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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie azylu: współpraca praktyczna, jakość procesu decyzyjnego w ramach 
wspólnego europejskiego systemu azylowego
(2006/2184(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 63 ust. 1 i ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2005/85/WE z 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 
minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w 
państwach członkowskich1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2004/83/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
minimalnych standardów dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców jako uchodźców lub osób, które z innych powodów potrzebują ochrony 
międzynarodowej, oraz zakresu przyznanej ochrony2,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z 18 lutego 2003 r. ustanawiające 
kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania 
wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego3,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2003/9/WE z 27 stycznia 2003 r. ustanawiającą 
minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl w innych 
państwach członkowskich4,

– uwzględniając program haski z dnia 4 i 5 listopada 2004 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji „w sprawie wzmożonej współpracy praktycznej: nowe 
struktury, nowe koncepcje: poprawa jakości procesu decyzyjnego w ramach wspólnego 
europejskiego systemu azylowego” (COM(2006)0067),

– uwzględniając komunikat Komisji dotyczący dostosowania przepisów tytułu IV Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską dotyczących właściwości Trybunału 
Sprawiedliwości, w celu zagwarantowania skuteczniejszej ochrony sądowej 
(COM(2006)0346),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że pierwszy etap wprowadzania wspólnego systemu azylowego 
zakończył się wraz z przyjęciem czterech instrumentów, przewidzianych w art. 63 ust. 1 
TWE; mając świadomość tego, że przejście do drugiego etapu wprowadzania wspólnego 
systemu azylowego, którego celem jest wprowadzenie wspólnej procedury udzielania 

  
1 Dz.U. L 326 z 13.12.2005, str. 13.
2 Dz.U. L 304 z 30.9.2004, str. 2
3 Dz.U. L 50 z 25.2.2003, str. 1
4 Dz.U. L 31 z 06.2.2003, str. 18
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azylu oraz jednolitego statusu dla osób posiadających prawo do azylu i dodatkowej 
ochrony, wymaga pokonania przeszkód natury politycznej i technicznej oraz mając 
nadzieję, że termin wyznaczony na 2010 rok zostanie dotrzymany,

B. mając na uwadze w szczególności definicję „uchodźcy”, którą Parlament Europejski 
poparł uprzednio w dyrektywie Rady 2004/83/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
minimalnych standardów dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców jako uchodźców lub osób, które z innych powodów potrzebują ochrony 
międzynarodowej, oraz zakresu przyznanej ochrony i która jest w związku z tym wiążąca 
dla niniejszego sprawozdania,

C. mając na uwadze, że przyjęcie dyrektyw w ramach wdrażania wspólnych standardów 
stanowi jedynie pierwszy krok i że po tym etapie konieczne jest wdrożenie we 
wszystkich państwach członkowskich postanowień przyjętych na szczeblu Wspólnoty; 
uważa, że istotne znaczenie ma dokonywana przez Komisję kontrola wdrożenia 
powyższych postanowień i że w związku z tym należy przeznaczyć odpowiednie środki 
na taką kontrolę,

D. mając na uwadze, że instrumenty przyjęte do tej pory w dziedzinie polityki azylowej 
stanowią minimalne standardy, 

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 cel ujednolicenia procedur można osiągnąć jedynie poprzez 
zacieśnienie konkretnej współpracy oraz zwiększenie wymiany informacji i wymiany 
najlepszych praktyk między państwami członkowskimi,

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,

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, informujących o konsekwencjach związanych z 
nielegalną imigracją, o konsekwencjach w przypadku nieprzyznania statusu uchodźcy, 
jak również o sposobach legalnej imigracji,

H. mając na uwadze, że w dążeniu do poprawy jakości mechanizmów rozpatrywania 
wniosków o azyl i tym samym do zmniejszenia ilości postępowań sądowych oraz 
opóźnień w postępowaniach zasadne może być skorzystanie z pomocy stosownych 
organizacji, np. biuro UNHCR, które opracowało metodę wspierania władz w działaniach 
na rzecz poprawy jakości procesu decyzyjnego (Quality Initiative),

I. uwzględniając, że Rada ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
posiedzeniu w dniach 27-28 kwietnia 2006 r. oświadczyła, że należy wspierać 
wprowadzanie jednolitej procedury, aby uniknąć opóźnień i poprzez to w konkretny 
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sposób przyczynić się do poprawy skuteczności procedur,

J. podkreślając, że państwa członkowskie, mimo wspólnego katalogu podstawowych 
środków, przyjętych w dziedzinie polityki azylowej po wejściu w życie Traktatu z 
Amsterdamu, na szczeblu krajowym nadal stosują działania lub podejmują decyzje 
mające wpływ na inne państwa członkowskie, w szczególności w zakresie przyznawania 
ochrony międzynarodowej, 

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,

L. ubolewając z powodu faktu, że Rada nie uznaje za konieczne zastosowanie procedury 
współdecyzji przy sporządzaniu listy bezpiecznych państw trzecich oraz oczekując z 
zainteresowaniem orzeczenia, które wyda w tej sprawie Trybunał Sprawiedliwości,

M. uwzględniając, że państwa członkowskie powinny posiadać bardzo dobre informacje o 
aktualnym stopniu zagrożenia w krajach pochodzenia, jeżeli mają zapewnić rzetelne i 
sprawiedliwe postępowania,

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, aby wszystkie państwa członkowskie mogły opierać się w podejmowaniu 
decyzji na tych samych informacjach,

O. mając na uwadze, że poprawa procesu decyzyjnego wymaga zwiększenia poziomu 
przeszkolenia urzędników podejmujących te decyzje, 

P. mając na uwadze, że procedura orzekania w trybie prejudycjalnym, przewidziana w art. 234 
TWE, jest najodpowiedniejszą procedurą umożliwiającą Trybunałowi zagwarantowanie 
jednolitości prawa wspólnotowego oraz że istotną częścią tej procedury jest zasada, zgodnie z 
którą każdy sąd krajowy może podjąć dialog z Trybunałem Sprawiedliwości; jednakże 
ubolewając z powodu faktu, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości z uwagi na derogację 
przewidzianą w art. 68 TWE uprawniony jest do orzekania w sprawie wykładni postanowień 
w dziedzinie polityki azylowej tylko wówczas, jeżeli sąd krajowy ostatniej instancji zwróci 
się do Trybunału z takim zapytaniem,

1. ponownie podkreśla, że końcowy cel wprowadzenia wspólnego systemu azylowego musi 
polegać na podejmowaniu bardzo dobrych decyzji, tzn. decyzji uzasadnionych, 
sprawiedliwych i szybkich; zwraca uwagę, że poprawa jakości procesu decyzyjnego niesie 
korzyść w postaci zmniejszenia kosztów systemu poprzez ograniczenie czasu trwania i - w 
danym przypadku - liczby postępowań odwoławczych; 

2. potępia powszechnie wiadomy brak wystarczających możliwości Komisji w zakresie kontroli 
wdrażania różnych dyrektyw w dziedzinie polityki azylowej i wzywa państwa członkowskie
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do ułatwiania pracy Komisji poprzez systematyczne przedkładanie jej tabeli ekwiwalencyjnej 
zawierającej wpisy, z których wynikać będzie, do których postanowień zawartych w 
dyrektywach odwołują się działania krajowe;

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; 

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 oraz będzie utrzymywało się zjawisko ubiegania się o azyl w wielu krajach;

5. podkreśla, że jednym z celów instrumentów przyjętych w ramach polityki azylowej jest 
ograniczenie wtórnego przemieszczania się; wzywa państwa członkowskie już dziś do 
podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia jak najwyższej zgodności polityk azylowych;

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

7. jest zdania, że należy dopilnować, aby urzędnicy odpowiadający za przyznawanie statusu 
uchodźcy byli solidnie przeszkoleni; 

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; powyższe ma na celu zmniejszenie liczby nieuzasadnionych wniosków o 
azyl oraz przypadków nielegalnego przekraczania granicy;

9. wzywa do sprawiedliwego i szybkiego wdrożenia środków stosowanych wobec osób, które 
nie otrzymały statusu uchodźcy lub im go odebrano;

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;

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

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 opowiedzenia się za tą opcją w sprawozdaniu 
na temat postępów poczynionych w pierwszym etapie działań, które zostanie przedłożone na 
początku 2008 r., a nie za utworzeniem nowej struktury w postaci „europejskiej agencji 
odpowiedzialnej za wspieranie”, co przewidują obecne plany;
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13. wzywa państwa członkowskie do współpracy z Wysokim Komisarzem Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 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;

14. z zadowoleniem przyjmuje planowane przez Komisję działania, przede wszystkim 
oddelegowanie grup ekspertów, 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;

15. pragnie wyraźnie podkreślić, że kontrola stosowania dyrektyw w zakresie polityki 
azylowej jest zadaniem Komisji, wobec czego musi ona dysponować w tym celu 
odpowiednimi środkami, które w chwili obecnej są całkowicie niewystarczające, aby 
możliwe było skuteczne wypełnienie tak kompleksowego zadania; jest zdania, że 
wiarygodność Unii w tej dziedzinie, a także przyszłość wspólnej polityki azylowej, są 
zagrożone;

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.



PE 380.869v02-00 8/10 PR\647589PL.doc

PL

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Wraz z przyjęciem czterech instrumentów, przewidzianych w art. 63 ust. 1 TWE, w dniu 1 
grudnia 2005 r. zakończył się pierwszy etap wprowadzania wspólnego systemu azylowego. W 
chwili obecnej chodzi więc o skonsolidowanie wprowadzonych struktur i przejście do 
drugiego etapu wprowadzania systemu, który przewiduje wprowadzenie wspólnego systemu 
azylowego i jednolitego statusu dla osób uznanych za uchodźców lub takich, które otrzymują 
dodatkową pomoc.

W programie haskim z dnia 4 i 5 listopada 2004 r. Rada Europejska zwróciła uwagę na to, że 
polityka azylowa powinna się teraz zasadzać na trzech głównych filarach, czyli 
wprowadzeniu jednolitej procedury, wspólnym wykorzystywaniu informacji o krajach 
pochodzenia i zacieśnieniu współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, zwłaszcza w 
celu udzielenia pomocy tym państwom członkowskim, które ze względu na swoje położenie 
geograficzne znajdują się pod szczególną presją.

Aby możliwe było osiągnięcie tych celów i przejście do drugiego etapu realizacji systemu 
azylowego, konieczne jest przede wszystkim wzmocnienie konkretnych przejawów 
współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i osiągnięcie ostatecznego celu, jakim jest 
poprawa jakości procesu decyzyjnego, w ramach którego podejmowanie decyzji zdaniem 
sprawozdawcy powinno się odbywać szybciej, sprawiedliwiej i pewniej. Zacieśnienie owej 
konkretnej współpracy jest przedmiotem komunikatu Komisji, do którego odnosi się niniejsze 
sprawozdanie. W związku z powyższym sprawozdawca przedstawia poniżej niektóre aspekty, 
które zdecydowanie mogłyby się przyczynić do poprawy współpracy, a tym samym do 
usprawnienia procesu decyzyjnego w dziedzinie polityki azylowej.

Jednolita procedura

Jednolita procedura przyspieszy proces decyzyjny, wobec czego należy dążyć do jej 
wprowadzenia. Większość państw członkowskich wprowadziła już jednolitą procedurę, która 
w ramach jednej operacji obejmuje sprawdzanie kryteriów warunkujących przyznanie statusu 
uchodźcy i kryteriów umożliwiających uzyskanie pomocy dodatkowej. Jest to o tyle godne 
pochwały, że zazwyczaj istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, aby osoba składająca 
wniosek o przyznanie ochrony międzynarodowej była w stanie stwierdzić, czy jej wniosek 
spełnia kryteria konwencji genewskiej lub jest zgodny z inną formą ochrony 
międzynarodowej. Taki tryb postępowania jest racjonalny, ponieważ decyzję podejmuje jeden 
organ, sprawdzając jednocześnie wszystkie kryteria dopuszczalności przyznania ochrony 
międzynarodowej, dzięki czemu unika się konieczności składania przez wnioskodawcę kilku 
wniosków do kilku różnych organów zajmujących się oceną podobnych okoliczności.

Wspólna baza danych

Jakość decyzji podejmowanych przez organ pierwszej instancji zależy od jakości informacji, 
na których opierają się te decyzje. Należy wobec tego usprawnić pozyskiwanie informacji o 
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krajach pochodzenia, a w celu możliwie jak najdalej idącej harmonizacji kryteriów 
podejmowania decyzji, stosowanych w krajach Unii, konieczne jest zagwarantowanie 
posiadania przez wszystkie państwa członkowskie tych samych informacji. Wspólne 
korzystanie z dostępnych informacji na temat krajów pochodzenia jest konieczne, ponieważ 
wysokość środków przeznaczonych do gromadzenia tych informacji różni się w 
poszczególnych państwach członkowskich. Niektóre z nich stworzyły z myślą o tej dziedzinie 
wysoce wyspecjalizowane bazy danych, z których powinny korzystać podmioty podejmujące 
decyzje, natomiast inne państwa nie dysponują własnymi źródłami informacji i korzystają ze 
źródeł zewnętrznych, takich jak np. organizacje pozarządowe i UNHCR. Jednak w celu 
zagwarantowania wyższego stopnia jednorodności decyzji duże znaczenie ma bez wątpienia 
podejmowanie ich w oparciu o identyczne dane. Dążenie do stworzenia wspólnej bazy danych 
na temat krajów pochodzenia jest wobec tego jak najbardziej uzasadnione, za czym 
sprawozdawca jednoznacznie się opowiada, a „wspólny portal”, o którym mowa w 
komunikacie Komisji, może stanowić jedynie etap pośredni, który powinien być możliwie jak 
najkrótszy. Zgodnie z rozważaniami Komisji chodziłoby bowiem o opracowanie wspólnych 
wytycznych dotyczących zasięgania i analizowania informacji przez właściwe organy 
krajowe, aby możliwe było utworzenie europejskiej bazy danych zawierającej informacje na 
temat krajów pochodzenia w oparciu o wspólne normy unijne.

Szkolenie urzędników

Dążąc do usprawnienia procesu decyzyjnego, należy rzecz jasna zadbać o to, aby osoby 
zatwierdzające decyzje same posiadały niezbędne kompetencje i były znakomicie 
przeszkolone. W związku z tym należy wyrazić uznanie dla niektórych krajów, takich jak 
Zjednoczone Królestwo i Austria, które z własnej inicjatywy zwróciły się do organu 
wyspecjalizowanego w sprawach azylowych, jakim jest UNHCR, z prośbą o pomoc przy 
sprawdzeniu procesu rozpatrywania wniosków o azyl w warunkach codziennej praktyki 
urzędniczej i usprawnieniu go dzięki konkretnym radom. Jest to przykład godny 
naśladowania, który mógłby pomóc w opracowaniu podręcznika na temat „sprawdzonych 
metod”. Sprawozdawca wyraża swoje zadowolenie z powodu różnych działań 
podejmowanych w ramach Europejskiej Sieci Praktyków ds. Azylu (Eurasil)1 w celu 
harmonizacji kwalifikacji urzędników zajmujących się sprawami azylowymi i opowiada się 
za ich propagowaniem. Sprawozdawca pragnie, aby państwa członkowskie podjęły wysiłek 
zapoczątkowania różnego rodzaju działań służących nie tylko podniesieniu kwalifikacji 
swoich urzędników, ale również utrzymaniu ich motywacji, co zdaniem ekspertów UNHCR 
ma zasadnicze znaczenie. W związku z tym można by rozważyć opracowanie programu 
szkoleń na szczeblu UE, który umożliwiłby urzędnikom z państw członkowskich wzajemne 
poznanie się i wymianę doświadczeń.  Dzięki temu programowi mogliby oni zapoznać się z 
obowiązującymi ramami prawnymi oraz z różnymi praktycznymi aspektami swojej pracy, 
takimi jak np. techniki prowadzenia rozmów, kryteria oceny wiarygodności oświadczeń 
składanych przez wnioskodawców, a także uwzględnianie specyficznych potrzeb osób 
potrzebujących ochrony i osób po traumatycznych przeżyciach, którym mają pomóc.

Rola Trybunału Sprawiedliwości

Sprawozdawca jest zdania, że harmonizacja w dziedzinie polityki azylowej będzie łatwiejsza i 

  
1 Europejska Sieć Praktyków ds. Azylu powstała w 2002 r.
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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. Ponadto sprawozdawca wyraża pogląd, że jednolite stosowanie prawa 
wspólnotowego przyczyniłoby się w szczególności do ograniczenia zjawiska wtórnego 
przemieszczania się między państwami członkowskimi, które jest stale powodem do 
niepokoju. Z zadowoleniem przyjmuje wobec tego modyfikację postanowień zawartych w 
tytule IV TWE, która ma na celu zagwarantowanie skuteczniejszej sądowej ochrony prawnej, 
tym bardziej, że obowiązujący obecnie wyjątek dotyczy dziedzin polityki, w ramach których 
z wielką ostrożnością podchodzi się do kwestii praw podstawowych, gdyż dotyczą one 
ochrony osób potrzebujących wsparcia.

Rola Komisji 

Aby Komisja mogła zagwarantować jednolite stosowanie prawa wspólnotowego w dziedzinie 
polityki azylowej, musi mieć możliwość należytego kontrolowania procesu wdrażania 
dyrektyw dotyczących tych zagadnień. Środki, jakimi dysponuje, są jednak najwyraźniej 
niewystarczające, co prowadzi do eksternalizacji zadań, a to w opinii sprawozdawcy mogłoby 
zagrozić pełnieniu przez nią funkcji instytucji stojącej na straży traktatów. Dlatego też 
sprawozdawca jest przekonany, że Komisja powinna utworzyć zespoły prawne i 
tłumaczeniowe z poszczególnych państw członkowskich, aby mogła pełnić swoją funkcję 
kontrolną w możliwie jak najlepszych warunkach. Państwa członkowskie powinny z kolei 
systematycznie przedkładać Komisji tabelę ekwiwalencyjną, z której jasno wynika, do 
których postanowień zawartych w dyrektywach odwołują się działania krajowe będące 
przedmiotem zawiadomienia. Chodzi tu o sprawdzoną procedurę administracyjną z zakresu 
lojalnej współpracy. Dlatego też trudno jest zrozumieć, dlaczego państwa członkowskie jej 
nie przestrzegają.

Sprawozdawca zdaje sobie również sprawę, że administrowanie działaniami prowadzonymi w 
ramach praktycznej współpracy, stosownie do ustaleń zawartych w komunikacie, na dłuższą 
metę mogłoby wykroczyć poza możliwości sieci współpracy w dziedzinie polityki azylowej. 
Mimo to sprawozdawca wyraża opinię, że zadaniem Komisji jest przejęcie odpowiedzialności 
za koordynowanie działań związanych ze wspólnym europejskim systemem azylowym, 
podejmowanych przez państwa członkowskie, ostrzegając jednocześnie przed pokusą 
powierzenia tych zadań nowej agencji. Sprawozdawca jest zdecydowanie przeciwny tej 
propozycji.

Ogólnie rzecz biorąc sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje konkretne propozycje 
dotyczące zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie polityki 
azylowej, przedstawione w komunikacie Komisji oraz ma nadzieję, że ta pragmatyczna 
metoda umożliwi opracowanie do 2010 r. wspólnego systemu azylowego.


