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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, który zmierza do 

przekształcenia i zastąpienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 604/2013 

w sprawie ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez 

obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca. W obliczu kryzysu migracyjnego i 

związanego z uchodźcami konieczna okazała się reforma systemu dublińskiego, żeby 

jednocześnie uprościć i poprawić jego skuteczność w praktyce, a także uwzględnić 

okoliczność, że niektóre państwa członkowskie znalazły się pod nieproporcjonalną presją, 

jeżeli chodzi o liczbę składanych wniosków. 

Mechanizm korygujący  

Środki konieczne do zapewnienia wykonania wniosku opiewają na kwotę 1,828 mld EUR 

w okresie 2017–2020. Powinny pokryć koszty przekazania po uruchomieniu na rzecz danego 

państwa członkowskiego korekcyjnego mechanizmu zwiększającego sprawiedliwość, 

ustanowienie i działanie systemu informatycznego służącego do rejestracji i automatycznego 

przydziału osób ubiegających się o azyl, a także koszty zbudowania zdolności w zakresie 

przyjmowania oraz zapewnienia przekazanym osobom ubiegającym się o azyl żywności i 

podstawowych usług. 

Sprawozdawca odnotowuje stanowisko Komisji, która wyznacza próg wniosków o udzielenie 

azylu, od którego automatycznie uruchamia się korekcyjny mechanizm przydziału. Uznaje za 

niezbędne wyznaczenie progu uruchamiającego, żeby uniknąć sytuacji, w której dane 

państwo członkowskie stanęłoby w obliczu nieproporcjonalnej presji, jeżeli chodzi o liczbę 

składanych wniosków o udzielenie azylu, lub domagało się skorzystania z tego mechanizmu 

przydziału, jeżeli przyjmuje jedynie niewielką liczbę osób ubiegających się o udzielenie azylu 

zgodnie z kluczem podziału. 

Sprawozdawca uważa jednak, że ustalając próg, od którego uruchamia się mechanizm, na 

150 % liczby odniesienia, Komisja nakłada na niektóre państwa członkowskie nadmierne 

obciążenia, ponieważ przed uruchomieniem mechanizmu solidarności takie państwa muszą 

same rozpatrywać liczbę wniosków przekraczającą o połowę ich zdolności w tym zakresie. 

Jest również zdania, że zbyt niski próg, bez dodatkowych wymogów, może prowadzić do 

braku odpowiedzialności państwa członkowskiego za kontrolę granic i zarządzanie granicami. 

Proponuje zatem, by ustalić ten próg na poziomie 100 % liczby odniesienia dla danego 

państwa członkowskiego, ale zapobiegać ewentualnej polityce pobłażania na granicach przez 

dodanie klauzuli dotyczącej wzajemnej solidarności, która umożliwi zawieszenie 

mechanizmu korekcyjnego, jeżeli dane państwo członkowskie nie wypełnia należycie 

zobowiązań w zakresie zarządzania swoimi granicami zewnętrznymi, zgodnie z 

rozporządzeniem w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Proponuje 

wreszcie, by przewidzieć zaprzestanie stosowania mechanizmu korekcyjnego wyłącznie w 

przypadku, gdy liczba wniosków o udzielenie azylu w państwie członkowskim będącym 

beneficjentem tego mechanizmu wróci do poziomu 90 % liczby odniesienia, co pozwoli 

uniknąć ciągłego uruchamiania i zawieszania systemu w krótkim okresie.  

Koszty przekazania  
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Spośród przewidzianych środków w kwocie 1,828 mld EUR, 375 mln EUR przeznacza się na 

zwrot kosztów przekazania między państwami członkowskimi w sumie 750 000 osób. 

Artykuł 42 wniosku dotyczącego przekształcenia przewiduje, że państwo członkowskie 

będące beneficjentem, które zapewnia przekazanie osoby ubiegającej się o azyl do państwa 

przydziału, dostaje zwrot w zryczałtowanej kwocie 500 EUR od osoby przekazanej.  

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera propozycję, zgodnie z którą państwo 

ponoszące ciężar przeniesienia ma prawo do otrzymania rekompensaty. Uważa, że 

zryczałtowana rekompensata jest uzasadniona, ponieważ pozwala uniknąć ogromnych 

obciążeń biurokratycznych przy kontroli rzeczywistych kosztów. Sądzi jednak, że ustalając tę 

kwotę na 500 EUR za każdą osobę przekazaną pod pretekstem, że korzyści odbiegające od 

rzeczywistych kosztów mogą pomóc państwom członkowskim podlegającym największej 

presji, Komisja nie bierze pod uwagę okoliczności, że niedawno utworzono instrument 

wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych1, który ma za zadanie uzupełniać działania 

podejmowane przez państwa członkowskie borykające się m.in. z nagłym i masowym 

napływem obywateli państw trzecich (uchodźców i migrantów) na ich terytorium. 

Sprawozdawca proponuje zatem ustalić tę ryczałtową kwotę na 300 EUR za każdą 

przekazaną osobę, żeby nieco zbliżyć się do szacunkowych kosztów rzeczywistych. 

Całkowita kwota przeznaczona na przekazania w latach 2017–2020 wyniesie wówczas 

225 mln EUR, co pozwala zaoszczędzić kwotę 150 mln EUR. Z tych oszczędności można 

przeznaczyć kwotę co najmniej 110 mln EUR na zasilenie funduszu pomocy w sytuacjach 

nadzwyczajnych (30 mln EUR w 2017 r. i 40 mln rocznie w 2018 i 2019 r.) przed 

wygaśnięciem jej podstawy prawnej w marcu 2019 r.  

Solidarność finansowa i utworzenie „rezerwy dublińskiej” w Funduszu Azylu, Migracji i 

Integracji (AMIF)  

Sprawozdawca uznaje za uzasadnioną, konieczną i proporcjonalną propozycję Komisji, która 

zmierza do nałożenia na państwa członkowskie obowiązku wnoszenia wkładu finansowego, 

w przypadku gdy odmówią przyjęcia osób ubiegających się o azyl, które zostały im 

wyznaczone w systemie przydziału. Podkreśla, że ten wkład finansowy w żadnym razie nie 

ma charakteru kary, lecz stanowi sprawiedliwy udział w koniecznej solidarności między 

państwami członkowskimi (art. 80 TFUE). Uważa jednak, że przewidziany w tym przypadku 

przez Komisję mechanizm finansowy nie jest najwłaściwszy ani w odniesieniu do kwoty, ani 

modelu.  

Sprawozdawca proponuje, by ze względu na solidarność finansową państwo członkowskie, 

które nie wypełnia zobowiązań wynikających z korekcyjnego mechanizmu przydziału, 

musiało zapłacić za każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową, która zostałaby 

doń przydzielona, kwotę 50 000 EUR w pierwszym i drugim roku, kwotę 75 000 EUR w 

trzecim i czwartym roku oraz kwotę 100 000 EUR w piątym roku i w kolejnych latach. Te 

kwoty byłyby w pełni przekazywane do AMIF utworzonego na mocy rozporządzenia (UE) 

516/2014 w celu utworzenia „rezerwy dublińskiej”. Utworzenie tej rezerwy może oczywiście 

nastąpić dopiero od przeglądu funduszu AMIF, przewidzianego w art. 60 rozporządzenia 

514/2014 i w art. 28 rozporządzenia (UE) 516/2014 do dnia 30 czerwca 2020 r. Jeżeli 

państwo członkowskie nie dokona wpłaty, Komisja wstrzymuje wypłatę tych kwot z płatności 

                                                 
1 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/369 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielania wsparcia w sytuacjach 

nadzwyczajnych na terenie Unii 
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należnych temu państwu członkowskiemu z innych funduszy unijnych. 

Środki z „rezerwy dublińskiej” służą pokryciu ryczałtowej kwoty za osobę ubiegającą się o 

azyl i są rozdzielane proporcjonalnie pomiędzy te państwa członkowskie, które uczestniczą w 

prawidłowy sposób w korekcyjnym mechanizmie przydziału. Decyzja (UE) 2015/1601 

stanowi konkretnie, że środki na relokację otrzymują wsparcie finansowe z Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji. W tym celu państwa członkowskie relokacji otrzymują ryczałtową 

kwotę w wysokości 6000 EUR za każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową, 

którą relokowano na ich terytorium.  W przypadku przesiedlenia ta kwota wynosi 

10 000 EUR na osobę. Dlatego sprawozdawca uważa, że w mechanizmie solidarności 

zasadne jest przewidzieć wsparcie finansowe dla państw członkowskich. W ramach 

proponowanego systemu kwoty przewidziane na tego rodzaju wsparcie finansowe w 

odniesieniu do każdego wnioskodawcy będą wzrastać proporcjonalnie do obciążenia, jakie 

państwa członkowskie muszą rozdzielić między sobą z powodu braku uczestnictwa 

niektórych państw członkowskich.  

Automatyczny system rejestrowania i monitorowania wniosków  

Spośród 1,828 mld EUR, 3,603 mln EUR przeznaczono na budżet EU-LISA służący 

opracowywaniu i projektowaniu systemu informatycznego do automatycznego przydziału 

osób ubiegających się o azyl oraz zarządzaniu operacyjnemu tym systemem. W przypadku 

gdy zautomatyzowany system rejestracji i monitorowania wniosków oraz mechanizm 

przydziału, o którym mowa w art. 44, wskaże państwo członkowskie przydziału, informacja 

ta ma automatycznie zostać wprowadzona w systemie Eurodac. Należy zatem zapewnić 

interoperacyjność między centralnym systemem mechanizmu korekcyjnego i centralnym 

systemem Eurodac. 

POPRAWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 

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

następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Europejska Agencja ds. 

Zarządzania Operacyjnego 

Wielkoskalowymi Systemami 

Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 

Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości 

ustanowiona rozporządzeniem (UE) nr 

1077/201121 powinna odpowiadać za 

przygotowanie, rozwój i zarządzanie 

operacyjne systemu centralnego oraz 

(30) Europejska Agencja ds. 

Zarządzania Operacyjnego 

Wielkoskalowymi Systemami 

Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 

Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości 

ustanowiona rozporządzeniem (UE) nr 

1077/201121 powinna odpowiadać za 

przygotowanie, rozwój, zarządzanie 

operacyjne systemu centralnego i jego 
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infrastruktury łączności między systemem 

centralnym i infrastrukturami krajowymi. 
interoperacyjność z innymi systemami 
oraz infrastruktury łączności między 

systemem centralnym i infrastrukturami 

krajowymi. 

___ ___ 

21 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 

z dnia 25 października 2011 r. 

ustanawiające Europejską Agencję do 

spraw Zarządzania Operacyjnego 

Wielkoskalowymi Systemami 

Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 

Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz.U. 

L 286 z 1.11.2011, s. 1). 

21 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 

z dnia 25 października 2011 r. 

ustanawiające Europejską Agencję do 

spraw Zarządzania Operacyjnego 

Wielkoskalowymi Systemami 

Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 

Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz.U. 

L 286 z 1.11.2011, s. 1). 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) W operacjach korekcyjnego 

mechanizmu przydziału jako punkt 

odniesienia należy stosować klucz 

odniesienia, określony na podstawie liczby 

ludności i wielkości gospodarki państw 

członkowskich, w połączeniu z progiem, 

tak aby umożliwić funkcjonowanie tego 

mechanizmu jako środka pomocy dla 

państw członkowskich poddanych 

nieproporcjonalnej presji migracyjnej. 

Korekcyjny mechanizm przydziału w celu 

odciążenia danego państwa 

członkowskiego powinien być 

uruchamiany automatycznie, w momencie 

gdy liczba wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, za które to państwo jest 

odpowiedzialne, przekracza 150% wartości 

określonej w kluczu odniesienia. Aby 

właściwie odzwierciedlić wysiłki każdego 

państwa członkowskiego, na potrzeby tych 

obliczeń do liczby wniosków o ochronę 

międzynarodową należy dodać liczbę osób 

faktycznie przesiedlonych do tego państwa 

członkowskiego. 

(32) W operacjach korekcyjnego 

mechanizmu przydziału jako punkt 

odniesienia należy stosować klucz 

odniesienia, określony na podstawie liczby 

ludności i wielkości gospodarki państw 

członkowskich, w połączeniu z progiem, 

tak aby umożliwić funkcjonowanie tego 

mechanizmu jako środka pomocy dla 

państw członkowskich poddanych 

nieproporcjonalnej presji migracyjnej. 

Korekcyjny mechanizm przydziału w celu 

odciążenia danego państwa 

członkowskiego powinien być 

uruchamiany automatycznie, w momencie 

gdy liczba wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, za które to państwo jest 

odpowiedzialne, przekracza 100% wartości 

określonej w kluczu odniesienia. Aby 

właściwie odzwierciedlić wysiłki każdego 

państwa członkowskiego, na potrzeby tych 

obliczeń do liczby wniosków o ochronę 

międzynarodową należy dodać liczbę osób 

faktycznie przesiedlonych do tego państwa 

członkowskiego. 
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Uzasadnienie 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 34 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) W ramach mechanizmu przydziału 

koszty przekazania osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową do państwa 

członkowskiego przydziału powinny zostać 

zwrócone z budżetu UE. 

(34) W ramach mechanizmu przydziału 

koszty przekazania osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową do państwa 

członkowskiego przydziału powinny zostać 

zwrócone z budżetu UE w ryczałtowej 

kwocie 300 EUR za przekazaną osobę. 

Uzasadnienie 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Państwo członkowskie przydziału 

może zdecydować, że przez okres 12 

miesięcy nie przyjmie przydzielonych mu 

osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową; w takim przypadku 

państwo to powinno wprowadzić tę 

informację do zautomatyzowanego 

systemu i powiadomić o tym pozostałe 

państwa członkowskie, Komisję i Agencję 

Unii Europejskiej ds. Azylu. Następnie 

osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową, które zostałyby 

przydzielone do tego państwa 

członkowskiego, powinny zostać 

przydzielone do innych państw 

członkowskich. Państwo członkowskie, 

które tymczasowo nie uczestniczy w 

korekcyjnym mechanizmie przydziału, 

powinno wnieść solidarnościowy wkład w 

wysokości 000 EUR na każdą osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową, 

której nie przyjęło, na rzecz państwa 

członkowskiego ustalonego jako 

odpowiedzialne za rozpatrzenie tych 

wniosków. Komisja w drodze aktu 

wykonawczego powinna określić 

praktyczne rozwiązania służące wdrożeniu 

mechanizmu wkładu solidarnościowego. 

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu 

będzie monitorować stosowanie 

mechanizmu solidarności finansowej i co 

roku składać Komisji sprawozdania na ten 

temat. 

(35) Państwo członkowskie przydziału, 

które przez okres 12 miesięcy nie przyjmie 

przydzielonych mu osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową, powinno 

wprowadzić tę informację do 

zautomatyzowanego systemu i powiadomić 

o tym pozostałe państwa członkowskie, 

Komisję i Agencję Unii Europejskiej ds. 

Azylu. Następnie osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową, które zostałyby 

przydzielone do tego państwa 

członkowskiego, powinny zostać 

przydzielone do innych państw 

członkowskich. Należy ustanowić fundusz 

(„fundusz rezerwy dublińskiej”), a 

państwo członkowskie, które nie 

uczestniczy w korekcyjnym mechanizmie 

przydziału, powinno wpłacić do tego 

funduszu za każdą przydzieloną mu osobę 

ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową, której to państwo nie 

przyjmuje, roczną kwotę 50 000 EUR w 

pierwszym i drugim roku, roczną kwotę 75 
000 EUR w trzecim i czwartym roku oraz 

roczną kwotę 100 000 EUR w kolejnych 

latach. Środki z funduszu rezerwy 

dublińskiej służą pokryciu ryczałtowej 

kwoty za osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową i są rozdzielane 

proporcjonalnie pomiędzy państwa 

członkowskie, które uczestniczą w 

korekcyjnym mechanizmie przydziału. 

Jeżeli państwo członkowskie nie dokona 

wpłaty, Komisja powinna wstrzymać 

wypłatę takiej samej kwoty z płatności 

należnych temu państwu członkowskiemu 

z innych funduszy unijnych. Komisja w 

drodze aktu wykonawczego powinna 

określić praktyczne rozwiązania służące 

wdrożeniu wyżej opisanej zasady, zaś 

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu 

będzie monitorować i co roku składać 

Komisji sprawozdania na ten temat. 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 41 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(41) Należy zapewnić ciągłość między 

systemem ustalania odpowiedzialnego 

państwa członkowskiego ustanowionym 

rozporządzeniem (UE) nr 604/2013 a 

systemem ustanowionym przez niniejsze 

rozporządzenie. Podobnie należy zapewnić 

spójność między niniejszym 

rozporządzeniem a rozporządzeniem 

[wniosek dotyczący rozporządzenia w 

sprawie przekształcenia rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

603/2013]. 

(41) Należy zapewnić ciągłość między 

systemem ustalania odpowiedzialnego 

państwa członkowskiego ustanowionym 

rozporządzeniem (UE) nr 604/2013 a 

systemem ustanowionym przez niniejsze 

rozporządzenie. Podobnie należy zapewnić 

spójność między niniejszym 

rozporządzeniem a rozporządzeniem 

[wniosek dotyczący rozporządzenia w 

sprawie przekształcenia rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

603/2013]. W przypadku gdy 

zautomatyzowany system rejestracji i 

monitorowania wniosków oraz 

mechanizm przydziału, o którym mowa w 

art. 44, wskaże państwo członkowskie 

przydziału, informacja ta ma 

automatycznie zostać wprowadzona w 

systemie Eurodac. Należy zatem zapewnić 

interoperacyjność między centralnym 

systemem mechanizmu korekcyjnego i 

centralnym systemem Eurodac. 

Uzasadnienie 

Poprawka wskazuje na powiązanie obu rozporządzeń, żeby zapewnić spójność obu systemów 

na gruncie ich interoperacyjności. 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ustęp 1 ma zastosowanie, w 

przypadku gdy zautomatyzowany system, 

o którym mowa w art. 44 ust. 1, wskazuje, 

że liczba wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, za które dane państwo 

członkowskie jest odpowiedzialne na 

podstawie kryteriów określonych w 

2. Ustęp 1 ma zastosowanie, w 

przypadku gdy zautomatyzowany system, 

o którym mowa w art. 44 ust. 1, wskazuje, 

że liczba wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, za które dane państwo 

członkowskie jest odpowiedzialne na 

podstawie kryteriów określonych w 
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rozdziale III art. 3 ust. 2 lub 3, art. 18 i 19, 

po dodaniu do liczby osób faktycznie 

przesiedlonych przekracza 150 % liczby 

odniesienia dla tego państwa 

członkowskiego, ustalonej na podstawie 

klucza, o którym mowa w art. 35. 

rozdziale III art. 3 ust. 2 lub 3, art. 18 i 19, 

po dodaniu do liczby osób faktycznie 

przesiedlonych przekracza 100 % liczby 

odniesienia dla tego państwa 

członkowskiego, ustalonej na podstawie 

klucza, o którym mowa w art. 35. 

Uzasadnienie 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Solidarność finansowa Solidarność finansowa i utworzenie 

funduszu rezerwy dublińskiej 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwo członkowskie może na 

końcu trzymiesięcznego okresu od wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia, a 

następnie na końcu każdego okresu 

dwunastu miesięcy wprowadzić do 

zautomatyzowanego systemu informację, 

iż tymczasowo nie będzie brało udziału w 

1. Państwo członkowskie, które jako 

państwo członkowskie przydziału nie 

wypełnia zobowiązań wynikających z 

korekcyjnego mechanizmu przydziału 

określonego w rozdziale VII, powinno – 
na końcu trzymiesięcznego okresu od 

wejścia w życie niniejszego 
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korekcyjnym mechanizmie przydziału 

określonym w rozdziale VII niniejszego 

rozporządzenia jako państwo 

członkowskie przydziału, oraz powiadomić 

o tym państwa członkowskie, Komisję i 

Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu. 

rozporządzenia, a następnie na końcu 

każdego okresu dwunastu miesięcy – 

wprowadzić do zautomatyzowanego 

systemu tę informację oraz powiadomić o 

tym państwa członkowskie, Komisję i 

Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Na końcu okresu dwunastu 

miesięcy, o którym mowa w ust. 2, 

zautomatyzowany system informuje 

państwo członkowskie, które nie 

uczestniczy w korekcyjnym mechanizmie 

przydziału, o liczbie osób ubiegających się 

o ochronę międzynarodową, dla których w 

innym wypadku byłoby ono państwem 

członkowskim przydziału. Państwo to 

dokonuje następnie wpłaty wkładu 

solidarnościowego w wysokości 250 000 

EUR za każdą osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową, która w innym 

wypadku zostałaby przydzielona do tego 

państwa członkowskiego w danym okresie 

dwunastu miesięcy. Wkład 

solidarnościowy jest wypłacany państwu 

członkowskiemu uznanemu za 

odpowiedzialne za rozpatrzenie danych 

wniosków. 

3. Na końcu okresu dwunastu 

miesięcy, o którym mowa w ust. 2, 

zautomatyzowany system informuje 

państwo członkowskie, które nie 

uczestniczy w korekcyjnym mechanizmie 

przydziału, o liczbie osób ubiegających się 

o ochronę międzynarodową, dla których w 

innym wypadku byłoby ono państwem 

członkowskim przydziału. Ustanawia się 

fundusz („fundusz rezerwy dublińskiej”), 

a państwo członkowskie, które nie 

uczestniczy w korekcyjnym mechanizmie 

przydziału, wpłaca do tego funduszu za 

każdą przydzieloną mu osobę ubiegającą 

się o ochronę międzynarodową, której to 

państwo nie przyjmuje, roczną kwotę 50 

000 EUR w pierwszym i drugim roku, 

roczną kwotę 75 000 EUR w trzecim i 

czwartym roku oraz roczną kwotę 100 000 

EUR w kolejnych latach. Środki z 

funduszu rezerwy dublińskiej pokrywają 

ryczałtową kwotę za osobę ubiegającą się 

o ochronę międzynarodową i są 

rozdzielane proporcjonalnie pomiędzy 

państwa członkowskie, które uczestniczą 

w korekcyjnym mechanizmie przydziału. 

Jeżeli państwo członkowskie nie dokona 

wpłaty, Komisja wstrzymuje wypłatę takiej 

samej kwoty z płatności należnych temu 

państwu członkowskiemu z innych 

funduszy unijnych. 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Koszty przekazania osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową do państwa 

członkowskiego przydziału są zwracane 

państwu członkowskiemu będącemu 

beneficjentem w postaci kwoty ryczałtowej 

w wysokości 500 EUR za każdą osobę 

przekazaną na podstawie art. 38 lit. c). To 

wsparcie finansowe jest realizowane przez 

zastosowanie procedur określonych w art. 

18 rozporządzenia (UE) nr 516/2014. 

Koszty przekazania osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową do państwa 

członkowskiego przydziału są zwracane 

państwu członkowskiemu będącemu 

beneficjentem w postaci kwoty ryczałtowej 

w wysokości 300 EUR za każdą osobę 

przekazaną na podstawie art. 38 lit. c). To 

wsparcie finansowe jest realizowane przez 

zastosowanie procedur określonych w art. 

18 rozporządzenia (UE) nr 516/2014. 

Uzasadnienie 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zautomatyzowany system powiadamia 

państwa członkowskie i Komisję, w 

momencie gdy liczba wniosków w 

państwie członkowskim będącym 

beneficjentem, za które państwo to jest 

odpowiedzialne na mocy niniejszego 

rozporządzenia, wynosi poniżej 150 % 

jego procentowego udziału na podstawie 

art. 35 ust. 1. 

Zautomatyzowany system powiadamia 

państwa członkowskie i Komisję, w 

momencie gdy liczba wniosków w 

państwie członkowskim będącym 

beneficjentem, za które państwo to jest 

odpowiedzialne na mocy niniejszego 

rozporządzenia, wynosi poniżej 90 % jego 

procentowego udziału na podstawie art. 35 

ust. 1. 
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Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Jeżeli państwo członkowskie nie wypełnia 

należycie zobowiązań w zakresie 

zarządzania swoimi granicami 

zewnętrznymi, zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/16241a, Rada, stanowiąc 

kwalifikowaną większością głosów, może 

podjąć decyzję o zawieszeniu 

korekcyjnego mechanizmu przydziału. 

Decyzja o zawieszeniu tego mechanizmu 

obowiązuje nie dłużej niż przez ustalony 

okres jednego roku. 

 ___ 

 1a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z 

dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej oraz zmieniające 

rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 

863/2007 Parlamentu Europejskiego i 

Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 

2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE 

(Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1). 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Zapewnia się interoperacyjność 

między systemem komputerowym i 

Eurodac przez bezpośredni kanał 

komunikacji między systemami 

centralnymi, aby umożliwić automatyczne 
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przekazywanie informacji o wyznaczeniu 

państwa członkowskiego przydziału przez 

mechanizm korygujący. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Europejska Agencja ds. 

Zarządzania Operacyjnego 

Wielkoskalowymi Systemami 

Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 

Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości 

ustanowiona rozporządzeniem (UE) nr 

1077/2011 odpowiada za przygotowanie, 

rozwój i zarządzanie operacyjne systemu 

centralnego oraz infrastruktury łączności 

między systemem centralnym i 

infrastrukturami krajowymi. 

3. Europejska Agencja ds. 

Zarządzania Operacyjnego 

Wielkoskalowymi Systemami 

Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 

Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości 

ustanowiona rozporządzeniem (UE) nr 

1077/2011 odpowiada za przygotowanie, 

rozwój, zarządzanie operacyjne systemu 

centralnego i jego interoperacyjność z 

innymi systemami oraz infrastruktury 

łączności między systemem centralnym i 

infrastrukturami krajowymi. 
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