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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000103/2018 

do Rady 
art. 128 Regulaminu PE 

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 
w imieniu grupy ALDE 

Przedmiot: Rola samorządów lokalnych i regionalnych w zarządzaniu migracją 

Brak większej solidarności między państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o zarządzanie migracją i 
przyjmowanie osób ubiegających się o azyl, m.in. za pośrednictwem funkcjonującego systemu 
dublińskiego, doprowadził do kryzysu politycznego na szczeblu unijnym i krajowym, przy czym 
samorządy lokalne i regionalne często dysponują ograniczonymi środkami i wytycznymi dotyczącymi 
przyjmowania migrantów i uchodźców oraz udzielania im wsparcia. Wprawdzie liczne samorządy 
lokalne i regionalne okazały wielką solidarność, przyjmując uchodźców oraz zapewniając im dostęp do 
takich usług, jak zakwaterowanie, opieka zdrowotna i edukacja, a także umożliwiając i promując 
długoterminową integrację migrantów i uchodźców mieszkających na danych terytoriach, jednak ich 
działań i inicjatyw często nie wspiera się na szczeblu krajowym za pomocą odpowiedniego 
finansowania i ram prawnych. 

W świetle powyższego – czy Rada uznaje za niezbędne, aby: 

1. dążyć, na szczeblu UE, do większej solidarności i skuteczniejszej koordynacji między państwami 
członkowskimi, w tym przez reformę systemu dublińskiego oraz zapewnienie warunków 
przyjmowania zgodnie z założeniami przedstawionymi w sprawozdaniu Parlamentu 
Europejskiego? 

2. zapewnić długoterminowe zobowiązanie – ze strony rządów krajowych i UE – do zwiększenia 
finansowania bezpośredniego dla miast i regionów przez przyznanie samorządom lokalnym i 
regionalnym bezpośredniego dostępu do środków finansowych w ramach WRF, zwłaszcza z 
uwagi na kluczową rolę, jaką samorządy te odgrywają, przyjmując osoby ubiegające się o azyl 
oraz zapewniając im dostęp do usług i długoterminową integrację ze społecznościami 
przyjmującymi? 

3. utworzyć platformę, w ramach której samorządy lokalne i regionalne sporządzałyby i udostępniały 
sobie nawzajem, na zasadzie dobrowolności, plany ewentualnościowe dotyczące przyjmowania 
osób ubiegających się o azyl oraz zapewniania im dostępu do usług takich jak edukacja dzieci w 
miejscowych szkołach, a także dostępu do opieki zdrowotnej i zakwaterowania? 

4. opracować konkretne ramy prawne w celu ułatwienia samorządom lokalnym i regionalnym 
podejmowania inicjatyw i działań z myślą o przyjmowaniu uchodźców i migrantów, a także 
prowadzić konsultacje z tymi samorządami na szczeblu lokalnym i regionalnym przy 
opracowywaniu tychże ram prawnych i administracyjnych oraz angażować je w realizację 
środków przyjętych w odniesieniu do danych terytoriów? 

5. wprowadzić elastyczną politykę w zakresie migracji pracowników, aby zapewnić 
przedsiębiorstwom i pracodawcom dostęp do potrzebnych im zasobów kadrowych, ułatwiać 
procesy integracji na wczesnym etapie oraz wspierać udział obywateli państw trzecich w 
sprawach samorządu lokalnego po uregulowaniu statusu ich pobytu, przez podpisanie i 
ratyfikację Protokołu dodatkowego do Europejskiej karty samorządu lokalnego (CETS nr 207)? 

Przedłożone: 19.9.2018 
Przekazane: 20.9.2018 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 11.10.2018 


