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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W ramach wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 Komisja przedstawiła 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie utworzenia Funduszu Azylu i 
Migracji. Fundusz zapewni wsparcie dla skutecznego zarządzania migracją przez państwa 
członkowskie UE i dysponuje pulą środków finansowych w wys. 10,4 mld EUR.

Kryzys migracyjny pokazał, że potrzebne jest wspólne podejście europejskie oparte na 
solidarności i sprawiedliwym podziale odpowiedzialności. Zatem sprawozdawca z 
zadowoleniem przyjmuje podwyższenie budżetu na migrację i azyl, co stanowi niezbędny 
krok w kierunku stworzenia silnego, sprawiedliwego i skutecznego systemu azylowego i 
systemu przyjmowania w UE. 

Sprawozdawczyni uważa jednak, że we wniosku w obecnej formie kładzie się zbyt duży 
nacisk na podwyższenie liczby powrotów. Bowiem zgodnie z proponowanymi kryteriami 
przyznawania finansowania na programy krajowe w ramach zarządzania dzielonego 40 % 
tego finansowania będzie przeznaczone, w zależności od odnośnych wskaźników, na 
przeciwdziałanie nieuregulowanej migracji i wydawanie decyzji nakazujących powrót, co 
będzie się odbywać ze szkodą dla działań w dziedzinie azylu, legalnej migracji i integracji. 
Takie ustalenia mogą stanowić zachętę dla państw członkowskich do wydawania i 
egzekwowania decyzji nakazujących powrót, bez uwzględnienia ryzyka, jakie grozi osobom 
powracającym, i ewentualnego wpływu na państwa pochodzenia. 

Należy przychylnie odnieść się do podjętych przez Komisję działań na rzecz stworzenia 
solidnej polityki migracyjnej UE. Jednakże sprawozdawczyni uważa, że Parlament 
Europejski i Rada powinny włączyć do wniosku niezbędne gwarancje dla osób 
powracających i państw pochodzenia. Decyzji nakazujących powrót nie można podejmować 
bez kompleksowej oceny sytuacji w krajach pochodzenia i zdolności absorpcyjnej na 
poziomie lokalnym. Konieczne jest zweryfikowanie potencjalnego wpływu powrotu osób na 
stabilność krajów pochodzenia, ponieważ powroty mogą przyczyniać się do konfliktów, tarć i 
zagrażać stabilności. 

Ponadto Parlament i Rada powinny zagwarantować, że stosunki UE z państwami trzecimi nie 
będą uzależnione od współpracy w dziedzinie powrotów i readmisji. Współpraca z państwami 
trzecimi powinna opierać się na wspólnym interesie i kompleksowym podejściu, a nie na 
interesach UE i priorytetach w dziedzinie migracji. Wąskie podejście do zarządzania migracją 
może zagrozić współpracy UE z państwami trzecimi. 

POPRAWKI

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

Poprawka 1
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Fundusz powinien w pełni 
przestrzegać praw człowieka, być zgodny z 
Agendą 2030, zasadą spójności polityki na 
rzecz rozwoju, o której mowa w art. 208 
TFUE, oraz ze zobowiązaniami na 
szczeblu międzynarodowym w odniesieniu 
do migracji i azylu, w szczególności z 
globalnym porozumieniem w sprawie 
uchodźców oraz globalnym 
porozumieniem w sprawie bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W zarządzaniu Funduszem z 
perspektywy rozwoju należy uwzględniać 
różne podstawowe przyczyny migracji, 
takie jak konflikty, ubóstwo, brak 
potencjału rolnego, edukację i 
nierówności.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Współpraca na rzecz rozwoju z 
państwami trzecimi powinna między 
innymi stanowić ważną część umów o 
readmisji, aby stymulować pobudzenie 
rynku pracy i możliwości zatrudnienia w 
krajach powrotu w celu ograniczenia 
bodźców skłaniających migrantów 
powracających do ponownego 
przekraczania granic europejskich.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Fundusz powinien wspierać 
skuteczne zarządzanie przepływami 
migracyjnymi, między innymi przez: 
promowanie wspólnych środków 
w obszarze azylu, w tym wysiłków państw 
członkowskich w zakresie przyjmowania 
osób wymagających ochrony 
międzynarodowej w drodze przesiedleń 
i transferu osób ubiegających się 
o ochronę międzynarodową lub osób 
korzystających z ochrony 
międzynarodowej między państwami 
członkowskimi; a także wspieranie 
strategii integracji i bardziej skutecznej 
polityki migracyjnej, aby zapewnić 
długoterminową konkurencyjność Unii 
i przyszłość jej modelu socjalnego oraz 
ograniczyć czynniki zachęcające do 
nieuregulowanej migracji, za pomocą 
zrównoważonej polityki w zakresie 
powrotów i readmisji. Fundusz powinien 
wspierać zacieśnianie współpracy 
z państwami trzecimi, aby wzmacniać 
zarządzanie przepływami osób 
ubiegających się o azyl lub inne formy 
ochrony międzynarodowej, zwiększać 
możliwości legalnej migracji oraz 
przeciwdziałać migracji nieuregulowanej 
i zapewniać zrównoważony charakter 
powrotów i skuteczną readmisję 
w państwach trzecich.

(7) Fundusz powinien wspierać 
promowanie wspólnych środków w 
obszarze azylu, w tym wysiłków państw 
członkowskich w zakresie przyjmowania 
osób w drodze przesiedleń i transferu osób 
między państwami członkowskimi, 
wspierać strategie integracji, 
przyjmowania i włączenia oraz bardziej 
skuteczną politykę migracyjną, a także 
przeciwdziałać nieuregulowanej migracji i 
wdrażać zrównoważoną politykę w 
zakresie powrotów i readmisji. Fundusz 
powinien wspierać zacieśnianie 
współpracy z państwami trzecimi, aby 
wzmacniać zarządzanie przepływami, 
ustanowienie możliwości legalnej 
migracji, oraz by przeciwdziałać migracji 
nieuregulowanej, prowadzić walkę z 
handlem migrantami, zapewniać 
zrównoważony charakter powrotów 
i skuteczną readmisję w państwach 
trzecich. Współpraca z państwami trzecimi 
powinna rzeczywiście opierać się na 
wspólnym interesie.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Kryzys migracyjny uwypuklił 
potrzebę zreformowania wspólnego 
europejskiego systemu azylowego w celu 
zapewnienia skutecznych procedur 
azylowych zapobiegających wtórnemu 
przemieszczaniu się i przewidujących 
jednolite standardy przyznawania ochrony 
międzynarodowej i odpowiednie prawa 
i świadczenia dla osób korzystających 
z ochrony międzynarodowej. Reforma 
była też potrzebna, aby stworzyć bardziej 
sprawiedliwy i skuteczny system ustalania 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za osoby ubiegające się o udzielenie 
ochrony międzynarodowej oraz ustanowić 
unijne ramy działań państw 
członkowskich w zakresie przesiedleń. 
Fundusz powinien zatem zapewniać 
większe wsparcie na rzecz działań państw 
członkowskich mających na celu pełne i 
prawidłowe wdrożenie zreformowanego 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego.

(8) Należy wspierać i intensyfikować 
wysiłki państw członkowskich na rzecz 
pełnego i właściwego wdrażania unijnego 
dorobku prawnego w dziedzinie azylu, w 
szczególności na rzecz zapewniania 
odpowiednich warunków przyjmowania 
osobom wewnętrznie przesiedlonym, 
osobom ubiegającym się o ochronę 
międzynarodową i korzystającym z niej, 
zapewnienia prawidłowego określania 
statusu, a także stosowania 
sprawiedliwych i skutecznych procedur 
azylowych oraz propagowania dobrych 
praktyk w dziedzinie azylu, tak aby 
chronić prawa osób wymagających 
ochrony międzynarodowej i umożliwić 
sprawne funkcjonowanie systemów 
azylowych państw członkowskich. Fundusz 
powinien zatem zapewniać większe 
wsparcie na rzecz działań państw 
członkowskich mających na celu pełne i 
prawidłowe wdrożenie zreformowanego 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Fundusz powinien również 
uzupełniać i wzmacniać działania 
podejmowane przez Agencję Unii 
Europejskiej ds. Azylu (AUEA) 
ustanowioną rozporządzeniem (UE) .../.... 
[Rozporządzenie AUEA]14, mając na celu 
ułatwienie i poprawę funkcjonowania 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego przez: koordynowanie i 
wzmacnianie praktycznej współpracy i 
wymiany informacji między państwami 
członkowskimi; promowanie unijnych 
przepisów i standardów operacyjnych 
dotyczących azylu w celu zapewnienia 

(9) Fundusz powinien również 
uzupełniać i wzmacniać działania 
podejmowane przez Agencję Unii 
Europejskiej ds. Azylu (AUEA) 
ustanowioną rozporządzeniem (UE) .../… 
[Rozporządzenie AUEA]14, mając na celu 
ułatwienie i poprawę funkcjonowania 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego przez: koordynowanie i 
wzmacnianie praktycznej współpracy i 
wymiany informacji między państwami 
członkowskimi; promowanie unijnych 
przepisów i standardów operacyjnych 
dotyczących azylu w celu zapewnienia 
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wysokiego stopnia jednolitości (opartego 
na wysokim poziomie bezpieczeństwa) 
procedur ochrony międzynarodowej, 
warunków przyjmowania i oceny potrzeb 
w zakresie ochrony w całej Unii, a także 
umożliwianie zrównoważonego i 
sprawiedliwego rozdziału wniosków o 
udzielenie ochrony międzynarodowej, 
ułatwianie konwergencji w ocenianiu 
wniosków o ochronę międzynarodową w 
całej Unii, wspieranie działań państw 
członkowskich w zakresie przesiedleń oraz 
zapewnianie wsparcia operacyjnego i 
technicznego państwom członkowskim w 
zarządzaniu systemem azylowym i 
systemem przyjmowania, zwłaszcza 
państwom członkowskim zmagającym się 
z nieproporcjonalną presją wywieraną na te 
systemy.

poszanowania praw człowieka i 
wysokiego stopnia jednolitości (opartego 
na wysokim poziomie bezpieczeństwa) 
procedur ochrony międzynarodowej, 
warunków przyjmowania i oceny potrzeb 
w zakresie ochrony w całej Unii, a także 
umożliwianie zrównoważonego i 
sprawiedliwego rozdziału wniosków o 
udzielenie ochrony międzynarodowej, 
ostatecznie zawsze z poszanowaniem 
nadrzędnego interesu osoby ubiegającej 
się o ochronę, ułatwianie konwergencji w 
ocenianiu wniosków o ochronę 
międzynarodową w całej Unii, wspieranie 
działań państw członkowskich w zakresie 
przesiedleń oraz zapewnianie wsparcia 
operacyjnego i technicznego państwom 
członkowskim w zarządzaniu systemem 
azylowym i systemem przyjmowania, 
zwłaszcza państwom członkowskim 
zmagającym się z nieproporcjonalną presją 
wywieraną na te systemy.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Fundusz powinien wspierać 
starania Unii i państw członkowskich 
o zwiększenie zdolności państw 
członkowskich do opracowywania, 
monitorowania i oceniania polityk 
azylowych w świetle własnych zobowiązań 
wynikających z obowiązującego prawa 
Unii.

(10) Fundusz powinien wspierać 
starania Unii i państw członkowskich o 
zwiększenie zdolności państw 
członkowskich do opracowywania, 
monitorowania i oceniania polityk 
azylowych w świetle własnych zobowiązań 
wynikających z obowiązującego prawa 
Unii i prawa międzynarodowego z 
zastosowaniem kompleksowego podejścia 
do poszanowania praw człowieka.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Partnerstwa i współpraca 
z państwami trzecimi w celu zapewnienia 
odpowiedniego zarządzania przepływami 
osób ubiegających się o azyl lub inne 
formy ochrony międzynarodowej są 
niezbędnym składnikiem unijnej polityki 
azylowej. Aby zastąpić niebezpieczne 
i nieuregulowane drogi migracji legalnymi 
i bezpiecznymi sposobami dotarcia na 
terytorium państw członkowskich 
obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców wymagających ochrony 
międzynarodowej, wyrazić solidarność 
z państwami w regionach, do których lub 
wewnątrz których wysiedlono dużą liczbę 
osób wymagających ochrony 
międzynarodowej, pomóc w złagodzeniu 
presji na te państwa, przyczynić się do 
osiągania celów unijnej polityki 
migracyjnej przez zwiększanie wpływu 
Unii na państwa trzecie oraz skutecznie 
współdziałać w globalnych inicjatywach 
w zakresie przesiedleń przez 
reprezentowanie wspólnego stanowiska na 
forach międzynarodowych i w relacjach 
z państwami trzecimi, Fundusz powinien 
zapewniać zachęty finansowe do 
wdrażania unijnych ram przesiedleń [i 
przyjmowania ze względów 
humanitarnych].

(11) Partnerstwa i współpraca z 
państwami trzecimi są niezbędnym 
składnikiem unijnej polityki migracji i 
azylu w celu zapewnienia, że ludzie nie 
będą zmuszeni do opuszczania swych 
krajów pochodzenia, zagwarantowania 
odpowiedniego zarządzania przepływami 
osób, w tym osób ubiegających się o azyl 
lub inne formy ochrony międzynarodowej. 
Aby zastąpić niebezpieczne i 
nieuregulowane drogi migracji legalnymi i 
bezpiecznymi sposobami dotarcia na 
terytorium państw członkowskich 
obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców, w tym osób 
wymagających ochrony międzynarodowej, 
wyrazić solidarność z państwami w 
regionach, do których lub wewnątrz 
których wysiedlono dużą liczbę osób 
wymagających ochrony międzynarodowej, 
pomóc w złagodzeniu presji na te państwa 
oraz skutecznie przyczyniać się do 
realizacji globalnych inicjatyw w zakresie 
przesiedleń przez reprezentowanie 
wspólnego stanowiska na forach 
międzynarodowych i w relacjach z 
państwami trzecimi, Fundusz powinien 
zapewniać zachęty finansowe do 
wdrażania unijnych ram przesiedleń [i 
przyjmowania ze względów 
humanitarnych], a także innych 
analogicznych inicjatyw humanitarnych 
przyjmowanych indywidualnie lub 
wspólnie przez państwa członkowskie.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Biorąc pod uwagę wysoki poziom 
przepływów migracyjnych do Unii 
w ostatnich latach oraz znaczenie 

(12) Biorąc pod uwagę znaczenie 
zapewniania spójności naszych 
społeczeństw, niezbędne jest wspieranie 
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zapewniania spójności naszych 
społeczeństw, niezbędne jest wspieranie 
polityki państw członkowskich na rzecz 
wczesnej integracji legalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
w tym polityki w priorytetowych obszarach 
wskazanych w planie działania na rzecz 
integracji obywateli państw trzecich, 
przyjętym przez Komisję w 2016 r.

polityki państw członkowskich na rzecz 
wczesnego przyjmowania, integracji i 
włączenia legalnie przebywających 
obywateli państw trzecich, w tym polityki 
w priorytetowych obszarach wskazanych w 
planie działania na rzecz integracji 
obywateli państw trzecich, przyjętym przez 
Komisję w 2016 r.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zwiększyć skuteczność, 
osiągnąć jak największą unijną wartość 
dodaną oraz zapewnić spójność działań 
Unii na rzecz integracji obywateli państw 
trzecich, działania finansowane 
z Funduszu powinny być szczegółowo 
określone i uzupełniające w stosunku do 
działań finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+) 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR). Środki 
finansowane w ramach niniejszego 
Funduszu powinny wspierać dostosowane 
do potrzeb obywateli państw trzecich 
działania, które są na ogół realizowane na 
wczesnym etapie integracji, oraz działania 
horyzontalne wspierające zdolności 
państw członkowskich w obszarze 
integracji, natomiast interwencje na rzecz 
obywateli państw trzecich mające bardziej 
długoterminowe skutki powinny być 
finansowane w ramach EFRR i EFS+.

(13) Aby udoskonalić i wzmocnić 
proces integracji w społeczeństwach 
europejskich, Fundusz powinien ułatwiać 
legalną migrację do Unii zgodnie z 
potrzebami gospodarczymi i społecznymi 
państw członkowskich oraz przewidywać 
przygotowanie procesu integracji już w 
kraju pochodzenia obywateli państw 
trzecich przybywających do Unii. 
Działania w państwach trzecich powinny 
być w pełni spójne z zasadą spójności 
polityki na rzecz rozwoju oraz ze 
zobowiązaniami w zakresie realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(13a) Zakres środków integracyjnych 
powinien obejmować także osoby 
korzystające z ochrony międzynarodowej, 
tak aby zapewnione zostało kompleksowe 
podejście do integracji, uwzględniające 
specyfikę tej grupy docelowej. Jeśli środki 
integracyjne są połączone z 
przyjmowaniem, w stosownych 
przypadkach należy umożliwić objęcie 
tymi działaniami również osób 
ubiegających się o azyl.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W tym kontekście organy państw 
członkowskich odpowiedzialne za 
wdrażanie Funduszu powinny być 
zobowiązane do współpracy i ustanowienia 
mechanizmów koordynacji z organami 
wyznaczonymi przez państwa 
członkowskie do celów zarządzania 
interwencjami w ramach EFS+ i EFRR, 
a w razie potrzeby także z ich instytucjami 
zarządzającymi oraz z instytucjami 
zarządzającymi innych unijnych funduszy, 
które przyczyniają się do integracji 
obywateli państw trzecich.

(14) Aby Fundusz był skuteczny i 
przynosił jak największą wartość dodaną, 
należy w nim stosować lepiej 
ukierunkowane podejście wspierające 
spójne strategie opracowane specjalnie na 
rzecz promowania integracji obywateli 
państw trzecich, w stosownych 
przypadkach na poziomie krajowym, 
lokalnym lub regionalnym. Strategie te 
powinny być realizowane głównie przez 
władze lokalne lub regionalne oraz przez 
podmioty inne niż państwowe – przy czym 
nie należy wykluczać organów krajowych, 
zwłaszcza w przypadku gdy wymaga tego 
specyfika struktur administracyjnych 
państwa członkowskiego lub w przypadku 
gdy w państwie członkowskim działania 
na rzecz przyjmowania, integracji i 
włączenia należą do kompetencji 
dzielonych między państwo i 
zdecentralizowaną administrację. 
Wspomniane organizacje wykonawcze 
powinny spośród szeregu dostępnych 
środków wybierać te, które są 
najodpowiedniejsze w konkretnej sytuacji.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Skuteczna polityka powrotowa jest 
integralną częścią kompleksowego 
podejścia do migracji, stosowanego przez 
Unię i jej państwa członkowskie. Fundusz 
powinien wspierać wysiłki państw 
członkowskich i zachęcać je do działania, 
mając na celu skuteczne wdrażanie i dalsze 
rozwijanie wspólnych norm w zakresie 
powrotów, w szczególności określonych w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/115/WE15, oraz 
zintegrowanego i skoordynowanego 
podejścia do zarządzania powrotami. Aby 
zapewnić zrównoważony charakter 
polityki powrotowej, Fundusz powinien 
w równym stopniu wspierać powiązane 
środki w państwach trzecich, takie jak 
reintegracja osób powracających.

(20) Skuteczna polityka powrotowa jest 
integralną częścią kompleksowego 
podejścia do migracji, stosowanego przez 
Unię i jej państwa członkowskie. Fundusz 
powinien wspierać wysiłki państw 
członkowskich i zachęcać je do działania, 
mając na celu skuteczne wdrażanie i dalsze 
rozwijanie wspólnych norm w zakresie 
powrotów, z położeniem szczególnego 
nacisku na powroty dobrowolne, w 
szczególności określonych w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/115/WE15, oraz zintegrowanego i 
skoordynowanego podejścia do 
zarządzania powrotami. Fundusz powinien 
w równym stopniu wspierać powiązane 
środki w państwach trzecich, aby ułatwić i 
zagwarantować bezpieczne i godne 
powroty oraz readmisję, a także trwałą 
reintegrację, jak zapisano w globalnym 
porozumieniu w sprawie bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji.

__________________ __________________
15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 
r. w sprawie wspólnych norm i procedur 
stosowanych przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do powrotów nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
(Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 
r. w sprawie wspólnych norm i procedur 
stosowanych przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do powrotów nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
(Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny 
dawać pierwszeństwo dobrowolnym 

(21) Państwa członkowskie powinny 
dawać pierwszeństwo dobrowolnym 
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powrotom. Aby promować dobrowolne 
powroty, państwa członkowskie powinny 
przewidzieć zapewnienie czynników 
zachęcających, takich jak preferencyjne 
traktowanie w formie zwiększonej pomocy 
przy dobrowolnym powrocie do kraju. 
Taki dobrowolny powrót leży w interesie 
zarówno osób powracających, jak 
i organów – ze względu na oszczędność 
kosztów.

powrotom. Aby promować dobrowolne 
powroty, państwa członkowskie powinny 
przewidzieć zapewnienie czynników 
zachęcających, takich jak preferencyjne 
traktowanie w formie zwiększonej pomocy 
przy dobrowolnym powrocie do kraju w 
postaci szkolenia zawodowego w Europie, 
które pomogłoby osobom powracającym w 
reintegracji na rynku pracy w ich kraju 
pochodzenia. Taki dobrowolny powrót 
leży w interesie zarówno osób 
powracających, jak i organów – ze 
względu na oszczędność kosztów.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Szczególne środki wsparcia dla 
osób powracających stosowane 
w państwach członkowskich i krajach 
powrotu mogą poprawić warunki powrotu 
i reintegrację takich osób.

(23) Szczególne środki wsparcia dla 
osób powracających, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich potrzeb 
humanitarnych i potrzeb w zakresie 
ochrony, stosowane w państwach 
członkowskich i krajach powrotu mogą 
poprawić warunki powrotu i reintegrację 
takich osób. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na grupy wymagające 
szczególnego traktowania. Decyzje 
nakazujące powrót powinny opierać się na 
wszechstronnej i szczegółowej ocenie 
sytuacji w kraju pochodzenia, a także na 
ocenie zdolności absorpcyjnej na poziomie 
lokalnym. Szczególne środki i działania 
wspierające kraje pochodzenia, a 
zwłaszcza osoby wymagające szczególnego 
traktowania, przyczyniają się do 
zapewnienia bezpieczeństwa, skuteczności 
i zrównoważonego charakteru powrotów. 
Takie środki należy wprowadzać przy 
aktywnym udziale władz lokalnych, 
społeczeństwa obywatelskiego i diaspor.

Poprawka 16
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Unijne umowy o readmisji i inne 
porozumienia są integralnym składnikiem 
unijnej polityki powrotowej i jednym 
z głównych narzędzi skutecznego 
zarządzania przepływami migracyjnymi, 
ponieważ ułatwiają szybki powrót 
migrantów o nieuregulowanym statusie. Te 
umowy i porozumienia są ważnym 
elementem dialogu i współpracy 
z państwami trzecimi będącymi krajami 
pochodzenia i tranzytu migrantów 
o nieuregulowanym statusie, dlatego 
w interesie skutecznej polityki powrotowej 
na poziomach krajowym i unijnym należy 
wspierać wykonywanie tych umów 
w państwach trzecich.

(24) Unijne umowy o readmisji i inne 
porozumienia są integralnym składnikiem 
unijnej polityki powrotowej i jednym 
z głównych narzędzi skutecznego 
zarządzania przepływami migracyjnymi, 
ponieważ ułatwiają szybki powrót 
migrantów o nieuregulowanym statusie. Te 
umowy i porozumienia są ważnym 
elementem dialogu politycznego i 
współpracy z państwami trzecimi 
będącymi krajami pochodzenia i tranzytu 
migrantów o nieuregulowanym statusie, 
dlatego w interesie skutecznej polityki 
powrotowej na poziomach krajowym i 
unijnym należy wspierać wykonywanie 
tych umów w państwach trzecich.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Oprócz wspierania powrotów osób, 
jak przewidziano w niniejszym 
rozporządzeniu, Fundusz powinien także 
wspierać inne środki służące 
przeciwdziałaniu migracji 
nieuregulowanej, eliminowaniu zachęt do 
nielegalnej migracji i zwalczaniu 
obchodzenia obowiązujących przepisów 
dotyczących migracji, a tym samym 
chronić spójność systemów imigracyjnych 
państw członkowskich.

(25) Oprócz wspierania integracji 
obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców w państwach 
członkowskich Fundusz powinien także 
wspierać inne środki służące zwalczaniu 
handlu migrantami, zachęcaniu do 
tworzenia przepisów dotyczących legalnej 
migracji i ułatwianiu ich ustanawiania, 
gwarantując tym samym ochronę 
spójności systemów imigracyjnych w 
krajach pochodzenia, w pełnej zgodności z 
zasadą spójności na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zatrudnianie migrantów 
o nieuregulowanym statusie stanowi 
czynnik przyciągający, który zachęca do 
nielegalnej migracji i podważa politykę 
mobilności pracowników opartą na 
programach legalnej migracji. Fundusz 
powinien zatem wspierać państwa 
członkowskie, bezpośrednio lub pośrednio, 
we wdrażaniu dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/52/WE16, która 
zabrania zatrudniania nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
i przewiduje kary wobec pracodawców 
łamiących ten zakaz.

(26) Fundusz powinien wspierać 
państwa członkowskie, bezpośrednio lub 
pośrednio, we wdrażaniu dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/52/WE16, która zabrania 
zatrudniania nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich i przewiduje 
kary wobec pracodawców łamiących ten 
zakaz. Obejmuje ona również elementy 
zabezpieczające, takie jak prawo 
nielegalnie zatrudnionych obywateli 
państw trzecich do składania skarg i 
żądania wypłaty wynagrodzeń. Fundusz 
powinien wspierać wdrażanie tych 
ostatnich, ponieważ nie zostały one 
wdrożone w wystarczającym stopniu, jak 
wskazano w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 maja 2014 r. w sprawie stosowania 
dyrektywy 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 
2009 r. przewidującej minimalne
normy w odniesieniu do kar i środków 
stosowanych wobec pracodawców 
zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów trzecich.

_________________ _________________
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 
r. przewidująca minimalne normy w 
odniesieniu do kar i środków stosowanych 
wobec pracodawców zatrudniających 
nielegalnie przebywających obywateli 
krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, 
s. 24).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 
r. przewidująca minimalne normy w 
odniesieniu do kar i środków stosowanych 
wobec pracodawców zatrudniających 
nielegalnie przebywających obywateli 
krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, 
s. 24).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(26a) Państwa członkowskie powinny 
wspierać potrzeby społeczeństwa 
obywatelskiego i stowarzyszeń 
pracowniczych, takie jak utworzenie 
europejskiej sieci przyjmowania 
pracowników obu płci, w celu połączenia 
wszystkich pracowników zaangażowanych 
w Europie w dziedzinie migracji, aby 
wspierać godne przyjmowanie i podejście 
do migracji oparte na prawach człowieka 
oraz wymianie dobrych praktyk w 
dziedzinie przyjmowania i integracji 
zawodowej.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Środki w państwach trzecich 
i dotyczące państw trzecich, objęte 
wsparciem w ramach Funduszu, powinny 
uzupełniać inne działania realizowane 
poza Unią, wspierane za pośrednictwem 
unijnych instrumentów finansowania 
zewnętrznego. Podczas realizacji takich 
działań należy w szczególności dążyć do 
pełnej spójności z zasadami i ogólnymi 
celami działań zewnętrznych Unii i jej 
polityki zagranicznej wobec danego 
państwa lub regionu oraz 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. 
Jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny, 
Fundusz powinien przeznaczać wsparcie 
na zacieśnianie współpracy z państwami 
trzecimi oraz umacnianie kluczowych 
aspektów zarządzania migracjami 
w obszarach będących przedmiotem 
zainteresowania polityki migracyjnej 
Unii.

(30) Środki podjęte w ramach Funduszu 
w odniesieniu do państw trzecich powinny 
być w pełni spójne z zasadami i ogólnymi 
celami działań zewnętrznych Unii, polityki 
zagranicznej i polityki rozwojowej wobec 
danego państwa lub regionu oraz 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. 
Współpraca z państwami trzecimi nie 
powinna służyć wspieraniu działań, które 
są bezpośrednio ukierunkowane na 
rozwój, i nie powinna naruszać zasady 
spójności polityki na rzecz rozwoju.

Poprawka 21
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Te wstępne kwoty powinny 
stanowić podstawę dla długoterminowych 
inwestycji państw członkowskich. Aby 
uwzględnić zmiany przepływów 
migracyjnych, zaspokoić potrzeby 
w zakresie zarządzania systemem 
azylowym i systemem przyjmowania oraz 
integracji legalnie przebywających 
obywateli państw trzecich, a także 
przeciwdziałać nieuregulowanej migracji 
za pomocą skutecznej i zrównoważonej 
polityki powrotowej, w połowie okresu 
programowania należy przydzielić 
państwom członkowskim dodatkową 
kwotę uwzględniającą poziomy absorpcji. 
Kwotę tę należy ustalić na podstawie 
najnowszych dostępnych danych 
statystycznych określonych w załączniku I, 
aby uwzględnić zmiany sytuacji 
wyjściowej państw członkowskich.

(35) Te wstępne kwoty powinny 
stanowić podstawę dla długoterminowych 
inwestycji państw członkowskich. Aby 
uwzględnić zmiany przepływów 
migracyjnych, zaspokoić potrzeby 
w zakresie zarządzania systemem 
azylowym i systemem przyjmowania oraz 
integracji obywateli państw trzecich, 
a także przeciwdziałać handlowi 
migrantami, wdrażać skuteczną, zgodną z 
prawami i zrównoważoną politykę 
powrotową, w połowie okresu 
programowania należy przydzielić 
państwom członkowskim dodatkową 
kwotę uwzględniającą poziomy absorpcji. 
Kwotę tę należy ustalić na podstawie 
najnowszych dostępnych danych 
statystycznych określonych w załączniku I, 
aby uwzględnić zmiany sytuacji 
wyjściowej państw członkowskich.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Aby uzupełnić realizację celu 
polityki Funduszu na poziomie krajowym 
za pośrednictwem programów państw 
członkowskich, Fundusz powinien też 
zapewniać wsparcie na rzecz działań na 
poziomie Unii. Takie działania powinny 
służyć ogólnym celom strategicznym 
wchodzącym w zakres interwencji 
Funduszu, związanym z analizą polityczną 
i innowacjami, wzajemnym uczeniem się 
i partnerstwami transnarodowymi oraz 
testowaniem nowych inicjatyw i działań 
w całej Unii.

(41) Aby uzupełnić realizację celu 
polityki Funduszu na poziomie krajowym 
za pośrednictwem programów państw 
członkowskich, Fundusz powinien też 
zapewniać wsparcie na rzecz działań na 
poziomie Unii. Takie działania powinny 
służyć ogólnym celom strategicznym 
wchodzącym w zakres interwencji 
Funduszu, związanym z analizą polityczną 
i innowacjami, wzajemnym uczeniem się i 
partnerstwami transnarodowymi, pracą 
wykonywaną przez diaspory i rolą 
pośrednika, jaką mogą odgrywać w tej 
dziedzinie, oraz testowaniem nowych 
inicjatyw i działań w całej Unii.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Aby wzmocnić zdolność Unii do 
natychmiastowego reagowania na 
nieprzewidzianą lub nieproporcjonalną 
silną presję migracyjną w jednym lub 
większej liczbie państw członkowskich, 
charakteryzującą się napływem dużej lub 
nieproporcjonalnej liczby obywateli 
państw trzecich, co stanowi znaczące 
i nagłe obciążenie dla ośrodków 
przyjmowania i ośrodków detencyjnych, 
systemów i procedur azylowych oraz 
systemów i procedur zarządzania 
migracjami w tych państwach, a także na 
silną presję migracyjną w państwach 
trzecich, wywołaną zmianami sytuacji 
politycznej lub konfliktami, należy 
umożliwić zapewnianie pomocy 
w sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie 
z ramami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

(42) Aby wzmocnić zdolność Unii do 
natychmiastowego reagowania na 
nieprzewidzianą lub nieproporcjonalną 
silną presję migracyjną w jednym lub 
większej liczbie państw członkowskich, 
charakteryzującą się napływem dużej lub 
nieproporcjonalnej liczby obywateli 
państw trzecich, co stanowi znaczące i 
nagłe obciążenie dla ośrodków 
przyjmowania i ośrodków detencyjnych, 
systemów i procedur azylowych oraz 
systemów i procedur zarządzania 
migracjami w tych państwach, a także na 
silną presję migracyjną w państwach 
trzecich, wywołaną zmianami sytuacji 
politycznej lub konfliktami, należy 
umożliwić zapewnianie pomocy w 
sytuacjach nadzwyczajnych przeznaczonej 
na ciągłe wdrażanie działań mających na 
celu zagwarantowanie poszanowania 
praw człowieka migrantów i zobowiązań 
międzynarodowych państw 
członkowskich, zwłaszcza w dziedzinie 
azylu i uchodźstwa, zgodnie z ramami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53a) Przy programowaniu, realizacji i 
ocenie programów finansowanych z 
Funduszu powinno się przeprowadzać 
konsultacje z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego oraz z 
organami lokalnymi i regionalnymi, a 
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także z parlamentami narodowymi w 
państwach członkowskich i państwach 
trzecich.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem polityki Funduszu jest 
przyczynianie się do skutecznego 
zarządzania przepływami migracyjnymi 
zgodnie z odnośnym dorobkiem prawnym 
UE i zobowiązaniami Unii w zakresie praw 
podstawowych.

1. Celem polityki Funduszu jest 
przyczynianie się do skutecznego 
zarządzania przepływami migracyjnymi 
zgodnie z odnośnym dorobkiem prawnym 
UE i zobowiązaniami Unii w zakresie praw 
podstawowych, w szczególności prawa do 
azylu, zapisanymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, oraz 
zgodnie z zasadą spójności polityki na 
rzecz rozwoju.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie legalnej migracji do 
państw członkowskich, w tym 
przyczynianie się do integracji obywateli 
państw trzecich;

b) wspieranie tworzenia bezpiecznych 
i legalnych sposobów migracji do państw 
członkowskich, w tym przyczynianie się 
do integracji obywateli państw trzecich, 
włącznie z osobami ubiegającymi się o 
azyl i osobami korzystającymi z ochrony 
międzynarodowej, oraz umacnianie 
ochrony praw człowieka w odniesieniu do 
migrantów;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczynianie się do zwalczania 
migracji nieuregulowanej i zapewnianie 
skutecznych powrotów i readmisji 
w państwach trzecich.

c) przyczynianie się do zwalczania 
migracji nieuregulowanej dzięki 
otwieraniu legalnych dróg migracji, 
zwalczaniu handlu ludźmi i zapewnianiu 
zarówno osobom powracającym, jak i 
krajom pochodzenia skutecznych i 
zrównoważonych powrotów i readmisji w 
państwach trzecich.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczynianie się do zwalczania 
migracji nieuregulowanej i zapewnianie 
skutecznych powrotów i readmisji 
w państwach trzecich.

c) przyczynianie się do zwalczania 
migracji nieuregulowanej i zapewnianie 
skutecznych i zrównoważonych powrotów 
i readmisji w państwach trzecich zarówno 
osobom powracającym, jak i krajom 
pochodzenia.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wzmacnianie, m.in. przez 
praktyczną współpracę, solidarności i 
podziału odpowiedzialności pomiędzy 
państwami członkowskimi, w 
szczególności w odniesieniu do tych 
państw, których zjawisko przepływów 
migracyjnych i azylowych dotyczy w 
największym stopniu.

Poprawka 30
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W Funduszu mogą uczestniczyć państwa 
trzecie zgodnie z warunkami określonymi 
w porozumieniu szczegółowym 
obejmującym kwestie uczestnictwa 
państwa trzeciego w Funduszu Azylu 
i Migracji, o ile takie porozumienie:

W Funduszu mogą uczestniczyć państwa 
trzecie, które nie naruszają praw 
podstawowych migrantów, w odniesieniu 
do działań w dziedzinie legalnej migracji, 
powrotów i readmisji zgodnie z warunkami 
określonymi w porozumieniu 
szczegółowym obejmującym kwestie 
uczestnictwa państwa trzeciego 
w Funduszu Azylu i Migracji, które 
powinno być publicznie dostępne, o ile 
takie porozumienie:

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przewiduje mechanizm dochodzenia 
roszczeń dla osób uważających, że 
naruszono przysługujące im prawa 
podstawowe.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja i państwa członkowskie 
dokładają starań, aby działania dotyczące 
państw trzecich były podejmowane w 
zgodzie z innymi działaniami 
realizowanymi za pomocą instrumentów 
unijnych, były zgodne z zasadą spójności 
polityki na rzecz rozwoju, skupiały się na 
środkach nieukierunkowanych na rozwój 
oraz były w pełni zgodne z prawami 
człowieka i prawem międzynarodowym.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Instrument tematyczny wspiera 
w szczególności działania objęte środkiem 
wykonawczym, o którym mowa 
w załączniku II art. 2 lit. b), realizowane 
przez organy lokalne i regionalne lub 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

6. Instrument tematyczny wspiera w 
szczególności działania objęte środkiem 
wykonawczym, o którym mowa w 
załączniku II art. 2 lit. b), realizowane 
przez organy lokalne i regionalne lub 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 
w szczególności diaspory.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
zapewnia, aby priorytety objęte jego 
programem były spójne z unijnymi 
priorytetami i wyzwaniami w obszarze 
zarządzania migracjami i im odpowiadały 
oraz były w pełni zgodne z odnośnym 
dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi 
priorytetami Unii. Przy określaniu 
priorytetów swoich programów państwa 
członkowskie zapewniają, aby programy te 
we właściwy sposób uwzględniały środki 
wykonawcze określone w załączniku II.

1. Każde państwo członkowskie 
zapewnia, aby priorytety objęte jego 
programem były spójne z unijnymi 
priorytetami i wyzwaniami w obszarze 
zarządzania migracją, w obszarze azylu i 
przyjmowania, i im odpowiadały oraz były 
w pełni zgodne z odnośnym dorobkiem 
prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami 
Unii. Przy określaniu priorytetów swoich 
programów państwa członkowskie 
zapewniają, aby programy te we właściwy 
sposób uwzględniały środki wykonawcze 
określone w załączniku II.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja zapewnia, aby Agencja 
Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejska 
Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

2. Komisja zapewnia, aby Agencja 
Unii Europejskiej ds. Azylu, Agencja Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i 
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były zaangażowane w proces 
opracowywania programów na wczesnym 
etapie, w odniesieniu do obszarów ich 
kompetencji. Komisja konsultuje projekty 
programów z Europejską Agencją Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencją 
Unii Europejskiej ds. Azylu, aby zapewnić 
spójność i komplementarność działań 
agencji z działaniami państw 
członkowskich.

Europejska Agencja Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej były zaangażowane w proces 
opracowywania programów na wczesnym 
etapie, w odniesieniu do obszarów ich 
kompetencji. Komisja konsultuje projekty 
programów z Europejską Agencją Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencją 
Unii Europejskiej ds. Azylu, aby zapewnić 
spójność i komplementarność działań 
agencji z działaniami państw 
członkowskich.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja zapewnia, aby Agencja 
Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejska 
Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
były zaangażowane w proces 
opracowywania programów na wczesnym 
etapie, w odniesieniu do obszarów ich 
kompetencji. Komisja konsultuje projekty 
programów z Europejską Agencją Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencją 
Unii Europejskiej ds. Azylu, aby zapewnić 
spójność i komplementarność działań 
agencji z działaniami państw 
członkowskich.

2. Komisja zapewnia, aby Agencja 
Unii Europejskiej ds. Azylu, Agencja Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i 
Europejska Agencja Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej były zaangażowane w proces 
opracowywania programów na wczesnym 
etapie, w odniesieniu do obszarów ich 
kompetencji. Komisja konsultuje projekty 
programów z Europejską Agencją Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencją 
Unii Europejskiej ds. Azylu, aby zapewnić 
spójność i komplementarność działań 
agencji z działaniami państw 
członkowskich.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może w stosownych 
przypadkach włączyć Agencję Unii 
Europejskiej ds. Azylu i Europejską 
Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
do zadań monitorowania i oceny, o których 

3. Komisja może w stosownych 
przypadkach włączyć Agencję Unii 
Europejskiej ds. Azylu, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i 
Europejską Agencję Straży Granicznej i 
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mowa w sekcji 5, zwłaszcza w celu 
zapewnienia zgodności działań 
realizowanych przy wsparciu Funduszu 
z odnośnym dorobkiem prawnym UE 
i uzgodnionymi priorytetami Unii.

Przybrzeżnej do zadań monitorowania i 
oceny, o których mowa w sekcji 5, 
zwłaszcza w celu zapewnienia zgodności 
działań realizowanych przy wsparciu 
Funduszu z odnośnym dorobkiem 
prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami 
Unii.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W związku z procesem 
monitorowania przeprowadzonym zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [.../...] 
[rozporządzenie AUEA] lub przyjęciem 
zaleceń zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1053/2013, które wchodzą w zakres 
niniejszego rozporządzenia, odnośne 
państwa członkowskie wraz z Komisją, 
a w stosownych przypadkach z Agencją 
Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejską 
Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, 
analizują, w jaki sposób odnieść się do 
ustaleń, w tym wszelkich niedociągnięć lub 
problemów w zakresie zdolności 
i gotowości, oraz wdrażają zalecenia za 
pośrednictwem swojego programu.

4. W związku z procesem 
monitorowania przeprowadzonym zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [.../...] 
[rozporządzenie AUEA] lub przyjęciem 
zaleceń zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1053/2013, które wchodzą w zakres 
niniejszego rozporządzenia, odnośne 
państwa członkowskie wraz z Komisją, a w 
stosownych przypadkach z Agencją Unii 
Europejskiej ds. Azylu, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i 
Europejską Agencją Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej, analizują, w jaki sposób 
odnieść się do ustaleń, w tym wszelkich 
niedociągnięć lub problemów w zakresie 
zdolności i gotowości, oraz wdrażają 
zalecenia za pośrednictwem swojego 
programu.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie 
wykorzystujące wsparcie operacyjne 
przestrzegają dorobku prawnego Unii 
w dziedzinie azylu i powrotów.

3. Państwa członkowskie 
wykorzystujące wsparcie operacyjne 
przestrzegają dorobku prawnego Unii w 
dziedzinie azylu i powrotów oraz praw 
podstawowych.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie uzasadniają 
w programie i w rocznym sprawozdaniu z 
realizacji celów, o którym mowa w art. 30, 
wykorzystanie wsparcia operacyjnego do 
osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia. Przed zatwierdzeniem 
programu Komisja, wraz z Agencją Unii 
Europejskiej ds. Azylu i Europejską 
Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, 
zgodnie z art. 13, ocenia sytuację 
wyjściową w państwach członkowskich, 
które zgłosiły zamiar wykorzystania 
wsparcia operacyjnego. Komisja bierze 
pod uwagę informacje dostarczone przez te 
państwa członkowskie oraz, w stosownych 
przypadkach, informacje dostępne 
w ramach monitorowania 
przeprowadzanego zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) .../... 
[rozporządzenie AUEA] i rozporządzeniem 
(UE) nr 1053/2013, wchodzące w zakres 
niniejszego rozporządzenia.

4. Państwa członkowskie uzasadniają 
w programie i w rocznym sprawozdaniu z 
realizacji celów, o którym mowa w art. 30, 
wykorzystanie wsparcia operacyjnego do 
osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia. Przed zatwierdzeniem 
programu Komisja, wraz z Agencją Unii 
Europejskiej ds. Azylu, Agencją Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i 
Europejską Agencją Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej, zgodnie z art. 13 ocenia 
sytuację wyjściową w państwach 
członkowskich, które zgłosiły zamiar 
wykorzystania wsparcia operacyjnego. 
Komisja bierze pod uwagę informacje 
dostarczone przez te państwa członkowskie 
oraz, w stosownych przypadkach, 
informacje dostępne w ramach 
monitorowania przeprowadzanego zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) .../... 
[rozporządzenie AUEA] i rozporządzeniem 
(UE) nr 1053/2013, wchodzące w zakres 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poważną presją migracyjną 
w państwach trzecich, w tym w przypadku 
gdy osoby wymagające ochrony są 
pozostawione własnemu losowi z powodu 
zmian w sytuacji politycznej lub 
konfliktów, w szczególności jeżeli sytuacja 
ta może wpłynąć na przepływy migracyjne 
w kierunku UE.

c) poważną presją migracyjną w 
państwach trzecich, w tym w przypadku 
gdy osoby wymagające ochrony są 
pozostawione własnemu losowi z powodu 
zmian w sytuacji politycznej lub 
konfliktów.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeprowadza ocenę 
śródokresową i ocenę retrospektywną 
niniejszego rozporządzenia, w tym działań 
realizowanych w ramach Funduszu.

1. Komisja przeprowadza ocenę 
śródokresową i ocenę retrospektywną 
niniejszego rozporządzenia, w tym działań 
realizowanych w ramach Funduszu, a 
także ocenę wpływu powrotów na państwa 
trzecie oraz poszanowanie praw 
podstawowych migrantów.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocenę śródokresową i ocenę 
retrospektywną przeprowadza się 
w terminie pozwalającym na 
uwzględnienie ich wyników w procesie 
decyzyjnym.

2. Ocenę śródokresową i ocenę 
retrospektywną przeprowadza się w 
terminie pozwalającym na uwzględnienie 
ich wyników w procesie decyzyjnym, a 
wyniki tych ocen podaje się do 
wiadomości publicznej.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) sposobu, w jaki zagwarantowano 
przestrzeganie praw podstawowych 
migrantów przy wdrażaniu Funduszu.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – litera b – tiret 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 30 % na azyl; – 40 % na azyl;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – litera b – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 30 % na legalną migrację 
i integrację;

– 40 % na legalną migrację, 
integrację i włączenie;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – litera b – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 40 % na przeciwdziałanie migracji 
nieuregulowanej, w tym na powroty.

– 20 % na przeciwdziałanie migracji 
nieuregulowanej, w tym na powroty.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwiększanie poczucia solidarności 
i zacieśnianie współpracy z państwami 
trzecimi dotkniętymi przepływami 
migracyjnymi, w tym za pomocą 
przesiedleń i innych legalnych sposobów 
udzielenia ochrony w Unii, a także 
partnerstw i współpracy z państwami 
trzecimi w celu zarządzania migracjami.

d) zwiększanie poczucia solidarności, 
zacieśnianie współpracy i wymiana 
wzorcowych praktyk z państwami trzecimi 
dotkniętymi przepływami migracyjnymi, w 
tym za pomocą przesiedleń i innych 
legalnych sposobów udzielenia ochrony w 
Unii, a także partnerstw i współpracy z 
państwami trzecimi w celu zarządzania 
migracjami.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik III – ustęp 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) promowanie wymiany i dialogu 
między obywatelami państw trzecich, 
społeczeństwem przyjmującym i organami 
publicznymi, w tym za pomocą konsultacji 
z obywatelami państw trzecich oraz 
dialogu międzykulturowego 
i międzywyznaniowego.

k) promowanie wymiany i dialogu,w 
szczególności z pomocą diaspor, między 
obywatelami państw trzecich, 
społeczeństwem przyjmującym i organami 
publicznymi, w tym za pomocą konsultacji 
z obywatelami państw trzecich oraz 
dialogu międzykulturowego i 
międzywyznaniowego.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) infrastrukturę do celów 
przyjmowania i zatrzymań (w celu 
wydalenia), w tym możliwe wspólne 
korzystanie z takich placówek przez więcej 
niż jedno państwo członkowskie;

a) infrastrukturę do celów 
przyjmowania, w tym możliwe wspólne 
korzystanie z takich placówek przez więcej 
niż jedno państwo członkowskie;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przeciwdziałanie czynnikom 
zachęcającym do migracji 
nieuregulowanej, w tym zatrudnianiu 
migrantów o nieuregulowanym statusie 
w drodze skutecznych i odpowiednich 
inspekcji opartych na ocenie ryzyka, 
szkoleń dla pracowników, ustanawiania- 
i wdrażania mechanizmów, za pomocą 
których migranci o nieuregulowanym 
statusie mogą odzyskać zaległe 
wynagrodzenia i zaskarżyć swoich 
pracodawców, lub kampanii 
informacyjnych i podnoszących- 

d) przeciwdziałanie nieuregulowanej 
migracji, w tym zatrudnianiu migrantów 
o nieuregulowanym statusie, w drodze 
skutecznych i odpowiednich inspekcji 
opartych na ocenie ryzyka, szkoleń dla 
pracowników, ustanawiania- i wdrażania 
mechanizmów, za pomocą których 
migranci o nieuregulowanym statusie 
mogą odzyskać zaległe wynagrodzenia 
i zaskarżyć swoich pracodawców, lub 
kampanii informacyjnych i podnoszących- 
świadomość, informujących pracodawców 
i migrantów o nieuregulowanym statusie 
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świadomość, informujących pracodawców 
i migrantów o nieuregulowanym statusie 
o ich prawach i obowiązkach na podstawie 
dyrektywy 2009/52/WE8;

o ich prawach i obowiązkach na podstawie 
dyrektywy 2009/52/WE8;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ocenę sytuacji w krajach 
pochodzenia i ich stabilności oraz 
zdolności absorpcyjnej na poziomie 
lokalnym;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przygotowywanie powrotów, 
w tym środki prowadzące do wydania 
decyzji nakazujących powrót, identyfikacji 
obywateli państw trzecich, wydania 
dokumentów podróży i poszukiwania 
rodzin;

e) przygotowywanie powrotów, w 
tym środki prowadzące do wydania decyzji 
nakazujących powrót, identyfikacji 
obywateli państw trzecich, wydania 
dokumentów podróży, poszukiwania 
rodzin, możliwości odbycia szkolenia 
zawodowego w Europie sprzyjającego 
ponownej integracji w kraju pochodzenia;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 4 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) operacje wydalenia, w tym 
powiązane środki, zgodnie ze standardami 
określonymi w prawie unijnym, 
z wyjątkiem sprzętu do stosowania 
przymusu;

h) operacje wydalenia, w tym 
powiązane środki, przy pełnym 
poszanowaniu praw człowieka oraz 
zgodnie ze standardami określonymi 
w prawie unijnym, z wyjątkiem sprzętu do 
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stosowania przymusu;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 4 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) środki wspierające trwały powrót 
i reintegrację;

i) środki długoterminowo wspierające 
trwały powrót i reintegrację, w tym 
działania na rzecz rozwijania 
umiejętności;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 4 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) placówki i usługi w państwach 
trzecich zapewniające odpowiednie 
tymczasowe zakwaterowanie i przyjęcie po 
przybyciu, w tym dla małoletnich bez 
opieki i innych osób wymagających 
szczególnego traktowania zgodnie 
z międzynarodowymi standardami;

j) wspieranie państw trzecich pod 
względem zapewniania odpowiedniego 
tymczasowego zakwaterowania i przyjęcia 
po przybyciu zgodnie 
z międzynarodowymi standardami;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 4 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) współpracę z państwami trzecimi 
w zwalczaniu migracji nieuregulowanej 
i organizowaniu skutecznych powrotów 
i readmisji, w tym w ramach wdrażania 
umów o readmisji i innych porozumień;

skreśla się

Poprawka 58
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 4 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) wsparcie dla państw trzecich 
i działania prowadzone w państwach 
trzecich, w tym dotyczące infrastruktury, 
sprzętu i innych środków, pod warunkiem 
że przyczyniają się one do poprawy 
efektywnej współpracy między państwami 
trzecimi a Unią i jej państwami 
członkowskimi w zakresie powrotów 
i readmisji.

m) wsparcie dla państw trzecich 
i działania prowadzone w państwach 
trzecich, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do poprawy efektywnej współpracy 
między państwami trzecimi a Unią i jej 
państwami członkowskimi w zakresie 
powrotów i readmisji.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Środki na rzecz integracji wdrażane 
przez organy lokalne i regionalne oraz 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego;

– Środki na rzecz integracji wdrażane 
przez organy lokalne i regionalne oraz 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 
w szczególności diaspory;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy 2: Wspieranie legalnej 
migracji do państw członkowskich, w tym 
przyczynianie się do integracji obywateli 
państw trzecich: 

skreśla się

1. Liczba osób objętych środkami 
poprzedzającymi wyjazd, wspieranymi 
z Funduszu.
2. Liczba osób objętych środkami na rzecz 
integracji, wspieranymi z Funduszu, które 
uznały, że środki te miały korzystny wpływ 
na ich wczesną integrację, w porównaniu 
z łączną liczbą osób objętych środkami na 
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rzecz integracji wspieranymi z Funduszu.
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