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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Inger Segelström

Poprawka 1
Odniesienie 5 a (nowe)

- uwzględniając rezolucję z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie sytuacji humanitarnej 
uchodźców z Iraku1,

Or.sv

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 2
Odniesienie 6 a (nowe)

– uwzględniając rezolucję legislacyjną z dnia 27 września 2005 r. w sprawie 
zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ustanowienia 
minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w 
państwach członkowskich2,

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0056.
2  Dz. U. C 227 E z 21.9.2006, str. 46.
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Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 3
Punkt -A preambuły (nowy)

-A. mając na uwadze, że zagwarantowane prawo do azylu stanowi podstawowy element 
kultury prawnej UE, w ramach której konwencje międzynarodowe i Konwencja o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności muszą być w pełni przestrzegane, 
a zasada przyjmowania osób ubiegających się o azyl musi być zawsze stosowana;

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 4
Punkt  -A a preambuły (nowy)

-Aa. mając na uwadze, że w ostatnich latach zasada przyjmowania osób ubiegających się 
o azyl była naruszana przez niektóre państwa członkowskie, co zostało już potępione 
w licznych rezolucjach Parlamentu Europejskiego;

Or. it

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 5
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że instrumenty przyjęte do tej pory w dziedzinie polityki azylowej 
wyznaczyły jedynie minimalne standardy,  oraz pamiętając, że należy przezwyciężyć 
tendencję do godzenia się na przyjęcie najmniejszego wspólnego mianownika, mając 
na celu uniknięcie obniżania standardów, zakresu ochrony oraz jakości 
przyjmowania, procedur i ochrony,

Or. en
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Poprawkę złożyła Sarah Ludford

Poprawka 6
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że Rada Europejska w programie haskim z 4-5 listopada 2004 r. 
wezwała Radę i Komisję Europejską, aby w celu ułatwienia konkretnej współpracy 
utworzono odpowiednie struktury, obejmujące krajowe służby właściwe do spraw 
azylu, oraz uważając, że istotnym instrumentem osiągnięcia celu wspólnej procedury 
azylowej i jednolitego statusu jest zacieśnienie konkretnej współpracy oraz 
zwiększenie wymiany informacji i wymiany najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi,

Or. en

Poprawkę złożyła Sarah Ludford

Poprawka 7
Punkt F preambuły

F. uważając, że wzmocnienie wzajemnego zaufania ma fundamentalne znaczenie przy 
tworzeniu wspólnego systemu azylowego i że konkretna i regularna współpraca 
między różnymi krajowymi szczeblami administracji o takim samym zakresie 
obowiązków jest najodpowiedniejszą drogą do zbudowania takiego zaufania; mając 
na uwadze, że wzmacnianie wzajemnego zaufania wymaga również, aby konkretna 
współpraca pomiędzy państwami członkowskimi prowadzona była w przejrzysty 
sposób z uwzględnieniem kontekstu społecznego i odpowiednich działań w zakresie 
sprawozdawczości, w tym nadzoru ze strony Parlamentu Europejskiego, co jest 
konieczne do zapewnienia jakości oraz do podniesienia poziomu zaufania 
społecznego do zarządzania systemem udzielania azylu, tworząc w ten sposób mniej 
nieprzyjazne i bardziej skuteczne procedury,

Or. en

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 8
Punkt F preambuły

F. uważając, że wzmocnienie wzajemnego zaufania ma fundamentalne znaczenie przy 
tworzeniu wspólnego systemu azylowego i że konkretna i regularna współpraca 
między różnymi krajowymi szczeblami administracji o takim samym zakresie 
obowiązków, podejmowana w przejrzysty sposób i z zapewnieniem właściwej 
sprawozdawczości, w tym składania sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu, jest 
najodpowiedniejszą drogą do zbudowania takiego zaufania,
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Or. nl

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 9
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. mając na uwadze, że mimo większej liczby wojen i przypadków ludzkiej tragedii, w 
UE odnotowano w ostatnich latach stały spadek liczby wniosków o udzielenie azylu, 
oraz mając na uwadze, że wyraźna przyczyna takiej sytuacji tkwi w trudnościach 
napotykanych przez osoby ubiegające się o azyl w próbach dotarcia do państw 
członkowskich UE;

Or. it

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 10
Punkt G preambuły

G. podkreślając, że warunkiem skutecznego wdrożenia polityki azylowej jest 
realizowanie wielu uzupełniających się celów, jak chociażby poprawa jakości procesu 
decyzyjnego oraz szybkie i pewne rozpatrywanie wniosków o ochronę (skreślenie),

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 11
Punkt G preambuły

G. podkreślając, że warunkiem skutecznego wdrożenia polityki azylowej jest 
realizowanie wielu uzupełniających się celów, jak chociażby poprawa jakości procesu 
decyzyjnego, szybkie i pewne rozpatrywanie wniosków o ochronę oraz organizacja 
kampanii informacyjnych w krajach pochodzenia, uświadamiających sposoby 
legalnej imigracji, zasady uzyskania statusu uchodźcy oraz informujących o 
konsekwencjach związanych zarówno z nielegalną imigracją, jak i nieprzyznaniem
statusu uchodźcy (skreślenie),

Or. it
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Poprawkę złożył Javier Moreno Sánchez

Poprawka 12
Punkt G preambuły

G. podkreślając, że warunkiem skutecznego wdrożenia polityki azylowej jest 
realizowanie wielu uzupełniających się celów, jak chociażby poprawa jakości procesu 
decyzyjnego, szybkie i pewne rozpatrywanie wniosków o ochronę oraz organizacja 
kampanii informacyjnych w krajach pochodzenia i krajach tranzytowych, 
informujących o konsekwencjach związanych z nielegalną imigracją, 
niebezpieczeństwach związanych z handlem ludźmi, w szczególności zagrażających 
kobietom i osobom nieletnim bez opieki, o konsekwencjach w przypadku 
nieprzyznania statusu uchodźcy, jak również o sposobach legalnej imigracji,

Or. es

Poprawkę złożyła Sarah Ludford

Poprawka 13
Punkt K preambuły

K. mając na uwadze, że w dniu 8 marca 2006 r. Parlament wniósł do Trybunału 
Sprawiedliwości sprawę przeciwko Radzie o uchylenie dyrektywy 2005/85/WE 
(sprawa C-133/06); mając na uwadze, że Parlament utrzymuje, iż Trybunał 
powinien uchylić art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 3 dyrektywy, które odnoszą się do 
przyjęcia wspólnej listy bezpiecznych krajów pochodzenia oraz wspólnej listy 
europejskich bezpiecznych krajów trzecich,

Or. en

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 14
Punkt K preambuły

K. mając na uwadze, że przyjmując dyrektywę 2005/85/WE Rada nie uwzględniła opinii 
Parlamentu (skreślenie),

Or. en
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Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 15
Punkt K preambuły

K. mając na uwadze, że w art. 29 dyrektywy 2005/85 dotyczącej procedur przewidziano 
sporządzenie wspólnej minimalnej listy państw trzecich uznanych za bezpieczne kraje 
pochodzenia (skreślenie),

Or. nl

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 16
Punkt K preambuły

K. mając na uwadze, że w art. 29 dyrektywy 2005/85 dotyczącej procedur przewidziano 
sporządzenie wspólnej minimalnej listy państw trzecich uznanych za bezpieczne kraje 
pochodzenia (skreślenie),

Or. en

Poprawkę złożył Patrick Gaubert

Poprawka 17
Punkt K preambuły

K. mając na uwadze, że w art. 29 dyrektywy 2005/85 dotyczącej procedur przewidziano 
sporządzenie wspólnej minimalnej listy państw trzecich uznanych za bezpieczne kraje 
pochodzenia oraz ubolewając z powodu faktu, że powyższa lista nie została jeszcze 
sporządzona, zdając sobie jednocześnie dobrze sprawę z tego, że ma to decydujące 
znaczenie dla wprowadzenia wspólnego systemu azylowego oraz podejmowania 
szybkich decyzji o przyznaniu statusu; podkreślając, że umieszczenie danego państwa 
na liście nie oznacza, iż osobom pochodzącym z tego kraju i ubiegającym się o azyl 
automatycznie nie będzie on przyznawany, lecz że ich wnioski będą rozpatrywane w 
pierwszej kolejności,

Or. fr
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Poprawkę złożyli Giusto Catania i Adamos Adamou

Poprawka 18
Punkt K preambuły

K. mając na uwadze, że w art. 29 dyrektywy 2005/85 dotyczącej procedur przewidziano 
sporządzenie wspólnej minimalnej listy państw trzecich uznanych za bezpieczne kraje 
pochodzenia, odnotowując, że powyższa lista nie została jeszcze sporządzona i 
uważając w związku z tym za zdecydowanie niemożliwe ustalenie krajów, które 
można by z całkowitą pewnością uznać za bezpieczne, 

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 19
Punkt K preambuły

K. mając na uwadze, że w art. 29 dyrektywy 2005/85 dotyczącej procedur przewidziano 
sporządzenie wspólnej minimalnej listy państw trzecich uznanych za bezpieczne kraje 
pochodzenia, odnotowując, że powyższa lista nie została jeszcze sporządzona i 
uważając w związku z tym za zdecydowanie niemożliwe ustalenie krajów, które 
można by z całkowitą pewnością uznać za bezpieczne,

Or. it

Poprawkę złożyła Sarah Ludford

Poprawka 20
Punkt L preambuły

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Giusto Catania i Adamos Adamou

Poprawka 21
Punkt L preambuły

skreślony
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Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 22
Punkt L preambuły

skreślony

Or. it

Poprawkę złożył Javier Moreno Sánchez

Poprawka 23
Punkt M preambuły

M. uwzględniając, że państwa członkowskie powinny posiadać bardzo dobre informacje 
o aktualnym stopniu zagrożenia w krajach pochodzenia, jeżeli mają zapewnić 
rzetelne i sprawiedliwe postępowania, gwarantujące przestrzeganie praw osób 
ubiegających się o azyl,

Or. es

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 24
Punkt N preambuły

N. mając świadomość przeszkód natury technicznej i politycznej, które pogarszają 
warunki wspólnego korzystania z niejawnych informacji o krajach pochodzenia, 
jednakże w głębokim przekonaniu, że z czasem uda się stworzyć wspólną bazę danych 
o krajach pochodzenia oraz że osoby ubiegające się o azyl i ich doradcy powinni mieć 
dostęp do tej samej bazy danych,

Or. en

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 25
Punkt N preambuły

N. mając świadomość przeszkód natury technicznej i politycznej, które pogarszają 
warunki wspólnego korzystania z niejawnych informacji o krajach pochodzenia, 
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jednakże w głębokim przekonaniu, że z czasem uda się stworzyć wspólną bazę danych 
o krajach pochodzenia, aby wszyscy decydenci mogli opierać się na takich samych 
informacjach przy rozpatrywaniu poszczególnych wniosków,

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 26
Punkt N preambuły

N. mając świadomość przeszkód natury technicznej i politycznej, które pogarszają 
warunki wspólnego korzystania z niejawnych informacji o krajach pochodzenia, 
jednakże w głębokim przekonaniu, że z czasem uda się stworzyć wspólną bazę danych 
o warunkach życia i zagrożeniu jednostki prześladowaniami w tych krajach 
(skreślenie), aby wszystkie państwa członkowskie mogły opierać się w podejmowaniu 
decyzji na tych samych informacjach,

Or. it

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 27
Punkt O preambuły

O. mając na uwadze, że poprawa procesu decyzyjnego wymaga solidnego przeszkolenia 
urzędników podejmujących te decyzje i wyposażenia ich w niezbędną wiedzę, 

Or. nl

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 28
Ustęp -1 (nowy)

-1. potwierdza potrzebę stworzenia aktywnej wspólnej unijnej polityki azylowej, opartej
na zobowiązaniu do przyjmowania osób ubiegających się o azyl oraz na 
poszanowaniu zasady niewydalania (non-refoulment), jak również na solidnej 
strategii ochrony regionalnej, między innymi za pomocą regionalnych programów 
ochrony; przypomina w tym kontekście zasadniczą rolę silnej wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, wspierającej i chroniącej demokrację i podstawowe 
prawa;

Or. en
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 29
Ustęp -1 (nowy)

-1. uważa, że zagwarantowane prawo do azylu stanowi podstawowy element kultury 
prawnej UE, w ramach której konwencje międzynarodowe i Konwencja o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności muszą być w pełni przestrzegane, a zasada 
przyjmowania osób ubiegających się o azyl musi być zawsze stosowana;

Or. it

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 30
Ustęp 1

1. ponownie podkreśla, że końcowy cel wprowadzenia wspólnego systemu azylowego 
musi zapewniać wysoki poziom ochrony i oceny poszczególnych wniosków 
azylowych oraz procedur prowadzących do właściwie uzasadnionych i 
sprawiedliwych decyzji; zwraca uwagę, że poprawa jakości procesu decyzyjnego musi 
gwarantować, że osoby potrzebujące ochrony będą mogły bezpiecznie wjechać do 
UE, a ich wnioski zostaną właściwie rozpatrzone oraz musi zapewniać ścisłe 
przestrzeganie standardów międzynarodowych praw człowieka i praw uchodźców, a 
w szczególności zasady non-refoulement;

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 31
Ustęp 3

3. wzywa Komisję do podjęcia działań mających na celu wspieranie procesu 
wprowadzania jednolitej procedury we wszystkich państwach członkowskich, dzięki 
której proces decyzyjny zyska na szybkości i skuteczności, aby zapewnić możliwie 
sprawne przyznawanie statusu uchodźcy wszystkim osobom do tego uprawnionym;

Or. it



AM\656408PL.doc 11/28 PE 386.375v01-00

PL

Poprawkę złożył Javier Moreno Sánchez

Poprawka 32
Ustęp 3

3. wzywa Komisję i Radę do podjęcia działań mających na celu wspieranie procesu 
wprowadzania jednolitej procedury we wszystkich państwach członkowskich, dzięki 
której proces decyzyjny zyska na szybkości i skuteczności;

Or. es

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 33
Ustęp 3

3. wzywa Radę i Komisję do podjęcia działań mających na celu wspieranie procesu 
wprowadzania jednolitej procedury we wszystkich państwach członkowskich, dzięki 
której proces decyzyjny zyska na szybkości i skuteczności;

Or. nl

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 34
Ustęp 3

3. wzywa Komisję do podjęcia działań mających na celu wspieranie procesu 
wprowadzania jednej procedury we wszystkich państwach członkowskich, dzięki 
której proces decyzyjny stanie się sprawiedliwy i skuteczny;

Or. en

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 35
Ustęp 4

4. zauważa, że dopóki obowiązujące przepisy azylowe będą opierały się na minimalnych 
standardach, dopóty będą istniały różnice między państwami członkowskimi w 
odniesieniu do warunków i sposobu przyznawania ochrony międzynarodowej, a w 
szczególności ochrony dodatkowej (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 36
Ustęp 4

4. zauważa, że dopóki obowiązujące przepisy azylowe będą opierały się na minimalnych 
standardach i na najmniejszym wspólnym mianowniku, dopóty będą istniały różnice 
między państwami członkowskimi w odniesieniu do warunków i sposobu przyznawania 
ochrony międzynarodowej, a w szczególności ochrony dodatkowej oraz będzie 
utrzymywało się zjawisko ubiegania się o azyl w wielu krajach;

Or. nl

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 37
Ustęp 6

6. (skreślenie) czeka już dziś z zainteresowaniem na ocenę rozporządzenia Dublin II 
przez Komisję oraz na jego ewentualną rewizję, mającą na celu zmniejszenie 
nieproporcjonalnych obciążeń spoczywających na państwach członkowskich 
położonych na zewnętrznych granicach UE;

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 38
Ustęp 6

6. uważa, że jedno z ulepszeń, które należy wprowadzić do europejskiego systemu 
azylowego, powinno polegać na lepszym rozłożeniu obciążenia między państwami 
członkowskimi (tak aby uniknąć nadmiernego obciążenia sprawami 
administracyjnymi państw, do których przybywają potencjalni azylanci, takich jak 
Malta, i których to spraw państwa te nie są w stanie szybko załatwić) i czeka już dziś 
z zainteresowaniem na ocenę rozporządzenia Dublin II przez Komisję oraz ewentualne 
propozycje w tej dziedzinie, mające na celu zagwarantowanie osobom ubiegającym 
się o azyl, że nie będą zmuszone do wielomiesięcznego oczekiwania (często w 
przerażających warunkach w ośrodkach przetrzymywania) na rozpatrzenie 
wniosków;

Or. it
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Poprawkę złożyła Inger Segelström

Poprawka 39
Ustęp 6

6. uważa, że jedno z ulepszeń, które należy wprowadzić do europejskiego systemu 
azylowego, powinno polegać na lepszym rozłożeniu obciążenia między państwami 
członkowskimi, do czego wezwano między innymi w rezolucji z dnia 15 lutego 
2007 r. w sprawie humanitarnej sytuacji uchodźców z Iraku, i czeka już dziś z 
zainteresowaniem na ocenę rozporządzenia Dublin II przez Komisję oraz ewentualne 
propozycje w tej dziedzinie;

Or. sv

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 40
Ustęp 6

6. uważa, że jedno z ulepszeń, które należy wprowadzić do europejskiego systemu 
azylowego, powinno polegać na lepszym rozłożeniu obciążenia między państwami 
członkowskimi i oczekuje na propozycje wprowadzenia metody rozkładania obciążeń 
zapewniającej przestrzeganie zasady solidarności;

Or. nl

Poprawkę złożył Javier Moreno Sánchez

Poprawka 41
Ustęp 6

6. uważa, że jedno z ulepszeń, które należy wprowadzić do europejskiego systemu 
azylowego, powinno polegać na budowaniu większej solidarności między państwami 
członkowskimi i czeka już dziś z zainteresowaniem na ocenę rozporządzenia Dublin II 
przez Komisję oraz ewentualne propozycje w tej dziedzinie;

Or. es

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 42
Ustęp 6 a (nowy)

6a. jest przekonany, że jednym z instrumentów gwarantujących lepsze kontrolowanie 
wjazdów na teren Unii Europejskiej osób potrzebujących ochrony międzynarodowej 
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powinien być ogólnowspólnotowy system przesiedleń, oparty na poszanowaniu 
życzeń jednostki i dobrowolnym udziale w nim wszystkich państw członkowskich, 
dzięki czemu takie osoby zostałyby przeniesione z pierwszego kraju przyjmującego 
do państwa członkowskiego, gdzie miałyby zagwarantowaną ochronę i szansę na 
przyszłą integrację i niezależność, przy czym Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców 
brałby udział w procesie selekcji i przekazywania określonej dokumentacji;

Or. en

Poprawkę złożyła Sarah Ludford

Poprawka 43
Ustęp 7

7. jest zdania, że należy dopilnować, aby urzędnicy i sędziowie odpowiadający za 
przyznawanie statusu uchodźcy byli solidnie przeszkoleni; jest przekonany, że 
szkolenie takie musi obejmować wskazówki dotyczące technik prowadzenia rozmowy 
i pracy z wrażliwymi wnioskodawcami, cierpiącymi na urazy psychiczne, metody 
szukania i oceny informacji o kraju pochodzenia, ocenę wiarygodności, 
międzynarodowe prawa uchodźców i prawa człowieka oraz przygotowywanie decyzji; 
szkolenie należy opracować w ścisłej współpracy z Wysokim Komisarzem ONZ ds. 
Uchodźców, organizacjami pozarządowymi oraz niezależnymi ekspertami 
naukowymi; jest zdania, że szkolenie osób wydających decyzje powinno być 
obowiązkowe i stałe, oraz że powinno obejmować szkolenia utrwalające dla 
doświadczonego personelu; uważa, że inicjatywa opracowania europejskiego 
programu szkolenia w zakresie azylu w obecnej formie zawiera w sobie możliwości 
stworzenia wysokiego standardu szkolenia decydentów w całej UE;

Or. en

Poprawkę złożył Hubert Pirker

Poprawka 44
Ustęp 7

7. jest zdania, że należy dopilnować, aby urzędnicy odpowiadający za przyznawanie 
statusu uchodźcy byli solidnie przeszkoleni w oparciu o europejski program 
szkolenia; 

Or. de



AM\656408PL.doc 15/28 PE 386.375v01-00

PL

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 45
Ustęp 7

7. jest zdania, że należy dopilnować, aby urzędnicy odpowiadający za przyznawanie 
statusu uchodźcy byli solidnie przeszkoleni oraz rozważyć możliwość wprowadzenia 
obowiązujących kwalifikacji lub obowiązującego poziomu kwalifikacji;

Or. en

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 46
Ustęp 8

8. wzywa do przeprowadzenia w krajach docelowych kampanii informacyjnych, 
mających na celu podniesienie poziomu świadomości i akceptacji wspólnej 
europejskiej polityki azylowej oraz konieczności zapewnienia uchodźcom ochrony 
międzynarodowej; 

Or. en

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 47
Ustęp 8

8. wzywa do przeprowadzenia w krajach pochodzenia kampanii informacyjnych, 
dostarczających osobom zainteresowanym wiadomości na temat procedur udzielania 
azylu w UE oraz o możliwych kanałach legalnej migracji; 

Or. en

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 48
Ustęp 8

8. wzywa do przeprowadzenia w krajach pochodzenia kampanii informacyjnych, 
informujących potencjalne osoby chcące ubiegać się o azyl o ryzyku związanym z 
nielegalną imigracją oraz o konsekwencjach w przypadku nieprzyznania statusu 
uchodźcy, jak również o sposobach legalnej imigracji; (skreślenie)

Or. nl
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 49
Ustęp 8

8. wzywa do przeprowadzenia w krajach pochodzenia kampanii informacyjnych, 
informujących potencjalne osoby chcące ubiegać się o azyl o sposobach legalnej 
imigracji, zasadach uzyskiwania statusu uchodźcy lub ochrony humanitarnej, o 
ryzyku związanym z nielegalną imigracją oraz o konsekwencjach w przypadku 
nieprzyznania statusu uchodźcy (skreślenie); powyższe ma na celu zwiększenie 
zdolności UE do przyjmowania uchodźców, zagwarantowanie, że potencjalni 
imigranci z przyczyn ekonomicznych właściwie wypełniają procedury azylowe, tak 
aby uniknąć przypadków tragicznej śmierci imigrantów ginących w czasie prób 
przekroczenia granicy, a także zmniejszenie liczby nieuzasadnionych wniosków o 
azyl oraz przypadków nielegalnego przekraczania granicy;

Or. it

Poprawkę złożył Javier Moreno Sánchez

Poprawka 50
Ustęp 8

8. wzywa do przeprowadzenia w krajach pochodzenia oraz krajach tranzytowych
kampanii informacyjnych, informujących potencjalne osoby chcące ubiegać się o azyl 
o ryzyku związanym z nielegalną imigracją, o konsekwencjach w przypadku 
nieprzyznania statusu uchodźcy, jak również o sposobach legalnej imigracji 
(powyższe ma na celu zmniejszenie liczby nieuzasadnionych wniosków o azyl), a 
także o niebezpieczeństwach związanych z handlem ludźmi, w szczególności 
zagrażających kobietom i osobom nieletnim bez opieki, oraz z (skreślenie)
nielegalnym przekraczaniem granicy;

Or. es

Poprawkę złożył Patrick Gaubert

Poprawka 51
Ustęp 8

8. wzywa państwa członkowskie i Komisję do przeprowadzenia w krajach pochodzenia 
kampanii informacyjnych, informujących potencjalne osoby chcące ubiegać się o azyl 
o ryzyku związanym z nielegalną imigracją oraz o konsekwencjach w przypadku 
nieprzyznania statusu uchodźcy, jak również o sposobach legalnej imigracji; 
powyższe ma na celu zmniejszenie liczby nieuzasadnionych wniosków o azyl oraz 
przypadków nielegalnego przekraczania granicy;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 52
Ustęp 8

8. (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 53
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wstrzymania wszelkiego finansowania 
budowy ośrodków przetrzymywania dla osób ubiegających się o azyl poza terytorium 
UE i w państwach kandydujących do UE;

Or. it

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 54
Ustęp 9

9. wzywa do sprawiedliwego i zgodnego z prawami podstawowymi przysługującymi każdej 
osobie wdrożenia środków stosowanych wobec osób, które nie otrzymały statusu uchodźcy 
lub im go odebrano; zwraca uwagę w tym kontekście na potrzebę ustanowienia 
europejskiej procedury repatriacji;

Or. nl

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 55
Ustęp 9

9. wzywa, po wyczerpaniu sądowych środków naprawczych, do sprawiedliwego 
(skreślenie) wdrożenia środków stosowanych wobec osób, które nie otrzymały statusu 
uchodźcy lub im go odebrano, z pełnym poszanowaniem zasady non-refoulment i 
godności ludzkiej oraz przestrzegając procedur azylowych;

Or. en
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 56
Ustęp 9

9. wzywa do sprawiedliwego i szybkiego wdrożenia środków stosowanych wobec osób, 
które nie otrzymały statusu uchodźcy lub im go odebrano, po wcześniejszym 
przedstawieniu powodów decyzji i wykorzystaniu procedur odwoławczych;

Or. it

Poprawkę złożyła Luciana Sbarbati

Poprawka 57
Ustęp 9

9. wzywa do sprawiedliwego i szybkiego wdrożenia środków stosowanych wobec osób, 
które nie otrzymały statusu uchodźcy lub im go odebrano, - jednak prawa osób 
ubiegajacych się o azyl nie mogą zostać naruszone w żadnej z akcji 
reapatriacyjnych, a kraje pochodzenia muszą przestrzegać międzynarodowych 
konwencji praw człowieka;

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 58
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wzywa do sprawiedliwego i szybkiego wdrożenia środków stosowanych wobec osób, 
które otrzymały status uchodźcy lub ochronę humanitarną w celu stworzenia im 
godziwych warunków życia, wsparcia skutecznego włączenia ich do życia 
społecznego i politycznego oraz wspólnego aktywnego uczestnictwa w decyzjach 
podejmowanych przez społeczność przyjmującą;

Or. it
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Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 59
Ustęp 10

10. wzywa Komisję do zagwarantowania, że informacje o kraju pochodzenia we 
wspólnej bazie danych są dokładne, przejrzyste, aktualne i ogólnie dostępne; uznaje, 
że informacje o kraju pochodzenia są szczególnie ważnym czynnikiem w trakcie 
oceny wniosków o udzielenie azylu oraz że zasada równości stron wymaga, aby 
osoby ubiegające się o azyl i ich doradcy prawni mieli dostęp do takich samych 
informacji o kraju pochodzenia, jak organy decyzyjne;

Or. en

Poprawkę złożyła Sarah Ludford

Poprawka 60
Ustęp 10

10. wzywa Komisję do możliwie jak najszybszego usunięcia przeszkód technicznych i 
politycznych, które utrudniają wprowadzenie wspólnej bazy danych dotyczącej 
krajów pochodzenia; pragnie, aby znaleziono pragmatyczne rozwiązanie dla problemu 
wielojęzyczności; wzywa Komisję do zagwarantowania, że informacje o kraju 
pochodzenia we wspólnej bazie danych są dokładne, przejrzyste, aktualne i ogólnie 
dostępne; uznaje, że informacje o kraju pochodzenia są szczególnie ważnym 
czynnikiem w trakcie oceny wniosków o udzielenie azylu oraz że zasada równości 
stron wymaga, aby osoby ubiegające się o azyl i ich doradcy prawni mieli dostęp do 
takich samych informacji o kraju pochodzenia, jak organy decyzyjne;

Or. en

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 61
Ustęp 10

10. wzywa Komisję do możliwie jak najszybszego usunięcia przeszkód technicznych i 
politycznych, które utrudniają wprowadzenie wspólnej bazy danych dotyczącej 
krajów pochodzenia; uważa, że unijna baza danych powinna działać jako system 
otwarty, w którym informacje o kraju pochodzenia są przejrzyste, aktualne, ogólnie 
dostępne i zatwierdzone przez zespół ekspertów; podkreśla, że osoby ubiegające się o 
azyl i ich doradcy prawni muszą mieć dostęp do takich samych informacji o kraju 
pochodzenia, jak organy decyzyjne;  pragnie, aby znaleziono pragmatyczne 
rozwiązanie dla problemu wielojęzyczności;

Or. en
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Poprawkę złożył Patrick Gaubert

Poprawka 62
Ustęp 10

10. wzywa Komisję do możliwie jak najszybszego usunięcia przeszkód technicznych i 
politycznych, które utrudniają wprowadzenie wspólnej bazy danych dotyczącej 
krajów pochodzenia, tak aby umożliwić państwom członkowskim dostęp do 
jednakowych informacji podczas podejmowania decyzji; pragnie, aby znaleziono 
pragmatyczne rozwiązanie dla problemu wielojęzyczności;

Or. fr

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 63
Ustęp 10

10. wzywa Komisję do możliwie jak najszybszego usunięcia przeszkód technicznych i 
politycznych, które utrudniają wprowadzenie wspólnej bazy danych dotyczącej 
warunków życia i zagrożenia jednostki prześladowaniami w krajach pochodzenia; 
pragnie, aby znaleziono pragmatyczne rozwiązanie dla problemu wielojęzyczności;

Or. it

Poprawkę złożyła Inger Segelström

Poprawka 64
Ustęp 10 a (nowy)

10a. przypomina rezolucję z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie rzekomego wykorzystania 
krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania 
więźniów1, mającą między innymi na celu rozważenie sposobów zapobiegania 
powtórnym nadużyciom i naruszeniom prawa popełnianym w związku ze 
zwalczaniem terroryzmu; podkreśla swoje stanowisko, że walkę z terroryzmem 
należy prowadzić środkami zgodnymi z prawem i że należy go zwalczyć w ramach 
prawa międzynarodowego i krajowego; uważa w szczególności, że w żadnym 
przypadku nie należy się godzić na jakiekolwiek ustępstwa w kwestii ochrony praw 
człowieka i podstawowych wolności; wyraża opinię, że poszanowanie praw człowieka 
powinno zawsze stanowić priorytet, tak aby sprawy osób podejrzewanych o 
terroryzm były rozpatrywane i osądzane w prawidłowym postępowaniu sądowym; 
zauważa, że zasady tej należy szczególnie przestrzegać w odniesieniu do nowych 

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0032.
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przypadków ubiegania się o azyl, rozpatrywanych obecnie w państwach 
członkowskich;

Or. sv

Poprawkę złożyła Inger Segelström

Poprawka 65
Ustęp 10 b (nowy)

10b. ponawia apel do Rady, zgodnie z rezolucjami Parlamentu Europejskiego z dnia 
6 lipca 2006 r.1 i z dnia 14 lutego 2007 r.2 w sprawie rzekomego wykorzystania 
krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania 
więźniów, o zajęcie wspólnego stanowiska wykluczjącego przyjmowanie od krajów 
trzecich jedynie gwarancji dyplomatycznych jako podstawy jakichkolwiek ustaleń 
prawnych dotyczących ekstradycji w przypadku występowania uzasadnionych 
przesłanek do przypuszczeń, że istnieje ryzyko narażenia osób na tortury lub okrutne 
traktowanie;

Or. sv

Poprawkę złożyła Sarah Ludford

Poprawka 66
Ustęp 11

11. wzywa Komisję do wstrzymania działań mających na celu sporządzenie listy 
bezpiecznych krajów pochodzenia, dopóki Trybunał Sprawiedliwości nie wyda 
orzeczenia w sprawie wniesionej przez Parlament Europejski o uchylenie przepisów 
odnoszących się do przyjęcia wspólnej minimalnej listy państw trzecich uznawanych 
za bezpieczne kraje pochodzenia oraz wspólnej listy europejskich bezpiecznych 
krajów trzecich zawartych w dyrektywie 2005/85/WE;

Or. en

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 67
Ustęp 11

11. wzywa Komisję do wstrzymania działań mających na celu sporządzenie listy 
bezpiecznych krajów pochodzenia, dopóki Trybunał Sprawiedliwości nie wyda 
orzeczenia w sprawie wniesionej przez Parlament Europejski o uchylenie przepisów 
odnoszących się do przyjęcia wspólnej minimalnej listy państw trzecich uznawanych 
za bezpieczne kraje pochodzenia oraz wspólnej listy europejskich bezpiecznych 

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0316.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0032.
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krajów trzecich zawartych w dyrektywie 2005/85/WE;

Or. en

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 68
Ustęp 11

11. wzywa Komisję do wstrzymania działań mających na celu sporządzenie listy 
bezpiecznych krajów pochodzenia zgodnie z przepisami art. 29 dyrektywy w sprawie 
procedur udzielania azylu do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie przez Trybunał 
Sprawiedliwości; podkreśla, że może zaakceptować jedynie taką wspólną europejską 
listę bezpiecznych trzecich krajów pochodzenia, która zostanie przyjęta w procedurze 
współdecyzji i która przestrzega głównych postanowień w tej sprawie 
przedstawionych w rezolucji legislacyjnej z dnia 27 września 2005 r. w sprawie 
zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ustanowienia 
minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w 
państwach członkowskich1; podkreśla ponadto, że koncepcja bezpiecznego kraju 
trzeciego nie zwalnia państw członkowskich z obowiązków wynikających z prawa 
międzynarodowego, w szczególności przepisów ustanowionych w konwencji 
genewskiej dotyczących zasady non-refoulment oraz indywidualnej oceny każdego 
wniosku o udzielenie azylu;

Or. en

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 69
Ustęp 11

11. pragnie uzyskać więcej informacji o staraniach Komisji dotyczących ustalenia listy 
bezpiecznych państw trzecich, zgodnie z postanowieniami art. 29 dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych (skreślenie);

Or. nl

  
1  Dz. U. C 227 E z 21.9.2006, str. 46.
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Poprawkę złożyli Giusto Catania i Adamos Adamou

Poprawka 70
Ustęp 11

11. wyraża aprobatę dla starań Komisji, stwierdza, że niemożliwe jest sporządzenie listy 
bezpiecznych państw trzecich, zgodnie z postanowieniami art. 29 dyrektywy w 
sprawie procedur azylowych oraz wzywa Radę do niezwłocznego podjęcia decyzji w 
tej sprawie;

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 71
Ustęp 11

11. wyraża aprobatę dla starań Komisji, stwierdza, że niemożliwe jest sporządzenie listy 
bezpiecznych państw trzecich, zgodnie z postanowieniami art. 29 dyrektywy w 
sprawie procedur azylowych oraz wzywa Radę do niezwłocznego podjęcia decyzji w 
tej sprawie;

Or. it

Poprawkę złożyła Sarah Ludford

Poprawka 72
Ustęp 12

12. jest zdania, że należy dokładniej rozważyć pomysł ustanowienia europejskiego biura 
pomocniczego i wzywa Komisję do uwzględnienia niezbędnych gwarancji jego 
przejrzystości i odpowiedzialności;

Or. en

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 73
Ustęp 12

12. (skreślenie) wzywa Komisję, aby w sprawozdaniu na temat postępów poczynionych 
w pierwszym etapie działań, które zostanie przedłożone na początku 2008 r., 
wskazała, czy utworzenie europejskiej agencji wsparcia jest rzeczywiście uznawane 
za konieczne oraz określiła zalety, wady i dodatkowe koszty związane z takim 
rozwiązaniem; 
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Or. nl

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 74
Ustęp 12

12. jest zdania, że koordynacja działań podejmowanych w związku z konkretną 
współpracą w dziedzinie azylu powinna pozostać obowiązkiem Komisji, która musi w 
tym celu dysponować odpowiednimi środkami;  jest zdania, że należy dokładniej 
rozważyć pomysł ustanowienia europejskiego biura pomocniczego i wzywa Komisję 
do uwzględnienia niezbędnych gwarancji jego przejrzystości i odpowiedzialności;

Or. en

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 75
Ustęp 12

12. jest zdania, że koordynacja działań podejmowanych w związku z konkretną 
współpracą w dziedzinie azylu powinna pozostać w gestii Komisji, która musi w tym 
celu dysponować odpowiednimi środkami; wzywa Komisję do dokładniejszego 
rozważenia pomysłu ustanowienia europejskiego biura pomocniczego i do 
uwzględnienia gwarancji jego przejrzystości i odpowiedzialności; 

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 76
Ustęp 12 a (nowy)

12a. uważa, że nie do przyjęcia jest fakt, iż osoby ubiegające się o azyl przetrzymywane są 
w warunkach pozbawiających ich wolności osobistej oraz podkreśla potrzebę 
zakwaterowania osób ubiegających się o azyl w trakcie trwania procedury azylowej 
w obiektach innych niż ośrodki przetrzymywania nielegalnych imigrantów;

Or. it
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Poprawkę złożył Javier Moreno Sánchez

Poprawka 77
Ustęp 13

13. wzywa państwa członkowskie do współpracy z Wysokim Komisarzem Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz zapoczątkowania inicjatywy na rzecz 
jakości („Quality Initiative“) (skreślenie), a także do publikowania wyników tej 
inicjatywy w celu promowania i propagowania najlepszych procedur rozpatrywania 
wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej;

Or. es

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 78
Ustęp 13

13. wzywa państwa członkowskie do współpracy z Wysokim Komisarzem Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz zapoczątkowania inicjatywy na rzecz 
jakości („Quality Initiative“) (skreślenie), a także do publikowania wyników tej 
inicjatywy w celu promowania i propagowania najlepszych procedur rozpatrywania 
wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej;

Or. it

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 79
Ustęp 13

13. wzywa państwa członkowskie do pełnej współpracy z Wysokim Komisarzem 
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i zapewnienia mu 
odpowiedniego wsparcia, w tym dodatkowego skoordynowanego finansowania, oraz 
zapoczątkowania inicjatywy na rzecz jakości („Quality Initiative“) wzorem 
Zjednoczonego Królestwa i Austrii, a także do publikowania wyników tej inicjatywy 
w celu promowania i propagowania najlepszych procedur rozpatrywania wniosków o 
przyznanie ochrony międzynarodowej

Or. en
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Poprawkę złożyła Luciana Sbarbati

Poprawka 80
Ustęp 14

14. z zadowoleniem przyjmuje planowane przez Komisję działania, między innymi
oddelegowanie grup ekspertów, mające na celu udzielenie wsparcia (w tym wsparcia 
finansowego) państwom członkowskim, aby zagwarantować, że położenie 
geograficznie nie stawia ich w niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o zarządzanie 
przepływem imigrantów i ochronę uchodźców, ponieważ rozpatrywanie wniosków o 
udzielenie azylu wymaga wdrożenia odpowiednich struktur i sprawnych procedur;

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 81
Ustęp 14

14. z zadowoleniem przyjmuje planowane przez Komisję działania mające na celu 
udzielenie wsparcia państwom członkowskim znajdującym się pod ogromną presją, 
aby mogły one uporać się z problemami dotyczącymi przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl i rozpatrywania podań o azyl; ze szczególnym zadowoleniem 
przyjmuje przede wszystkim propozycję oddelegowania grup ekspertów i uważa, że 
trzeba uczynić kolejny krok naprzód poprzez dopuszczenie odstępstw od 
rozporządzenia Dublin II;

Or. it

Poprawkę złożył Patrick Gaubert

Poprawka 82
Ustęp 14

14. z zadowoleniem przyjmuje planowane przez Komisję działania mające na celu 
udzielenie wsparcia państwom członkowskim znajdującym się pod ogromną presją, 
aby mogły one uporać się z problemami dotyczącymi przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl i rozpatrywania podań o azyl; ze szczególnym zadowoleniem
przyjmuje przede wszystkim propozycję oddelegowania grup ekspertów, co mogłaby 
koordynować agencja Frontex;

Or. fr
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Poprawkę złożył Hubert Pirker

Poprawka 83
Ustęp 14

14. z zadowoleniem przyjmuje planowane przez Komisję działania mające na celu 
udzielenie wsparcia państwom członkowskim znajdującym się pod ogromną presją, 
aby mogły one uporać się z problemami dotyczącymi przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl i rozpatrywania podań o azyl; ze szczególnym zadowoleniem 
przyjmuje przede wszystkim propozycję oddelegowania grup ekspertów złożonych ze 
specjalistów z różnych państw członkowskich;

Or. de

Poprawkę złożył Patrick Gaubert

Poprawka 84
Ustęp 15 a (nowy)

15a. zachęca Komisję do ułatwienia dostępu do instrumentów finansowych, takich jak 
europejski fundusz na rzecz uchodźców i program ARGO, aby w sytuacjach 
kryzysowych państwa członkowskie mogły szybko otrzymać fundusze;

Or. fr

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Claude Moraes

Poprawka 85
Ustęp 16

16. zwraca uwagę na konieczność jednolitej interpretacji i jednolitego stosowania dorobku 
prawa wspólnotowego w dziedzinie polityki azylowej w całej Unii; wyraża opinię, że 
harmonizacja w dziedzinie polityki azylowej będzie łatwiejsza i zostanie 
przyspieszona, jeżeli w przyszłości opinii Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich będą mogły zasięgać sądy inne niż sąd będący najwyższą instancją 
krajową, jak ma to miejsce obecnie; wobec tego wzywa Radę do przyznania 
Trybunałowi Sprawiedliwości pełni uprawnień w zakresie orzekania w trybie 
prejudycjalnym, zgodnie z tytułem IV traktatu WE.; z zadowoleniem przyjmuje 
dokument do dyskusji Trybunału Sprawiedliwości1 w sprawie trybu rozpatrywania 
pytań prejudycjalnych dotyczących obszaru wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości oraz zachęca do dyskusji na temat potrzeby wypracowania 
procedury przystosowanej do szczególnego charakteru spraw w dziedzinie azylu i 
imigracji; 

  
1 Dokument Rady 13272/06.
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Or. en

Poprawkę złożyła Sarah Ludford

Poprawka 86
Ustęp 16 a (nowy)

16a. popiera stanowisko Komisji przedstawione w komunikacie z dnia 28 czerwca 2006 r. 
dotyczącym dostosowania przepisów tytułu IV Traktatu WE dotyczących właściwości 
Trybunału Sprawiedliwości, w celu zagwarantowania skuteczniejszej ochrony 
sądowej (COM(2006)0346); przypomina Radzie, że zgodnie z art. 67 ust. 2 Traktatu 
WE Rada jest zobowiązana do podjęcia decyzji mającej na celu dostosowanie 
przepisów dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości w końcu 
pięcioletniego okresu przejściowego liczonego od daty wejścia w życie traktatu 
amsterdamskiego; wzywa Radę do przyjęcia w możliwie najkrótszym czasie projektu 
decyzji Rady dostosowującej przepisy dotyczące Trybunału Sprawiedliwości w 
zakresie objętym tytułem IV Traktatu WE; wyraża jednocześnie zaniepokojenie 
długością procedury prejudycjalnej w Trybunale, mając na uwadze, że w sprawach 
dotyczących azylu orzeczenie prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości odnoszące 
się do wykładni lub ważności instrumentów Wspólnoty może mieć pilny charakter w 
świetle na przykład konieczności podjęcia nieuchronnych środków służących 
wydaleniu; z zadowoleniem przyjmuje dokument do dyskusji Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie trybu rozpatrywania pytań prejudycjalnych dotyczących 
obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jako podstawę do dyskusji w 
celu rozwiązania problemu.

Or. en


