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5.9.2018 A8-0250/4 

Poprawka  4 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Sytuacja na Węgrzech 

2017/2131(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – motyw 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(10)  We wstępnych ustaleniach i 

wnioskach przyjętych w dniu 9 kwietnia 

2018 r. ograniczona misja obserwacji 

wyborów Biura Instytucji 

Demokratycznych i Praw Człowieka 

OBWE stwierdziła, że od strony 

technicznej wybory były profesjonalne i 

przejrzyste, a podstawowe prawa i 

wolności – poszanowane, chociaż 

korzystanie z nich odbywało się w 

niesprzyjającym klimacie. Administracja 

wyborcza wypełniła swój mandat w sposób 

profesjonalny i przejrzysty, ciesząc się 

ogólnym zaufaniem zainteresowanych 

stron. Kampania była ożywiona, lecz 

wroga i zastraszająca retoryka wyborcza 

ograniczyła przestrzeń na konkretną debatę 

i zmniejszyła zdolność wyborców do 

dokonania świadomego wyboru. 

Finansowanie kampanii ze środków 

publicznych oraz określenie pułapów 

wydatków ma na celu zapewnienie 

równych szans wszystkim kandydatom. 

Jednakże zdolność przeciwników do 

kandydowania na równych warunkach była 

znacznie osłabiona, gdyż rząd wydatkował 

nadmierne kwoty na spoty wyborcze 

skierowane do obywateli, które nagłaśniały 

przesłania z kampanii koalicji rządzącej. 

Misja wyraziła także zaniepokojenie 

wytyczaniem granic jednomandatowych 

okręgów wyborczych. Podobne obawy 

(10)  W sprawozdaniu przyjętym w dniu 

27 czerwca 2018 r. ograniczona misja 

obserwacji wyborów Biura Instytucji 

Demokratycznych i Praw Człowieka 

OBWE stwierdziła, że od strony 

technicznej wybory były profesjonalne i 

przejrzyste, a podstawowe prawa i 

wolności – poszanowane, chociaż 

korzystanie z nich odbywało się w 

niesprzyjającym klimacie. Administracja 

wyborcza wypełniła swój mandat w sposób 

profesjonalny i przejrzysty, ciesząc się 

ogólnym zaufaniem zainteresowanych 

stron, i zasadniczo była postrzegana jako 

bezstronna. Kampania była ożywiona, lecz 

wroga i zastraszająca retoryka wyborcza 

ograniczyła przestrzeń na konkretną debatę 

i zmniejszyła zdolność wyborców do 

dokonania świadomego wyboru. 

Finansowanie kampanii ze środków 

publicznych oraz określenie pułapów 

wydatków miało na celu zapewnienie 

równych szans wszystkim kandydatom. 

Jednakże zdolność przeciwników do 

kandydowania na równych warunkach była 

znacznie osłabiona, gdyż rząd wydatkował 

nadmierne kwoty na spoty wyborcze 

skierowane do obywateli, które nagłaśniały 

przesłania z kampanii koalicji rządzącej. 

Ze względu na brak wymogów 

sprawozdawczych do czasu 

przeprowadzenia wyborów wyborcy byli 
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zostały wyrażone we wspólnej opinii z 

dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustawy 

o wyborach posłów do Parlamentu Węgier, 

przyjętej przez Komisję Wenecką i Radę 

na rzecz Demokratycznych Wyborów, w 

której stwierdzono, że okręgi wyborcze 

należy wytyczać w sposób przejrzysty i 

profesjonalny w drodze bezstronnego 

procesu, tj. unikając zaspokajania 

krótkoterminowych celów politycznych 

(manipulowanie granicami okręgów 

wyborczych). 

faktycznie pozbawieni informacji na temat 

finansowania kampanii wyborczych, co 

jest kluczem do dokonania świadomego 

wyboru. Misja wyraziła także 

zaniepokojenie wytyczaniem granic 

jednomandatowych okręgów wyborczych. 

Podobne obawy zostały wyrażone we 

wspólnej opinii z dnia 18 czerwca 2012 r. 

w sprawie ustawy o wyborach posłów do 

Parlamentu Węgier, przyjętej przez 

Komisję Wenecką i Radę na rzecz 

Demokratycznych Wyborów, w której 

stwierdzono, że okręgi wyborcze należy 

wytyczać w sposób przejrzysty i 

profesjonalny w drodze bezstronnego 

procesu, tj. unikając zaspokajania 

krótkoterminowych celów politycznych 

(manipulowanie granicami okręgów 

wyborczych). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/5 

Poprawka  5 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Sytuacja na Węgrzech 

2017/2131(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – motyw 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(21)  We wstępnych ustaleniach i 

wnioskach przyjętych w dniu 9 kwietnia 

2018 r. ograniczona misja obserwacji 

wyborów Biura Instytucji 

Demokratycznych i Praw Człowieka 

OBWE stwierdziła, że ograniczone 

monitorowanie wydatków na kampanie 

oraz brak dokładnych sprawozdań na temat 

źródeł finansowania kampanii zmniejszają 

przejrzystość finansowania kampanii i 

zdolność wyborców do podejmowania 

świadomych wyborów, co stoi w 

sprzeczności z zobowiązaniami podjętymi 

w ramach OBWE i normami 

międzynarodowymi. Obowiązujące 

przepisy mówią o mechanizmie 

monitorowania i kontroli ex post. 
Państwowy Urząd Kontroli ma 

kompetencje do monitorowania i 

kontrolowania, czy wymogi prawne zostały 

spełnione. We wstępnych ustaleniach i 

wnioskach nie zawarto oficjalnego 

sprawozdania z kontroli Państwowego 

Urzędu Kontroli dotyczącego wyborów 

parlamentarnych w 2018 r., ponieważ nie 

była ona w tym czasie ukończona. 

(21) W sprawozdaniu przyjętym w dniu 

27 czerwca 2018 r. ograniczona misja 

obserwacji wyborów Biura Instytucji 

Demokratycznych i Praw Człowieka 

OBWE stwierdziła, że ograniczone 

monitorowanie wydatków na kampanie 

oraz brak dokładnych sprawozdań na temat 

źródeł finansowania kampanii zmniejszają 

przejrzystość finansowania kampanii i 

zdolność wyborców do podejmowania 

świadomych wyborów, co stoi w 

sprzeczności z międzynarodowymi 

zobowiązaniami i dobrą praktyką. 

Państwowy Urząd Kontroli ma 

kompetencje do monitorowania i 

kontrolowania, czy wymogi prawne zostały 

spełnione. W sprawozdaniu nie zawarto 

oficjalnego sprawozdania z kontroli 

Państwowego Urzędu Kontroli 

dotyczącego wyborów parlamentarnych w 

2018 r., ponieważ nie była ona w tym 

czasie ukończona. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/6 

Poprawka  6 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Sytuacja na Węgrzech 

2017/2131(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – motyw 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(30)  We wstępnych ustaleniach i 

wnioskach przyjętych w dniu 9 kwietnia 

2018 r. ograniczona misja obserwacji 

wyborów Biura Instytucji 

Demokratycznych i Praw Człowieka 

OBWE na węgierskie wybory 

parlamentarne w 2018 r. stwierdziła, że 

dostęp do informacji, a także wolność 

mediów i wolność zrzeszania się były 

ograniczone, w tym przez niedawne 

zmiany prawne, oraz że przekaz medialny 

na temat kampanii był szczegółowy, 

aczkolwiek bardzo spolaryzowany i 

pozbawiony krytycznej analizy. Nadawca 

publiczny spełnił obowiązek zapewnienia 

kandydatom bezpłatnego czasu 

antenowego, lecz jego serwisy 

informacyjne i polityka redakcyjna 

zdecydowanie faworyzowały rządzącą 

koalicję, co jest sprzeczne z 

międzynarodowymi normami. Większość 

nadawców komercyjnych była stronnicza 

albo na korzyść partii rządzących, albo 

opozycji. Media internetowe zapewniły 

platformę dla pluralistycznej, 

ukierunkowanej na konkretne problemy 

debaty politycznej. Zauważyła ponadto, że 

upolitycznienie własności, powiązane z 

restrykcyjnymi ramami prawnymi, 

wywiera negatywny wpływ na swobodę 

dziennikarską, utrudniając dostęp 

(30)  W sprawozdaniu przyjętym w dniu 

27 czerwca 2018 r. ograniczona misja 

obserwacji wyborów Biura Instytucji 

Demokratycznych i Praw Człowieka 

OBWE na węgierskie wybory 

parlamentarne w 2018 r. stwierdziła, że 

dostęp do informacji, a także wolność 

mediów i wolność zrzeszania się były 

ograniczone, w tym przez niedawne 

zmiany prawne, oraz że przekaz medialny 

na temat kampanii był szczegółowy, 

aczkolwiek bardzo spolaryzowany i 

pozbawiony krytycznej analizy z powodu 

upolitycznienia struktury własności 

mediów oraz napływu kampanii 

promujących rząd. Nadawca publiczny 

spełnił obowiązek zapewnienia 

kandydatom bezpłatnego czasu 

antenowego, lecz jego serwisy 

informacyjne i polityka redakcyjna 

zdecydowanie faworyzowały rządzącą 

koalicję, co jest sprzeczne z 

międzynarodowymi normami. Większość 

nadawców komercyjnych była stronnicza, 

opowiadając się albo na korzyść partii 

rządzących, albo opozycji. Media 

internetowe zapewniły platformę dla 

pluralistycznej, ukierunkowanej na 

konkretne problemy debaty politycznej. 

Zauważyła ponadto, że upolitycznienie 

własności, powiązane z restrykcyjnymi 
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wyborców do pluralistycznych informacji. 

W dokumencie wskazano także, iż zmiany 

wprowadziły nieuzasadnione ograniczenia 

w dostępie do informacji, spowodowane 

rozszerzeniem definicji informacji 

niejawnych oraz podwyższeniem opłat za 

rozpatrywanie wniosków o udzielenie 

informacji. 

ramami prawnymi i brakiem istnienia 

niezależnego urzędu regulacji mediów, 

wywiera negatywny wpływ na swobodę 

dziennikarską, utrudniając dostęp 

wyborców do pluralistycznych informacji. 

W dokumencie wskazano także, iż zmiany 

wprowadziły nieuzasadnione ograniczenia 

w dostępie do informacji, spowodowane 

rozszerzeniem definicji informacji 

niejawnych oraz podwyższeniem opłat za 

rozpatrywanie wniosków o udzielenie 

informacji. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/7 

Poprawka  7 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Sytuacja na Węgrzech 

2017/2131(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – motyw 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(44)  W dniu 29 maja 2018 r. rząd 

Węgier przedstawił projekt ustawy 

zmieniającej niektóre ustawy związane ze 

zwalczaniem nielegalnej imigracji (T/333). 

Projekt jest zmienioną wersją 

poprzedniego pakietu ustawodawczego i 

zawiera propozycje nakładania sankcji 

karnych za „ułatwianie nielegalnej 

imigracji”. Tego samego dnia Biuro 

Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców 

zaapelowało o wycofanie projektu i 

wyraziło zaniepokojenie, że 

przegłosowanie tych projektów 

pozbawiłoby ludzi, którzy muszą porzucać 

swoje domy, podstawowej pomocy i usług, 

a także bardziej zaogniłoby już i tak 

napiętą debatę publiczną oraz 

sprowokowało do ksenofobicznych 

zachowań. W dniu 1 czerwca 2018 r. 

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy 

wyraził podobne obawy. W dniu 31 maja 

2018 r. przewodniczący Komisji Prawnej i 

Praw Człowieka Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy potwierdził 

wniosek o opinię do Komisji Weneckiej w 

sprawie projektu pakietu ustawodawczego. 

Projekt został przyjęty w dniu 20 czerwca 

2018 r., zanim Komisja Wenecka wydała 

opinię. W dniu 21 czerwca 2018 r. Wysoki 

Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka potępił 

(44)  W dniu 29 maja 2018 r. rząd 

Węgier przedstawił projekt ustawy 

zmieniającej niektóre ustawy związane ze 

zwalczaniem nielegalnej imigracji (T/333). 

Projekt jest zmienioną wersją 

poprzedniego pakietu ustawodawczego i 

zawiera propozycje nakładania sankcji 

karnych za „ułatwianie nielegalnej 

imigracji”. Tego samego dnia Biuro 

Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców 

zaapelowało o wycofanie projektu i 

wyraziło zaniepokojenie, że 

przegłosowanie tych projektów 

pozbawiłoby ludzi, którzy muszą porzucać 

swoje domy, podstawowej pomocy i usług, 

a także bardziej zaogniłoby już i tak 

napiętą debatę publiczną oraz 

sprowokowało do ksenofobicznych 

zachowań. W dniu 1 czerwca 2018 r. 

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy 

wyraził podobne obawy. W dniu 31 maja 

2018 r. przewodniczący Komisji Prawnej i 

Praw Człowieka Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy potwierdził 

wniosek o opinię do Komisji Weneckiej w 

sprawie projektu pakietu ustawodawczego. 

Projekt został przyjęty w dniu 20 czerwca 

2018 r., zanim Komisja Wenecka wydała 

opinię. W dniu 21 czerwca 2018 r. Wysoki 

Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka potępił 
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decyzję węgierskiego Parlamentu. W dniu 

22 czerwca 2018 r. Komisja Wenecka i 

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw 

Człowieka OBWE stwierdziły, że przepis o 

odpowiedzialności karnej może zniechęcić 

do prowadzenia chronionej działalności 

związanej z organizowaniem i wyrażaniem 

opinii, a także narusza prawo do wolności 

zrzeszania się i prawo do wolności 

wypowiedzi, i dlatego powinien zostać 

uchylony. 

decyzję węgierskiego Parlamentu. W dniu 

22 czerwca 2018 r. Komisja Wenecka i 

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw 

Człowieka OBWE stwierdziły, że przepis o 

odpowiedzialności karnej może zniechęcić 

do prowadzenia chronionej działalności 

związanej z organizowaniem i wyrażaniem 

opinii, a także narusza prawo do wolności 

zrzeszania się i prawo do wolności 

wypowiedzi, i dlatego powinien zostać 

uchylony. Dnia 19 lipca 2018 r. Komisja 

wystosowała do Węgier wezwanie do 

usunięcia uchybienia dotyczącego nowych 

przepisów penalizujących działalność w 

zakresie pomocy w składaniu wniosków 

azylowych i pobytowych oraz jeszcze 

bardziej ograniczających prawo do 

ubiegania się o azyl. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/8 

Poprawka  8 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Sytuacja na Węgrzech 

2017/2131(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – motyw 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(45)  W dniach 17–27 maja 2016 r. grupa 

robocza ONZ ds. dyskryminacji kobiet w 

prawie i w praktyce odwiedziła Węgry. W 

swoim sprawozdaniu grupa robocza 

wskazała, że konserwatywny model 

rodziny, którego ochrona jest 

gwarantowana jako niezbędna do 

przetrwania narodu, nie powinien stanowić 

niezrównoważonej przeciwwagi dla 

politycznych, gospodarczych i społecznych 

praw kobiet oraz wzmocnienia pozycji 

kobiet. Grupa robocza wskazała także, że 

prawo kobiet do równouprawnienia nie 

może być postrzegane wyłącznie w świetle 

ochrony słabszych grup obok dzieci, osób 

starszych i osób niepełnosprawnych, gdyż 

stanowią one nieodłączną część wszystkich 

takich grup. Nowe podręczniki szkolne 

nadal zawierają stereotypy związane z 

płcią i przedstawiają kobiety przede 

wszystkim jako matki i żony, a w 

niektórych przypadkach opisują matki jako 

mniej inteligentne od ojców. Z drugiej 

strony grupa robocza doceniła wysiłki 

rządu węgierskiego zmierzające do 

większego godzenia pracy i życia 

rodzinnego dzięki wprowadzeniu 

przepisów sprzyjających systemowi 

wsparcia rodziny oraz dotyczących 

wczesnej edukacja i opieki nad dzieckiem. 

We wstępnych ustaleniach i wnioskach 

(45)  W dniach 17–27 maja 2016 r. grupa 

robocza ONZ ds. dyskryminacji kobiet w 

prawie i w praktyce odwiedziła Węgry. W 

swoim sprawozdaniu grupa robocza 

wskazała, że konserwatywny model 

rodziny, którego ochrona jest 

gwarantowana jako niezbędna do 

przetrwania narodu, nie powinien stanowić 

niezrównoważonej przeciwwagi dla 

politycznych, gospodarczych i społecznych 

praw kobiet oraz wzmocnienia pozycji 

kobiet. Grupa robocza wskazała także, że 

prawo kobiet do równouprawnienia nie 

może być postrzegane wyłącznie w świetle 

ochrony słabszych grup obok dzieci, osób 

starszych i osób niepełnosprawnych, gdyż 

stanowią one nieodłączną część wszystkich 

takich grup. Nowe podręczniki szkolne 

nadal zawierają stereotypy związane z 

płcią i przedstawiają kobiety przede 

wszystkim jako matki i żony, a w 

niektórych przypadkach opisują matki jako 

mniej inteligentne od ojców. Z drugiej 

strony grupa robocza doceniła wysiłki 

rządu węgierskiego zmierzające do 

większego godzenia pracy i życia 

rodzinnego dzięki wprowadzeniu 

przepisów sprzyjających systemowi 

wsparcia rodziny oraz dotyczących 

wczesnej edukacja i opieki nad dzieckiem. 

W sprawozdaniu przyjętym w dniu 27 
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przyjętych w dniu 9 kwietnia 2018 r. 

ograniczona misja obserwacji wyborów 

Biura Instytucji Demokratycznych i Praw 

Człowieka OBWE na węgierskie wybory 

parlamentarne w 2018 r. stwierdziła, że 

kobiety są niewystarczająco 

reprezentowane w życiu politycznym oraz 

że nie ma wymogów prawnych 

dotyczących promowania równości płci w 

kontekście wyborczym. Chociaż jedna duża 

partia umieściła kobietę na czele swojej 

listy krajowej, a niektóre partie zawarły 

kwestie związane z płcią w swoich 

programach, upodmiotowienie kobiet nie 

cieszyło się dużym zainteresowaniem jako 

temat kampanii, także w mediach. 

czerwca 2018 r. ograniczona misja 

obserwacji wyborów Biura Instytucji 

Demokratycznych i Praw Człowieka 

OBWE na węgierskie wybory 

parlamentarne w 2018 r. stwierdziła, że 

kobiety są niewystarczająco 

reprezentowane w życiu politycznym oraz 

że nie ma wymogów prawnych 

dotyczących promowania równości płci 

podczas wyborów. Chociaż jedna duża 

partia umieściła kobietę na czele swojej 

listy krajowej, a niektóre partie zawarły 

kwestie związane z płcią w swoich 

programach, upodmiotowienie kobiet nie 

cieszyło się dużym zainteresowaniem jako 

temat kampanii, także w mediach. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/9 

Poprawka  9 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Sytuacja na Węgrzech 

2017/2131(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – motyw 65 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (65a)  W połowie sierpnia 2018 r. organy 

imigracyjne zaprzestały dostarczania 

żywności osobom dorosłym ubiegającym 

się o azyl, które zaskarżyły decyzje o 

niedopuszczalności w sądzie. Kilka osób 

ubiegających się o azyl musiało zwrócić 

się do Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka o zastosowanie środków 

tymczasowych, aby mogły znów 

otrzymywać posiłki. Europejski Trybunał 

Praw Człowieka orzekł o przyznaniu 

środków tymczasowych w dwóch 

sprawach w dniu 10 sierpnia 2018 r. oraz 

w trzeciej sprawie w dniu 16 sierpnia 

2018 r., a także nakazał, by zapewnić 

żywność osobom ubiegającym się o azyl. 

Władze Węgier zastosowały się do tych 

orzeczeń. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/10 

Poprawka  10 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Sytuacja na Węgrzech 

2017/2131(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – motyw 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(69)  W dniu 7 grudnia 2017 r. Komisja 

podjęła decyzję o dalszych krokach w 

postępowaniu w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego 

wobec Węgier, wysyłając uzasadnioną 

opinię w związku z przepisami w 

dziedzinie azylu. Komisja uważa, że 

ustawodawstwo Węgier nie jest zgodne z 

prawem Unii, a w szczególności z 

dyrektywami Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2013/32/UE1, 2008/115/WE2 i 

2013/33/UE3 oraz kilkoma 

postanowieniami Karty. 

(69)  W dniu 7 grudnia 2017 r. Komisja 

podjęła decyzję o dalszych krokach w 

postępowaniu w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego 

wobec Węgier, wysyłając uzasadnioną 

opinię w związku z przepisami w 

dziedzinie azylu. Komisja uważa, że 

ustawodawstwo Węgier nie jest zgodne z 

prawem Unii, a w szczególności z 

dyrektywami Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2013/32/UE1, 2008/115/WE2 i 

2013/33/UE3 oraz kilkoma 

postanowieniami Karty. Dnia 19 lipca 

2018 r. Komisja podjęła decyzję o 

wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości 

sprawy przeciwko Węgrom w związku z 

niezgodnością przepisów tego państwa w 

dziedzinie azylu i powrotów z prawem 

unijnym. 

_______________________ _______________________ 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 

r. w sprawie wspólnych procedur 

udzielania i cofania ochrony 

międzynarodowej (Dz.U. L 180 z 

29.6.2013, s. 60). 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 

r. w sprawie wspólnych procedur 

udzielania i cofania ochrony 

międzynarodowej (Dz.U. L 180 z 

29.6.2013, s. 60). 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 

r. w sprawie wspólnych norm i procedur 

stosowanych przez państwa członkowskie 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 

r. w sprawie wspólnych norm i procedur 

stosowanych przez państwa członkowskie 
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w odniesieniu do powrotów nielegalnie 

przebywających obywateli państw trzecich 

(Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98). 

w odniesieniu do powrotów nielegalnie 

przebywających obywateli państw trzecich 

(Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98). 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 

r. w sprawie ustanowienia norm 

dotyczących przyjmowania 

wnioskodawców ubiegających się o 

ochronę międzynarodową (Dz.U. L 180 z 

29.6.2013, s. 96). 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 

r. w sprawie ustanowienia norm 

dotyczących przyjmowania 

wnioskodawców ubiegających się o 

ochronę międzynarodową (Dz.U. L 180 z 

29.6.2013, s. 96). 

Or. en 

 

 


