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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego 

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub 

bezpaństwowca (wersja przekształcona) 

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0270), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 78 ust. 2 lit. e) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0173/2016), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez czeską Izbę Poselską, 

czeski Senat, włoski Senat, węgierski Parlament, polski Sejm, polski Senat, rumuńską 

Izbę Poselską i słowacki Parlament, w których stwierdzono, że projekt aktu 

ustawodawczego jest niezgodny z zasadą pomocniczości, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 

19 października 2016 r.1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 grudnia 2016 r.2, 

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w 

sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów 

prawnych3, 

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 30 listopada 2016 r. skierowane do 

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z 

art. 104 ust. 3 Regulaminu, 

– uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej 

(A8-0000/2017), 

                                                 
1 Dz.U. C 34 z 2.2.2017, s. 144. 
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
3 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1. 
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A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych 

zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na 

uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych 

aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących 

tekstów, bez zmiany co do istoty; 

1. uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia 

konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu powinna zapewniać odpowiednie 

wsparcie we wdrażaniu niniejszego 

rozporządzenia, w szczególności przez 

ustanowienie klucza odniesienia dla 

rozmieszczenia osób ubiegających się o 

azyl w ramach korekcyjnego mechanizmu 

przydziału wniosków oraz przez 

dostosowywanie co roku wartości 

liczbowych stanowiących podstawę klucza 

odniesienia, a także klucza odniesienia na 

podstawie danych Eurostatu. 

(9) Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu („Agencja ds. Azylu”) powinna 

zapewniać odpowiednie wsparcie we 

wdrażaniu niniejszego rozporządzenia, w 

szczególności przez ustanowienie klucza 

odniesienia dla rozmieszczenia osób 

ubiegających się o azyl w ramach 

korekcyjnego mechanizmu przydziału 

wniosków oraz przez dostosowywanie co 

roku wartości liczbowych stanowiących 

podstawę klucza odniesienia, a także 

klucza odniesienia na podstawie danych 

Eurostatu. Agencja ds. Azylu powinna 

także opracowywać materiały 

informacyjne w ścisłej współpracy z 

właściwymi organami państw 

członkowskich. Agencja ds. Azylu 

powinna stopniowo przejmować 

odpowiedzialność za przekazywanie osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową lub osób korzystających 

z tej ochrony na mocy niniejszego 

rozporządzenia. 



 

PR\1118296PL.docx 7/100 PE599.751v02-00 

 PL 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powyższa poprawka dostosowuje motyw zwłaszcza do zmian w art. 6 i 38. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Zgodnie z konwencją Organizacji 

Narodów Zjednoczonych o prawach 

dziecka z 1989 r. oraz zgodnie z Kartą 

praw podstawowych Unii Europejskiej w 

stosowaniu niniejszego rozporządzenia 

jednym z priorytetów powinno być dla 

państw członkowskich jak najlepsze 

zabezpieczenie interesów dziecka. Przy 

ocenie sposobu jak najlepszego 

zabezpieczenia interesów dziecka państwa 

członkowskie powinny brać pod uwagę 

zwłaszcza dobro i rozwój społeczny 

małoletniego, względy bezpieczeństwa 

oraz opinię małoletniego, stosownie do 

jego wieku i dojrzałości, przy 

uwzględnieniu jego pochodzenia. Ponadto 

należy określić specjalne gwarancje 

proceduralne dla małoletnich bez opieki, ze 

względu na ich szczególny stopień 

narażenia. 

(15) Zgodnie z konwencją Organizacji 

Narodów Zjednoczonych o prawach 

dziecka z 1989 r. oraz zgodnie z Kartą 

praw podstawowych Unii Europejskiej w 

stosowaniu niniejszego rozporządzenia 

priorytetem powinno być dla państw 

członkowskich jak najlepsze 

zabezpieczenie interesów dziecka. Przy 

ocenie sposobu jak najlepszego 

zabezpieczenia interesów dziecka państwa 

członkowskie powinny brać pod uwagę 

zwłaszcza dobro i rozwój społeczny 

małoletniego, względy bezpieczeństwa 

oraz opinię małoletniego, stosownie do 

jego wieku i dojrzałości, przy 

uwzględnieniu jego pochodzenia. Ponadto 

należy określić specjalne gwarancje 

proceduralne dla małoletnich bez opieki, ze 

względu na ich szczególny stopień 

narażenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dostosowanie w związku ze zmianami w art. 8. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Aby nie dopuścić, by osoby 

ubiegające się o ochronę 

międzynarodową, które przedstawiają 

niedopuszczalne wnioski, prawdopodobnie 

nie wymagają ochrony międzynarodowej 

lub stanowią zagrożenie dla 

bezpieczeństwa, były przekazywane między 

państwami członkowskimi, konieczne jest 

zapewnienie, aby państwo członkowskie, 

w którym wniosek składany jest po raz 

pierwszy, weryfikowało dopuszczalność 

wniosku w odniesieniu do kraju 

pierwszego azylu oraz bezpiecznego kraju 

trzeciego, badało w trybie przyśpieszonym 

wnioski składane przez osoby pochodzące 

z bezpiecznych krajów pochodzenia 

wymienionych w unijnym wykazie oraz 

osoby budzące obawy związane z 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powyższa poprawka wynika ze skreślenia art. 3 ust. 3. Sprawozdawczyni nie jest zasadniczo 

przeciwna stosowaniu procedur dopuszczalności, jednak ich stosowanie przed ustaleniem 

odpowiedzialnego państwa członkowskiego oznaczałoby wprowadzenie nieracjonalnych 

(nowych) dodatkowych obciążeń dla państw członkowskich pierwszej linii. Państwa 

członkowskie wciąż miałyby możliwość wykonania procedury dopuszczalności po przybyciu 

osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową do odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego (na mocy przepisów rozporządzenia w sprawie procedur azylowych). Jeżeli 

chodzi o kwestie bezpieczeństwa, są one traktowane osobno. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Łączne rozpatrywanie przez jedno 

państwo członkowskie wniosków o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

złożonych przez członków jednej rodziny 

umożliwia zapewnienie, by wnioski były 

(18) Łączne rozpatrywanie przez jedno 

państwo członkowskie wniosków o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

złożonych przez członków jednej rodziny 

umożliwia zapewnienie, by wnioski były 
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rozpatrywane dokładnie, decyzje 

podejmowane w odniesieniu do nich były 

spójne oraz by członkowie jednej rodziny 

nie byli rozdzielani. 

rozpatrywane dokładnie, decyzje 

podejmowane w odniesieniu do nich były 

spójne oraz by członkowie jednej rodziny 

nie byli rozdzielani. Łączne rozpatrywanie 

wniosków złożonych przez jedną rodzinę 

nie narusza prawa osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową do złożenia 

wniosku indywidualnie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Chodzi tu raczej o wyjaśnienie obowiązującego prawa, a nie o poprawkę. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W celu zapewnienia pełnego 

poszanowania zasady jedności rodziny 

oraz jak najlepszego zabezpieczenia 

interesów dziecka wiążącym kryterium 

ustalania odpowiedzialności powinien się 

stać stosunek zależności między osobą 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

a jej dzieckiem, rodzeństwem lub 

rodzicem, wynikający z ciąży lub 

macierzyństwa osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową , jej stanu 

zdrowia lub podeszłego wieku. Jeżeli 

osobą ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową jest małoletni bez opieki, 

również fakt przebywania na terytorium 

innego państwa członkowskiego członka 

rodziny lub krewnego, który może się nim 

zaopiekować, powinien stać się wiążącym 

kryterium ustalania odpowiedzialności. 

Aby zniechęcać do wtórnych przepływów 

małoletnich bez opieki, które nie służą ich 

dobru, z uwagi na nieobecność członka 

rodziny lub krewnego, odpowiedzialnym 

państwem członkowskim powinno być to 

państwo, w którym małoletni bez opieki po 

raz pierwszy złożył swój wniosek o 

(20) W celu zapewnienia pełnego 

poszanowania zasady jedności rodziny 

oraz jak najlepszego zabezpieczenia 

interesów dziecka wiążącym kryterium 

ustalania odpowiedzialności powinien się 

stać stosunek zależności między osobą 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

a jej dzieckiem, rodzeństwem lub 

rodzicem, wynikający z ciąży lub 

macierzyństwa osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową , jej stanu 

zdrowia lub podeszłego wieku. Jeżeli 

osobą ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową jest małoletni bez opieki, 

również fakt przebywania na terytorium 

innego państwa członkowskiego członka 

rodziny lub krewnego, który może się nim 

zaopiekować, powinien stać się wiążącym 

kryterium ustalania odpowiedzialności. 

Przed przekazaniem małoletniego bez 

opieki do innego państwa członkowskiego 

przekazujące państwo członkowskie 

powinno się upewnić, że to drugie państwo 

członkowskie podejmie wszelkie 

niezbędne i właściwe środki dla 

zapewnienia odpowiedniej ochrony 
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udzielenie ochrony międzynarodowej, 

chyba że zostanie udowodnione, iż nie 

służy to nadrzędnemu interesowi dziecka. 
Przed przekazaniem małoletniego bez 

opieki do innego państwa członkowskiego 

przekazujące państwo członkowskie 

powinno się upewnić, że to drugie państwo 

członkowskie podejmie wszelkie 

niezbędne i właściwe środki dla 

zapewnienia odpowiedniej ochrony 

dziecka, w szczególności szybko wyznaczy 

przedstawiciela lub przedstawicieli 

odpowiedzialnych za zagwarantowanie 

poszanowania wszystkich praw 

przysługujących dziecku. Wszelkie decyzje 

o przekazaniu małoletniego bez opieki 

należy poprzedzić oceną nadrzędnego 

interesu dziecka dokonaną przez personel 

posiadający niezbędne kwalifikacje i 

wiedzę specjalistyczną. 

dziecka, w szczególności szybko wyznaczy 

opiekuna odpowiedzialnego za 

zagwarantowanie poszanowania 

wszystkich praw przysługujących dziecku. 

Wszelkie decyzje o przekazaniu 

małoletniego bez opieki należy poprzedzić 

oceną nadrzędnego interesu dziecka 

dokonaną przez multidyscyplinarny zespół 

posiadający niezbędne kwalifikacje i 

wiedzę specjalistyczną. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Przejęcie odpowiedzialności przez 

państwo członkowskie za rozpatrzenie 

wniosku złożonego w tym państwie w 

przypadkach, w których nie jest to jego 

odpowiedzialnością na podstawie 

kryteriów ustanowionych w niniejszym 

rozporządzeniu, może podważyć 

(21) Państwo członkowskie powinno 

mieć możliwość odstąpienia od kryteriów 

ustalania odpowiedzialności i rozpatrzenia 

wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej złożonego w tym lub 

innym państwie członkowskim, nawet 

jeżeli zgodnie z wiążącymi kryteriami 
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skuteczność i trwałość systemu, więc 

powinno zdarzać się wyjątkowo. Dlatego 

państwo członkowskie powinno mieć 

możliwość odstąpienia od kryteriów 

ustalania odpowiedzialności wyłącznie ze 

względów humanitarnych w szczególności 

z przyczyn rodzinnych, przed ustaleniem 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego, i rozpatrzenia wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

złożonego w tym lub innym państwie 

członkowskim, nawet jeżeli zgodnie z 

wiążącymi kryteriami określonymi w 

niniejszym rozporządzeniu nie ma 

obowiązku rozpatrzenia tego wniosku. 

określonymi w niniejszym rozporządzeniu 

nie ma obowiązku rozpatrzenia tego 

wniosku. W celu zwalczania zjawiska 

wtórnych przepływów oraz zachęcania 

osób ubiegających się o azyl do 

bezzwłocznego składania wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej w 

pierwszym państwie członkowskim, do 

którego przybyły, należy zezwolić osobie 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową na złożenie pisemnej, 

należycie uzasadnionej prośby – w 

szczególności na podstawie jej więzów 

rodzinnych, kulturowych lub społecznych 

lub umiejętności językowych, które 

ułatwiłyby jej integrację w danym 

państwie członkowskim – o rozpatrzenie 

jej wniosku przez państwo członkowskie, 
w którym złożono wniosek o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, lub o to, by 

państwo to zwróciło się do innego państwa 

członkowskiego o przejęcie 

odpowiedzialności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka odpowiada zmianom w art. 19, które mają na celu przywrócenie sformułowania z 

rozporządzenia Dublin III, które dało państwom członkowskim więcej elastyczności w 

swobodzie decyzyjnej przy przejmowaniu odpowiedzialności również w przypadkach, za które 

według obowiązujących przepisów nie były odpowiedzialne. Aby przeciwdziałać wtórnym 

przepływom i zaoferować uproszczony instrument łączący osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową z państwami członkowskimi, osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową powinna mieć również możliwość zwrócenia się do konkretnego państwa 

członkowskiego o przejęcie odpowiedzialności za jej wniosek. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Aby zapewnić osiągnięcie celów 

niniejszego rozporządzenia i 

zapobiegnięcie przeszkodom w jego 

stosowaniu, w szczególności aby uniknąć 

(22) Aby zapewnić osiągnięcie celów 

niniejszego rozporządzenia i 

zapobiegnięcie przeszkodom w jego 

stosowaniu, w szczególności aby uniknąć 
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ucieczek i wtórnych przepływów między 

państwami członkowskimi, konieczne jest 

ustanowienie jasnych obowiązków dla 
osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową w kontekście tej 

procedury oraz należyte i terminowe 

informowanie ich o tych obowiązkach. 

Nieprzestrzeganie tych obowiązków 

prawnych powinno prowadzić do 

odpowiednich i proporcjonalnych skutków 

proceduralnych dla osoby ubiegającej się 

o ochronę międzynarodową oraz do 

odpowiednich i proporcjonalnych skutków 

w postaci warunków przyjmowania tej 

osoby. Zgodnie z Kartą praw 

podstawowych Unii Europejskiej państwo 

członkowskie, w którym przebywa taka 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową, powinno w każdym 

razie zapewnić, aby bezpośrednie potrzeby 

materialne tej osoby zostały zaspokojone. 

ucieczek i wtórnych przepływów między 

państwami członkowskimi, należy 

wprowadzić procedury zapewniające 

współpracę osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową i państw 

członkowskich, aby zlikwidować zachęty 

do utrudniania stosowania niniejszego 

rozporządzenia. Konieczne jest również 

nałożenie jasnych obowiązków w ramach 

tej procedury na osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową oraz zadbanie o 

to, by wszystkie osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową zostały 

odpowiednio poinformowane o 

stosowaniu niniejszego rozporządzenia. 

Należy wzmocnić wsparcie i ochronę 

małoletnich, zwłaszcza małoletnich bez 

opieki. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sprawozdawczyni przyjęła inne podejście do zwalczania wtórnych przepływów. Zamiast prób 

nakładania nieskutecznych sankcji za zachowanie, które jest całkowicie racjonalne na mocy 

obowiązujących przepisów, należy dążyć do wyeliminowania powodów angażowania się we 

wtórne przepływy. Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie powinna mieć 

możliwości wywierania wpływu na to, które państwo członkowskie przejmie odpowiedzialność 

za jej wniosek, wjeżdżając do tego kraju. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Aby osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową lepiej rozumiały 

funkcjonowanie wspólnego europejskiego 

systemu azylowego (WESA), konieczne 

jest szersze rozpowszechnianie informacji 

na ten temat. Inwestowanie we wczesne 

zapewnianie osobom ubiegającym się o 

ochronę międzynarodową dostępnych 
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informacji znacznie zwiększy 

prawdopodobieństwo, że osoby te w 

większym stopniu niż dotychczas 

zrozumieją i zaakceptują procedury 

wynikające z niniejszego rozporządzenia i 

będą ich przestrzegać. Aby ograniczyć 

wymogi administracyjne i skutecznie 

wykorzystać wspólne zasoby, Agencja ds. 

Azylu powinna opracować odpowiednie 

materiały informacyjne w ścisłej 

współpracy z krajowymi organami. Przy 

opracowywaniu tych materiałów Agencja 

ds. Azylu powinna w pełni wykorzystywać 

nowoczesne technologie informacyjne. Z 

myślą o odpowiednim wsparciu dla osób 

ubiegających się o azyl, Agencja ds. Azylu 

powinna także opracować materiały 

audiowizualne będące uzupełnieniem 

informacji pisemnych. Agencja ds. Azylu 

powinna odpowiadać za prowadzenie 

osobnej strony internetowej zawierającej 

informacje dotyczące funkcjonowania 

WESA dla osób (potencjalnie) 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową, tak aby korygować 

często nieprawdziwe informacje, jakich 

udzielają im przemytnicy. Materiały 

opracowane przez Agencję ds. Azylu 

powinny zostać przetłumaczone i 

udostępnione we wszystkich głównych 

językach, jakimi posługują się osoby 

ubiegające się o azyl, które przybywają do 

Europy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Chociaż zapewnienie szerszych informacji osobom ubiegającym się o ochronę 

międzynarodową stanowi inwestycję dla Unii Europejskiej oraz państw członkowskich, może 

znacznie przyczynić się do ograniczenia ważniejszych kosztów w innych częściach systemu 

dzięki uniknięciu wtórnych przepływów, kosztownych wtórnych przekazań i postępowań 

prawnych. Jednakże lepsze zrozumienie i zaakceptowanie WESA będzie wymagało czasu. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22b) Różne kategorie osób ubiegających 

się o ochronę międzynarodową mają 

różne potrzeby informacyjne, dlatego 

należy udzielać informacji różnymi 

kanałami i dostosowywać je do tych 

potrzeb. Szczególnie ważne jest, aby 

zapewnić małoletnim dostęp do informacji 

przyjaznych dla dzieci, które są 

dostosowane do ich potrzeb i sytuacji. 

Zapewnienie odpowiednich informacji 

wysokiej jakości małoletnim pod opieką i 

małoletnim bez opieki w środowisku 

przyjaznym dla dzieci może istotnie 

przyczynić się do stworzenia właściwego 

środowiska dla małoletnich, ale także dla 

rozpoznania rzekomych przypadków 

handlu ludźmi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powyższy motyw wyjaśnia powody wprowadzenia różnych kategorii informacji w art. 6. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Należy organizować indywidualne 

rozmowy z osobami ubiegającymi się o 

ochronę międzynarodową , by ułatwić 

ustalenie państwa członkowskiego 

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 

o ochronę międzynarodową , chyba że 

osoba ta dopuściła się ucieczki lub podane 

przez nią informacje są wystarczające do 

ustalenia odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego. Niezwłocznie po złożeniu 

wniosku o ochronę międzynarodową osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

powinna zostać poinformowana w 

szczególności o stosowaniu niniejszego 

(23) Należy organizować indywidualne 

rozmowy z osobami ubiegającymi się o 

ochronę międzynarodową , by ułatwić 

ustalenie państwa członkowskiego 

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 

o ochronę międzynarodową , chyba że 

osoba ta dopuściła się ucieczki lub podane 

przez nią informacje są wystarczające do 

ustalenia odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego. Niezwłocznie po złożeniu 

wniosku o ochronę międzynarodową osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

powinna zostać poinformowana w 

szczególności o stosowaniu niniejszego 
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rozporządzenia, braku wyboru, które 

państwo członkowskie będzie rozpatrywać 

jej wniosek o udzielenie azylu; jej 

obowiązkach na mocy niniejszego 

rozporządzenia oraz skutkach 

nieprzestrzegania tych obowiązków. 

rozporządzenia, braku wyboru, które 

państwo członkowskie będzie rozpatrywać 

jej wniosek o udzielenie azylu; jej 

obowiązkach na mocy niniejszego 

rozporządzenia oraz skutkach 

nieprzestrzegania tych obowiązków. Osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

powinna być również w pełni 

informowana o przysługujących jej 

prawach, w tym o prawie do skutecznego 

środka zaskarżenia i pomocy prawnej. 

Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową powinna otrzymywać 

informacje w języku, który rozumie, w 

zwięzłej, przejrzystej, czytelnej i łatwo 

dostępnej formie, przy użyciu jasnego i 

prostego języka. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wyjaśnienie motywu w celu zapewnienia, że obejmuje on nie tylko obowiązki, ale też prawa 

osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową wynikające z art. 6 i 7. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) W celu zapewnienia skutecznej 

ochrony praw zainteresowanych osób, 

należy określić gwarancje prawne oraz 

prawo do skutecznego środka zaskarżenia 

w odniesieniu do decyzji dotyczących 

przekazania do odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego, zgodnie w szczególności 

z art. 47 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej. Należy również zapewnić 

skuteczny środek w sytuacjach, w których 

nie podjęto decyzji o przekazaniu, ale 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową twierdzi, że 

odpowiedzialne jest inne państwo 

członkowskie, ponieważ osoba ta posiada 

członka rodziny lub – w przypadku 

(24) W celu zapewnienia skutecznej 

ochrony praw zainteresowanych osób, 

należy określić gwarancje prawne oraz 

prawo do skutecznego środka zaskarżenia 

w odniesieniu do decyzji dotyczących 

przekazania do odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego, zgodnie w szczególności 

z art. 47 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej. Należy również zapewnić 

skuteczny środek w sytuacjach, w których 

nie podjęto decyzji o przekazaniu, ale 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową twierdzi, że 

odpowiedzialne jest inne państwo 

członkowskie, ponieważ osoba ta posiada 

członka rodziny lub – w przypadku 
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małoletnich bez opieki – krewnego w tym 

innym państwie członkowskim. W celu 

zapewnienia przestrzegania prawa 

międzynarodowego skuteczny środek 

zaskarżenia w odniesieniu do takich 

decyzji powinien obejmować zbadanie 

zarówno stosowania niniejszego 

rozporządzenia, jak i sytuacji prawnej oraz 

faktycznej w państwie członkowskim, do 

którego osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową jest przekazywana. 

Zakres skutecznego środka powinien być 

ograniczony do oceny ryzyka naruszenia 

podstawowych praw do poszanowania 

życia rodzinnego osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową, praw dziecka 

lub zakazu nieludzkiego i poniżającego 

traktowania. 

małoletnich bez opieki – krewnego w tym 

innym państwie członkowskim, pod 

warunkiem że takie przekazanie leży w 

najlepszym interesie dziecka. W celu 

zapewnienia przestrzegania prawa 

międzynarodowego skuteczny środek 

zaskarżenia w odniesieniu do takich 

decyzji powinien obejmować zbadanie 

zarówno stosowania niniejszego 

rozporządzenia, jak i sytuacji prawnej oraz 

faktycznej w państwie członkowskim, do 

którego osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową jest przekazywana. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powyższe skreślenie odpowiada zmianom w art. 28 dotyczącym środków zaskarżenia, 

ponieważ fragment dotyczący ograniczenia prawa do środka zaskarżenia jedynie do pewnych 

naruszeń praw prawdopodobnie nie byłby zgodny z wymogami art. 47 Karty. Dodano także 

wyjaśnienie, że przekazanie dziecka musi leżeć w jego najlepszym interesie. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Odpowiednie rejestrowanie 

wszystkich wniosków o udzielenie azylu w 

UE pod niepowtarzalnym numerem 

wniosku powinno pomóc w wykrywaniu 

wielokrotnych wniosków i zapobieganiu 

nielegalnym wtórnym przepływom i 

„turystyce azylowej” (ang. asylum 

shopping). Należy stworzyć 

zautomatyzowany system w celu 

ułatwienia stosowania niniejszego 

rozporządzenia. System ten powinien 

umożliwiać rejestrację wniosków o 

udzielenie azylu składanych w UE, 

(29) Odpowiednie rejestrowanie 

wszystkich wniosków o udzielenie azylu w 

UE pod niepowtarzalnym numerem 

wniosku powinno pomóc w wykrywaniu 

wielokrotnych wniosków i zapobieganiu 

nielegalnym wtórnym przepływom i 

„turystyce azylowej” (ang. asylum 

shopping). Należy stworzyć 

zautomatyzowany system w celu 

ułatwienia stosowania niniejszego 

rozporządzenia. System ten powinien 

umożliwiać rejestrację wniosków o 

udzielenie azylu składanych w UE, 
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skuteczne monitorowanie procentowego 

udziału wniosków w każdym państwie 

członkowskim oraz prawidłowe stosowanie 

korekcyjnego mechanizmu przydziału 

wniosków. 

skuteczne monitorowanie procentowego 

udziału wniosków w każdym państwie 

członkowskim oraz prawidłowe stosowanie 

korekcyjnego mechanizmu przydziału 

wniosków. Przy pełnym poszanowaniu 

zasady celowości niepowtarzalny 

identyfikator nie powinien w żadnym razie 

być wykorzystywany do innych celów niż 

te opisane w niniejszym rozporządzeniu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dodany fragment został zaproponowany przez EIOD, aby zapewnić stosowanie zasady 

celowości do nowych osobistych numerów identyfikacyjnych. Sprawozdawczyni jest zdania, że 

należy umieścić powyższy przepis w tym miejscu. 

 

Poprawka  13 

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 

(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. 

Korekcyjny mechanizm przydziału 

powinien przestać obowiązywać, kiedy 

liczba osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową, za które odpowiedzialne 

jest dane państwo członkowskie, spadnie 
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tego państwa członkowskiego. poniżej 75 % 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. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powyższa poprawka odpowiada zmianom w korekcyjnym mechanizmie przydziału w rozdziale 

VII. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 a (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (32a) Państwa członkowskie mają różne 

doświadczenia z przyjmowaniem osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową. Aby zagwarantować, że 

państwa członkowskie, które nie należały 

w ostatnich latach do głównych krajów 

docelowych dla osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową, mają 

wystarczająco dużo czasu na zbudowanie 

zdolności w zakresie przyjmowania, 

korekcyjny mechanizmu przydziału 

powinien umożliwiać stopniowe przejście 

z obecnego stanu do bardziej 

sprawiedliwego podziału obowiązków w 

ramach tego mechanizmu. W ramach 

systemu przejściowego należy ustalić 

poziom bazowy w oparciu o średnią liczbę 

względną wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, złożonych w przeszłości 

w państwach członkowskich. Aby przejść 

od tego modelu poziomu bazowego do 

modelu sprawiedliwego podziału, należy 

co roku odejmować 20 % od poziomu 

bazowego i dodawać 20 % do modelu 

sprawiedliwego podziału, aż do momentu, 
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kiedy system będzie w pełni oparty na 

sprawiedliwym podziale obowiązków. 

Istotne jest, aby państwa członkowskie, 

które nie należały w ostatnich latach do 

krajów docelowych dla osób ubiegających 

się o ochronę międzynarodową, w pełni 

wykorzystały możliwości oferowane przez 

stopniowe wdrażanie korekcyjnego 

mechanizmu przydziału w celu 

wystarczającego wzmocnienia swoich 

zdolności w zakresie przyjmowania, w tym 

zwłaszcza małoletnich. W okresie 

przejściowym Agencja ds. Azylu powinna 

przeprowadzić we wszystkich państwach 

członkowskich analizę zdolności w 

zakresie przyjmowania małoletnich bez 

opieki, tak aby rozpoznać uchybienia i 

zaproponować wsparcie w celu ich 

wyeliminowania. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powyższy motyw odnosi się do stopniowego wdrażania modelu sprawiedliwego podziału i 

wiąże się z art. 53 ust. 2 a i załącznikiem Ia. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) W przypadku stosowania 

mechanizmu przydziału osoby ubiegające 

się o ochronę międzynarodową, które 

złożyły swoje wnioski w państwie 

członkowskim będącym beneficjentem 

tego mechanizmu, powinny zostać 

przydzielone do państw członkowskich, w 

których liczba wniosków nie przekracza 

wartości ustalonej na podstawie klucza 

odniesienia mającego zastosowanie do tych 

państw członkowskich. Należy zapewnić 

odpowiednie przepisy odnoszące się do 

przypadków, w których osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową może na 

(33) W przypadku stosowania 

mechanizmu przydziału osoby ubiegające 

się o ochronę międzynarodową, które 

złożyły swoje wnioski w państwie 

członkowskim będącym beneficjentem 

tego mechanizmu, powinny zostać 

przydzielone do państw członkowskich, w 

których liczba wniosków nie przekracza 

wartości ustalonej na podstawie klucza 

odniesienia mającego zastosowanie do tych 

państw członkowskich. Należy zapewnić 

odpowiednie przepisy odnoszące się do 

przypadków, w których osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową może na 
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podstawie poważnych przesłanek być 

uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa 

narodowego lub porządku publicznego, 

zwłaszcza przepisy dotyczące wymiany 

informacji między właściwymi organami 

azylowymi państw członkowskich. Po 

przekazaniu państwo członkowskie 

przydziału powinno ustalić odpowiedzialne 

państwo członkowskie i przejąć 

odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku, 

chyba że nadrzędne kryteria związane w 

szczególności z obecnością członków 

rodziny stanowią o tym, że odpowiedzialne 

powinno być inne państwo członkowskie. 

podstawie poważnych przesłanek być 

uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa 

narodowego lub porządku publicznego, 

zwłaszcza przepisy dotyczące wymiany 

informacji między właściwymi organami 

azylowymi państw członkowskich. Po 

przekazaniu państwo członkowskie 

przydziału powinno ustalić odpowiedzialne 

państwo członkowskie i przejąć 

odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku, 

chyba że nadrzędne kryteria stanowią o 

tym, że odpowiedzialne powinno być inne 

państwo członkowskie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W związku z dodaniem „łatwej procedury łączenia rodzin” w art. 36b. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (33a) Państwa członkowskie powinny 

zapewnić, zwłaszcza kiedy korzystają z 

korekcyjnego mechanizmu przydziału, że 

procedury są skuteczne i umożliwiają 

szybką relokację osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową do innych 

państw członkowskich. Aby uniknąć 

kosztownych i czasochłonnych wtórnych 

przekazań oraz zapewnić osobom 

ubiegającym się o ochronę 

międzynarodową skuteczny dostęp do 

procedury łączenia rodzin w ramach 

korekcyjnego mechanizmu przydziału, nie 

obciążając przy tym nadmiernie państw 

członkowskich pierwszej linii, należy 

wprowadzić łatwą procedurę łączenia 

rodzin, umożliwiającą przekazanie osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową, które mogą spełniać 

odnośne kryteria pozwalające na 
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połączenie z członkami rodziny w danym 

państwie członkowskim. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W związku z „łatwą procedurą łączenia rodzin” w art. 36b. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (33b) Aby uniknąć wtórnych przepływów 

oraz poprawić perspektywy integracji i 

ułatwić administracyjne przetwarzanie 

wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, należy zapewnić, by 

osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową, które chcą być 

przekazane razem, mogły się 

zarejestrować i zostać przekazane w 

ramach korekcyjnego mechanizmu 

przydziału jako grupa do jednego państwa 

członkowskiego, a nie zostały rozdzielone 

do kilku państw członkowskich. Osoby 

ubiegające się o ochronę międzynarodową 

powinny mieć możliwość samodzielnego 

określenia swojej grupy, przy czym należy 

wyraźnie zaznaczyć, że taka grupowa 

rejestracja nie daje im prawa do 

przekazania do konkretnego państwa 

członkowskiego, lecz prawo do wspólnego 

przekazania do państwa członkowskiego 

określonego w ramach korekcyjnego 

mechanizmu przydziału. W przypadku gdy 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową kwalifikuje się do 

połączenia z członkami rodziny lub gdy 

dane państwo członkowskie postanowi 

przejąć odpowiedzialność za złożony 

wniosek na mocy przepisów uznaniowych 

niniejszego rozporządzenia, osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

nie powinna mieć możliwości przyłączenia 
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się do grupy w ramach korekcyjnego 

mechanizmu przydziału. Aby zapewnić 

sprawną i praktyczną realizację, system 

relokacji powinien opierać się na 

wykazach obejmujących 30 osób 

kwalifikujących się do przekazania. 

Grupa licząca powyżej 30 osób powinna 

zatem zostać umieszczona na odrębnych 

wykazach, przy poszanowaniu jedności 

rodzin. W przypadku gdy osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

nie może zostać przekazana np. ze 

względów zdrowotnych lub ze względów 

bezpieczeństwa publicznego lub porządku 

publicznego, należy umożliwić 

przekazanie reszty grupy lub części grupy 

przed przekazaniem tej osoby. Po 

usunięciu przeszkód w przekazaniu tej 

osoby, należy ją przekazać do tego samego 

państwa członkowskiego co reszta jej 

grupy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zmiany wprowadzone przez sprawozdawczynię do korekcyjnego mechanizmu przydziału 

obejmują możliwość relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w grupach. 

Powyższy motyw wyjaśnia niektóre przepisy zawarte w artykułach. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 34 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) 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 

skreśla się 
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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 250 000 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. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powyższa poprawka ma związek z propozycją sprawozdawczyni, by skreślić art. 37. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 38 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (38a) Informacje dotyczące osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową w Unii mogą być 

potencjalnie cenne dla organów państwa 

trzeciego, z którego osoby te uciekły w 

poszukiwaniu ochrony międzynarodowej. 

Z uwagi na zwiększone zagrożenie dla 

systemów informatycznych UE ze strony 

państw trzecich oraz ze względu na to, że 

w przewidzianym w niniejszym 

rozporządzeniu systemie wszystkie 

rejestracje mają otrzymać niepowtarzalny 



 

PE599.751v02-00 24/100 PR\1118296PL.docx 

PL 

numer identyfikacyjny, państwa 

członkowskie oraz właściwe agencje 

unijne powinny przedsięwziąć wszelkie 

proporcjonalne i niezbędne środki, by 

zapewnić bezpieczne przechowywanie tych 

danych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, a w szczególności osoby szukające 

schronienia przed prześladowaniem politycznym, często uciekają przed reżimami w krajach 

trzecich, które mogą być zainteresowane ich wyśledzeniem. Z uwagi na coraz częstsze i 

systematyczne stosowanie przez niektóre kraje ataków hakerskich i wojny informacyjnej, 

zarówno państwa członkowskie, jak i unijne agencje powinny podjąć konieczne środki 

ostrożności, by zapewnić, że dane osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w 

Europie nie trafią w niepowołane ręce. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 45 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(45) Procedura sprawdzająca powinna 

być stosowana do przyjęcia: ulotki 

informacyjnej na temat rozporządzenia 

dublińskiego i rozporządzenia Eurodac, 

jak również specjalnej ulotki 

informacyjnej dla małoletnich bez opieki; 

standardowego formularza wymiany 

odpowiednich informacji dotyczących 

małoletnich bez opieki; jednolitych 

warunków konsultacji i wymiany 

informacji na temat małoletnich i osób 

zależnych; jednolitych warunków 

sporządzania i wnoszenia wniosków o 

przejęcie i powiadomień o wtórnym 

przejęciu; dwóch wykazów odpowiednich 

środków dowodowych lub poszlak oraz ich 

okresowych zmian; wzoru przepustki; 

jednolitych warunków konsultacji i 

wymiany informacji na temat przekazania; 

standardowego formularza służącego do 

wymiany danych przed przekazaniem; 

wspólnego świadectwa zdrowia; 

(45) Procedura sprawdzająca powinna 

być stosowana do przyjęcia standardowego 

formularza wymiany odpowiednich 

informacji dotyczących małoletnich bez 

opieki; jednolitych warunków konsultacji i 

wymiany informacji na temat małoletnich i 

osób zależnych; jednolitych warunków 

sporządzania i wnoszenia wniosków o 

przejęcie i powiadomień o wtórnym 

przejęciu; dwóch wykazów odpowiednich 

środków dowodowych lub poszlak oraz ich 

okresowych zmian; wzoru przepustki; 

jednolitych warunków konsultacji i 

wymiany informacji na temat przekazania; 

standardowego formularza służącego do 

wymiany danych przed przekazaniem; 

wspólnego świadectwa zdrowia; 

jednolitych warunków i uzgodnień 

praktycznych w zakresie wymiany 

informacji dotyczących stanu zdrowia 

danej osoby przed przekazaniem oraz 

bezpiecznych kanałów elektronicznych 
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jednolitych warunków i uzgodnień 

praktycznych w zakresie wymiany 

informacji dotyczących stanu zdrowia 

danej osoby przed przekazaniem oraz 

bezpiecznych kanałów elektronicznych 

służących do przekazywania wniosków. 

służących do przekazywania wniosków. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka wynika ze zmiany w art. 6, w którym sprawozdawczyni przenosi odpowiedzialność 

za opracowanie materiałów informacyjnych z Komisji na Agencję. Oznacza to brak potrzeby 

przyjmowania aktu wykonawczego w tej sprawie. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – litera k 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

k) „przedstawiciel” oznacza osobę lub 

organizację wyznaczoną przez właściwe 

organy, mającą pomagać małoletniemu 

bez opieki i reprezentować go w 

postępowaniach przewidzianych w 

niniejszym rozporządzeniu, w celu jak 

najlepszego zabezpieczenia interesów 

dziecka, jak również w razie potrzeby 

wykonywać czynności prawne w jego 

imieniu. Jeżeli na przedstawiciela została 

wyznaczona organizacja, wskazuje ona 

osobę odpowiedzialną za wypełnianie jej 

obowiązków wobec małoletniego, zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem; 

k) „opiekun” oznacza osobę 

zdefiniowaną w art. [4 ust. 2 lit. f)] 

rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX 

[rozporządzenie w sprawie procedur]; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sprawozdawczyni proponuje dostosowanie terminologii do rozporządzenia w sprawie 

procedur azylowych i dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania, w których termin 

„przedstawiciel” zastąpiono terminem „opiekun”. Termin „opiekun” został zdefiniowany w 

rozporządzeniu w sprawie procedur azylowych, a użyte tu sformułowanie stanowi odniesienie 

stosowane w dyrektywie w sprawie warunków przyjmowania. 
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Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy nie można wyznaczyć 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego na podstawie kryteriów 

wymienionych w niniejszym 

rozporządzeniu, odpowiedzialne za 

rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej jest pierwsze państwo 

członkowskie, w którym wniosek ten został 

złożony. 

W przypadku gdy nie można wyznaczyć 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego na podstawie kryteriów 

wymienionych w niniejszym 

rozporządzeniu, państwo członkowskie 

odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

ustala się zgodnie z procedurą określoną 

w art. 24a. 

Or. en 

Uzasadnienie 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli przekazanie osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową do państwa 

członkowskiego pierwotnie wyznaczonego 

Jeżeli przekazanie osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową do państwa 

członkowskiego wyznaczonego jako 
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jako państwo odpowiedzialne jest 

niemożliwe, gdyż istnieją istotne powody 

ku temu, by przypuszczać, że w 

procedurze azylowej i w warunkach 

przyjmowania osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową w tym państwie 

członkowskim występują wady systemowe, 

powodujące pojawienie się ryzyka 

nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania w rozumieniu art. 4 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 

państwo członkowskie dokonujące 

ustalenia odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego dalej prowadzi ocenę 

kryteriów określonych w rozdziale III w 

celu stwierdzenia, czy inne państwo 

członkowskie może zostać wyznaczone 

jako odpowiedzialne. 

państwo odpowiedzialne jest niemożliwe, 

gdyż istnieją istotne powody ku temu, by 

przypuszczać, że osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową byłaby realnie 

narażona na poważne naruszenie jej praw 

podstawowych, państwo członkowskie 

dokonujące ustalenia odpowiedzialnego 

państwa członkowskiego dalej prowadzi 

ocenę kryteriów określonych w rozdziale 

III w celu stwierdzenia, czy inne państwo 

członkowskie może zostać wyznaczone 

jako odpowiedzialne, pod warunkiem że 

nie wydłuża to nieproporcjonalnie czasu 

trwania procedury. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicja braków systemowych doprowadziła do rozbieżnych orzeczeń różnych sądów 

krajowych mimo wytycznych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tarakhel 

przeciwko Szwajcarii. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie jasności prawa i 

jednolitego stosowania zasady, zgodnie z którą nie należy przekazywać osób realnie 

narażonych na poważne niewłaściwe traktowanie zgodnie z art. 3 EKPC (art. 4 Karty). 

Poprawka ta jest również zgodna z proponowanymi zmianami do art. 28 ust. 4 w sprawie 

środków prawnych. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli na mocy niniejszego ustępu nie 

można przeprowadzić przekazania do 

żadnego z państw członkowskich 

wyznaczonych na podstawie kryteriów 

określonych w rozdziale III ani do 

pierwszego państwa członkowskiego, w 

którym złożono wniosek, 

odpowiedzialnym państwem 

członkowskim staje się państwo 

członkowskie prowadzące postępowanie w 

Jeżeli na mocy niniejszego ustępu nie 

można przeprowadzić przekazania do 

żadnego z państw członkowskich 

wyznaczonych na podstawie kryteriów 

określonych w rozdziale III ani do 

pierwszego państwa członkowskiego, w 

którym złożono wniosek, państwo 

członkowskie odpowiedzialne za 

rozpatrzenie wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej ustala się 
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sprawie ustalenia odpowiedzialnego 

państwa członkowskiego. 

zgodnie z procedurą określoną w art. 24a. 

Or. en 

Uzasadnienie 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przed zastosowaniem kryteriów 

ustalania państwa członkowskiego 

odpowiedzialnego zgodnie z rozdziałami 

III i IV pierwsze państwo członkowskie, w 

którym złożono wniosek o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, podejmuje 

następujące działania: 

skreśla się 

a)  bada, czy wniosek o udzielenie 

ochrony międzynarodowej jest 

niedopuszczalny na podstawie art. 33 ust. 

2 lit. b) i c) dyrektywy 2013/32/UE, jeżeli 

państwo niebędące państwem 

członkowskim uznaje się za kraj 

pierwszego azylu lub za bezpieczny kraj 

trzeci dla osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową; oraz 
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b)  rozpatruje wniosek w trybie 

przyśpieszonym zgodnie z art. 31 ust. 8 

dyrektywy 2013/32/UE, jeżeli mają 

zastosowanie następujące warunki: 

 

(i)  osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową posiada obywatelstwo 

państwa trzeciego lub jest 

bezpaństwowcem i uprzednio stale 

zamieszkiwała w tym państwie, które jest 

uznane za bezpieczny kraj pochodzenia w 

unijnym wspólnym wykazie bezpiecznych 

krajów pochodzenia ustanowionym na 

mocy rozporządzenia [wniosek COM 

(2015) 452 z dnia 9 września 2015 r.]; lub 

 

(ii)  osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową może z poważnych 

przyczyn być uznana za zagrożenie dla 

bezpieczeństwa narodowego lub porządku 

publicznego państwa członkowskiego lub 

została przymusowo wydalona z 

poważnych przyczyn związanych z 

bezpieczeństwem publicznym lub 

porządkiem publicznym na mocy prawa 

krajowego. 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy przypomnieć, że powyższa kwestia jest związana z rozporządzeniem w sprawie 

procedur azylowych, które reguluje stosowanie tych procedur. Po ustaleniu 

odpowiedzialnego państwa członkowskiego zgodnie z rozporządzeniem dublińskim, państwo 

to mogłoby wykonywać te kontrole dopuszczalności. Sprawozdawczyni jest jednak zdania, że 

wprowadzenie tych kontroli przed „kryteriami dublińskimi” nałożyłoby na państwa 

członkowskie pierwszej linii znaczne dodatkowe obciążenia. Miałyby one w ten sposób mniej 

zachęt do właściwego rejestrowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, co 

spowodowałoby nasilenie wtórnych przepływów. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli państwo członkowskie uzna 

wniosek za niedopuszczalny lub 

skreśla się 
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rozpatruje wniosek w trybie 

przyśpieszonym na podstawie ust. 3, 

wówczas to państwo członkowskie zostaje 

uznane za odpowiedzialne państwo 

członkowskie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy przypomnieć, że powyższa kwestia jest związana z rozporządzeniem w sprawie 

procedur azylowych, które reguluje stosowanie tych procedur. Po ustaleniu 

odpowiedzialnego państwa członkowskiego zgodnie z rozporządzeniem dublińskim, państwo 

to mogłoby wykonywać te kontrole dopuszczalności. Sprawozdawczyni jest jednak zdania, że 

wprowadzenie tych kontroli przed „kryteriami dublińskimi” nałożyłoby na państwa 

członkowskie pierwszej linii znaczne dodatkowe obciążenia. Miałyby one w ten sposób mniej 

zachęt do właściwego rejestrowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, co 

spowodowałoby nasilenie wtórnych przepływów. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwo członkowskie, które 

rozpatrzyło wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, w tym w przypadkach 

wymienionych w ust. 3, jest 

odpowiedzialne za rozpatrzenie wszelkich 

dalszych petycji lub kolejnych wniosków 

składanych przez tę osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową zgodnie z art. 

40, 41 i 42 dyrektywy 2013/32/UE, 

niezależnie od tego, czy osoba ta opuściła 

terytoria państw członkowskich czy też 

została z nich wydalona. 

5. Państwo członkowskie, które było 

odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, jest 

odpowiedzialne za rozpatrzenie wszelkich 

dalszych petycji lub kolejnych wniosków 

składanych przez tę osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową zgodnie z art. 

40, 41 i 42 dyrektywy 2013/32/UE, 

niezależnie od tego, czy osoba ta opuściła 

terytoria państw członkowskich czy też 

została z nich wydalona. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W poprawce proponuje się zmianę techniczną w celu wyjaśnienia, że stała odpowiedzialność 

obowiązuje po ustaleniu odpowiedzialnego państwa członkowskiego, a nie dopiero po 

zbadaniu kryteriów dublińskich. Sprawozdawczyni podziela pogląd Komisji, że stała 

odpowiedzialność za wnioski doprowadzi do stworzenia lepiej działającego systemu, jednak 

by móc stosować taki przepis w praktyce, kluczowe jest zapewnienie równego podziału 
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odpowiedzialności za wnioski wśród państw członkowskich. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową przedstawia jak 

najszybciej i nie później niż podczas 

indywidualnej rozmowy, o której mowa w 

art. 7, wszystkie elementy i informacje 

istotne dla ustalenia odpowiedzialnego 

państwa członkowskiego oraz 

współpracuje z właściwymi organami 

państw członkowskich. 

2. Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową przedstawia jak 

najszybciej wszystkie dostępne elementy i 

informacje istotne dla ustalenia 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego oraz współpracuje z 

właściwymi organami państw 

członkowskich. Właściwe organy 

uwzględniają elementy i informacje istotne 

dla ustalenia odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego jedynie wówczas, gdy 

zostały one przedstawione przed 

podjęciem ostatecznej decyzji określającej 

odpowiedzialne państwo członkowskie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową nie przestrzega 

obowiązków określonych w art. 4 ust. 1, 

państwo członkowskie odpowiedzialne 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 

rozpatruje wniosek w trybie 

przyśpieszonym zgodnie z art. 31 ust. 8 

dyrektywy 2013/32/UE. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Podczas procedur przewidzianych 

niniejszym rozporządzeniem osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

nie jest uprawniona do warunków 

przyjmowania określonych w art. 14–19 

dyrektywy 2013/33/UE, z wyjątkiem opieki 

zdrowotnej w nagłych wypadkach, w 

żadnym państwie członkowskim innym niż 

państwo, w którym ma obowiązek 

przebywać. 

skreśla się 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niezwłocznie po złożeniu wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej w 

rozumieniu art. 21 ust. 2 w państwie 

członkowskim, jego właściwe organy 

informują osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową o stosowaniu niniejszego 

rozporządzenia oraz o obowiązkach 

określonych w art. 4, a także o skutkach 

ich nieprzestrzegania określonych w art. 5 

, a w szczególności : 

1. Niezwłocznie po zarejestrowaniu 

wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej w rozumieniu art. 27 

[wniosku dotyczącego rozporządzenia w 

sprawie procedur azylowych] w państwie 

członkowskim, jego właściwe organy 

informują osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową o stosowaniu niniejszego 

rozporządzenia, a w szczególności: 

Or. en 

Uzasadnienie 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 

understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) o obowiązkach osoby ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową, 

określonych w art. 4, a także o skutkach 

ich nieprzestrzegania określonych w art. 

5; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powyższy tekst przeniesiono z art. 6 ust. 1 do wyliczenia, ponieważ zwiększa to czytelność i 

jasność artykułu. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) o celach niniejszego rozporządzenia 

oraz konsekwencjach złożenia kolejnego 

wniosku w innym państwie członkowskim, 

a także o konsekwencjach opuszczenia 

państwa członkowskiego, w którym osoba 

ta ma obowiązek przebywać w trakcie 

ustalania odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego na mocy niniejszego 

rozporządzenia oraz rozpatrywania 

wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej , a w szczególności że 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową nie jest uprawniona do 

warunków przyjmowania określonych w 

art. 14–19 dyrektywy 2013/33/UE, z 

wyjątkiem opieki zdrowotnej w nagłych 

wypadkach, w żadnym państwie 

członkowskim innym niż państwo, w 

którym ma obowiązek przebywać ; 

b) o celach niniejszego rozporządzenia 

oraz konsekwencjach złożenia kolejnego 

wniosku w innym państwie członkowskim, 

a także o konsekwencjach opuszczenia 

państwa członkowskiego, w którym osoba 

ta ma obowiązek przebywać w trakcie 

ustalania odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego na mocy niniejszego 

rozporządzenia oraz rozpatrywania 

wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej; 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Sprawozdawczyni proponuje prostsze i bardziej ogólne sformułowanie, zwłaszcza że 

proponuje się skreślenie przepisu dotyczącego pozbawienia materialnych warunków 

przyjmowania w art. 5. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) o przepisach dotyczących łączenia 

rodzin, a w związku z tym o obowiązującej 

definicji członków rodziny i krewnych, a 

także o konieczności ujawnienia przez 

osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową na wczesnym etapie 

procedury wszelkich istotnych informacji, 

które mogą być przydatne w ustaleniu 

miejsca pobytu członków rodziny lub 

krewnych znajdujących się w innych 

państwach członkowskich, a także o 

wszelkiej pomocy, jaką może zaoferować 

państwo członkowskie przy poszukiwaniu 

członków rodziny lub krewnych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Z myślą o jasności przepisy dotyczące jedności rodziny przesunięto z ustępu dotyczącego 

indywidualnej rozmowy i poszerzono, aby zadbać o to, by osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową była poinformowana o obowiązującej definicji rodziny zgodnie z przepisami 

niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb) o możliwości zwrócenia się na 

mocy art. 19 w państwie członkowskim, w 
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którym osoba ta przebywa, o zastosowanie 

klauzuli dyskrecjonalnej przez 

jakiekolwiek państwo członkowskie, a 

także o szczególnych warunkach 

związanych z tą procedurą; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Procedura określona w art. 19 umożliwiłaby osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową zwrócenie się o zastosowanie klauzuli dyskrecjonalnej w określonym 

państwie członkowskim już wtedy, kiedy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

przebywa w pierwszym państwie członkowskim, w którym złożono wniosek. Środek ten ma na 

celu zniechęcanie do wtórnych przepływów oraz zapewnienie osobom ubiegającym się o azyl 

określonych możliwości działania. Włączenie tego przepisu oznaczałoby, że właściwe organy 

muszą udzielić informacji na temat obowiązywania tej procedury oraz związanych z nią 

szczególnych warunków. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) o indywidualnej rozmowie na mocy 

art. 7 oraz obowiązku przedstawienia i 

uzasadnienia informacji o przebywaniu w 

państwach członkowskich członków 

rodziny, krewnych lub innych osób 

należących do rodziny, w tym o możliwym 

sposobie przedstawienia przez osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

takich informacji; 

d) o celu indywidualnej rozmowy na 

mocy art. 7 oraz rodzaju informacji, o 

jakich przedstawienie poproszona zostanie 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową podczas tej rozmowy; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ze względu na nową lit. ca) dotyczącą informacji związanych z poszukiwaniem rodziny 

proponuje się, by powyższy ustęp koncentrował się bardziej na udzieleniu osobie ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową informacji na temat celu indywidualnej rozmowy oraz rodzaju 

informacji, jakie powinna ona przedstawić właściwym organom. 
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Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) o możliwości zaskarżenia decyzji o 

przekazaniu w terminie 7 dni od 

powiadomienia o tej decyzji oraz o tym, że 

zaskarżenie to ogranicza się do oceny, czy 

dochodzi do naruszenia art. 3 ust. 2 w 

odniesieniu do występowania ryzyka 

nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania bądź do naruszenia art. 10–

13 i 18; 

e) o możliwości i warunkach 

zaskarżenia decyzji o przekazaniu oraz 

prawie do skutecznego środka zaskarżenia 

przed sądem lub trybunałem zgodnie z art. 

28, w tym w sytuacji, kiedy nie podjęto 

decyzji o przekazaniu; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powyższa poprawka ma na celu uwzględnienie zmian w art. 28. Obecny tekst zawiera 

wyraźne odniesienie do prawa do skutecznego środka zaskarżenia w przypadkach, kiedy nie 

dochodzi do przekazania, np. w celu łączenia rodzin. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ia) w przypadku małoletnich bez 

opieki – o roli i obowiązkach opiekuna; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niezmiernie ważne jest, aby małoletni bez opieki otrzymywali stosowne informacje na temat 

roli i obowiązków opiekuna we wspólnym europejskim systemem azylowym, ponieważ pozwoli 

to na dalsze zwiększenie zaufania w system azylowy, zapewni wysoki standard ochrony i 

zniechęci małoletnich bez opieki do ucieczki. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i b (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ib) o prawie do wnioskowania o 

nieodpłatną pomoc i reprezentację 

prawną na wszystkich etapach procedury 

zgodnie z art. 14 i 15 [wniosku 

dotyczącego rozporządzenia w sprawie 

procedur azylowych]; 

Or. en 

Uzasadnienie 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 

on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ic) o istnieniu strony internetowej 

utworzonej zgodnie z art. 6 ust. 3a; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przepisy art. 6 ust. 3a wprowadzają specjalną stronę internetową, którą ma zarządzać 

Agencja UE ds. Azylu. Należy udzielać osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową 

informacji na temat tej strony, tak aby pomóc im w samodzielnym wyszukiwaniu informacji. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Informacje, o których mowa w ust. 1, 

udzielane są na piśmie w języku 

zrozumiałym dla osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową lub co do 

którego można zasadnie przypuszczać, że 

jest dla niej zrozumiały. Państwa 

członkowskie wykorzystują do tego celu 

wspólną ulotkę przygotowaną na 

podstawie ust. 3. 

Informacje, o których mowa w ust. 1, 

udzielane są na piśmie w języku 

zrozumiałym dla osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową, w zwięzłej, 

przejrzystej, czytelnej i łatwo dostępnej 

formie, przy użyciu jasnego i prostego 

języka. W przypadku małoletnich, a w 

szczególności małoletnich bez opieki, 

informacje udzielane są w sposób 

przyjazny dziecku przez odpowiednio 

przeszkolony personel. Państwa 

członkowskie wykorzystują do tego celu 

wspólne materiały informacyjne 

przygotowane na podstawie ust. 3. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy zadbać o to, by dzieci, zwłaszcza małoletni bez opieki, otrzymywały materiały 

informacyjne dostosowane do ich szczególnych potrzeb. Jeżeli osoby ubiegające się o azyl 

mają współpracować w ramach oficjalnego wspólnego europejskiego systemu azylowego i nie 

mają brać udziału we wtórnych przepływach, muszą otrzymywać dokładne i dostosowane 

informacje o procedurach, których powinny przestrzegać. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadkach gdy jest to potrzebne dla 

właściwego zrozumienia informacji przez 

osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową , informacje są udzielane 

także ustnie, na przykład w związku z 

indywidualną rozmową, o której mowa w 

art. 7. 

Informacje udzielane są bezpośrednio po 

zarejestrowaniu wniosku. Informacji 

udziela się zarówno w formie pisemnej, 

jak i ustnej, w stosownych przypadkach 

przy wsparciu sprzętu multimedialnego. 

Informacji ustnych udziela się 

indywidualnie lub w grupach, a osoby 

ubiegające się o ochronę międzynarodową 

mają możliwość zadawania pytań na 

temat kroków proceduralnych, jakie 

powinny podjąć w procesie ustalania 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego zgodnie z niniejszym 



 

PE599.751v02-00 40/100 PR\1118296PL.docx 

PL 

rozporządzeniem. W przypadku 

małoletnich informacje udzielane są w 

sposób przyjazny dziecku przez 

odpowiednio przeszkolony personel i w 

obecności opiekuna. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeżeli osoby ubiegające się o azyl mają funkcjonować w ramach oficjalnego wspólnego 

europejskiego systemu azylowego i nie mają brać udziału we wtórnych przepływach, muszą 

otrzymywać dokładne i dostosowane informacje o procedurach, których powinny 

przestrzegać. Udzielanie ustnych informacji oraz możliwość zadawania pytań na temat 

procedur może znacznie poprawić zrozumienie procedur przez osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową, a tym samym ich współpracę z właściwymi organami, co powinno 

doprowadzić do zmniejszenia liczby ucieczek i wtórnych przepływów. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja przyjmuje w drodze aktów 

wykonawczych wspólną ulotkę – oraz 

specjalną ulotkę dla małoletnich bez 

opieki – zawierające co najmniej 

informacje, o których mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu. Wspólna ulotka 

zawiera także informacje dotyczące 

stosowania rozporządzenia (UE) [wniosek 

dotyczący rozporządzenia w sprawie 

przekształcenia rozporządzenia nr 

603/2013], a w szczególności celu, w 

jakim dane osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową mogą być przetwarzane 

w systemie Eurodac. Wspólna ulotka 

przygotowywana jest w taki sposób, by 

państwa członkowskie mogły ją uzupełniać 

dodatkowymi, tylko im właściwymi 

informacjami. Te akty wykonawcze 

przyjmowane są zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 

2 niniejszego rozporządzenia. 

3. Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu opracowuje w ścisłej współpracy z 

odpowiedzialnymi agencjami krajowymi 

wspólne materiały informacyjne 
zawierające co najmniej informacje, o 

których mowa w ust. 1 niniejszego 

artykułu. Te wspólne materiały 

informacyjne zawierają także informacje 

dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) 

[wniosek dotyczący rozporządzenia w 

sprawie przekształcenia rozporządzenia nr 

603/2013], a w szczególności celu, w 

jakim dane osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową mogą być przetwarzane 

w systemie Eurodac. Wspólne materiały 

informacyjne przygotowywane są w taki 

sposób, by państwa członkowskie mogły je 

uzupełniać dodatkowymi, tylko im 

właściwymi informacjami. Agencja Unii 

Europejskiej ds. Azylu opracowuje 

specjalne materiały informacyjne 

przeznaczone szczególnie dla 
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następujących grup docelowych: 

 a)  dorosłych osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową; 

 b)  małoletnich bez opieki; 

 c)  małoletnich pod opieką; 

 Należy opracować specjalne materiały 

informacyjne dotyczące przypadków, w 

których obowiązuje korekcyjny 

mechanizm przydziału oraz zwykłe 

procedury na mocy niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu prowadzi specjalną stronę 

internetową zawierającą informacje na 

temat WESA, a w szczególności 

informacje dotyczące funkcjonowania 

niniejszego rozporządzenia, przeznaczoną 

dla osób (potencjalnie) ubiegających się o 

ochronę międzynarodową. Informacje na 

tej stronie internetowej są obszerne i 

aktualne oraz przedstawione w zwięzłej, 

przejrzystej, czytelnej i łatwo dostępnej 
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formie, przy użyciu jasnego i prostego 

języka, a także udostępnione we 

wszystkich głównych językach, jakimi 

posługują się osoby ubiegające się o 

ochronę międzynarodową, które 

przybywają do Europy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dzięki udostępnieniu strony internetowej poświęconej praktycznemu funkcjonowaniu WESA, 

przeznaczonej dla osób (potencjalnie) ubiegających się o azyl w Europie, możliwe będzie 

zaoferowanie szybkiego i łatwego dostępu do informacji dla osób, które już złożyły wniosek o 

udzielenie ochrony międzynarodowej w Europie, a także rozwianie mitów i nieprawdziwych 

informacji rozpowszechnianych przez przemytników i inne osoby. Dzięki temu osoby, w 

przypadku których uzyskanie ochrony międzynarodowej jest mało prawdopodobne, 

niekoniecznie będą podejmowały niebezpieczną i kosztowną podróż przez Morze Śródziemne, 

aby ubiegać się o ochronę międzynarodową w Europie. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b. Właściwe organy państw 

członkowskich informują osoby 

ubiegające się o ochronę międzynarodową 

o postępach w procedurach stosowanych 

na mocy niniejszego rozporządzenia w 

odniesieniu do złożonych przez nie 

wniosków. Takich informacji udziela się 

na piśmie w regularnych odstępach czasu. 

W przypadku małoletnich właściwe 

organy informują małoletniego i jego 

opiekuna na tych samych warunkach. 

Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów wykonawczych 

ustanawiających warunki udzielania 

takich informacji. Te akty wykonawcze są 

przyjmowane zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 

2. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Ważne jest, aby osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową były informowane o 

postępach w rozpatrywaniu ich wniosków z myślą o budowaniu zaufania do systemu 

azylowego. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Aby ułatwić ustalenie 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego, państwo członkowskie 

dokonujące takiego ustalenia przeprowadza 

indywidualną rozmowę z osobą ubiegającą 

się o ochronę międzynarodową , chyba że 

osoba ta uciekła lub informacje przez nią 

przedstawione zgodnie z art. 4 ust. 2 są 

wystarczające do ustalenia 
odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego . Rozmowa ma pozwolić 

również na właściwe zrozumienie przez 

osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową informacji przekazanych 

jej na mocy art. 6. 

1. Aby ułatwić ustalenie 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego, państwo członkowskie 

dokonujące takiego ustalenia przeprowadza 

indywidualną rozmowę z osobą ubiegającą 

się o ochronę międzynarodową. Państwo 

członkowskie dokonujące ustalenia zadaje 

perspektywiczne pytania dotyczące 

wszystkich aspektów wniosku, 

pozwalające na ustalenie 
odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego.  Rozmowa ma pozwolić 

również na właściwe zrozumienie przez 

osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową informacji przekazanych 

jej zgodnie z art. 6. 

Or. en 

Uzasadnienie 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 
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Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwo członkowskie może 

odstąpić od indywidualnej rozmowy, jeżeli 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową dopuściła się ucieczki 

lub podane przez nią informacje zgodnie z 

art. 4 ust. 2 są wystarczające do ustalenia 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego. Jeżeli państwo 

członkowskie odstępuje od 

przeprowadzenia rozmowy, daje osobie 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową możliwość 

przedstawienia wszystkich dodatkowych 

informacji mających znaczenie dla 

prawidłowego ustalenia odpowiedzialnego 

państwa członkowskiego przed podjęciem 

ostatecznej decyzji o przekazaniu tej osoby 

do odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego na mocy art. 30 ust. 1. 

Or. en 

Uzasadnienie 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Indywidualna rozmowa 3. Indywidualna rozmowa 
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przeprowadzana jest w języku 

zrozumiałym dla osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową lub co do 

którego można zasadnie przypuszczać, że 

jest dla niej zrozumiały i w którym jest 

ona w stanie się porozumiewać. W razie 

potrzeby państwa członkowskie korzystają 

z tłumacza, który jest w stanie zapewnić 

właściwą komunikację między osobą 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

a osobą przeprowadzającą indywidualną 

rozmowę. 

przeprowadzana jest w języku 

zrozumiałym dla osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową i w którym jest 

ona w stanie się porozumiewać. Rozmowy 

z małoletnimi odbywają się w sposób 

przyjazny dziecku w obecności opiekuna 

lub – w stosownych przypadkach – 

doradcy prawnego lub innego doradcy. W 

razie potrzeby państwa członkowskie 

korzystają z wykwalifikowanego tłumacza, 

który jest w stanie zapewnić właściwą 

komunikację między osobą ubiegająca się 

o ochronę międzynarodową a osobą 

przeprowadzającą indywidualną rozmowę. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, aby rozmowy z dziećmi – pod opieką lub bez opieki – odbywały się w sposób 

przyjazny dziecku w obecności opiekuna. Poprawka zawiera także wyjaśnienie, że rozmowy 

muszą być zawsze prowadzone w języku zrozumiałym dla osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, a tłumacz musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwo członkowskie 

przeprowadzające indywidualną rozmowę 

sporządza jej pisemne podsumowanie 

zawierające co najmniej najważniejsze 

informacje przekazane przez osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

podczas rozmowy. Podsumowanie może 

mieć formę protokołu lub może zostać 

przygotowane na standardowym 

formularzu. Państwo członkowskie dba o 

to, by osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową lub doradca prawny, lub 

inny doradca, który reprezentuje osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

, miał na czas dostęp do tego 

podsumowania. 

5. Państwo członkowskie 

przeprowadzające indywidualną rozmowę 

sporządza jej pisemne podsumowanie 

zawierające co najmniej najważniejsze 

informacje przekazane przez osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

podczas rozmowy. Podsumowanie może 

mieć formę protokołu lub może zostać 

przygotowane na standardowym 

formularzu. Państwo członkowskie dba o 

to, by osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową lub opiekun, doradca 

prawny, lub doradca, który reprezentuje 

osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową, miał dostęp do tego 

podsumowania jak najszybciej po 

przeprowadzeniu rozmowy, a w każdym 
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razie przed podjęciem decyzji o 

przekazaniu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma związek z ogólnym dążeniem do wprowadzenia terminu „opiekun” zamiast 

„przedstawiciel” małoletnich bez opieki (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie procedur 

azylowych i dyrektywą w sprawie warunków przyjmowania), a także uściśla, że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową musi mieć dostęp do podsumowania jak 

najszybciej, a przynajmniej przed podjęciem decyzji o przekazaniu. Wszelka dodatkowa 

praca, jaką spowoduje ten przepis dla administracji państw członkowskich, powinna zostać 

zrekompensowana przez podniesienie jakości decyzji podejmowanych w pierwszej instancji, a 

tym samym zmniejszenie liczby kosztownych i czasochłonnych postępowań odwoławczych lub 

wtórnych przekazań. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W ramach wszelkich postępowań 

przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu jednym z priorytetów jest 

dla państw członkowskich jak najlepsze 

zabezpieczenie interesów dziecka. 

1. W ramach wszelkich postępowań 

przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu priorytetem jest dla państw 

członkowskich jak najlepsze 

zabezpieczenie interesów dziecka. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy wyjaśnić, że dobro dziecka powinno być głównym celem, a nie jednym z celów 

branych pod uwagę. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Każde państwo członkowskie , w którym 

małoletni bez opieki ma obowiązek 

przebywać, zapewnia, by w ramach 

właściwych postępowań przewidzianych w 

Każde państwo członkowskie, w którym 

przebywa małoletni bez opieki, zapewnia, 

by w ramach wszystkich postępowań 

przewidzianych w niniejszym 
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niniejszym rozporządzeniu małoletni bez 

opieki był reprezentowany lub 

wspomagany przez przedstawiciela. 

Przedstawiciel powinien mieć kwalifikacje 

i wiedzę fachową pozwalające na jak 

najlepsze uwzględnienie interesów dziecka 

w ramach postępowań przewidzianych w 

niniejszym rozporządzeniu. Przedstawiciel 

taki musi mieć dostęp do treści stosownych 

dokumentów w aktach osoby ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową , w tym do 

specjalnej ulotki dla małoletnich bez 

opieki. 

rozporządzeniu małoletni bez opieki był 

reprezentowany lub wspomagany przez 

opiekuna. Opiekun powinien mieć 

kwalifikacje i wiedzę fachową pozwalające 

na jak najlepsze uwzględnienie interesów 

dziecka w ramach postępowań 

przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu. Opiekun taki musi mieć 

dostęp do treści stosownych dokumentów 

w aktach osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, w tym do specjalnych 

materiałów informacyjnych dla 

małoletnich bez opieki. Opiekuna należy 

wyznaczyć jak najszybciej, jednak 

najpóźniej pięć dni od daty złożenia 

wniosku. 

Or. en 

Uzasadnienie 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Opiekun uczestniczy w jak najszerszym 

zakresie w ustalaniu odpowiedzialnego 

państwa członkowskiego na mocy 

niniejszego rozporządzenia. W tym celu 

opiekun wspiera małoletniego przy 

przedstawianiu informacji istotnych dla 

określenia jego najlepszych interesów 

zgodnie z ust. 3, w tym korzystając z jego 

prawa do bycia wysłuchanym, a także 

wspiera małoletniego w kontaktach z 

innymi podmiotami, takimi jak 
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organizacje zajmujące się poszukiwaniem 

rodziny, o ile jest to przydatne, oraz przy 

należytym poszanowaniu obowiązku 

zachowania poufności wobec dziecka. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przepis ten jest obecnie zawarty w rozporządzeniu wykonawczym, jednak ze względu na jego 

wagę należy go włączyć do samego rozporządzenia. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dobrostan i rozwój społeczny 

małoletniego; 

b) dobrostan i rozwój społeczny 

małoletniego, ze szczególnym 

uwzględnieniem jego tożsamości 

etnicznej, religijnej, kulturowej i 

językowej, a także mając na uwadze 

potrzebę stabilności i ciągłości opieki nad 

małoletnim oraz dostępu do opieki 

zdrowotnej i edukacji; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sprawozdawczyni jest zdania, że przy określaniu najlepszych interesów dziecka należy wziąć 

pod uwagę te dodatkowe aspekty. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) aspekty związane z 

bezpieczeństwem i ochroną, w 

szczególności jeżeli zachodzi ryzyko, że 

małoletni jest ofiarą handlu ludźmi; 

c) aspekty związane z 

bezpieczeństwem i ochroną, w 

szczególności jeżeli zachodzi ryzyko, że 

małoletni jest ofiarą jakiejkolwiek formy 

przemocy i wykorzystania, w tym handlu 
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ludźmi; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy poszerzyć zakres przepisu, żeby ująć nie tylko handel ludźmi, lecz także inne formy 

przemocy i wykorzystywania. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) gwarancja przekazania 

wyznaczonemu opiekunowi w 

przyjmującym państwie członkowskim; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przed podjęciem decyzji o przekazaniu państwa członkowskie powinny dopilnować, że istnieje 

gwarancja co do tego, że małoletni będzie miał opiekuna w przyjmującym państwie 

członkowskim. Opiekuna należy ustalić i włączyć do procedury przekazania jeszcze przed 

przekazaniem. Należy ponadto zauważyć, że przepis ten odzwierciedla art 10 ust. 2 z 

dyrektywy o powrotach (2008/115/WE), który stanowi, że przed przystąpieniem do 

przekazania w przyjmującym państwie musi być wyznaczony opiekun. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 db) informacje udzielone przez 

opiekuna w państwie członkowskim, w 

którym znajduje się małoletni. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Informacje udzielone przez opiekuna powinny stanowić naturalny element oceny dobra 
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dziecka. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Przed przekazaniem małoletniego 

bez opieki do odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego lub w stosownych 

przypadkach do państwa członkowskiego 

przydziału przekazujące państwo 

członkowskie dopilnowuje, aby 

odpowiedzialne państwo członkowskie lub 

państwo członkowskie przydziału 

niezwłocznie przedsięwzięło środki, o 

których mowa w art. 14 i 24 dyrektywy 

2013/33/UE oraz art. 25 dyrektywy 

2013/32/UE. Wszelką decyzję o 

przekazaniu małoletniego bez opieki 

poprzedza ocena jego nadrzędnego 

interesu. Ocena ta opiera się na czynnikach 

wymienionych w ust. 3. Ocena 

przeprowadzana jest szybko przez personel 

posiadający kwalifikacje i wiedzę fachową 

dla zapewnienia, aby uwzględniony został 

nadrzędny interes małoletniego. 

4. Przed przekazaniem małoletniego 

bez opieki do odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego lub w stosownych 

przypadkach do państwa członkowskiego 

przydziału przekazujące państwo 

członkowskie dopilnowuje, aby 

odpowiedzialne państwo członkowskie lub 

państwo członkowskie przydziału 

niezwłocznie przedsięwzięło środki, o 

których mowa w art. 14 i 24 dyrektywy 

2013/33/UE oraz art. 25 dyrektywy 

2013/32/UE. Wszelką decyzję o 

przekazaniu małoletniego bez opieki 

poprzedza ocena jego nadrzędnego 

interesu. Ocena opiera się na czynnikach 

wymienionych w ust. 3, a wnioski z oceny 

każdego z czynników wyraźnie podaje się 

w decyzji o przekazaniu. Ocena 

przeprowadzana jest szybko przez 

wielodyscyplinarny zespół posiadający 

kwalifikacje i wiedzę fachową dla 

zapewnienia, aby uwzględniony został 

nadrzędny interes małoletniego. W 

wielodyscyplinarnej ocenie bierze udział 

kompetentny personel wykazujący się 

fachową wiedzą w zakresie praw, 

psychologii i rozwoju dziecka, a także 

opiekun dziecka. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Prawidłowa ocena dobra dziecka wymaga szerokiego wachlarza kompetencji i dlatego nie 

powinna być dokonywana przez pojedynczego pracownika, lecz przez wielodyscyplinarny 

zespół dorosłych, którzy mogą odpowiednio ocenić dobro dziecka. 
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Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Przed przekazaniem małoletniego 

bez opieki władze zapewniają wyznaczenie 

opiekuna w przyjmującym państwie 

członkowskim. Władze udzielają 

obecnemu opiekunowi informacji o 

opiekunie wyznaczonym przez 

przyjmujące państwo członkowskie oraz 

szczegółowych informacji o przekazaniu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zapewnienie prawidłowej zmiany opiekuna w razie przekazania małoletnich bez opieki może 

także okazać się skutecznym sposobem zapewnienia, że odpowiednie informacje będą 

przekazywane przez jednego opiekuna drugiemu opiekunowi, że dziecko zostanie dobrze 

przyjęte w nowym państwie członkowskim oraz że zostanie ograniczone ryzyko zaginięcia 

dzieci. Należy ponadto zauważyć, że przepis ten odzwierciedla art 10 ust. 2 z dyrektywy o 

powrotach (2008/115/WE), który stanowi, że przed przystąpieniem do przekazania w 

przyjmującym państwie musi być wyznaczony opiekun. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 57, dotyczące 

uzupełnienia niniejszego rozporządzenia, 

przez ustalenie zgodnie z niniejszym 

artykułem zasad i procedur 

transgranicznej współpracy w zakresie 

oceny dobra dziecka. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przyjęcie aktu delegowanego w sprawie oceny dobra dziecka zapewniłoby wśród państw 
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członkowskich bardziej zharmonizowane podejście do tego zagadnienia. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W przypadku braku członka 

rodziny lub krewnego, o których mowa w 

ust. 2 i 3, odpowiedzialnym państwem 

członkowskim jest to państwo, w którym 

małoletni bez opieki pierwszy raz złożył 

wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, chyba że wykazano, że 

nie służy to nadrzędnemu interesowi 

małoletniego. 

5. W przypadku braku członka 

rodziny lub krewnego, o których mowa w 

ust. 2 i 3, odpowiedzialne państwo 

członkowskie jest ustalane przez to 

państwo, w którym przebywa osoba 

ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową, zgodnie z procedurą z 

art. 15 ust. 1 lub 1a, chyba że ustalono, że 

nie służy to nadrzędnemu interesowi 

małoletniego. Przed takim ustaleniem 

osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową umożliwia się 

skorzystanie z procedur z art. 19. 

Or. en 

Uzasadnienie 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 

reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 

for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 
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Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy ustalono, na podstawie 

dowodów lub poszlak opisanych w dwóch 

wykazach wymienionych w art. 25 ust. 4 

niniejszego rozporządzenia, włącznie z 

danymi, o których mowa w rozporządzeniu 

[wniosek dotyczący rozporządzenia w 

sprawie przekształcenia rozporządzenia 

(UE) nr 603/2013], że osoba ubiegająca się 

o ochronę międzynarodową przekroczyła 

nielegalnie granicę lądową, morską lub 

powietrzną państwa członkowskiego, 

przybywając z państwa trzeciego, państwo 

członkowskie, do którego w ten sposób 

wjechała, jest odpowiedzialne za 

rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. 

W przypadku gdy ustalono, na podstawie 

dowodów lub poszlak opisanych w dwóch 

wykazach wymienionych w art. 25 ust. 4 

niniejszego rozporządzenia, włącznie z 

danymi, o których mowa w rozporządzeniu 

[wniosek dotyczący rozporządzenia w 

sprawie przekształcenia rozporządzenia 

(UE) nr 603/2013], że osoba ubiegająca się 

o ochronę międzynarodową przekroczyła 

nielegalnie granicę lądową, morską lub 

powietrzną państwa członkowskiego, 

przybywając bezpośrednio z państwa 

trzeciego, państwo członkowskie, do 

którego w ten sposób wjechała, jest 

odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest ściśle powiązana z poprawką w sprawie art. 15 ust. 1a. Obie poprawki 

ustanawiają oddzielną procedurę na wypadek, gdy osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową rejestruje się w pierwszym państwie członkowskim nieuregulowanego 

przybycia lub jeżeli osoba ta przejeżdżała przez inne państwo(-a) członkowskie, żeby dotrzeć 

do państwa członkowskiego, w którym ostatecznie składa wniosek. Pierwsza część jest 

„klasycznym” kryterium pierwszego wjazdu, które stosuje się, gdy osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową rejestruje się w pierwszym państwie członkowskim nielegalnego 

wjazdu, jak ma to miejsce obecnie. Ogranicza je korekcyjny system przydziału wniosków w 

okresach dużego napływu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową do danego 

państwa członkowskiego. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową przekroczyła granicę z 
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państwem członkowskim, w którym złożyła 

wniosek, przybywszy przez inne państwo 

członkowskie, oraz jeżeli zgodnie z ust. 1 

na podstawie dowodów lub poszlak nie da 

się jasno ustalić państwa członkowskiego 

pierwszego nielegalnego wjazdu, państwo 

członkowskie odpowiedzialne za 

rozpatrzenie wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej ustala się w 

procedurze z art. 24a. 

Or. en 

Uzasadnienie 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 

directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 

This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową jest 

uzależniona – z powodu ciąży lub opieki 

nad niemowlęciem, poważnej choroby, 

poważnego upośledzenia lub podeszłego 

wieku – od pomocy swojego dziecka, 

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o ochronę międzynarodową jest 

uzależniona – z powodu ciąży lub opieki 

nad niemowlęciem, poważnej choroby, 

poważnego upośledzenia, ciężkiej traumy 

lub podeszłego wieku – od pomocy 
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rodzeństwa lub rodzica legalnie 

zamieszkującego w jednym z państw 

członkowskich lub jeżeli dziecko, 

rodzeństwo lub rodzic osoby ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową legalnie 

zamieszkujący w jednym z państw 

członkowskich są uzależnieni od pomocy 

tej osoby , państwa członkowskie w 

normalnej sytuacji nie rozłączają jej z tym 

dzieckiem, rodzeństwem lub rodzicem lub 

łączą je ze sobą, pod warunkiem że więzy 

rodzinne istniały w kraju pochodzenia, że 

dziecko, rodzeństwo lub rodzić są w stanie 

zaopiekować się tą osobą zależną i że 

osoby te wyrażą taką wolę na piśmie. 

swojego dziecka, rodzeństwa lub rodzica 

legalnie zamieszkującego w jednym z 

państw członkowskich lub jeżeli dziecko, 

rodzeństwo lub rodzic osoby ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową legalnie 

zamieszkujący w jednym z państw 

członkowskich są uzależnieni od pomocy 

tej osoby, państwa członkowskie w 

normalnej sytuacji nie rozłączają jej z tym 

dzieckiem, rodzeństwem lub rodzicem lub 

łączą je ze sobą, o ile więzy rodzinne 

istniały już przed przybyciem osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową na terytorium państw 

członkowskich, dziecko, rodzeństwo lub 

rodzić są w stanie zaopiekować się tą 

osobą zależną, a osoby te wyrażą taką wolę 

na piśmie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawki zasadniczo zmierzają do dostosowania definicji związków rodzinnych do wniosku 

Komisji w art. 2 lit. g), żeby ująć także rodziny, które powstały w drodze do Europy, a nie w 

kraju pochodzenia. Dokonano także małego dostosowania, żeby ująć ciężką traumę w wykazie 

kryteriów zależności. 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 i 

wyłącznie w przypadku, gdy żadnego 

państwa członkowskiego nie uznano za 

odpowiedzialne, każde państwo 

członkowskie może zdecydować o 

rozpatrzeniu wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej wniesionego w tym 

państwie przez obywatela państwa 

trzeciego lub bezpaństwowca ze względów 

rodzinnych dotyczących dalszej rodziny 

nieobjętej art. 2 lit. g) , nawet jeżeli za 

takie rozpatrzenie nie jest odpowiedzialne 

na podstawie kryteriów ustanowionych w 

Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 

każde państwo członkowskie może 

zdecydować o rozpatrzeniu wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej 

wniesionego w tym państwie przez 

obywatela państwa trzeciego lub 

bezpaństwowca, nawet jeżeli za takie 

rozpatrzenie nie jest odpowiedzialne na 

podstawie kryteriów ustanowionych w 

niniejszym rozporządzeniu. 
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niniejszym rozporządzeniu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Klauzula dyskrecjonalna, którą stosuje niewiele państw członkowskich, daje jednak 

elastyczne i postępowe narzędzie zapewniające należyte uwzględnienie względów 

humanitarnych w poszczególnych przypadkach, dlatego jest narzędziem cenionym przez 

państwa członkowskie i organizacje pozarządowe zajmujące się osobami ubiegającymi się o 

azyl. Sprawozdawczyni chciałaby zatem wzmocnić zastosowanie procedury, a nie je 

ograniczyć. Poprawki do art. 19 przywracają brzmienie obecnego rozporządzenia Dublin III. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwo członkowskie, które zdecydowało 

się rozpatrzyć wniosek o udzielenie 

ochrony międzynarodowej na mocy 

niniejszego ustępu, staje się 

odpowiedzialnym państwem 

członkowskim oraz przyjmuje 

zobowiązania związane z tą 

odpowiedzialnością. W odpowiednich 

przypadkach powiadamia ono uprzednio 

odpowiedzialne państwo członkowskie, 

państwo członkowskie przeprowadzające 

postępowanie w sprawie ustalenia 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego lub państwo 

członkowskie, w którym został złożony 

wniosek o przejęcie osoby ubiegającej się 

o ochronę międzynarodową . 

Państwo członkowskie, które zdecydowało 

się rozpatrzyć wniosek o udzielenie 

ochrony międzynarodowej na mocy 

niniejszego ustępu, staje się 

odpowiedzialnym państwem 

członkowskim oraz przyjmuje 

zobowiązania związane z tą 

odpowiedzialnością. W odpowiednich 

przypadkach powiadamia ono, korzystając 

z sieci łączności elektronicznej DubliNet 

ustanowionej na mocy art. 18 

rozporządzenia (WE) nr 1560/2003, 
uprzednio odpowiedzialne państwo 

członkowskie, państwo członkowskie 

przeprowadzające postępowanie w sprawie 

ustalenia odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego lub państwo 

członkowskie, w którym został złożony 

wniosek o przejęcie osoby ubiegającej się 

o ochronę międzynarodową. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Klauzula dyskrecjonalna, którą stosuje niewiele państw członkowskich, daje jednak 

elastyczne i postępowe narzędzie zapewniające należyte uwzględnienie względów 

humanitarnych w poszczególnych przypadkach, dlatego jest narzędziem cenionym przez 
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państwa członkowskie i organizacje pozarządowe zajmujące się osobami ubiegającymi się o 

azyl. Sprawozdawczyni chciałaby zatem wzmocnić zastosowanie procedury, a nie je 

ograniczyć. Poprawki do art. 19 przywracają brzmienie obecnego rozporządzenia Dublin III. 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową może zwrócić się do 

państwa członkowskiego, w którym 

złożono wniosek, o zastosowanie ust. 1. 

Taka osoba składa wniosek na piśmie 

wraz z uzasadnieniem. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sprawozdawczyni proponuje, by osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową mogła 

zwrócić się do państwa członkowskiego, w którym złożyła wniosek, o możliwość skorzystania 

z prawa do zastosowania klauzuli dyskrecjonalnej z art. 19 ust. 1. Państwo członkowskie 

wówczas zbada, czy zamierza wykonać swoje prawa na mocy klauzuli dyskrecjonalnej. Na 

gruncie obecnych przepisów państwa członkowskie mogą skorzystać z procedury z art. 19 ust. 

1, jednak osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie ma możliwości zwrócić się do 

nich o jej zastosowanie. 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwo członkowskie, w którym złożono 

wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej i które prowadzi 

postępowanie w sprawie ustalenia 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego może w dowolnym 

momencie, zanim zostanie ustalone 

odpowiedzialne państwo członkowskie , 

zwrócić się do innego państwa 

członkowskiego o przejęcie osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

Państwo członkowskie, w którym złożono 

wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej i które prowadzi 

postępowanie w sprawie ustalenia 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego, lub odpowiedzialne 

państwo członkowskie może w dowolnym 

momencie, zanim zostanie podjęta 

pierwsza decyzja co do istoty, zwrócić się 

do innego państwa członkowskiego o 

przejęcie osoby ubiegającej się o ochronę 
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, by połączyć wszelkie osoby należące do 

rodziny , nawet jeśli to inne państwo 

członkowskie nie jest odpowiedzialne 

zgodnie z kryteriami ustanowionymi w art. 

10–13 oraz 18. Osoby zainteresowane 

muszą wyrazić zgodę na piśmie. 

międzynarodową, by połączyć wszelkie 

osoby należące do rodziny ze względów 

humanitarnych opartych w szczególności 

na względach rodzinnych, kulturowych 

lub społecznych czy też na 

umiejętnościach językowych, które 

ułatwiłyby integrację tej osoby w tym 

innym państwie członkowskim, nawet jeśli 

to inne państwo członkowskie nie jest 

odpowiedzialne zgodnie z kryteriami 

ustanowionymi w art. 10–13 oraz art. 18. 

Osoby zainteresowane muszą wyrazić 

zgodę na piśmie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową może zwrócić się do 

państwa członkowskiego, w którym 

złożono wniosek, o zastosowanie ust. 2. 

Taki wniosek składa się na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do właściwych władz 

państwa, w którym złożono wniosek o 

udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Władze te dopilnowują, by wniosek 

przekazano właściwym władzom w 

państwie członkowskim, do którego 

zwróciła się osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową za 

pośrednictwem sieci łączności 
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elektronicznej DubliNet ustanowionej na 

mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 

1560/2003. 

 Państwo członkowskie, do którego 

zwrócono się zgodnie z akapitem 

pierwszym, w terminie dwóch tygodni 

udziela odpowiedzi, czy chce odpowiadać 

za rozpatrzenie wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. Państwo 

członkowskie, do którego się zwrócono, 

może przedłużyć termin o dodatkowe dwa 

tygodnie, jeżeli powiadomi państwo 

członkowskie, w którym złożono wniosek o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, w 

drodze pisemnej za pośrednictwem sieci 

łączności elektronicznej DubliNet. Jeżeli 

odpowiedź nie wpłynie w tym terminie, 

wniosek uznaje się za oddalony. Z 

zastrzeżeniem ust. 1 i 2 osoby ubiegające 

się o ochronę międzynarodową mają 

prawo jednokrotnego skorzystania z tej 

procedury. 

Or. en 

Uzasadnienie 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Jeżeli państwo członkowskie, do 

którego się zwrócono, akceptuje ten 

wniosek zgodnie z ust. 2a, 

odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej 

przenosi się na to państwo. Państwo 

członkowskie, w którym złożono wniosek o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, 

zapewnia przekazanie osoby ubiegającej 

się ochronę międzynarodową zgodnie z 

art. 27. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ustęp także dotyczy nowej procedury, by umożliwić zastosowanie art. 19 przez inne państwo 

członkowskie. Po prostu wyjaśnia procedurę w odniesieniu do przekazania w sytuacji, gdy 

jakieś państwo członkowskie zaakceptuje odpowiedzialność w nowej procedurze. 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2c. Komisja opracowuje – w drodze 

aktów wykonawczych – wspólny 

formularz stosowany do celów procedury, 

o której mowa w ust. 2a. Te akty 

wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 56 ust. 2. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu uproszczenia procedur i zmniejszenia obciążenia administracyjnego proponuje się, by 

Komisja opracowała akt wykonawczy z formularzem, który będzie używany przy składaniu 

wniosków w nowej procedury umożliwiającej składanie przez inne państwo członkowskie 

wniosków w trybie art. 19. 
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Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przejęcia, na warunkach 

ustanowionych w art. 24, 25 i 30, osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

, która złożyła wniosek o w innym 

państwie członkowskim; 

a) przejęcia, na warunkach 

ustanowionych w art. 24, 24a, 25 i 30, 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową , która złożyła wniosek w 

innym państwie członkowskim; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka techniczna w celu dostosowania artykułu do nowej procedury zaproponowanej w 

art. 24a (powiadomienia o przejęciu). 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 

lit. a), odpowiedzialne państwo 

członkowskie rozpatruje lub kończy 

rozpatrywanie wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 

lit. a) lub b), odpowiedzialne państwo 

członkowskie rozpatruje lub kończy 

rozpatrywanie wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przyspieszone procedury są ważnym narzędziem umożliwiającym utrzymanie wydajności 

systemu dzięki szybkiemu rozpatrywaniu wniosków, w sprawie których wydanie decyzji jest 

stosunkowo „proste”. Sprawozdawczyni nie popiera stosowania procedur przyspieszonych 

jako formy karania ucieczki, głównie ze względu na fakt, że nie jest to rozwiązanie szczególnie 

skuteczne; może to nawet oznaczać, że zachęca się do ucieczki osoby ubiegające się o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, które mają dużą szansę otrzymania pozytywnej decyzji 

w sprawie ich wniosku o udzielenie azylu. 
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Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 

lit. b), odpowiedzialne państwo 

członkowskie rozpatruje lub kończy 

rozpatrywanie wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej w trybie 

przyśpieszonym zgodnie z art. 31 ust. 8 

dyrektywy 2013/32/UE. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przyspieszone procedury są ważnym narzędziem umożliwiającym utrzymanie wydajności 

systemu dzięki szybkiemu rozpatrywaniu wniosków, w sprawie których wydanie decyzji jest 

stosunkowo „proste”. Sprawozdawczyni nie popiera stosowania procedur przyspieszonych 

jako formy karania ucieczki, głównie ze względu na fakt, że nie jest to rozwiązanie szczególnie 

skuteczne; może to nawet oznaczać, że zachęca się do ucieczki osoby ubiegające się o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, które mają dużą szansę otrzymania pozytywnej decyzji 

w sprawie ich wniosku o udzielenie azylu. 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 

lit. c), odpowiedzialne państwo 

członkowskie traktuje wszelkie dalsze 

petycje lub nowy wniosek składane przez 

osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową jak kolejne wnioski 

zgodnie z dyrektywą 2013/32/UE. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 

lit. c), gdy odpowiedzialne państwo 

członkowskie przestało rozpatrywać 

wniosek w związku z wycofaniem go przez 

osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową, zanim zapadła w 

pierwszej instancji decyzja co do istoty, to 

państwo członkowskie zapewnia, by osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

mogła wystąpić o ukończenie 

rozpatrywania jej wniosku lub złożyć 

nowy wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, którego nie traktuje się 

jako kolejnego wniosku przewidzianego w 
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dyrektywie 2013/32/UE. W takim 

przypadku państwa członkowskie 

zapewniają ukończenie rozpatrywania 

wniosku. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Egzekwowanie obowiązkowego traktowania wszelkich dalszych wniosków jako nowych lub 

kolejnych ma dla składającej je osoby istotne skutki o charakterze proceduralnym 

(regulowane również w części przez rozporządzenie w sprawie procedur azylowych). 

Sprawozdawczyni proponuje w tym zakresie przywrócenie sformułowania z rozporządzenia 

Dublin III. 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 

lit. d), decyzja podjęta przez 

odpowiedzialny organ odpowiedzialnego 

państwa członkowskiego o odrzuceniu 

wniosku nie podlega już zaskarżeniu w 

ramach rozdziału V dyrektywy 

2013/32/UE. 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 

lit. d), jeżeli wniosek został oddalony 

jedynie w pierwszej instancji, 

odpowiedzialne państwo członkowskie 

zapewnia, by dana osoba mogła 

skorzystać lub skorzystała z dostępu do 

skutecznego środka zaskarżenia zgodnie z 

art. 46 dyrektywy 2013/32/UE. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Likwidacja prawa do skutecznego środka odwoławczego od decyzji co do istoty w sprawie 

wniosku o udzielenie azylu byłyby sprzeczne z prawami przyznanymi przez art. 47 Karty o 

prawie do skutecznego środka odwoławczego. Sprawozdawczyni zgadza się co do tego, że w 

tym przypadku osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową powinna zostać przejęta z 

powrotem przez odpowiedzialne państwo członkowskie (ust. 1 lit. d)), ale powinna ona nadal 

mieć możliwość skorzystania z prawa do odwołania od decyzji w sprawie jej wniosku. 

Sprawozdawczyni proponuje więc przywrócenie brzmienia z rozporządzenia Dublin III. 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Postępowanie w sprawie ustalania 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego wszczyna się, gdy tylko 

wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej zostanie po raz pierwszy 

złożony w państwie członkowskim , pod 

warunkiem że państwo członkowskie, w 

którym złożono pierwszy wniosek, nie jest 

już odpowiedzialnym państwem 

członkowskim na podstawie art. 3 ust. 4 

lub 5 . 

1. Postępowanie w sprawie ustalania 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego wszczyna się, gdy tylko 

wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej zostanie po raz pierwszy 

złożony w państwie członkowskim , pod 

warunkiem że państwo członkowskie, w 

którym złożono pierwszy wniosek, nie jest 

już odpowiedzialnym państwem 

członkowskim na podstawie art. 3 ust. 5. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zmiana odnosi się do skreślenia art. 3 ust. 3 i 4. 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w stosownych przypadkach 

odesłania do wniosków członków rodziny 

lub krewnych podróżujących razem; 

b) w stosownych przypadkach 

odesłania do wniosków członków rodziny, 

krewnych lub grup osób ubiegających się 

o ochronę międzynarodową, które 

składają wniosek o zarejestrowanie jako 

podróżujący razem; 

Or. en 

Uzasadnienie 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 
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determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 2 – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) w przypadku gdy zastosowanie ma 

mechanizm przydziału na mocy rozdziału 

VII – informacje, o których mowa w art. 

36 ust. 4 i art. 39 lit. h). 

h) w przypadku gdy zastosowanie ma 

mechanizm przydziału na mocy rozdziału 

VII – informacje, o których mowa w art. 

36a ust. 3 i art. 39 lit. h). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jest to zmiana techniczna związana ze skreśleniem art. 36 ust. 4 i przeniesieniem niektórych 

aspektów tego przepisu do art. 36a. 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy państwo członkowskie, 

w którym został złożony wniosek o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, 

uznaje, że inne państwo członkowskie jest 

odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosku, 

zwraca się ono , tak szybko jak to możliwe, 

a w każdym razie w ciągu jednego 

miesiąca od daty złożenia wniosku w 

rozumieniu art. 21 ust. 2, do tego innego 

państwa członkowskiego o przejęcie osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

. 

W przypadku gdy państwo członkowskie, 

w którym został złożony wniosek o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, 

uznaje, że inne państwo członkowskie jest 

odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosku, 

zwraca się ono , tak szybko jak to możliwe, 

a w każdym razie w ciągu dwóch miesięcy 

od daty złożenia wniosku w rozumieniu 

art. 21 ust. 2, do tego innego państwa 

członkowskiego o przejęcie osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Państwa członkowskie zgłaszały liczne uwagi, że nowe proponowane terminy (skrócone z 

trzech miesięcy do jednego miesiąca we wniosku Komisji w porównaniu do rozporządzenia 

Dublin III) są nierealistyczne. Sprawozdawczyni podziela pogląd, że ważne jest skrócenie 

czasu trwania procedur dublińskich, ale jednocześnie należy dać państwom członkowskim 

rozsądną ilość czasu na przeprowadzenie wszystkich procedur przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu. 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niezależnie od akapitu pierwszego w 

przypadku uzyskania trafienia w systemie 

Eurodac odnoszącego się do danych 

zarejestrowanych na podstawie art. 13 

rozporządzenia [wniosek dotyczący 

rozporządzenia w sprawie przekształcenia 

rozporządzenia (UE) nr 603/2013] lub 

trafienia w systemie VIS odnoszącego się 

do danych zarejestrowanych na podstawie 

art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

767/2008 wniosek jest przesyłany w ciągu 

dwóch tygodni od uzyskania tego trafienia 

. 

Niezależnie od akapitu pierwszego w 

przypadku uzyskania trafienia w systemie 

Eurodac odnoszącego się do danych 

zarejestrowanych na podstawie art. 13 

rozporządzenia [wniosek dotyczący 

rozporządzenia w sprawie przekształcenia 

rozporządzenia (UE) nr 603/2013] lub 

trafienia w systemie VIS odnoszącego się 

do danych zarejestrowanych na podstawie 

art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

767/2008 wniosek jest przesyłany w ciągu 

jednego miesiąca od uzyskania tego 

trafienia . 

Or. en 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie zgłaszały liczne uwagi, że nowe proponowane terminy (skrócone z 

dwóch miesięcy do dwóch tygodni we wniosku Komisji w porównaniu do rozporządzenia 

Dublin III) są nierealistyczne. Sprawozdawczyni podziela pogląd, że ważne jest skrócenie 

czasu trwania procedur dublińskich, ale jednocześnie należy dać państwom członkowskim 

rozsądną ilość czasu na przeprowadzenie wszystkich procedur przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu. 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W odniesieniu do małoletnich, do celów 

obliczania terminów, o których mowa w 

pierwszym i drugim akapicie niniejszego 

ustępu, bieg terminu rozpoczyna się w 

momencie, gdy wyznaczono opiekuna oraz 

zakończono ocenę dobra dziecka zgodnie z 

art. 8 ust. 3. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia odpowiedniej ilości czasu na procedury w sprawie małoletnich, a także 

dla wsparcia małoletniego przez cały czas trwania procedury, sprawozdawczyni proponuje, 

by bieg formalnych terminów rozpoczynał się dopiero wtedy, gdy wyznaczony został opiekun i 

zakończono ocenę dobra dziecka. 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 24a 

 Składanie powiadomienia o przejęciu 

 1.  W przypadku gdy osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

ma zostać przekazana do innego państwa 

członkowskiego zgodnie z art. 15 ust. 1a 

lub art. 36b ust. 4 państwo członkowskie 

przydziału ustala się losowo w 

zautomatyzowanym systemie, o którym 

mowa w art. 44, spośród państw 

członkowskich, które obecnie nie 

korzystają z korekcyjnego mechanizmu 

przydziału, o którym mowa w art. 34. 

 2.  Po ustaleniu państwa 

członkowskiego przydziału zgodnie z ust. 1 

informację w tej sprawie wprowadza się 

automatycznie do Eurodac oraz w sposób 

automatyczny powiadamia się państwo 

członkowskie przydziału. 
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 3.  Państwo członkowskie, w którym 

przebywa osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową, powiadamia osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

o ustaleniu na mocy ust. 2 i – we 

współpracy z Agencją Unii Europejskiej 

ds. Azylu – o sposobach przekazania. 

 4.  Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu zapewnia szybkie przekazanie osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową z państwa 

członkowskiego, w którym przebywa, do 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego. 

 5.  Obowiązki określone w art. 39, 40, 

41 i 42 stosuje się odpowiednio. 

Or. en 

Uzasadnienie 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają 

zainteresowanej osobie termin 7 dni od 

powiadomienia o decyzji o przekazaniu na 

2. Państwa członkowskie zapewniają 

zainteresowanej osobie rozsądny termin, 

nie krótszy niż 15 dni od powiadomienia o 
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skorzystanie z prawa do wniesienia 

skutecznego środka zaskarżenia na mocy 

ust. 1. 

decyzji o przekazaniu, na skorzystanie z 

prawa do wniesienia skutecznego środka 

zaskarżenia na mocy ust. 1. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dla zapewnienia skuteczności środka zaskarżenia istotne jest, by dana osoba posiadała 

wystarczająco dużo czasu na skorzystanie z tego prawa. Termin siedmiodniowy jest po prostu 

za krótki. Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową powinna mieć zagwarantowany 

termin przynajmniej 15 dni na odwołanie, żeby zapewnić, że system daje odpowiednie 

gwarancje, ale jednocześnie państwa członkowskie powinny mieć swobodę wprowadzenia 

dłuższego okresu, jeżeli sobie tego życzą. 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Zakres skutecznego środka 

zaskarżenia określonego w ust. 1 

ogranicza się do oceny, czy doszło do 

naruszenia art. 3 ust. 2 w odniesieniu do 

wystąpienia ryzyka nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania bądź art. 10–13 

i 18. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sprawozdawczyni nie uważa za możliwe ograniczyć prawo do środka odwoławczego do 

pewnych aspektów Karty bez natychmiastowego wdawania się w kwestie związane z prawem 

do skutecznego środka odwoławczego, przewidzianym w art. 47 Karty. 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 5  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W przypadku niepodjęcia decyzji o 

przekazaniu, o której mowa w ust. 1, 

państwa członkowskie zapewniają 

5. W przypadku niepodjęcia decyzji o 

przekazaniu, o której mowa w ust. 1, 

państwa członkowskie zapewniają 
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skuteczny środek zaskarżenia przed sądem 

lub trybunałem, w przypadku gdy osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

twierdzi, że jej członek rodziny lub – w 

przypadku małoletnich bez opieki – 

krewny przebywa legalnie w państwie 

członkowskim innym niż państwo, które 

rozpatruje jej wniosek o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, i dlatego 

uważa to drugie państwo członkowskie za 

odpowiedzialne za rozpatrzenie jej 

wniosku. 

skuteczny środek zaskarżenia przed sądem 

lub trybunałem, w przypadku gdy osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

twierdzi, że inne państwo członkowskie 

jest odpowiedzialne za rozpatrzenie jej 

wniosku. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy z zadowoleniem przyjąć nową propozycję Komisji, która ma umożliwić prawo do 

środka odwoławczego, w przypadku gdy łączenie rodziny jest zablokowane ze względu na 

brak przekazania do państwa członkowskiego, w którym przebywa rodzina. Niemniej byłoby 

uzasadnione, zwłaszcza w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

sprawie Ghezelbash, poszerzenie zakresu tego prawa na wszystkie stwierdzone 

nieprawidłowości w stosowaniu kryteriów dublińskich. 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Koszty, których wymaga 

przekazanie osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową lub innej osoby, 

o której mowa w art. 20 ust. 1 lit. c), d) lub 

e) , do odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego, ponosi przekazujące 

państwo członkowskie. 

1. Koszty, których wymaga 

przekazanie osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową lub innej osoby, 

o której mowa w art. 20 ust. 1 lit. c), d) lub 

e) , do odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego, ponosi budżet ogólny 

Unii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jako dodatkowy środek zachęcający każde państwo członkowskie do niezwłocznego 

rejestrowania wszystkich osób ubiegających się o azyl obecnych na ich terytorium oraz dla 

zagwarantowania, że państwa członkowskie nie znajdą się w sytuacji, w której będą musiały 

ponosić dodatkowe koszty finansowe, stosując się do przepisów rozporządzenia, wszelkie 

przekazania na mocy niniejszego rozporządzenia są pokrywane z budżetu Unii Europejskiej. 



 

PR\1118296PL.docx 71/100 PE599.751v02-00 

 PL 

 

Poprawka  87 

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 

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. 

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 

rozdziale III art. 3 ust. 2, 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. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Korekcyjny mechanizm przydziału powinien zostać uruchomiony przed przeciążeniem 

państwa członkowskiego będącego beneficjentem w związku z napływem osób ubiegających 

się o azyl. W związku z tym udział procentowy uruchamiający mechanizm obniżono ze 150 % 

do 100 % wartości klucza odniesienia. Sprawozdawczyni jest również zdania, że także wnioski 

spełniające kryteria z art. 3 ust. 1 powinny być zaliczane do wartości referencyjnej. 

 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową, które złożyły swoje 

wnioski w państwie członkowskim 

będącym beneficjentem po powiadomieniu 

o przydziale, o którym mowa w art. 34 ust. 

5, zostają przydzielone do państw 

członkowskich, o których mowa w ust. 1, i 

to te państwa członkowskie ustalają 

2. Osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową, które złożyły swoje 

wnioski w państwie członkowskim 

będącym beneficjentem po powiadomieniu 

o przydziale, o którym mowa w art. 34 ust. 

5, zostają przydzielone do państw 

członkowskich, o których mowa w ust. 1, 

jeżeli nie dało się ustalić 

odpowiedzialnego państwa 
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odpowiedzialne państwo członkowskie. członkowskiego zgodnie z art. 19 ust. 2a 

lub art. 36b, i to te państwa członkowskie 

ustalają odpowiedzialne państwo 

członkowskie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Oznacza to, że należy dopuścić prostą procedurę łączenia rodzin oraz możliwość zwrócenia 

się o zastosowanie klauzuli dyskrecjonalnej przed relokacją osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową z wykorzystaniem korekcyjnego systemu przydziału. 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wnioski uznane za 

niedopuszczalne lub wnioski rozpatrzone 

w trybie przyśpieszonym zgodnie z art. 3 

ust. 3 nie podlegają przydziałowi. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Skreślenie wynika ze skreślenia art. 3 ust. 3 o procedurach dopuszczalności przed ustaleniem 

odpowiedzialnego państwa członkowskiego. Należy zauważyć, że po ustaleniu 

odpowiedzialności wszystkie państwa członkowskie mogą zastosować test dopuszczalności 

zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie procedur azylowych. 

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwo członkowskie będące 

beneficjentem zapewnia, by osoby 

ubiegające się o ochronę 

międzynarodową, które złożyły swoje 

wnioski w państwie członkowskim 

będącym beneficjentem po powiadomieniu 

o przydziale, o którym mowa w art. 34, 
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miały dostęp do procedury, o której mowa 

w art. 19 ust. 2a i art. 36b. 

Or. en 

Uzasadnienie 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 

 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W oparciu o zastosowanie klucza 

odniesienia na podstawie ust. 1 

zautomatyzowany system, o którym mowa 

w art. 44 ust. 1, wskazuje państwo 

członkowskie przydziału i przekazuje tę 

informację nie później niż 72 godziny po 

rejestracji, o której mowa w art. 22 ust. 1, 

państwu członkowskiemu będącemu 

beneficjentem i państwu członkowskiemu 

przydziału oraz wpisuje państwo 

członkowskie przydziału do pliku 

elektronicznego, o którym mowa w art. 23 

ust. 2. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Artykuł skreślono, skoro w art. 36a zaproponowano nowy system ustalania państwa 

członkowskiego przydziału. 

 



 

PE599.751v02-00 74/100 PR\1118296PL.docx 

PL 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 36a 

 Ustalenie państwa członkowskiego 

przydziału 

 1. Na podstawie klucza odniesienia, o 

którym mowa w art. 35, zautomatyzowany 

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

wskazuje sześć państw członkowskich o 

najniższej liczbie osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową w stosunku do 

ich udziału w sprawiedliwym podziale. 

 2. Zautomatyzowany system otwiera 

wykaz 30 jednostek przekazań dla każdego 

z tych sześciu państw członkowskich. 

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu 

zapewnia przydział osób ubiegających się 

o ochronę międzynarodową do 

któregokolwiek z otwartych wykazów  

przekazań zgodnie z art. 41. 

 3. Jeżeli zajęte zostaną wszystkie 

dostępne jednostki w wykazie przekazań 

zgodnie z ust. 2, zautomatyzowany system 

przekazuje tę informację państwu 

członkowskiemu będącemu beneficjentem 

i państwu członkowskiemu przydziału 

oraz wpisuje państwo członkowskie 

przydziału do pliku elektronicznego, o 

którym mowa w art. 23 ust. 2. 

 4. Jeżeli wykaz przydziałów zostanie 

wypełniony zgodnie z ust. 3a, 

zautomatyzowany system otwiera nowy 

wykaz przekazań dla państwa 

członkowskiego o najniższej liczbie osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową w stosunku do ich 

udziału w sprawiedliwym podziale, dla 

którego to państwa członkowskiego 

wykazu jeszcze nie otwarto. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

This would create a new system for the corrective allocation of applicants that would allow 

for the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain 

the automated nature of the system and would not introduce any element of choice of 

destination for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared 

themselves being a group to be relocated together rather than being split up between a large 

number of Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on 

integration, work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on 

Member States. 

 

Poprawka  93 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 36b 

 Procedura łączenia rodziny w przypadku 

korekcyjnego przydziału 

 1. Państwo członkowskie będące 

beneficjentem korekcyjnego mechanizmu 

przydziału zgodnie z art. 34 odpowiada za 

przeprowadzenie w sprawie osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową specjalnej procedury 

łączenia rodziny, żeby zapewnić osobom 

ubiegającym się o ochronę 

międzynarodową szybkie łączenie rodziny 

i dostęp do procedur azylowych, jeżeli 

prima facie istnieją wystarczające 

przesłanki, że osoby te prawdopodobnie 

mają prawo do łączenia rodziny zgodnie z 

art. 10, 11, 12 lub 13. 

 2. Przy ustalaniu, czy istnieją 

wystarczające przesłanki, że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

posiada rodzinę w państwie 

członkowskim, w którym osoba ta składa 

wniosek, państwo członkowskie 

dokonujące ustalenia odpowiedzialnego 

państwa członkowskiego dopilnowuje, by 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową zrozumiała 

obowiązującą definicję członków rodziny 

lub krewnych oraz by osoba ta miała 
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pewność, że podani przezeń członkowie 

rodziny lub krewni nie przebywają w 

innym państwie członkowskim. Państwo 

członkowskie dokonujące ustalenia 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego dopilnowuje również, by 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową zrozumiała, że nie będzie 

mogła przebywać w państwie 

członkowskim, w którym twierdzi, że 

przebywają członkowie jej rodziny lub 

krewni, chyba że takie twierdzenie może 

zweryfikować to państwo członkowskie. 

Jeżeli informacje podane przez osobę 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

nie wywołują oczywistych wątpliwości co 

do obecności członków rodziny lub 

krewnych w państwie członkowskim 

wskazanym przez osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową, uznaje się, że 

prima facie istnieją wystarczające 

przesłanki, że osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową ma członków 

rodziny lub krewnych w tym państwie 

członkowskim, żeby spełnić wymogi 

określone w ust. 1. 

 3. Jeżeli zgodnie z ust. 1 i 2 ustalono, 

że osobie ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową prawdopodobnie 

przysługuje prima facie prawo do 

połączenia z rodziną zgodnie z art. 10, 11, 

12 lub 13, państwo członkowskie będące 

beneficjentem powiadamia o tym dane 

państwo członkowskie, a osobę ubiegającą 

się o ochronę międzynarodową przekazuje 

się do tego państwa członkowskiego. 

 4. Państwo członkowskie przyjmujące 

osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową w procedurze z ust. 3 

ustala, czy spełniono warunki łączenia 

rodziny zgodnie z art. 10, 11, 12 lub 13. 

Jeżeli stwierdzono, że nie spełniono 

warunków łączenia rodziny, przyjmujące 

państwo członkowskie zapewnia relokację 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową do innego państwa 

członkowskiego w procedurze z art. 24a. 
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 5. Właściwe władze państwa 

członkowskiego, w którym według osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową przebywają członkowie 

jej rodziny lub krewni, pomagają 

właściwym władzom państwa 

członkowskiego dokonującego ustalenia 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego, odpowiadając na pytania, 

których celem jest wyjaśnienie, czy 

podane związku rodzinne są prawidłowe. 

Or. en 

Uzasadnienie 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 

 

Poprawka  94 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 37 skreśla się 

Solidarność finansowa  

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 

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. 
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2.  W takim przypadku 

zautomatyzowany system, o którym mowa 

w art. 44 ust. 1, stosuje w tym okresie 

dwunastu miesięcy klucz odniesienia do 

państw, których liczba wniosków, za które 

są odpowiedzialnymi państwami 

członkowskimi, nie przekracza ich 

procentowego udziału na podstawie art. 

35 ust. 1, z wyjątkiem państwa 

członkowskiego, które wprowadziło 

wspomnianą informację do systemu, oraz 

państwa członkowskiego będącego 

beneficjentem. Zautomatyzowany system, 

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

każdy wniosek, który w innym przypadku 

zostałby przydzielony do państwa 

członkowskiego, które wprowadziło 

informację na podstawie art. 36 ust. 4, do 

procentowego udziału tego państwa 

członkowskiego. 

 

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. 

 

4.  Komisja w drodze aktów 

wykonawczych przyjmuje decyzję zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 56, określającą sposoby wdrożenia 

przepisu zawartego w ust. 3. 

 

5.  Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu monitoruje stosowanie mechanizmu 

solidarności finansowej i co roku składa 
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Komisji sprawozdania na ten temat. 

Or. en 

Uzasadnienie 

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities 

under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member 

States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and 

for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it 

would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally 

your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a 

responsibility to assist people in need of international protection. 

 

Poprawka  95 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) przekazuje osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową do państwa 

członkowskiego przydziału najpóźniej w 

terminie czterech tygodni od ostatecznej 

decyzji o przekazaniu. 

c) udziela niezbędnej pomocy dla 

zapewnienia, by Agencja Unii 

Europejskiej ds. Azylu mogła przekazać 
osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową do państwa 

członkowskiego przydziału najpóźniej w 

terminie czterech tygodni od ostatecznej 

decyzji o przekazaniu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka wiążę się z proponowanym przeniesieniem odpowiedzialności za przekazanie na 

Europejską Agencję ds. Azylu. 

 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli wynik weryfikacji 

bezpieczeństwa potwierdza, że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

może z poważnych przyczyn być uznana 

3. Jeżeli wynik weryfikacji 

bezpieczeństwa potwierdza, że osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

może z poważnych przyczyn być uznana 
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za zagrożenie dla bezpieczeństwa 

narodowego lub porządku publicznego, 

będące beneficjentem państwo 

członkowskie, w którym złożono wniosek, 

jest odpowiedzialnym państwem 

członkowskim i rozpatruje wniosek w 

trybie przyśpieszonym na podstawie art. 31 

ust. 8 dyrektywy 2013/32/UE. 

za zagrożenie dla bezpieczeństwa 

narodowego lub porządku publicznego, 

będące beneficjentem państwo 

członkowskie, w którym złożono wniosek, 

jest odpowiedzialnym państwem 

członkowskim i może rozpatrzyć wniosek 

w trybie przyśpieszonym na podstawie art. 

31 ust. 8 dyrektywy 2013/32/UE. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Rozporządzenie Dublin powinno ustanowić jasne zasady ustalania między państwami 

członkowskimi odpowiedzialności za rozpatrzenie wniosków. Państwa członkowskie powinny 

zachować prawo do oceny najlepszej procedury rozpatrzenia wniosku w kontekście praw 

pasażerów linii lotniczych. Jeżeli cel ten można najlepiej osiągnąć w przyspieszonej 

procedurze, powinna istnieć taka możliwość, choć nie obowiązek. 

 

Poprawka  97 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Po zarejestrowaniu się jako osoby 

podróżujące razem zgodnie z art. 22 ust. 1 

lit. b), osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową, do których stosuje się 

procedurę przydziału, ale które nie są 

wobec siebie członkami rodziny, w miarę 

możliwości przydziela się do tego samego 

państwa członkowskiego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W zmienionym modelu relokacji zaproponowanym przez sprawozdawczynię osoby ubiegające 

się o ochronę międzynarodową mogłyby być relokowane do państw członkowskich w grupach, 

a nie indywidualnie, przy czym nie wiązałoby się to z prawem wyboru miejsca przeznaczenia i 

było stosowane tylko w miarę możliwości, w przeciwieństwie do członków rodziny, którzy 

muszą być zawsze przekazywani do tego samego państwa członkowskiego. 
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Poprawka  98 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – akapit 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 przez Agencję 

Unii Europejskiej ds. Azylu do państwa 

członkowskiego przydziału są pokrywane z 

budżetu ogólnego Unii i zwracane w 

postaci kwoty ryczałtowej w wysokości 

300 EUR za każdą osobę przekazaną na 

podstawie art. 38 lit. c). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sprawozdawczyni proponuje przenieść odpowiedzialność za przekazanie w trybie 

rozporządzenia dublińskiego z państw członkowskich na Europejskiej Agencję ds. Azylu. 

Obniżenie rekompensaty z 500 EUR do 300 EUR dałoby znaczne oszczędności, które zdaniem 

sprawozdawczyni powinny być zainwestowane we wsparcie systemu. 

 

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – akapit 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 75 % jego 

procentowego udziału na podstawie art. 35 

ust. 1. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 

allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 

continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 

national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 

smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 

 

Poprawka  100 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział VII a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Rozdział VIIa 

 Wzajemna solidarność  

Or. en 

 

Poprawka  101 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 43a 

 Zawieszenie korekcyjnego mechanizmu 

przydziału 

 Jeżeli wobec państwa członkowskiego 

wydano decyzję, o której mowa w art. 19 

ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1624, w 

związku z nienależytym wywiązywaniem 

się z obowiązków w zakresie zarządzania 

swoją częścią granicy zewnętrznej, Rada 

na wniosek Komisji może niezwłocznie 

przyjąć decyzję w drodze aktu 

wykonawczego zawieszającego stosowanie 

wobec tego państwa członkowskiego 

korekcyjnego mechanizmu przydziału, o 

którym mowa w art. 34 niniejszego 
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rozporządzenia. Decyzja o zawieszeniu 

korekcyjnego mechanizmu przydziału 

obowiązuje w określonym okresie nie 

dłuższym niż jeden rok i może być 

odnowiona. Przygotowując i sporządzając 

akty wykonawcze, Komisja zapewnia 

terminowe i jednoczesne przekazywanie 

wszelkich dokumentów, w tym projektu 

aktu, Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie. Parlament Europejski 

powiadamia się niezwłocznie o wszystkich 

późniejszych środkach i podjętych 

decyzjach. 

Or. en 

Uzasadnienie 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

Poprawka  102 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 43b 

 Środki przymusu 

 Jeżeli państwo członkowskie nie wypełnia 

swoich zobowiązań z rozdziału VII, 

stosuje się procedurę z art. XXX 
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rozporządzenia (UE) 1303/2013, 

zmienionego rozporządzeniem (UE) 

XXXX. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 

ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

Poprawka  103 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do celów rejestracji i 

monitorowania procentowego udziału 

wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej na podstawie art. 22 oraz 

stosowania mechanizmu przydziału 

określonego w rozdziale VII ustanawia się 

zautomatyzowany system. 

1. Do celów rejestracji i 

monitorowania procentowego udziału 

wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej na podstawie art. 22 i 

24a oraz stosowania mechanizmu 

przydziału określonego w rozdziale VII 

ustanawia się zautomatyzowany system. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zautomatyzowany system powinien nie tylko móc wspierać korekcyjny przydział, ale również 

model przydziału przewidziany w nowym art. 24a. 
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Poprawka  104 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu ma dostęp do zautomatyzowanego 

systemu do celów wprowadzania i 

dostosowywania klucza odniesienia na 

podstawie art. 35 ust. 4 oraz do celów 

wprowadzania informacji, o których mowa 

w art. 22 ust. 3. 

2. Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu ma dostęp do zautomatyzowanego 

systemu do celów wprowadzania i 

dostosowywania klucza odniesienia na 

podstawie art. 35 ust. 4, do celów 

wprowadzania informacji, o których mowa 

w art. 22 ust. 3, oraz w celu wykonywania 

swoich zobowiązań z art. 36a. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W nowym art. 36a zaproponowano, by Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu była 

odpowiedzialna za „wypełnianie” wykazu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową 

z państw podlegających korekcyjnemu przydziałowi; niniejsza poprawka zapewnia jej w tym 

celu dostęp do elektronicznego systemu. 

 

Poprawka  105 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Na zasadzie odstępstwa od art. 35 klucz 

odniesienia dla korekcyjnego przydziału 

oblicza się według wzoru z załącznika Ia w 

ciągu pierwszych pięciu lat od ... [data 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia]. 

Or. en 

Uzasadnienie 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 

as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 
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a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 

 

Poprawka  106 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – akapit 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Na zasadzie odstępstwa od art. 38 lit. c) 

państwo członkowskie będące 

beneficjentem korekcyjnego przydziału 

zapewnia przekazanie osoby ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową do 

państwa członkowskiego przydziału 

najpóźniej w terminie czterech tygodni od 

wydania ostatecznej decyzji o przekazaniu, 

w ciągu pierwszych pięciu lat od ... [data 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia]. 

 Na zasadzie odstępstwa od art. 42 ust. 1, 

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. 53. To 

wsparcie finansowe jest realizowane w 

procedurze z art. 18 rozporządzenia (UE) 

516/2014. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka ustanawia pięcioletni okres, w którym państwa członkowskie będą nadal 

odpowiedzialne za przekazanie w korekcyjnym systemie przydziału, co stanowi odstępstwo od 

art. 38 lit. c), żeby dać Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu wystarczająco dużo czasu na 

zdobycie fachowej wiedzy i rozwój struktur organizacyjnych potrzebnych do realizacji tej 

odpowiedzialności. Na mocy nowych uregulowań dotyczących WESA na Agencję Unii 

Europejskiej ds. Azylu nałożonych zostanie wiele dodatkowych zadań, więc koniecznie trzeba 

umożliwić agencji skupienie się w pierwszym rzędzie na najbardziej kluczowych aspektach 

systemu, żeby mogła nadal świadczyć usługi wysokiej jakości. 

 

Poprawka  107 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 58 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W okresie przejściowym, o którym mowa 

w art. 53 ust. 2a, Agencja ds. Azylu 

przeprowadza we wszystkich państwach 

członkowskich analizę zdolności w 

zakresie przyjmowania małoletnich bez 

opieki, tak aby rozpoznać uchybienia i 

zaproponować państwom członkowskim 

wsparcie w celu ich wyeliminowania. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Szczególnie ważne jest, by małoletnim bez opieki przekazywanym w ramach korekcyjnego 

mechanizmu przydziału zapewniono odpowiednią opiekę w każdym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej. Wydaje się, że należałoby nadać Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu 

uprawnienia do oceny krajowych zdolności w zakresie przyjmowania małoletnich bez opieki 

w celu zapewnienia wsparcia tym państwom członkowskim, które muszą poprawić swoje 

zdolności. 

 

Poprawka  108 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 60 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 traci 

moc dla państw członkowskich 

związanych niniejszym rozporządzeniem w 

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 traci 

moc. 
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odniesieniu do ich obowiązków w ich 

wzajemnych stosunkach. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sprawozdawczyni jest zdania, że państwa członkowskie korzystające  z klauzuli opt-out 

powinny mieć jasny wybór, czy uczestniczyć w systemie dublińskim; pozostawienie niektórym 

państwom członkowskim możliwości pozostania w systemie rozporządzenia Dublin III, 

podczas gdy pozostałe państwa członkowskie przeszły na system rozporządzenia Dublin IV, 

prowadziłoby do niepotrzebnych komplikacji. 

 

Poprawka  109 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Załącznik Ia 

 Przejściowe uregulowania dotyczące 

obliczania klucza odniesienia z art. 35 

 1. Do celów korekcyjnego 

mechanizmu przydziału w okresie 

przejściowym określonym w załączniku 

liczbę odniesienia dla każdego państwa 

członkowskiego oblicza się poprzez 

połączenie klucza podstawowego i klucza 

odniesienia, o którym mowa w art. 35. 

Ten tymczasowy klucz odniesienia określa 

się jako przejściowy klucz odniesienia i 

stosuje w okresie przejściowym zamiast 

klucza odniesienia z art. 35. 

 2. Podstawowy klucz odniesienia, o 

którym mowa w ust. 1, oblicza się z 

wykorzystaniem danych Eurostatu w 

drodze dodawania  wniosków złożonych w 

państwach członkowskich w latach 2011, 

2012, 2013, 2014 i 2016, a następnie 

dzielenia przez całkowitą liczbę wniosków 

złożonych we wszystkich państwach 

członkowskich w tym okresie. 

 3. Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu ustala podstawowy klucz 

odniesienia oraz klucz odniesienia z art. 
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35. 

 4. Przejściowy klucz odniesienia 

oblicza się następująco: 

 a) od wejścia w życie do końca 

pierwszego roku kalendarzowego 

następującego po wejściu w życie („rok 

X”) przejściowy klucz odniesienia jest taki 

sam jak podstawowy klucz odniesienia; 

 b) w roku X+1 przejściowy klucz 

odniesienia składa się w 80 % z 

podstawowego klucza odniesienia i w 20 

% z klucza odniesienia, o którym mowa w 

art. 35 niniejszego rozporządzenia; 

 c) w roku X+2 przejściowy klucz 

odniesienia składa się w 60 % z 

podstawowego klucza odniesienia i w 

40 % z klucza odniesienia, o którym mowa 

w art. 35 niniejszego rozporządzenia; 

 d) w roku X+3 przejściowy klucz 

odniesienia składa się w 40 % z 

podstawowego klucza odniesienia i w 

60 % z klucza odniesienia, o którym mowa 

w art. 35 niniejszego rozporządzenia; 

 e) w roku X+4 przejściowy klucz 

odniesienia składa się w 20 % z 

podstawowego klucza odniesienia i w 

80 % z klucza odniesienia, o którym mowa 

w art. 35 niniejszego rozporządzenia. 

 5. Po upływie okresu, o którym mowa 

w ust. 4 lit. e), klucz odniesienia oblicza 

się zgodnie z art. 35. 

Or. en 

Uzasadnienie 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 
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applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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UZASADNIENIE 

Dobrze funkcjonujący system azylowy oparty na solidarności jest możliwy! 

 

Obowiązujące rozporządzenie dublińskie, które określa państwo odpowiedzialne za 

rozpatrywanie wniosku uchodźcy o azyl, nie spełnia swojego zadania. Stało się to jasne w 

2015 r., kiedy ponad milion osób – uciekając przed wojną, konfliktami i prześladowaniami – 

złożyło wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w UE, co doprowadziło do 

całkowitego załamania systemu dublińskiego. 

 

W odpowiedzi Komisja Europejska przedstawiła w maju 2016 r. wniosek dotyczący rewizji 

rozporządzenia dublińskiego. Ponieważ zostałam wyznaczona w Parlamencie Europejskim na 

sprawozdawczynię w sprawie tej rewizji, przeanalizowałam przedmiotowy wniosek i 

rozpoczęłam pracę polegającą na sformułowaniu stanowiska Parlamentu Europejskiego. 

Obecnie jestem gotowa, by przedstawić mój projekt sprawozdania. 

 

UE znajduje się na rozdrożu. Nie możemy dalej tkwić w miałkich kompromisach i 

przedstawiać pilnych rozwiązań ad hoc sytuacji kryzysowych, o których wiemy z góry, że 

zostaną wdrożone za późno lub nie zostaną wdrożone wcale. Musimy myśleć w sposób 

innowacyjny i kreatywny. Dochodzę do wniosku, że obecnie obowiązujące rozporządzenie 

dublińskie wymaga gruntownej zmiany, a nowe rozporządzenie musi gwarantować, by: 

• wszystkie państwa dzieliły się odpowiedzialnością za osoby ubiegające się o 

azyl;  

• państwa członkowskie posiadające zewnętrzne granice UE, które stanowią 

pierwsze miejsce przybycia do Europy dla większości uchodźców, przyjmowały 

odpowiedzialność za zarejestrowanie przybywających ludzi, a także za ochronę i 

utrzymanie zewnętrznych granic UE; 

• osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej uzyskiwały ją dużo szybciej niż 

obecnie, natomiast osoby, w przypadku których okazuje się, że nie mają prawa 

do azylu, były szybko i w godnych warunkach odsyłane do swoich krajów 

pochodzenia. 

 

Nadszedł czas, by przestać wspierać system, w którym uchodźcy są zmuszani do oddawania 

się w ręce pozbawionych skrupułów przemytników, którzy przewożą ich nielegalnie po 

Europie. Zamiast tego trzeba zbudować system, który zachęca wszystkich uchodźców, by 

rejestrowali się natychmiast po przybyciu do UE. 

 

Osoby ubiegające się o azyl powinny uzyskać pewność, że zostaną objęte właściwą pod 

względem prawnym procedurą azylową niezależnie od tego, w którym państwie 

członkowskim UE złożą wniosek. Ponadto osoby te powinny wiedzieć, że nie mają prawa 

same decydować, w którym państwie członkowskim UE będą się ubiegały o azyl, lecz że to 

Unia Europejska rozpatrzy ich wniosek o udzielenie azylu i ostatecznie przyzna im ochronę 

międzynarodową. 

 

Nowe rozporządzenie dublińskie musi być proste, oparte na solidnych zasadach i wykonalne 

w praktyce. Wierzę, że w moim projekcie sprawozdania udało mi się stworzyć podwaliny 

tego nowego systemu. Wymaga on pełnego i równomiernego zaangażowania wszystkich 

państw członkowskich. Jeżeli zostanie w pełni wdrożony, będzie oznaczał wspólną 

odpowiedzialność i prawdziwą solidarność. 



 

PE599.751v02-00 92/100 PR\1118296PL.docx 

PL 

 

Potrzebny jest wykonalny stały system relokacji 

 

Relokacja ad hoc 160 000 osób ubiegających się o azyl z Włoch do Grecji była się w dużej 

mierze porażką. Musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń tego systemu, aby utworzyć 

odporny i działający w praktyce system relokacji w ramach rozporządzenia dublińskiego. 

 

Najważniejsza nauka płynąca z przejściowego systemu relokacji, wprowadzonego w czasie 

trwania obecnego kryzysu, pokazuje, że mechanizmy kryzysowe i plany awaryjne muszą 

istnieć, zanim wydarzy się kryzys. Europejskie procesy decyzyjne nie mają po prostu 

wystarczających zdolności do reakcji, by właściwie i na czas rozwiązać tak kompleksowe 

zagadnienie w środku toczącego się kryzysu. 

 

Istniejące środki, takie jak mechanizm wczesnego ostrzegania w rozporządzeniu dublińskim 

lub dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony, które w zamierzeniu miały być stosowane w 

nadzwyczajnej sytuacji, ale których uruchomienie wymaga głosowania w Radzie, nigdy nie 

zostały użyte, bez względu na rozmiary kryzysu. Nierozsądne byłoby zatem opieranie 

systemu relokacji na innej podstawie niż system automatyczny. 

 

Zmiany w korekcyjnym mechanizmie przydziału zaproponowanym przez Komisję 

 

Z myślą o usprawnieniu korekcyjnego mechanizmu przydziału przedstawionego przez 

Komisję zaproponowano następujące zmiany: 

 

Brak kontroli dopuszczalności obowiązujących przed ustanowieniem systemu dublińskiego 

Propozycja wprowadzenia wymogu określenia, czy dany wniosek jest dopuszczalny, przed 

ustaleniem odpowiedzialnego państwa członkowskiego stanowiłaby barierę administracyjną 

nie do pokonania dla państw członkowskich pierwszej linii. 

 

Wprowadzenie łatwej procedury łączenia rodzin 

Propozycja Komisji przewidywała przeprowadzanie wszelkich procedur łączenia rodzin z 

drugiego państwa członkowskiego przydziału, co wiązałoby się z kosztownymi podwójnymi 

przekazaniami. Inna propozycja zakładała, by łączeniem rodzin zajmowały się państwa 

członkowskie pierwszej linii, co oznacza większe obciążenia administracyjne i przedłużone 

procedury. Proponuję drogę pośrednią, w ramach której osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową jest przekazywana do państwa członkowskiego, w którym według niej 

przebywają jej członkowie rodziny i które przeprowadza odpowiednią kontrolę. Jeżeli osoba 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową utrzymuje, że ma rodzinę w innym państwie 

członkowskim, a nie jest to zgodne z prawdą, zostaje przekazana dalej do państwa 

członkowskiego wybranego w ramach korekcyjnego mechanizmu przydziału.  

 

Wniosek o zastosowanie klauzuli dyskrecjonalnej  

Osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową powinny mieć możliwość zwrócenia się do 

państwa członkowskiego o skorzystanie z jego uprawnień dyskrecjonalnych w celu przejęcia 

odpowiedzialności również w przypadkach, w których nie są do tego zobowiązane. 

Dobrowolne przyjęcie niektórych osób ubiegających się o ochronę międzynarodową byłoby 

wliczane do kwoty tego państwa członkowskiego. Przyjęcie osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową mających lepsze perspektywy integracji w danym państwie członkowskim 

w ramach tego systemu mogłoby zatem stanowić interesującą propozycję dla państw 
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członkowskich oraz zachęcić osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową do współpracy 

w ramach systemu. 

 

Przydział grup 

Zamiast dokonywać relokacji pojedynczych osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową, relokacja powinna odbywać się w grupach liczących do 30 osób 

jednocześnie. W połączeniu z tą zmianą proponuję dać osobom ubiegającym się o ochronę 

międzynarodową możliwość zarejestrowania się jako grupa w momencie przybycia do 

Europy. Taka grupowa rejestracja nie dawałaby prawa do przekazania do konkretnego 

państwa członkowskiego, lecz prawo do wspólnego przekazania z innymi członkami grupy do 

państwa członkowskiego określonego w ramach korekcyjnego mechanizmu przydziału. 

 

Związek między korekcyjnym mechanizmem przydziału a ochroną granic 

Jeżeli państwo członkowskie korzystające z korekcyjnego mechanizmu przydziału nie 

przestrzega swoich zobowiązań wobec pozostałych państw członkowskich w zakresie 

zarządzania swoimi granicami zewnętrznymi i rejestrowania osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową, możliwe powinno być zawieszenie stosowania korekcyjnego mechanizmu 

przydziału wobec tego państwa członkowskiego w drodze decyzji w Radzie. 

 

Progi stosowane do uruchomienia korekcyjnego przydziału 

Zgodnie z propozycją Komisji państwo członkowskie może przyjąć 150 procent 

przypadającej na nie części wniosków o udzielenie azylu, zanim otrzyma pomoc z systemu 

korekcyjnego przydziału. Proponuję, by obniżyć ten próg do 100 procent. Proponuję także, by 

korekcyjny przydział przestawał obowiązywać, kiedy odnośny udział państwa 

członkowskiego w ramach korekcyjnego mechanizmu przydziału spadnie do 75 procent 

łącznej liczby wniosków, tak aby uniknąć sytuacji, w której państwa członkowskie znajdują 

się naprzemiennie w ramach mechanizmu i poza nim. 

 

Środki przymusu i możliwość nieuczestniczenia w solidarności finansowej (klauzula opt-out) 

Komisja zaproponowała wprowadzenie klauzuli opt-out w odniesieniu do korekcyjnego 

mechanizmu przydziału, która umożliwiałaby państwom członkowskim „wykupienie się” z 

korekcyjnego mechanizmu przydziału poprzez zapłacenie 250 000 EUR za osobę ubiegającą 

się o ochronę międzynarodową. Uważam, że niedopuszczalne jest, by ustalać cenę za 

człowieka, dlatego proponuję skreślenie tego przepisu. 

 

Każde państwo członkowskie w Unii Europejskiej musi przestrzegać prawa, uzgodnionego w 

demokratyczny sposób między współprawodawcami. W związku z tym wyrażam 

zaniepokojenie komentarzami niektórych czołowych polityków, którzy zapowiadają, że 

zignorują demokratyczne decyzje UE, jeżeli nie będą one odpowiadały ich krajowym 

preferencjom. W świetle tych komentarzy zaproponowałam wprowadzenie warunkowości 

między prawidłowym udziałem w korekcyjnym mechanizmie przydziału a europejskimi 

funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi. Nielogiczne wydawałoby się zezwalanie 

państwom członkowskim na korzystanie z solidarności innych przy jednoczesnym 

ignorowaniu własnych zobowiązań w ramach wspólnie uzgodnionych przepisów. 

 

Stopniowe wprowadzanie korekcyjnego modelu przydziału  

Proponuję pięcioletni okres przejściowy dotyczący klucza podziału, określającego kwoty dla 

każdego państwa członkowskiego. Na początku okresu przejściowego klucz musi się opierać 

na średnim odsetku liczby wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonych w 
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przeszłości w poszczególnych państwach członkowskich. Każdego roku odejmowane będzie 

20 procent historycznego klucza, natomiast dodawane będzie 20 procent klucza ustalonego 

przez Komisję Europejską w oparciu o PKB i liczbę ludności. 

 

Dzięki zastosowaniu tego systemu państwa członkowskie, które do tej pory przyjmowały 

wiele osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, uzyskają pewność, że ich część 

odpowiedzialności będzie stopniowo zmniejszana. Równocześnie państwa członkowskie, 

które nie mają podobnych doświadczeń, będą miały czas na stworzenie swoich systemów 

przyjmowania, najlepiej przy wsparciu z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz wsparciu 

ze strony Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu. 

 

Należyta opieka nad dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich 

pozbawionych opieki 

Jeśli chodzi o małoletnich bez opieki, szybkie wyznaczanie opiekunów (w ciągu pięciu dni), 

poprawa oceny dobra dziecka oraz wykorzystywanie wielodyscyplinarnych zespołów ds. 

oceny umożliwi władzom zyskanie zaufania małoletnich, a także przerwanie negatywnego 

wpływu przemytników i handlarzy ludźmi. Znacznie zwiększy to szansę, że nieletni zaufają 

systemowi i że będą w nim współpracować. Nie możemy kontynuować systemu, który 

sprawia, że tysiące dzieci stają się zaginione, jak niestety ma to miejsce obecnie. Dzięki 

znacznemu usprawnieniu procedur łączenia rodzin oraz procedur zwracania się o 

zastosowanie klauzuli dyskrecjonalnej małoletni uzyskają szybszy dostęp do procedur i 

stabilnego środowiska. 

 

Inwestowanie w udzielanie informacji i odpowiednią opiekę, zwłaszcza dla małoletnich bez 

opieki, skoro tylko znajdą się na terytorium Unii, umożliwi duże oszczędności w innych 

częściach systemu dublińskiego, gdyż zmniejszy potrzebę wielokrotnych przekazań, 

długotrwałych postepowań odwoławczych itp.  

 

System, który zasadniczo zniweczy przyczynę wtórnych przepływów 

Zerwanie powiązania między rejestracją wniosku i odpowiedzialnością państwa 

członkowskiego ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia funkcjonowania rozporządzenia 

dublińskiego. Jednym z elementów jest tutaj zapewnienie, by procedury przewidziane w 

rozporządzeniu były wykonalne i praktyczne. 

 

Sprawozdawczyni w pełni popiera dążenia Komisji do usunięcia luk prawnych, które 

umożliwiły spychanie odpowiedzialności, oraz wspiera dążenie do przyspieszenia procedur. 

Te rozwiązania dotyczą jednak tylko części problemu. Teoretycznie obowiązuje zasada, że 

jeżeli żadne inne kryteria określone w rozporządzeniu nie wyznaczają konkretnego kraju 

odpowiedzialnego, odpowiedzialność spoczywa na kraju pierwszego wjazdu na terytorium 

Unii Europejskiej. W praktyce jednak w mniejszym lub większym stopniu jest to niemożliwe 

do ustalenia, chyba że powstał wpis w bazie danych Eurodac, co obecnie nie zawsze ma 

miejsce. 

 

Po miesiącach niepotrzebnej biurokracji ostatecznie to na państwie członkowskim, w którym 

przebywa osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową, zwykle będzie spoczywała 

odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku. Powoduje to opóźnienia procedury, wszystkie 

związane z tym koszty, niepewność dla osoby składającej wniosek, a przede wszystkim fakt, 

że udanie się do konkretnego kraju w rzeczywistości okazuje się pomyślne dla osób 

ubiegających się o ochronę międzynarodową, które chcą złożyć wniosek w konkretnym 
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państwie członkowskim. W ten sposób zachęca się do wtórnych przepływów. 

 

Dla przerwania tego błędnego koła i zapewnienia prostej reguły przydziału sprawozdawczyni 

proponuje zmianę kryterium nielegalnego wjazdu. Jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową złoży wniosek w państwie członkowskim pierwszej linii, które nie podlega 

korekcyjnemu przydziałowi, to państwo członkowskie powinno odpowiadać za rozpatrzenie 

wniosku, tak jak obecnie. Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia powiązania między 

właściwym zarządzaniem granicami zewnętrznymi i systemem dublińskim. W nowym 

systemie państwo członkowskie pierwszej linii także otrzyma wsparcie w korekcyjnym 

systemie przydziału, skoro tylko przyjmie na siebie przypadającą nań część zbiorowej 

odpowiedzialności. 

 

Jeżeli nie zarejestrowawszy się, osoba ubiegająca się o azyl opuszcza kraj pierwszego wjazdu 

i udaje się do innego państwa członkowskiego oraz tam składa wniosek o udzielenie azylu, to 

państwo członkowskie nie odpowiada za rozpatrzenie wniosku. W miejsce skomplikowanego 

i niefunkcjonującego systemu, w którym udajemy, że możemy odsyłać ludzi do kraju 

pierwszego wjazdu, w korekcyjnym mechanizmie przydziału osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową zostałaby przydzielona do odpowiedzialnego państwa członkowskiego i tam 

przekazana. 

 

System ten gwarantuje, że osoby ubiegające się o azyl będą wiedzieć, że udanie się do 

konkretnego państwa członkowskiego będzie oznaczać, iż zostaną automatycznie wydalone z 

tego kraju. To kryterium może okazać się łatwe do zastosowania i zniechęcające osoby 

ubiegające się o ochronę międzynarodową do wtórnych przepływów, ponieważ w istocie 

usunięto by przyczyny, dla których osoby te nie składają wniosku w kraju pierwszego wjazdu 

do UE. System ten znosi również wszystkie zachęty dla państw członkowskich, by unikać 

rejestracji osób potencjalnie ubiegających się o azyl na ich terytorium. 

 

Należy jasno dać osobom ubiegającym się o azyl jasno do zrozumienia, że nie mogą wybrać, 

które państwo będzie odpowiadało za rozpatrzenie ich wniosku, oraz że jedynym sposobem 

uzyskania legalnego statusu w Europie jest pozostanie w oficjalnym systemie. 

 

Rozporządzenie dublińskie, które może zyskać zrozumienie i akceptację osób 

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej 

Likwidacja zachęt do wtórnych przepływów oraz przejście na model, który zapewni, że 

wszystkie osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową zarejestrują się niezwłocznie po 

przybyciu, daje okazję zainwestowania w proces udzielania informacji osobom ubiegającym 

się o azyl oraz w opiekę nad małoletnimi.  Zapewniając udzielanie osobom ubiegającym się o 

azyl odpowiednich informacji oraz dając możliwość zadawania pytań na temat sposobu 

działania systemu, możemy zbudować zaufanie do systemu i zapewnić sprawniejszy tok 

procedury. 

 

Obecne rozporządzenie przewiduje, że Komisja ma wydawać tylko nieliczne wspólne ulotki z 

informacjami. To nie wystarcza, biorąc pod uwagę potrzeby osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową. Dlatego sprawozdawczyni proponuje, by na Agencję Unii Europejskiej ds. 

Azylu nałożono zadanie opracowania zestawu produktów informacyjnych w ścisłej 

współpracy z agencjami krajowymi. Prawodawcy nie powinni podejmować decyzji o ich 

formacie i treści, lecz zachęcić samą agencję, by znalazła najbardziej przydatne formaty, 

wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne, żeby zapewnić, że informacje zaspokoją 
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codzienne potrzeby w ośrodkach recepcyjnych, hotspotach itp. 

 

Przetrwanie swobodnego przemieszczania się w Europie zależy od reformy systemu 

dublińskiego 

W 2015 r. mogliśmy zaobserwować, jak poszczególne państwa członkowskie przywracają 

kontrole na granicach wewnętrznych UE, co było bezpośrednią konsekwencją tzw. kryzysu 

uchodźczego. Jeżeli nie zreformujemy europejskiego systemu azylowego, w którego centrum 

znajduje się rozporządzenie dublińskie, i pozostawimy ten system w dysfunkcyjnym stanie, 

może to stać się początkiem końca systemu Schengen, który zapewnia swobodny przepływ 

osób w Europie. 

 

Każdy odpowiedzialny polityk w Europie musi to zrozumieć, bez względu na stanowisko w 

kwestii prawa azylowego. Zreformowany system azylowy musi funkcjonować w terenie, w 

praktyce, i w przeciwieństwie do obecnego systemu musi dać zachęty, dzięki którym wszyscy 

będą przestrzegali ustalonych zasad. 
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Przewodniczący, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
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Bruksela 

 

 

 

Przedmiot:  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego 

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez 

obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) 

 (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

 

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu 

dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego. 

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:  

 

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian 

merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję 

przedmiotowo właściwą. 

 

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, 

komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku 

zawierających zmiany. 

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego, właściwa komisja 

zamierza także złożyć poprawki to ujednoliconych fragmentów wniosku, powiadamia ona 

niezwłocznie o tym zamiarze Radę i Komisję, zaś Komisja powinna poinformować komisję, 

przed głosowaniem zgodnie z art. 58, o swoim stanowisku w sprawie poprawek i o tym, czy 

zamierza wycofać wniosek dotyczący przekształcenia”. 

Zgodnie z opinią Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach 

konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia i zgodnie 

z zaleceniami sprawozdawcy komisji opiniodawczej Komisja Prawna stwierdza, że omawiany 

wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które zostały określone jako 

takie we wniosku oraz że, jeśli chodzi o ujednolicenie niezmienionych przepisów wcześniej 

przyjętych aktów z tymi zmianami, wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia 
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istniejących tekstów i nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych. 

 

Wreszcie na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 r. Komisja Prawna zdecydowała, przy 12 

głosach za, 2 głosach przeciw i jednym głosie wstrzymującym1, zalecić, aby Komisja Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisja przedmiotowo 

właściwa, przystąpiła do prac nad wymienionym wnioskiem zgodnie z art. 104 Regulaminu. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej 

 

 

                                                 
1 Obecni byli następujący posłowie: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, 

Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa 

Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e 

Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, 

Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB 
PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI 

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA 

SŁUŻB PRAWNYCH 

Bruksela, dnia 6 października 2016 r. 

OPINIA 

 PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

  RADY 

  KOMISJI 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 

kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za 

rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym 

z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (wersja 

przekształcona) 

COM(2016)0270 z dnia 4.5.2016 r. – 2016/0133(COD) 

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 

bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w 

szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb 

prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, spotkała się na posiedzeniach w dniu 

25 maja i w dniu 7 lipca 2016 r., aby zbadać, między innymi, ww. wniosek przedstawiony 

przez Komisję. 

Rozpatrując na tych posiedzeniach wniosek dotyczący przekształconej wersji rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego 

za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z 

państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca konsultacyjna 

grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, że następujące elementy należy zaznaczyć szarym 

wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania istotnych zmian: 

– w art. 1 proponowane dodanie słowa „jednego”; 

– w art. 8 ust. 5 i 6 proponowane skreślenie słowa „rodzeństwa”; 

– w art. 10 ust. 1 słowo „wyłącznie”; 

– w art. 10 ust. 2 proponowane skreślenie słów „lub rodzeństwo”; 

– w art. 13 w części wprowadzającej proponowane skreślenie słów „lub małoletnie 

rodzeństwo niepozostające w związku małżeńskim”; 
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– cały tekst załącznika I. 

W wyniku rozpatrzenia wniosku konsultacyjna grupa robocza stwierdziła jednomyślnie, że 

wniosek ten nie zawiera innych istotnych zmian oprócz tych, które już zostały zaznaczone 

jako takie. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do 

ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniej przyjętego aktu z tymi zmianami 

merytorycznymi wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejącego tekstu 

prawnego i nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Dyrektor Generalny   Dyrektor Generalny   Dyrektor Generalny 

Wydziału Prawnego  Wydziału Prawnego 

 


