 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu zadbanie o pełne wdrożenie w praktyce przepisów tego rozporządzenia 

dotyczących zapewniania na wszystkich etapach postępowania nieodpłatnej pomocy i 

reprezentacji prawnej osobom ubiegającym się o azyl. 

 

Poprawka  324 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 60 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W ramach sprawozdania Komisja 

informuje o metodach stosowanych w celu 

oceny sytuacji w państwach trzecich 

figurujących w unijnym wspólnym 

wykazie bezpiecznych krajów trzecich 

pochodzenia lub o potencjalnym 

włączeniu takich krajów do wykazu lub 

zawieszeniu ich obecności w wykazie. 

Komisja informuje również o stosowaniu 

gwarancji proceduralnych dla osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową pochodzących z kraju 

figurującego we wspólnym unijnym 

wykazie bezpiecznych krajów 

pochodzenia. 

 

Poprawka  325 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Turcja skreśla się 
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OPINIA MNIEJSZOŚCI 

złożona zgodnie z art. 52a ust. 4 Regulaminu PE 

Monika Hohlmeier 

 

Opowiadam się za jednolitymi normami dotyczącymi procedur azylowych, jednak nie 

poparłam sprawozdania. Nie zgadzam się m.in. z następującymi aspektami: 

 

1. Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej w postępowaniu administracyjnym nie jest 

możliwe z punktu widzenia zasobów ludzkich i finansowych.  

 

2. Finansowanie tłumaczy ustnych posiadających specjalne szkolenia z zakresu prawa 

międzynarodowego, prawa azylowego i płci społeczno-kulturowej nie jest możliwe z punktu 

widzenia zasobów ludzkich i finansowych.  Wiele państw członkowskich z trudem może 

znaleźć tłumaczy ustnych dla tak wielu języków.  

 

3. Określając wiek małoletnich bez opieki, w razie pojawienia się wątpliwości dotyczących 

wieku, w szczególności w odniesieniu do osób w wieku 14-18 lat, właściwe organy muszą 

mieć możliwość przeprowadzenia badania medyczno-psychologicznego, przy czym muszą 

stosować środki dostosowane do potrzeb dzieci i małoletnich. Badanie tylko jako 

ostateczność nie jest wystarczające.  

 

4. Obowiązek współpracy osób ubiegających się o ochronę międzynarodową musi 

obejmować zobowiązanie tych osób do dostarczenia pełnych dotyczących ich informacji w 

trakcie procesu rejestracji. Wymaga to m.in. dokumentów tożsamości z numerem i rejestracji 

danych biometrycznych w celu zapobiegania nadużyciom w zakresie podwójnego składania 

wniosków, nadużywaniu pomocy społecznej oraz oszustwom dotyczącym tożsamości, a także 

w celu ułatwienia identyfikacji osób stanowiących zagrożenie.   

 

5. Wnioski złożone przez osoby z bezpiecznych państw pochodzenia lub państw trzecich 

muszą być rozpatrywane na podstawie jednakowych procedur dopuszczalności i zostać 

odrzucone w razie niedopuszczalności.  

 

6. Opowiadam się za sporządzeniem unijnego wykazu bezpiecznych krajów trzecich i państw 

pochodzenia, przy jednoczesnym umożliwieniu państwom członkowskim zawierania 

kolejnych umów z państwami trzecimi. 
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