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POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 
pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Relokacje i przesiedlenia były 
tematem okresowych sprawozdań Komisji 
dokumentujących bardzo powolny postęp 
zarówno w kwestii relokacji, jak i 
przesiedleń. Państwa członkowskie 
powinny dalej wywiązywać się ze 
zobowiązań dotyczących przesiedleń.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Bazując na dotychczasowych 
doświadczeniach, należy ustanowić 
stabilne i wiarygodne unijne ramy 
przesiedleń w celu przesiedlania osób 
wymagających ochrony międzynarodowej 
zgodnie z rocznymi unijnymi planami 
przesiedleń i ukierunkowanymi unijnymi 
programami przesiedleń, które umożliwiają 
skuteczną realizację konkretnych 
zobowiązań państw członkowskich.

(8) Bazując na dotychczasowych 
doświadczeniach, należy ustanowić 
stabilne i wiarygodne unijne ramy 
przesiedleń w celu przesiedlania osób 
wymagających ochrony międzynarodowej 
zgodnie z rocznymi unijnymi planami 
przesiedleń i ukierunkowanymi unijnymi 
programami przesiedleń, które umożliwiają 
skuteczną realizację konkretnych 
zobowiązań państw członkowskich. Unijne 
ramy przesiedleń powinny opierać się na 
potrzebach humanitarnych, przyczyniać 
się do zaspokajania światowych potrzeb w 
zakresie przesiedleń i ograniczać 
przedłużające się sytuacje uchodźcze.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Takie ramy stanowią konieczny 
element dobrze zarządzanej polityki 
migracyjnej zmierzającej do ujednolicenia
krajowych praktyk i procedur w zakresie 
przesiedleń, umożliwienia legalnego i 
bezpiecznego przyjazdu na terytorium 
państw członkowskich obywateli państw 
trzecich lub bezpaństwowców 
wymagających ochrony międzynarodowej, 
przyczynienia się do ograniczenia ryzyka 
masowego nielegalnego napływu 
obywateli państw trzecich i 
bezpaństwowców na terytorium państw 
członkowskich, zmniejszając w ten sposób 
presję na systemy azylowe państw 
członkowskich powodowaną 
spontanicznymi przepływami 
migracyjnymi, wyrażenia solidarności z 
krajami w regionach, do których lub w 
granicach których wysiedlona została duża 
liczba osób wymagających ochrony 
międzynarodowej, poprzez pomoc w 
zmniejszeniu presji migracyjnej na te 
kraje oraz przyczynienia się do 
osiągnięcia celów polityki zagranicznej 
Unii poprzez zwiększenie możliwości 
wywierania skutecznego wpływu na 
państwa trzecie i skutecznego włączenia 
się w międzynarodowe inicjatywy w 
zakresie przesiedleń poprzez 
reprezentowanie wspólnego stanowiska na 
forach międzynarodowych i w relacjach z 
państwami trzecimi.

(9) Takie ramy stanowią konieczny 
element dobrze zarządzanej polityki 
migracyjnej zmierzającej do rozszerzenia i 
uzupełnienia krajowych praktyk i procedur 
w zakresie przesiedleń, umożliwienia 
legalnego i bezpiecznego przyjazdu na 
terytorium państw członkowskich 
obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców wymagających ochrony 
międzynarodowej, przyczynienia się do 
ograniczenia ryzyka źle zarządzanego
nielegalnego napływu obywateli państw 
trzecich i bezpaństwowców na terytorium 
państw członkowskich, w szczególności do 
państw członkowskich pierwszego wjazdu, 
zmniejszając w ten sposób presję na 
systemy azylowe państw członkowskich 
powodowaną spontanicznymi przepływami 
migracyjnymi, wyrażenia solidarności z 
krajami w regionach, do których lub w 
granicach których wysiedlona została duża 
liczba osób wymagających ochrony 
międzynarodowej, zacieśnienia 
współpracy z państwami trzecimi i 
skutecznego włączenia się w 
międzynarodowe inicjatywy w zakresie 
przesiedleń poprzez reprezentowanie 
wspólnego stanowiska na forach 
międzynarodowych i w relacjach z 
państwami trzecimi. W połączeniu z 
działaniami i polityką na rzecz rozwoju 
przesiedlenie może skutecznie przyczynić 
się do redukcji napięć i ograniczania 
przedłużających się sytuacji uchodźczych 
w państwach trzecich.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu przyczynienia się do 
zmniejszenia ryzyka masowego 
nielegalnego napływu obywateli państw 
trzecich i bezpaństwowców na terytorium 
państw członkowskich, okazania 
solidarności z krajami w regionach, do 
których lub w granicach których 
wysiedlona została duża liczba osób 
wymagających ochrony międzynarodowej, 
poprzez pomoc w zmniejszeniu presji 
migracyjnej na te kraje oraz przyczynienia 
się do osiągnięcia celów polityki 
zagranicznej Unii regiony lub państwa 
trzecie, z terytorium których ma nastąpić 
przesiedlenie, powinny zaangażować się w 
sposób ukierunkowany, działając wspólnie 
z państwami trzecimi, w celu lepszego 
zarządzania przepływami migracyjnymi, 
jak przewidziano w komunikacie Komisji 
Europejskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w 
sprawie ustanowienia nowych ram 
partnerstwa z państwami trzecimi w 
ramach Europejskiego programu w 
zakresie migracji32.

(10) W celu przyczynienia się do 
zmniejszenia ryzyka nielegalnego 
napływu, stworzenia rzeczywistych 
perspektyw przesiedlenia obywateli państw 
trzecich i bezpaństwowców na terytorium 
państw członkowskich, okazania 
solidarności z krajami w regionach, do 
których lub w granicach których 
wysiedlona została duża liczba osób 
wymagających ochrony międzynarodowej, 
poprzez pomoc w zmniejszeniu presji 
migracyjnej na te kraje oraz przyczynienia 
się do osiągnięcia celów polityki 
zagranicznej Unii regiony lub państwa 
trzecie, z terytorium których ma nastąpić 
przesiedlenie, powinny zaangażować się w 
sposób ukierunkowany i długofalowy, 
działając wspólnie z państwami trzecimi, w 
celu lepszego zarządzania przepływami 
migracyjnymi, jak przewidziano w 
komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 7 
czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia 
nowych ram partnerstwa z państwami 
trzecimi w ramach Europejskiego 
programu w zakresie migracji32.Kraje 
partnerskie należy zatem traktować 
priorytetowo. Ogólne podejście Unii 
powinno uwzględniać globalne potrzeby w 
zakresie przesiedleń oraz zidentyfikowane 
potrzeby w zakresie ochrony, w tym 
przedłużające się sytuacje uchodźcze.

__________________ __________________

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

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wspólne standardowe procedury 
powinny bazować na dotychczasowych 
doświadczeniach w zakresie przesiedleń i 

(12) Wspólne standardowe procedury 
powinny bazować na dotychczasowych 
doświadczeniach w zakresie przesiedleń i 
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standardach obowiązujących w państwach 
członkowskich, w szczególności na 
obowiązujących procedurach działania 
leżących u podstaw wdrażania programu 
przesiedleń z udziałem Turcji określonego
w oświadczeniu UE–Turcja z dnia 18 
marca 2016 r. Unijne ramy przesiedleń 
powinny dopuszczać stosowanie dwóch 
typów standardowych procedur 
przesiedleń.

standardach obowiązujących w państwach 
członkowskich i w UNHCR, w 
szczególności na dorocznych 
konsultacjach trójstronnych w sprawie 
przesiedleń, przy czym celem powinna być 
stopniowa intensyfikacja wspólnych 
wysiłków państw członkowskich w 
zakresie przesiedleń, aby zaspokoić 
światowe potrzeby dotyczące przesiedleń 
zgodnie z  corocznymi przewidywaniami 
potrzeb w zakresie przesiedleń UNHCR. 
Unijne ramy przesiedleń powinny 
dopuszczać stosowanie dwóch typów 
standardowych procedur przesiedleń.

Uzasadnienie

Porozumienie to jest nadal kontrowersyjne i nie powinno być uznawane za najlepszą 
praktykę, na której buduje się unijną politykę przesiedleń.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Procedura przesiedleń powinna 
zostać zakończona w możliwie 
najkrótszym terminie, aby odwieść osoby 
wymagające ochrony międzynarodowej od 
nielegalnych sposobów przedostawania się 
na terytorium Unii Europejskiej w celu 
ubiegania się o ochronę. Równocześnie 
powinna ona zapewnić państwom 
członkowskim dość czasu na pełne i 
właściwe rozpatrzenie każdego przypadku. 
Wyznaczone terminy powinny 
uwzględniać konieczność przeprowadzenia 
różnych rodzajów ocen przewidzianych w 
ramach procedury zwykłej i procedury 
przyspieszonej.

(16) Procedura przesiedleń powinna 
zostać zakończona w możliwie 
najkrótszym terminie, aby zapewnić 
osobom wymagającym ochrony 
międzynarodowej przyspieszony wjazd do
Unii. Równocześnie powinna ona 
zapewnić państwom członkowskim dość 
czasu na pełne i właściwe rozpatrzenie 
każdego przypadku. Wyznaczone terminy 
powinny uwzględniać konieczność 
przeprowadzenia różnych rodzajów ocen 
przewidzianych w ramach procedury 
zwykłej i procedury przyspieszonej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Przyjmowanie uchodźców ze 
względów humanitarnych powinno być 
uznawane za uzupełnienie unijnych 
programów przesiedleń.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wdrażania unijnych ram 
przesiedleń Radzie powinny zostać 
przyznane uprawnienia wykonawcze w 
zakresie ustanawiania rocznego unijnego 
planu przesiedleń, ustalania maksymalnej 
łącznej liczby osób do przesiedlenia, 
szczegółowych ustaleń dotyczących 
udziału państw członkowskich w planie i 
ich wkładów w łączną liczbę osób do 
przesiedlenia, jak również określania 
ogólnych priorytetów geograficznych.

(21) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wdrażania unijnych ram 
przesiedleń Radzie powinny zostać 
przyznane uprawnienia wykonawcze w 
zakresie ustanawiania rocznego unijnego 
planu przesiedleń, ustalania liczby osób do 
przesiedlenia, szczegółowych ustaleń 
dotyczących udziału państw 
członkowskich w planie i ich wkładów w 
łączną liczbę osób do przesiedlenia, 
zgodnie z corocznymi przewidywaniami 
potrzeb w zakresie przesiedleń UNHCR.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Uprawnienia te powinny być 
wykonywane na wniosek Komisji w 
zakresie ustalania maksymalnej łącznej 
liczby osób do przesiedlenia i ogólnych 
priorytetów geograficznych. Komisja 
powinna złożyć swój wniosek 
równocześnie z wnioskiem w sprawie 
projektu unijnego budżetu rocznego. Rada 
powinna dążyć do przyjęcia wniosku w 
ciągu dwóch miesięcy. Komisja i Rada 
powinny brać pod uwagę ustalenia przyjęte 
w ramach Komitetu Wysokiego Szczebla 

(22) Uprawnienia te powinny być 
wykonywane na wniosek Komisji w 
zakresie ustalania łącznej liczby osób do 
przesiedlenia w obrębie unijnych ram 
przesiedleń i ogólnych priorytetów 
dotyczących osób najpilniej 
potrzebujących ochrony. Komisja powinna 
złożyć swój wniosek równocześnie z 
wnioskiem w sprawie projektu unijnego 
budżetu rocznego. Rada powinna dążyć do 
przyjęcia wniosku w ciągu dwóch 
miesięcy. Komisja i Rada powinny brać 
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ds. Przesiedleń. pod uwagę ustalenia przyjęte w ramach 
Komitetu Wysokiego Szczebla ds. 
Przesiedleń i dostosować swój wniosek do 
ustaleń dorocznych konsultacji 
trójstronnych w sprawie przesiedleń w 
celu stopniowego intensyfikowania 
wspólnych wysiłków państw 
członkowskich w zakresie przesiedleń, aby 
zaspokoić światowe potrzeby dotyczące 
przesiedleń zgodnie z corocznymi 
przewidywaniami potrzeb w zakresie 
przesiedleń UNHCR.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Każdy ukierunkowany unijny 
program przesiedleń powinien określać 
standardowe procedury, które powinny być 
stosowane w ramach jego wdrażania. 
Program ten powinien ponadto zawierać 
ustalenia dotyczące lokalnej współpracy, w 
stosownych przypadkach, gdy jest to 
uzasadnione w celu ułatwienia jego 
wdrażania.

(24) Każdy ukierunkowany unijny 
program przesiedleń powinien określać 
standardowe procedury, które powinny być 
stosowane w ramach jego wdrażania. W 
stosownych przypadkach program ten 
powinien ponadto zawierać ustalenia 
dotyczące współpracy lokalnej  oraz 
ustalenia dotyczące współpracy z UNHCR
w celu ułatwienia jego wdrażania.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Zważywszy na wiedzę fachową 
UNHCR dotyczącą różnych form 
przyjmowania osób wymagających 
ochrony międzynarodowej z państw 
trzecich, do których zostały wysiedlone, 
przez państwa członkowskie wyrażające 
gotowość ich przyjęcia, UNHCR powinien 
nadal odgrywać kluczową rolę w 
działaniach związanych z przesiedleniami 
prowadzonych w kontekście unijnych ram 

(27) Zważywszy na wiedzę fachową 
UNHCR dotyczącą różnych form 
przyjmowania osób wymagających 
ochrony międzynarodowej z państw 
trzecich, do których zostały wysiedlone, 
przez państwa członkowskie wyrażające 
gotowość ich przyjęcia, UNHCR powinien 
nadal odgrywać kluczową rolę w 
działaniach związanych z przesiedleniami 
prowadzonych w kontekście unijnych ram 
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przesiedleń. Przy wdrażaniu unijnych ram 
przesiedleń państwa członkowskie 
powinny korzystać z pomocy nie tylko 
UNHCR, ale także innych
międzynarodowych instytucji, w tym 
Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 
(IOM).

przesiedleń. Przy wdrażaniu unijnych ram 
przesiedleń państwa członkowskie 
powinny korzystać z pomocy nie tylko 
UNHCR, ale także organizacji
międzynarodowych i organizacji 
pozarządowych, w tym Międzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji (IOM) oraz 
delegatur Unii.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) [Agencja Unii Europejskiej ds. 
Azylu] powinna służyć państwom 
członkowskim pomocą we wdrażaniu 
unijnych ram przesiedleń zgodnie z 
posiadanym mandatem.

(28) [Agencja Unii Europejskiej ds. 
Azylu] powinna służyć państwom 
członkowskim pomocą i współpracować z 
odnośnymi państwami trzecimi we 
wdrażaniu unijnych ram przesiedleń 
zgodnie z posiadanym mandatem, m.in. 
oferując im wsparcie praktyczne, 
techniczne i operacyjne.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza praw podstawowych i jest zgodne 
z zasadami określonymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, a zatem powinno być 
stosowane w sposób spójny z tymi 
prawami i zasadami, w tym w odniesieniu 
do praw dziecka, prawa do poszanowania 
życia rodzinnego i z ogólną zasadą
niedyskryminacji.

(33) Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza praw podstawowych i jest zgodne 
z zasadami określonymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, a zatem powinno być 
stosowane w sposób spójny z tymi 
prawami i zasadami, w tym w odniesieniu 
do praw dziecka, prawa do poszanowania 
życia rodzinnego i zasady
niedyskryminacji.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijne 
ramy przesiedleń służące przyjmowaniu 
obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców na terytorium państw 
członkowskich w celu udzielenia im 
ochrony międzynarodowej.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijne 
ramy przesiedleń służące selekcji, 
przyjmowaniu i przekazywaniu obywateli 
państw trzecich lub bezpaństwowców na 
terytorium państw członkowskich w celu 
udzielenia im ochrony międzynarodowej.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) ustanawiają trwałe i wiążące ramy 
unijne do celów przesiedlania obywateli 
państw trzecich i bezpaństwowców, którzy 
wymagają  ochrony międzynarodowej;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczyniają się do ograniczenia 
ryzyka masowego nielegalnego napływu 
obywateli państw trzecich i 
bezpaństwowców wymagających ochrony 
międzynarodowej na terytorium państw 
członkowskich; oraz

b) przyczyniają się do ograniczenia 
ryzyka nielegalnego napływu obywateli 
państw trzecich i bezpaństwowców 
wymagających ochrony międzynarodowej 
na terytorium państw członkowskich; oraz

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) tworzą mechanizmy 
redystrybucyjne, aby w geście solidarności 
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i podziału odpowiedzialności zmniejszyć 
presję na państwa trzecie przyjmujące 
dużą liczbę wysiedleńców.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) liczbę osób wymagających ochrony 
międzynarodowej, które zostały 
wysiedlone na terytorium państwa 
trzeciego lub w jego granicach, oraz dalsze 
przemieszczanie się takich osób na 
terytorium państw członkowskich;

a) liczbę osób wymagających ochrony 
międzynarodowej, które zostały 
wysiedlone na terytorium państwa 
trzeciego lub w jego granicach, jej wpływ 
na stabilność regionalną tego państwa 
trzeciego oraz dalsze przemieszczanie się 
takich osób na terytorium państw 
członkowskich;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) komplementarność z pomocą 
finansową i techniczną udzielaną 
państwom trzecim, na terytorium których 
lub w granicach których wysiedlone 
zostały osoby wymagające ochrony 
międzynarodowej;

b) komplementarność z pomocą 
finansową i techniczną, w szczególności 
ukierunkowaną na poprawę zdolności do 
przyjmowania oraz ochrony osób 
wymagających ochrony międzynarodowej 
oraz na kształtowanie skutecznego 
systemu azylowego, udzielaną państwom 
trzecim, na terytorium których lub w 
granicach których wysiedlone zostały 
osoby wymagające ochrony 
międzynarodowej;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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c) ogólne stosunki Unii z państwem 
trzecim lub państwami trzecimi, z 
terytorium którego lub których następuje 
przesiedlenie, oraz generalnie z 
państwami trzecimi;

skreśla się

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko, że ramy te, zamiast stanowić gest solidarności, przyczynią się do 
wykorzystywania przesiedleń jako narzędzia wywierania wpływu na te kraje partnerskie.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) skuteczną współpracę państw 
trzecich z Unią w obszarze migracji i 
azylu, w tym:

skreśla się

(i) zmniejszenie liczby obywateli 
państw trzecich i bezpaństwowców 
przekraczających nielegalnie granicę, aby 
dostać się na terytorium państw 
członkowskich z terytorium takiego 
państwa trzeciego;

(ii) stworzenie warunków do 
stosowania koncepcji kraju pierwszego 
azylu i bezpiecznego państwa trzeciego do 
powrotu osób ubiegających się o azyl, 
którzy przekroczyli nielegalnie granicę, 
aby dostać się na terytorium państw 
członkowskich, przybywając z terytorium 
danego państwa trzeciego lub mając 
związek z danym państwem trzecim;

(iii) zwiększenie możliwości 
przyjmowania osób wymagających 
ochrony międzynarodowej, które 
przebywającym w tym państwie, i 
udzielania im ochrony, w tym poprzez 
ustanowienie skutecznego systemu 
azylowego; lub

(iv) zwiększenie tempa readmisji 
obywateli państw trzecich i 
bezpaństwowców nielegalnie 
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przebywających na terytorium państw 
członkowskich, np. poprzez zawarcie i 
skuteczne wdrożenie porozumień o 
readmisji;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) skalę i treść zobowiązań w zakresie 
przesiedleń podjętych przez państwa 
trzecie.

e) skalę i treść zobowiązań w zakresie 
przesiedleń podjętych przez inne państwa 
trzecie.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) (i) obywatele państw trzecich, 
którzy na skutek uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem z powodu swej rasy, 
religii, narodowości, przekonań 
politycznych lub przynależności do 
szczególnej grupy społecznej przebywają 
poza państwem, którego obywatelstwo 
posiadają, lub częścią tego państwa, która 
stanowiła ich poprzednie miejsce stałego 
pobytu, i nie mogą lub nie chcą z powodu 
tej obawy korzystać z ochrony tego 
państwa, lub bezpaństwowcy, którzy 
przebywając z takich samych powodów jak 
określone powyżej poza państwem 
swojego dawnego miejsca stałego pobytu 
lub częścią tego państwa, która stanowiła 
ich poprzednie miejsce stałego pobytu, nie 
mogą lub nie chcą z powodu tej obawy 
powrócić do tego państwa lub przebywać 
w nim, lub, jeśli nie zachodzą takie 
okoliczności,

a) (i) obywatele państw trzecich, 
którzy na skutek uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem z powodu swej rasy, 
religii, płci, tożsamości płciowej, orientacji 
seksualnej, narodowości, przekonań 
politycznych lub przynależności do 
szczególnej grupy społecznej przebywają 
poza państwem, którego obywatelstwo 
posiadają, lub częścią tego państwa, która 
stanowiła ich poprzednie miejsce stałego 
pobytu, i nie mogą lub nie chcą z powodu 
tej obawy korzystać z ochrony tego 
państwa, lub bezpaństwowcy, którzy 
przebywając z takich samych powodów jak 
określone powyżej poza państwem 
swojego dawnego miejsca stałego pobytu 
lub częścią tego państwa, która stanowiła 
ich poprzednie miejsce stałego pobytu, nie 
mogą lub nie chcą z powodu tej obawy 
powrócić do tego państwa lub przebywać 
w nim, lub, jeśli nie zachodzą takie 
okoliczności,
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) osoby wymagające szczególnego 
traktowania:

(i) osoby wymagające szczególnego 
traktowania, w szczególności:

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dzieci i młodociani narażeni na 
ryzyko, w tym dzieci bez opieki;

– dzieci i młodociani narażeni na 
ryzyko, w szczególności dzieci bez opieki;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i – tiret 6 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– osoby, które nie dysponują innymi 
trwałymi rozwiązaniami;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– małoletnie dzieci par, o których 
mowa w tiret pierwszym, lub obywateli 
państw trzecich lub bezpaństwowców, 
którzy mają zostać przesiedleni, pod 
warunkiem że dzieci te nie pozostają w 
związku małżeńskim, oraz bez względu na 
to, czy są dziećmi ślubnymi, nieślubnymi 
czy adoptowanymi zgodnie z przepisami 
prawa krajowego;

– małoletnie dzieci par, o których 
mowa w tiret pierwszym, lub obywateli 
państw trzecich lub bezpaństwowców, 
którzy mają zostać przesiedleni, bez 
względu na to, czy są dziećmi ślubnymi, 
nieślubnymi czy adoptowanymi zgodnie z 
przepisami prawa krajowego;
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ojciec, matka lub inna dorosła 
osoba odpowiedzialna – z mocy prawa 
bądź zgodnie z praktyką państwa 
członkowskiego, w którym ta dorosła 
osoba przebywa – za małoletnie dziecko
niepozostające w związku małżeńskim, 
które ma zostać przesiedlone;

– ojciec, matka lub inna dorosła 
osoba odpowiedzialna – z mocy prawa 
bądź zgodnie z praktyką państwa 
członkowskiego, w którym ta dorosła 
osoba przebywa – za małoletnie dziecko, 
które ma zostać przesiedlone;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość utrzymania jedności rodziny
pomiędzy osobami, o których mowa w lit. 
b) ppkt (ii).

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość utrzymania jedności rodziny.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) popełniły one poważne 
przestępstwo;

(ii) popełniły one poważne 
przestępstwo równoważne przestępstwu 
podlegającemu karze na mocy prawa 
karnego państw członkowskich;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) osoby, które nielegalnie 
przebywały na terytorium państw 
członkowskich, nielegalnie na nie 
przybyły bądź podjęły próbę nielegalnego 
przybycia na terytorium państw 
członkowskich w okresie pięciu lat 
poprzedzających ich przesiedlenie;

skreśla się

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) osoby, które zostały już 
przesiedlone przez inne państwo 
członkowskie w ramach wykonania 
niniejszego rozporządzenia, konkluzji nr 
11097/15 przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w Radzie z dnia 
20 lipca 2015 r., oświadczenia UE–Turcja 
z dnia 18 marca 2016 r., zalecenia Komisji 
C(2015) 9490 z dnia 15 grudnia 2015 r. 
lub krajowego programu przesiedleń; oraz

e) osoby, które zostały już 
przesiedlone przez inne państwo 
członkowskie w ramach wykonania 
niniejszego rozporządzenia lub w ramach
krajowego programu przesiedleń; oraz

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obywatele państw trzecich i 
bezpaństwowcy mogą zostać wyłączeni z 
ukierunkowanych unijnych programów 
przesiedleń ustanowionych zgodnie z art. 
8, gdy jedna z podstaw wyłączenia, o 
których mowa w ust. 1 lit. a) lub b), 
znajduje zastosowanie prima facie.

skreśla się

Poprawka 34
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na podstawie wniosku 
otrzymanego z Komisji Rada przyjmuje 
roczny unijny plan przesiedleń w roku 
poprzedzającym rok, w którym taki plan 
ma zostać wdrożony.

1. Na podstawie wniosku 
otrzymanego z Komisji i zgodnie z 
przewidywaniami potrzeb w zakresie 
przesiedleń UNHCR Rada przyjmuje 
roczny unijny plan przesiedleń w roku 
poprzedzającym rok, w którym taki plan 
ma zostać wdrożony.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) maksymalną łączną liczbę osób do 
przesiedlenia;

a) liczbę osób do przesiedlenia, 
zgodnie z przewidywaniami potrzeb w 
zakresie przesiedleń UNHCR;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ogólne priorytety geograficzne. c) ogólne potrzeby w zakresie 
ochrony i konkretne priorytety 
geograficzne, zgodnie z przewidywaniami 
potrzeb w zakresie przesiedleń UNHCR;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wskaźniki monitorowania i oceny 
skuteczności wdrażania przez państwa 
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członkowskie;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokładną liczbę osób do 
przesiedlenia spośród maksymalnej łącznej 
liczby określonej w rocznym unijnym 
planie przesiedleń przewidzianym w art. 7 
ust. 2 lit. a) oraz szczegółowe informacje 
na temat udziału państw członkowskich w 
ukierunkowanym unijnym programie 
przesiedleń;

b) dokładną liczbę osób do 
przesiedlenia spośród łącznej liczby 
określonej w rocznym unijnym planie 
przesiedleń przewidzianym w art. 7 ust. 2 
lit. a) oraz szczegółowe informacje na 
temat udziału państw członkowskich w 
ukierunkowanym unijnym programie 
przesiedleń;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w uzasadnionych przypadkach, 
ustalenia w zakresie lokalnej koordynacji i 
praktycznej współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi, wspierane 
przez [Agencję Unii Europejskiej ds. 
Azylu] zgodnie z art. 12 ust. 3, oraz z 
państwami trzecimi, UNHCR lub innymi 
partnerami;

d) w uzasadnionych przypadkach, 
ustalenia w zakresie lokalnej koordynacji i 
praktycznej współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi, wspierane 
przez [Agencję Unii Europejskiej ds. 
Azylu] zgodnie z art. 12 ust. 3 oraz 
delegatury Unii, oraz z państwami 
trzecimi, UNHCR, IOM, odnośnymi 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego lub innymi partnerami;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) opis konkretnej grupy bądź grup 
obywateli państw trzecich lub
bezpaństwowców, których dotyczy 

e) opis konkretnej grupy bądź grup 
obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców w oparciu o 
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ukierunkowany unijny program 
przesiedleń;

przewidywania potrzeb w zakresie 
przesiedleń UNHCR, których dotyczy 
ukierunkowany unijny program 
przesiedleń, według kryteriów podatności 
na zagrożenia ustalonych przez UNHCR;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) więzy rodzinne z obywatelami 
państw trzecich lub bezpaństwowcami lub 
obywatelami Unii legalnie przebywającymi 
w państwie członkowskim;

a) więzy rodzinne z obywatelami 
państw trzecich lub bezpaństwowcami lub 
obywatelami Unii legalnie przebywającymi 
w państwie członkowskim, ale 
niekwalifikującym się do łączenia rodzin 
na mocy dyrektywy Rady 2003/86/WE1a;

_________________

1a Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie prawa do 
łączenia rodzin (Dz.U. L 251 z 3.10.2003, 
s. 12). 

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dokonują tej oceny 
w oparciu o dowody w postaci 
dokumentów, w tym, w stosownych 
przypadkach, informacje otrzymane od 
UNHCR, dotyczące tego, czy obywatele 
państw trzecich lub bezpaństwowcy 
kwalifikują się jako uchodźcy lub na 
podstawie przesłuchania lub też 
kombinacji obu podejść.

Państwa członkowskie dokonują tej oceny 
w oparciu o dowody w postaci 
dokumentów, w tym, w stosownych 
przypadkach, informacje otrzymane od 
UNHCR, IOM, Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej oraz 
odnośnych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, dotyczące tego, czy 
obywatele państw trzecich lub 
bezpaństwowcy kwalifikują się jako 
uchodźcy lub na podstawie przesłuchania 
lub też kombinacji obu podejść.
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą również 
zwrócić się z prośbą do UNHCR o pełną 
ocenę, czy obywatele państw trzecich lub 
bezpaństwowcy skierowani do nich przez 
UNHCR kwalifikują się jako uchodźcy w 
rozumieniu art. 1 konwencji genewskiej z 
1951 r.

Państwa członkowskie zwracają się
również z prośbą do UNHCR, IOM oraz 
odnośnych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego o pełną ocenę, czy 
obywatele państw trzecich lub 
bezpaństwowcy skierowani do nich przez 
UNHCR, IOM oraz odnośne organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego kwalifikują 
się jako uchodźcy w rozumieniu art. 1 
konwencji genewskiej z 1951 r.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) nie wymagają od UNHCR oceny, 
czy obywatele państw trzecich lub 
bezpaństwowcy kwalifikują się jako 
uchodźcy w rozumieniu art. 1 konwencji 
genewskiej z 1951 r.;

(2) nie wymagają od UNHCR, IOM 
oraz odnośnych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oceny, czy obywatele 
państw trzecich lub bezpaństwowcy 
kwalifikują się jako uchodźcy w 
rozumieniu art. 1 konwencji genewskiej z 
1951 r.;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ułatwienia wdrażania 
ukierunkowanych unijnych programów 
przesiedleń państwa członkowskie 
ustanawiają krajowe punkty kontaktowe i 
mogą podjąć decyzję o wyznaczeniu 
urzędników łącznikowych w państwach 
trzecich.

1. W celu ułatwienia wdrażania 
ukierunkowanych unijnych programów 
przesiedleń państwa członkowskie 
ustanawiają krajowe punkty kontaktowe i 
mogą podjąć decyzję o wyznaczeniu 
urzędników łącznikowych w państwach 
trzecich. Państwa członkowskie mogą 
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korzystać z pomocy [Agencji Unii 
Europejskiej ds. Azylu] i, w stosownych 
przypadkach, z istniejących struktur 
współpracy operacyjnej w zakresie 
przesiedleń.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu wdrożenia 
ukierunkowanych unijnych programów 
przesiedleń, w szczególności zaś 
przeprowadzenia programów 
informacyjnych poprzedzających wyjazd 
oraz badań lekarskich w celu określenia 
zdolności do odbycia podróży, dopełnienia 
formalności związanych z podróżą i innych 
kwestii praktycznych, państwa 
członkowskie mogą korzystać z pomocy 
partnerów zgodnie z ustaleniami w sprawie 
lokalnej koordynacji i praktycznej 
współpracy na potrzeby ukierunkowanych 
unijnych programów przesiedleń 
ustanowionych zgodnie z przepisami art. 8 
ust. 2 lit. d).

3. W celu wdrożenia 
ukierunkowanych unijnych programów 
przesiedleń, w szczególności zaś 
przeprowadzenia programów 
informacyjnych poprzedzających wyjazd 
oraz badań lekarskich w celu określenia 
zdolności do odbycia podróży, dopełnienia 
formalności związanych z podróżą i innych 
kwestii praktycznych, państwa 
członkowskie mogą korzystać z pomocy 
partnerów, w szczególności UNHCR i 
odnośnych organizacji międzynarodowych
zgodnie z ustaleniami w sprawie lokalnej 
koordynacji i praktycznej współpracy na 
potrzeby ukierunkowanych unijnych 
programów przesiedleń ustanowionych 
zgodnie z przepisami art. 8 ust. 2 lit. d).

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powołuje się Komitet Wysokiego 
Szczebla ds. Przesiedleń złożony z 
przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji Europejskiej, Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz państw członkowskich. Do udziału 
mogą zostać zaproszeni [Agencja Unii 
Europejskiej ds. Azylu,] Wysoki Komisarz 

1. Powołuje się Komitet Wysokiego 
Szczebla ds. Przesiedleń złożony z 
przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji Europejskiej, Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz państw członkowskich. Do udziału 
zostają zaproszeni [Agencja Unii 
Europejskiej ds. Azylu,] Wysoki Komisarz 
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Narodów Zjednoczonych do spraw 
Uchodźców (UNHCR) i Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IOM). 
Przedstawiciele Islandii, Liechtensteinu, 
Norwegii i Szwajcarii są zapraszani do 
udziału w posiedzeniach Komitetu 
Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń w 
przypadku, gdy wyrazili oni chęć 
włączenia się w realizację rocznego 
unijnego planu przesiedleń.

Narodów Zjednoczonych do spraw 
Uchodźców (UNHCR) i Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IOM), a także 
przedstawiciele odnośnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Przedstawiciele Islandii, Liechtensteinu, 
Norwegii i Szwajcarii są zapraszani do 
udziału w posiedzeniach Komitetu 
Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń w 
przypadku, gdy wyrazili oni chęć 
włączenia się w realizację rocznego 
unijnego planu przesiedleń.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja Europejska przewodniczy 
obradom Komitetu Wysokiego Szczebla 
ds. Przesiedleń. Komitet zbiera się, ilekroć 
zachodzi taka konieczność, na zaproszenie 
Komisji Europejskiej bądź na wniosek 
państwa członkowskiego, lecz nie rzadziej 
niż raz w roku.

2. Komisja Europejska przewodniczy 
obradom Komitetu Wysokiego Szczebla 
ds. Przesiedleń. Komitet zbiera się, ilekroć 
zachodzi taka konieczność, na zaproszenie 
Komisji Europejskiej bądź na wniosek 
państwa członkowskiego, lecz nie rzadziej 
niż raz w roku. Komisja zwraca ponadto 
uwagę na ewentualne zgłoszenia UNHCR 
lub organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, a w szczególności 
właściwych organizacji 
międzynarodowych, dotyczące zmian 
potrzeb w zakresie przesiedleń.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja 
składa sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia w państwach 
członkowskich.

1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. i 
następnie co roku Komisja składa 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia w państwach 
członkowskich. Komisja składa UNHCR 
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sprawozdanie z zaangażowania Unii i jej 
państw członkowskich w zaspokajanie 
światowego zapotrzebowania w dziedzinie 
przesiedleń.
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