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Poprawka  4 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Wizy humanitarne 

(2018/2271(INL)) 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że pomimo wielu 

zapowiedzi i wniosków dotyczących 

stworzenia bezpiecznych i legalnych dróg 

umożliwiających osobom ubiegającym się 

o ochronę międzynarodową dostęp do 

europejskiego terytorium nie ma w tej 

chwili na szczeblu Unii harmonizacji 

procedur chronionego wjazdu ani ram 

prawnych na poziomie Unii dotyczących 

wiz humanitarnych, tj. wiz wydawanych, 

aby umożliwić dotarcie na terytorium 

państw członkowskich w celu ubiegania 

się o ochronę międzynarodową; 

A. mając na uwadze, że wizy 

humanitarne są jednym z dostępnych 

narzędzi, z których suwerenne państwa 

członkowskie mogą skorzystać, aby 

zapewnić osobom potrzebującym legalny 
dostęp do ochrony międzynarodowej w 

Europie; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/5 

Poprawka  5 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Wizy humanitarne 

(2018/2271(INL)) 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że liczba osób 

przyjętych na podstawie krajowych 

procedur wjazdu w ramach ochrony 

humanitarnej lub w wyniku przesiedlenia 

jest nadal niska w stosunku do globalnych 

potrzeb, przy czym można zaobserwować 

znaczne dysproporcje między państwami 

członkowskimi; mając na uwadze, że 

zakres krajowych procedur wjazdu w 

ramach ochrony humanitarnej i 

przesiedlenia jest ściśle zdefiniowany i w 

przypadku przesiedlenia ściśle związany z 

kryteriami dotyczącymi podatności na 

zagrożenia i rejestracją jako uchodźca w 

Biurze Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców; 

D. mając na uwadze, że w kilku 

państwach członkowskich istnieją obecnie 

lub już istniały krajowe programy 

wydawania wiz humanitarnych w celu 

zapewnienia krajowego chronionego 

wjazdu osobom wymagającym ochrony; 

mając na uwadze, że zakres przesiedlenia 

obejmuje tylko te osoby, które już uzyskały 

status uchodźcy, jako że spełniają 

dodatkowe kryteria związane z 

podatnością na zagrożenia lub położeniem 

geograficznym; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/6 

Poprawka  6 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Wizy humanitarne 

(2018/2271(INL)) 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E.  mając na uwadze, że w 

konsekwencji szacunkowo 90 % osób, 

którym udzielono ochrony 

międzynarodowej, dotarło do Unii w 

sposób nielegalny, co prowadzi do ich 

stygmatyzacji jeszcze przed pojawieniem 

się na granicach zewnętrznych państw 

członkowskich; 

E. mając na uwadze, że według 

danych Międzynarodowej Organizacji ds. 

Migracji (IOM) do dnia 1 sierpnia 2018 r. 

na terytorium Europy dotarło drogą 

morską 58 158 migrantów i uchodźców; 

mając na uwadze, że liczba ta w tym 

samym okresie w 2017 r. wyniosła 

113 283, a w tym samym okresie w 2016 r. 

– 261 228; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/7 

Poprawka  7 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Wizy humanitarne 

(2018/2271(INL)) 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że zarówno Rada, 

jak i Komisja odrzuciły te zmiany między 

innymi ze względu na fakt, że takie przepisy 

nie powinny być zawarte w rozporządzeniu 

(WE) nr 810/2009, gdyż jego zakres 

obejmuje tylko wizy krótkoterminowe; 

I. mając na uwadze, że zarówno Rada, 

jak i Komisja odrzuciły te zmiany między 

innymi ze względu na fakt, że zgodnie z 

utrwalonym orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości takie przepisy nie powinny 

być zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 

810/2009, gdyż jego zakres obejmuje tylko 

wizy krótkoterminowe; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/8 

Poprawka  8 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Wizy humanitarne 

(2018/2271(INL)) 

Projekt rezolucji 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 5 – tiret 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– przewidywać praktyczne warunki 

dotyczące wniosków o wydanie takiej 

wizy, w tym sposób wypełniania 

formularza wniosku, podawania informacji 

dotyczących tożsamości wnioskodawcy, 

wraz z identyfikatorami biometrycznymi, i 

przyczyn, możliwie jak najszerzej 

udokumentowanych, obaw przed 

prześladowaniami czy poważną krzywdą, 

– przewidywać praktyczne warunki 

dotyczące wniosków o wydanie takiej 

wizy, w tym sposób wypełniania 

formularza wniosku, podawania informacji 

dotyczących tożsamości wnioskodawcy w 

formie dokumentu tożsamości, wraz z 

identyfikatorami biometrycznymi, i 

przyczyn, możliwie jak najszerzej 

udokumentowanych, obaw przed 

prześladowaniami czy poważną krzywdą, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/9 

Poprawka  9 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Wizy humanitarne 

(2018/2271(INL)) 

Projekt rezolucji 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 5 – tiret 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– przewidywać, że wnioski o 

wydanie takiej wizy będą oceniane na 

podstawie deklaracji wnioskodawcy i 

rozmowy oraz, w stosownych 

przypadkach, dokumentacji 

uzupełniającej, bez przeprowadzania 

pełnej procedury przyznawania statusu, 

– przewidywać, że wnioski o 

wydanie takiej wizy, po stwierdzeniu ich 

dopuszczalności, będą oceniane w celu 

zbadania, czy twierdzenia wnioskodawców 

o narażeniu na realne ryzyko 

prześladowań czy poważną krzywdę w ich 

kraju pochodzenia są zasadne i czy 

wnioskodawcy byli już bezpieczni w 

państwie tranzytu zgodnie z art. 33 i nast. 

dyrektywy 2013/32/UE, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/10 

Poprawka  10 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Wizy humanitarne 

(2018/2271(INL)) 

Projekt rezolucji 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 5 – tiret 5 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – mając na uwadze, że wykaz 

bezpiecznych krajów pierwszego azylu w 

rozumieniu art. 33 i nast. dyrektywy 

2013/32/UE musi zostać sporządzony z 

wyprzedzeniem; mając na uwadze, że 

przynajmniej Turcja, Liban i Jordania 

powinny być zaliczane do takich 

bezpiecznych krajów tranzytu, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy wnioskodawcy mogą zostać 

nieodpowiednio potraktowani przy 

wjeździe do kraju z powodu takich 

czynników jak ich pochodzenie etniczne 

lub kulturowe, stan zdrowia itd.;  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/11 

Poprawka  11 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Wizy humanitarne 

(2018/2271(INL)) 

Projekt rezolucji 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 5 – tiret 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– przewidywać, aby obywatel 

państwa trzeciego, któremu odmówiono 

wydania takiej wizy, miał możliwość 

złożenia odwołania, jak ma to miejsce 

obecnie w przypadku odmowy wydania 

wizy lub odmowy wjazdu na granicy, 

skreśla się 

Or. en 

 

 


