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o azyl i imigrantów w Belgii

Sprawozdawca: Giusto CATANIA

I. Wprowadzenie – Przebieg wizytacji

Delegacja składająca się z czterech posłów do Parlamentu Europejskiego (patrz załączony
wykaz uczestników – Załącznik 1) udała się w dniu 11 października 2007 r. do trzech 
ośrodków zamkniętych dla osób ubiegających się o azyl i nielegalnych imigrantów w Belgii. 
(patrz załączony program – Załącznik 2)

Celem wizytacji było zebranie informacji na temat sposobu, w jaki osoby ubiegające się 
o azyl i migranci są przyjmowani w ośrodkach zamkniętych w Belgii, oraz sprawdzenie 
wdrażania europejskich rozporządzeń i dyrektyw dotyczących azylu, takich jak:
- dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca minimalne normy 

dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl1,
- dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie minimalnych norm 

dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w państwach 
członkowskich2,

- rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 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 („rozporządzenie Dublin II”).

Ponadto przedmiotowa misja była okazją do wymiany poglądów ze społeczeństwem
obywatelskim oraz do odbycia spotkania z władzami.

Wizytacja ta następuje po innych podobnych podróżach komisji LIBE do Włoch, Hiszpanii, 
Francji, Grecji i na Maltę.

                                               
1 Dziennik Urzędowy nr L 031 z 06/02/2003 str. 0018 – 0025
2 Dziennik Urzędowy nr L 326 z 13/12/2005 str. 0013 – 0034
3 Dziennik Urzędowy nr L 050 z 25/02/2003 str. 0001 – 0010
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Przed wizytacją w ośrodkach delegacja otrzymała wiele informacji ze strony kilku organizacji 
i organizacji pozarządowych, którym delegacja chciałaby przekazać swoje szczere
podziękowania: w szczególności CIRE (Koordynacja i inicjatywy na rzecz i we współpracy 
z uchodźcami i cudzoziemcami), Ośrodkowi na rzecz równości szans i zwalczania rasizmu,
Lekarzom bez Granic, Pomocy dla przesiedleńców i UNHCR (Wysokiemu Komisarzowi
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców).

W dniu 10 października 2007 r. delegacja wzięła również udział w spotkaniu z wieloma 
przedstawicielami organizacji i organizacji pozarządowych działających w dziedzinie 
imigracji i azylu w Belgii (patrz załączony wykaz – Załącznik 3), którym delegacja 
przekazuje podziękowania za współpracę i dyspozycyjność.

Delegacja udała się do trzech ośrodków zatrzymania dla imigrantów i osób ubiegających się 
o azyl: do ośrodków „INAD”, „127” i „127 bis”, które są trzema z sześciu ośrodków 
zamkniętych w Belgii4.

Wizyta posłów do Parlamentu Europejskiego spotkała się z zainteresowaniem prasy 
belgijskiej. Dziennikarze z Belgii i z kanału Euronews chcieli towarzyszyć delegacji na 
terenie ośrodków. Jednak Urząd ds. Cudzoziemców, który jest odpowiedzialny za 
administrowanie trzema ośrodkami, nie zezwolił na wstęp dziennikarzy ani na wykonywanie
zdjęć w obrębie ośrodków.

Z tego względu uzgodniono z dziennikarzami prasy pisanej i audiowizualnej (w szczególności 
z agencji prasowej Belga, ekipy Euronews i RTBF Radio), że będą mogli czekać na delegację 
przy wyjściu z ośrodka „127”.

Konferencja prasowa odbyła się w Parlamencie Europejskim w dniu 18 października 2007 r.

Po przeprowadzeniu wizytacji delegacja chciała spotkać się z Ministrem Spraw
Wewnętrznych odpowiedzialnym za politykę azylu i imigracji, Patrickiem Dewaelem. Została 
do niego skierowana odnośna propozycja, ale Minister uznał, że z racji tymczasowego 
pełnienia przez niego funkcji spotkanie powinno odbyć się z jego następcą.

II. Kontekst

A. Kategorie osób, które mogą być przetrzymywane w belgijskich ośrodkach 
zamkniętych

Ośrodki zamknięte w Belgii przyjmują wiele kategorii osób:

 osoby, które wniosły wniosek o azyl w Belgii (patrz szczegóły poniżej)

 osoby, które złożyły wniosek o azyl w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej – jeśli osoba wnosi wniosek o udzielenie azylu w innym państwie
członkowskim UE lub przybywa na terytorium belgijskie z tego kraju, władze żądają 
od tego kraju przyjęcia odpowiedzialności za daną osobą. W oczekiwaniu na przejęcie 
jej przez ten kraj osoba jest przetrzymana w ośrodku zamkniętym w Belgii.

                                               
4 Innymi ośrodkami są: ośrodek dla nielegalnych imigrantów w Vottem (CIV), ośrodek dla nielegalnych 
imigrantów w Merksplas (CIM), ośrodek dla nielegalnych imigrantów w Brugii (CIB).
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 obywatele Unii Europejskiej – ze sprawozdań rocznych ośrodków oraz 
wyjaśnień uzyskanych przez delegację wynika, że obywatele Unii Europejskiej są 
przetrzymywani w ośrodkach zamkniętych w Belgii w celu wydalenia. Zgodnie 
z oświadczeniami kierownika Urzędu ds. Cudzoziemców złożonymi w czasie
delegacji tacy obywatele mogą zostać zatrzymani przez policję, ponieważ są
podejrzani o popełnienie „drobnych wykroczeń” lub pracę „na czarno”. Następnie 
przewozi się ich do ośrodków zamkniętych w celu wydalenia.

 osoby przebywające nielegalnie na terytorium Belgii – osoby ujęte na 
terytorium Belgii, które nie posiadają wymaganych dokumentów, osoby, których 
okres legalnego pobytu w Królestwie Belgii został przekroczony, osoby uznane za 
zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego, lub osoby, 
które prowadzą niezależną lub podporządkowaną działalność zawodową bez 
posiadania wymaganego zezwolenia w tym zakresie mogą otrzymać nakaz 
opuszczenia terytorium kraju wraz z decyzją odstawienia do granicy i z tego względu 
pozbawienia wolności.

 osoby objęte zakazem wjazdu − po przybyciu tych osób na granicę odmawia się 
im wjazdu. Na ogół są przetrzymywane w ośrodku „INAD”.

B. Okres trwania zatrzymania

O ile w przeszłości procedura azylowa mogła trwać wiele lat i doprowadzać do wydalenia 
rodzin, które czuły się już częścią społeczeństwa Belgii, dane liczbowe z 2006 r. (gdy 
stosowana była dawna procedura) przedstawione delegacji świadczą o znacznym
przyśpieszeniu procedury.

Jednakże od wejścia w życie nowej ustawy, w czerwcu 2007 r., czas trwania zatrzymania 
uległ wydłużeniu, ponieważ odtąd cała procedura, a nie tylko okres, który określany był
wcześniej jako etap badania dopuszczalności wniosku, może odbywać się w ośrodku 
zamkniętym.

Czas zatrzymania jest zasadniczo ograniczony do 5 miesięcy na mocy ustawy z dnia
15 grudnia 1980 r. z możliwością przedłużenia okresu zatrzymania do ośmiu miesięcy, jeżeli 
uzasadniają to względy dotyczące porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego.
Ponadto w praktyce zatrzymanie w Belgii nie jest ograniczone terminowo, gdyż nowy termin 
zaczyna ponownie obowiązywać w chwili, gdy osoba wnosi sprzeciw wobec wydalenia.

Z drugiej strony dane liczbowe dotyczące długości zatrzymania, które przedstawiło 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tylko po części odpowiadają rzeczywistości. Wynika to 
ze sposobu obliczania czasu zatrzymania. Jedyne liczby podane przez Urząd 
ds. Cudzoziemców odnoszą się do średnich czasów zatrzymania według ośrodków, a nie do
średnich czasów według zatrzymanych. Nie uwzględnia się więc łącznego czasu zatrzymania, 
jakim dana osoba została rzeczywiście objęta, gdyż nie wlicza się transferów pomiędzy 
ośrodkami. Tymczasem pomiędzy ośrodkami odbywa się wiele transferów. Tytułem 
przykładu sprawozdanie za 2006 rok dotyczące ośrodka „127 bis” odnotowuje, że:
Wśród 2 228 zarejestrowanych osób 126 osób pochodziło z innych ośrodków:
W 2006 r. 176 osób zostało przeniesionych do innego ośrodka zamkniętego

Zatrzymany, który spędził 2 miesiące w ośrodku „127”, następnie 3 miesiące w ośrodku
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„127 bis” i 24 godziny w ośrodku „INAD” przed powrotem do kraju, pojawi się trzykrotnie 
w statystykach.
Dla administracji nie będzie chodziło o jedną osobę, która spędziła ponad 5 miesięcy 
w ośrodku zatrzymania. Wprost przeciwnie − w statystykach będzie chodziło o 3 osoby, 
w odniesieniu do których czasy zatrzymania obliczane według ośrodków będą wynosiły
odpowiednio 2 miesiące, 3 miesiące i 24 godziny. Paradoksalnie zatrzymany, który spędzi
5 miesięcy w ośrodkach zamkniętych, pozwoli administracji na obniżenie w znaczący sposób 
statystyk odnoszących się do długości zatrzymań.
Byłoby więc wskazane, aby administracja publikowała czasy trwania zatrzymania według 
zatrzymanych, a nie tylko według ośrodków, co wydaje się także możliwe z technicznego 
punktu widzenia według Dyrekcji Generalnej Urzędu ds. Cudzoziemców.

C. Uwagi dotyczące procedury azylowej w Belgii

Do czerwca 2007 r. procedura ubiegania się o azyl przebiegała w dwóch etapach: Urząd 
ds. Cudzoziemców (OE) badał dopuszczalność wniosku, a Komisariat Generalny 
ds. Uchodźców i Bezpaństwowców (CGRA) wydawał opinię w sprawie zasadności wniosku.

W wyniku licznej krytyki dawnej procedury (bardzo długie terminy rozpatrywania wniosków, 
oskarżenia Urzędu ds. Cudzoziemców o nieprawidłowości, itp.) ze strony Rady Europy 
i społeczeństwa obywatelskiego oraz na skutek orzeczenia skazującego wydanego przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka (sprawa Conka przeciw Belgii) obiecano 
przeprowadzenie reformy w roku 2000.

W roku 2005 zatwierdzono plan reformy, a nowa ustawa w sprawie cudzoziemców weszła 
w całości w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. Od tego czasu wszystkie wnioski o udzielenie 
azylu są rozpatrywane według nowej procedury azylowej.
Zniesiono podział na dwa etapy (badanie dopuszczalności i zasadności) rozpatrywania 
wniosku o azyl. Urząd ds. Cudzoziemców nie posiada juz kompetencji w zakresie 
rozpatrywania dopuszczalności wniosków o udzielenie azylu, ale pozostaje właściwy do 
podejmowania decyzji dotyczących pobytu, przetrzymywania w ośrodku zamkniętym
i wydalenia osoby ubiegającej się o azyl.

Instytucje azylowe

1. Urząd ds. Cudzoziemców (OE) – podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, 
zarządza sprawami w zakresie wjazdu na terytorium kraju, pobytu, osiedlania, 
przetrzymywania cudzoziemca w ośrodku zamkniętym i ogólnie wydalania 
cudzoziemców.

2. Komisariat Generalny ds. Uchodźców i Bezpaństwowców (CGRA) – rozpatruje 
wnioski o udzielenie azylu.

3. Rada ds. Spornych Cudzoziemców (CCE) – jest właściwa do potwierdzania lub 
zmiany decyzji CGRA.

4. Rada Stanu – wykonuje wyłącznie kontrolę zgodności z prawem procedury bez 
możliwości podejmowania decyzji w miejsce zaskarżonej instytucji azylowej.

Etapy procedury azylowej
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1. Wniosek o udzielenie azylu – Cudzoziemiec wnosi wniosek o udzielenie azylu do 
Urzędu ds. Cudzoziemców. Jeśli przyjeżdża do Belgii bez wymaganych dokumentów, 
powinien złożyć wniosek na granicy lub w ciągu 8 dni roboczych.

2. OE rejestruje wniosek i dokonuje przesłuchania osoby, które ogranicza się do takich 
kwestii jak tożsamość, pochodzenie i trasa podróży zainteresowanego. OE przekazuje 
osobie ubiegającej się o azyl kwestionariusz w celu wskazania powodów, dla których 
ubiega się ona o azyl, oraz możliwości powrotu do kraju, z którego zbiegła. 
Oświadczenie jest podpisywane przez osobę ubiegającą się o azyl, a następnie 
przekazane do Komisariatu Generalnego z kompletnym wnioskiem.

3. OE określa, jakie państwo członkowskie Unii Europejskiej jest odpowiedzialne za 
rozpatrzenie wniosku zgodnie z rozporządzeniem Dublin II, i rozpatruje wielokrotne 
wnioski o azyl.

4. Rozpatrzenie wniosku o azyl – Komisariat Generalny ds. Uchodźców 
i Bezpaństwowców (CGRA) jest właściwy do uznania lub odmowy statusu 
uchodźcy, jak również przyznania lub odmowy statusu dodatkowej ochrony.

5. Wniesienie odwołania do Rady ds. Spornych Cudzoziemców (CCE) przeciw 
decyzji CGRA – Rada ds. Spornych Cudzoziemców jest właściwa do zatwierdzania 
lub zmiany decyzji CGRA. Odwołania kierowane do CCE powinny być wniesione 
w terminie 15 dni od urzędowego zawiadomienia o decyzji CGRA. Wniesienie 
odwołania powoduje zawieszenie wykonania zaskarżonej decyzji.

6. Decyzje CCE mogą podlegać zaskarżeniu do Rady Stanu wyłącznie co do ich 
legalności („kasacja administracyjna”).

W przypadku, gdy osoba przyjeżdża do Belgii z wszystkimi wymaganymi dokumentami
i składa wniosek o udzielenie azylu, może pozostać w „ośrodku otwartym” w okresie 
rozpatrywania jej wniosku o azyl. Ośrodkami otwartymi zarządza FEDASIL, agencja 
federalna ds. przyjęć, która została utworzona w 2002 r.
Natomiast inne osoby ubiegające się o azyl są przetrzymywane we wszystkich ośrodkach 
zamkniętych na terytorium kraju (z wyjątkiem ośrodka „INAD”).

W ośrodkach zamkniętych mogą przebywać następujące osoby ubiegające się o azyl:

 osoby, które złożyły wniosek o azyl na granicy – osoby w tej sytuacji podlegają 
zawsze zatrzymaniu. Są przetrzymywane przez cały okres trwania procedury 
rozpatrywania wniosku o azyl;

 osoby ubiegające się o azyl, które złożyły wniosek o azyl na terytorium Belgii
i których wniosek został odrzucony (w tym osoby, które wniosły odwołanie do Rady 
Stanu), nawet jeśli przeszły całą procedurę azylową w ośrodku otwartym;

 osoby, które złożyły wniosek o azyl w ośrodku zamkniętym − osoby te zostały
zatrzymane, ponieważ miały nieuregulowany status pobytu. Po znalezieniu się 
w ośrodku zamkniętym wnoszą wniosek o azyl i pozostają w ośrodku w czasie
trwania procedury;

 osoby, które złożyły wniosek o azyl w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub osoby, które wnoszą drugi wniosek w Belgii.
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III. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Według organizacji pozarządowych stosowanie zatrzymania administracyjnego 
obcokrajowców w Belgii stwarza poważne problemy w zakresie poszanowania praw 
podstawowych i godności ludzkiej. Przypominają, że zgodnie z Konwencją o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności wolność powinna być regułą, a zatrzymanie powinno 
stanowić wyjątek. Tymczasem od zreformowania procedury azylowej możliwości 
zatrzymania osób ubiegających się o azyl na granicy jak i na terytorium kraju wyraźnie 
wzrosły5. Ponadto wydłużyły się okresy zatrzymania, ponieważ od tej pory cała procedura, 
a nie tylko okres, który określany był wcześniej jako etap badania dopuszczalności wniosku, 
może odbywać się w ośrodku zamkniętym6.

W czasie spotkania z posłami organizacje pozarządowe zwróciły uwagę na pewne problemy:

1. Zatrzymanie dzieci
Organizacje pozarządowe stwierdzają, że liczba dzieci przebywających w ośrodkach 
zamkniętych osiągnęła wielkości wyjątkowo niepokojące w ciągu ostatnich lat. W roku 2004 
przebywało w ośrodkach 152 dzieci, a w 2006 r. było ich 627. Ponadto liczba ta jest zaniżona 
w stosunku do rzeczywistości, ponieważ nie bierze pod uwagę ośrodka w Vottem, w którym 
dzieci przebywały w okresie od marca do czerwca 2006 r., ani ośrodka „127”, gdzie
przetrzymywano i nadal przetrzymuje się dzieci.

Organizacje przypominają, że skutki psychologiczne takiego pobytu dla dziecka zostały 
wielokrotnie udowodnione na podstawie badania przeprowadzonego przez Université Libre 
z Brukseli w 1999 r. oraz badania zleconego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
którego wniosek nie pozostawia żadnych wątpliwości: „przetrzymywanie rodzin z dziećmi 
jest, z punktu widzenia praw dziecka i jego dobrego samopoczucia, nie do zaakceptowania 
w obecnych warunkach. Przetrzymywanie dzieci jest w chwili obecnej stosowane raczej 
w sposób arbitralny, a nie jako ostateczny środek nadzwyczajny. W przypadku niektórych 
grup zatrzymanie jest automatyczne, szczególnie w odniesieniu do rodzin, w przypadku 
których zastosowanie ma konwencja dublińska. W tym kontekście zatrzymanie zostało
faktycznie zautomatyzowane i odtąd zbanalizowane»7.

Powyższe badania zostały ponownie potwierdzone w ciągu ostatnich miesięcy przez inne 
sprawozdania, w tym sprawozdanie komisarza flamandzkiego ds. praw dziecka8 i Lekarzy bez 
Granic9.

                                               
5 Artykuł 74/6, §1a ustawy z 15 grudnia 1980 r. w sprawie wjazdu obcokrajowców na terytorium, ich 
pobytu, osiedlania i wydalania. W przypadku co najmniej 15 sytuacji możliwe jest zatrzymanie osoby 
ubiegającej się o azyl po wniesieniu wniosku.
6 Artykuł 74/6, §2 ustawy z 15 grudnia 1980 r. w sprawie wjazdu obcokrajowców na terytorium, ich 
pobytu, osiedlania i wydalania. O ile wcześniej okres zatrzymania w trakcie procedury nie mógł w żadnym razie 
przekraczać 2 miesięcy, obecnie w niektórych przypadkach osoba ubiegająca się o azyl może spędzić w ośrodku 
okres do 3 miesięcy i 15 dni bez otrzymania decyzji wykonawczej.
7 Badanie dotyczące rozwiązań alternatywnych do przetrzymywania rodzin z dziećmi w ośrodkach 
zamkniętych w celu wydalenia. Część 2: Wizja i zalecenia, 

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visi
e_FR.pdf, str. 19.
8 Kinderrechtencommissariaat „Heen en retour: Kinderrechten op de Vlucht”.
9 Lekarze bez Granic, „Koszty ludzkie zatrzymania”.
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2. Długość zatrzymania
Zdaniem organizacji pozarządowych w Belgii – pomimo zapisania w ustawie maksymalnego 
5-miesięcznego okresu zatrzymania – w rzeczywistości zatrzymania trwają niekiedy o wiele 
dłużej. Niektóre osoby spędziły w ten sposób ponad rok bez przerwy w różnych ośrodkach 
zamkniętych. Skutki dla zdrowia psychicznego osób wynikające z tak długiego zatrzymania 
są niszczące.

3. Niepewność prawna
Wielu zatrzymanych informuje o swojej bezradności wobec różnych procedur. W trakcie 
wizytacji organizacje pozarządowe stwierdzają braki w informowaniu zatrzymanych, 
problemy związane z pomocą prawną oraz niedomagania niektórych procedur.

W ośrodkach brak jest tłumaczy. Niekiedy korzysta się z usługi tłumaczenia przez telefon, ale 
czasami współwięźniowie wykonują tłumaczenia dla innych, z czego wynikają wszystkie 
problemy nierozłącznie związane z tłumaczeniem tekstów administracyjnych lub prawnych.
Wśród kwestii wynikających z tej niepewności prawnej należy wymienić:

 brak niezależności usług socjalnych w ośrodkach: chodzi o funkcjonariuszy 
podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, których zadaniem jest informowanie 
zatrzymanych jak również „przygotowanie ich do ewentualnego wydalenia”10.

 braki w informacjach przekazywanych migrantom: broszury informacyjne na temat 
procedur przekazywane zatrzymanym nie są uaktualniane (wiele miesięcy od wejścia 
w życie nowej procedury azylowej nie ma dostępnej broszury na ten temat w wielu 
językach), a zatrzymani nie zawsze otrzymują informacje dotyczące możliwości 
odwołania. Te wnioski zostały również potwierdzone przez UNHCR.

 problemy dotyczące pomocy prawnej.

Zatrzymany ma prawo do złożenia odwołania zawieszającego od nakazu opuszczenia 
terytorium. Odwołanie ma faktycznie skutek zawieszający tylko wtedy, gdy zostaje 
wniesione w ciągu 24 godzin od zatrzymania. Tymczasem w niektórych ośrodkach
(w tym w ośrodku „127 bis”) wyznaczenie adwokata niepobierającego honorarium może
trwać ponad trzy lub cztery dni, co z urzędu pozbawia osoby zatrzymane możliwości 
skorzystania z odwołania zawieszającego, które ma wyjątkowe znaczenie. Tak krótki 
termin rodzi również wątpliwość odnośnie do jego efektywności (artykuł 13 Europejskiej 
konwencji praw człowieka).

4. Aresztowanie osób ubiegających się o azyl
Organizacje pozarządowe podkreślają sposób, w jaki osoby są niekiedy aresztowane: osoba
ubiegająca się o azyl otrzymuje wezwanie do stawienia się z członkami swojej rodziny 
z powodu istotnej kwestii administracyjnej: wezwanie do uzupełnienia wniosku, itp. Gdy 
osoba ubiegająca się o azyl stawia się w Urzędzie ds. Cudzoziemców, zostaje zatrzymana 
i doprowadzona do ośrodka zamkniętego, chociaż wezwanie w ogóle nie wskazywało na taką 
możliwość.

Ta praktyka władz belgijskich została potępiona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 
                                               
10 Artykuł 68 dekretu królewskiego z 2 sierpnia 2002 r., ustanawiającego system i zasady działania
obowiązujące dla ośrodków zamkniętych. Oferta pracy dla asystentów socjalnych w ośrodkach zamkniętych 
opublikowana przez Służbę publiczną odpowiedzialną za rekrutację urzędników (Selor) precyzuje: „urzędnik 
odpowiedzialny za repatriację w rozmowach przygotowuje osoby do wydalenia w taki sposób, aby mogło ono 
odbyć się skutecznie i w ludzkich warunkach”.



PE404.456v01-00 8/22 PV\714008PL.doc

PL

w sprawie Conka11. Sąd stwierdził, „że nie jest zgodne z artykułem 5 [Europejskiej konwencji 
praw człowieka], by w ramach zaplanowanej operacji wydalenia i w trosce o jej łatwość 
i skuteczność władza postanawiała świadomie oszukiwać osoby, nawet o nieuregulowanej 
sytuacji prawnej, w sprawie celu wezwania, żeby zwiększyć możliwość pozbawienia ich
wolności”, tym bardziej jeżeli chodzi o osoby, których pobyt jest legalny.

W ramach procedury zwanej dublińską (patrz poniżej) nawet osoby, które regularnie przez 
wiele miesięcy stawiały się na wezwania, zostają nagle aresztowane i zatrzymane, ponieważ
istnieje ryzyko, że nie zgodzą się na odstawienie na granicę.

W czasie wizytacji delegacji Parlamentu Europejskiego praktyki te zostały potwierdzone 
w relacjach migrantów, zwłaszcza w relacji młodej kobiety, która została aresztowana 
w powyższy sposób razem ze swoimi dziećmi przed umieszczeniem w ośrodku zamkniętym.

5. Powtarzające się problemy medyczne i psychologiczne w ośrodkach zamkniętych
Według organizacji pozarządowych regularnie zatrzymuje się osoby poważnie chore, 
a u innych rozwijają się choroby związane bezpośrednio z ich zatrzymaniem. Należy 
podkreślić brak niezależności służb medycznych i socjalnych, jak również fakt, że niektórzy
psycholodzy łączą taką funkcję z funkcją członka dyrekcji ośrodka.

6. Warunki zatrzymania
Poza problemami związanymi ze zniszczoną infrastrukturą bardzo widoczne są cechy 
charakterystyczne dla więzień: duża liczba strażników, druty kolczaste, monitoring i system 
kar, w tym nawet odizolowanie. Bardzo ograniczone są możliwości wyjścia (około dwie 
godziny dziennie), jak również możliwości kontaktów ze światem zewnętrznym (można 
dzwonić na zewnątrz po zapłaceniu kartą telefoniczną, ale nie można przyjmować telefonów 
z wyjątkiem telefonów od adwokata).

Problemem dodatkowym jest fakt, często bardzo trudny do zniesienia dla zatrzymanych, 
z których niektórzy żyją od wielu lat w Belgii i mają bliskich w tym kraju, że wizyty 
krewnych i innych bliskich osób nie są możliwe w ośrodkach znajdujących się w pobliżu 
lotniska.

Organizacje pozarządowe skarżą się także na przysługujące im, niestabilne prawo do 
wizytacji w ośrodkach. Prawo to pozostaje do uznania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i może być cofnięte bez uzasadnienia przez władze, co – zdaniem samych organizacji 
pozarządowych – może pociągać za sobą osłabienie ich działalności. Organizacje 
pozarządowe nie mają dostępu do ośrodka „INAD”.

7. Naciski i naruszenia w zakresie wydaleń12

Główną cechą wydaleń jest brak ich przejrzystości. Kontrole zewnętrzne prawie nie istnieją,
kontrole wewnętrzne są sporadyczne, nie ma monitoringu ani prawie żadnych skutecznych
możliwości wniesienia skargi. Organizacje pozarządowe informują o licznych przypadkach
stosowania przemocy w czasie wydaleń.

                                               
11 Sprawa Conka przeciw Belgia nr 51564/99 (Sekcja 3) (bil.) Europejska konwencja praw człowieka
2002 – I – (5.02.02).
12 Fragmenty podsumowania sprawozdania „Ośrodki zamknięte dla obcokrajowców. Stan faktyczny”, 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf.
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IV. Opis wizytacji w ośrodkach zatrzymania administracyjnego

A. Ośrodek „INAD” (lotnisko Zaventem)

Ośrodek „INAD” znajduje się w obrębie budynków lotniska Bruxelles-National. Został 
otwarty w celu przyjęcia osób objętych zakazem wjazdu, to jest mężczyzn, kobiet i dzieci, 
którym odmówiono wjazdu na terytorium kraju i którzy czekają na opuszczenie terytorium 
bez wjazdu.

Ośrodek został otwarty na skutek krytyki, której przedmiotem stała się wcześniej Belgia, 
odnośnie do warunków zakwaterowania (spanie na materacach położonych na ziemi) 
i higieny, w jakich musiały żyć osoby objęte zakazem wjazdu do Belgii.

W ośrodku „INAD” mogą być przetrzymywane następujące osoby:

 osoby, w stosunku do których wydano decyzję o wydaleniu z tego względu, że nie 
posiadają dokumentów wymaganych do wjazdu na terytorium kraju lub powód ich 
podróży „nie jest jasny” według policji granicznej13. Osoby te zostają zatrzymane 
w oczekiwaniu na odwiezienie ich przez towarzystwo lotnicze, które ich tutaj 
przywiozło;

 osoby przebywające nielegalnie uznane za osoby, które można łatwo wydalić;
 osoby ubiegające się o azyl, których wnioski odrzucono i które były przetrzymywane 

w ośrodku zamkniętym i przeniesione do ośrodka „INAD” kilka godzin przed 
wydaleniem.

Sprawozdanie dotyczące 2006 r., które zostało przekazane delegacji przez władze belgijskie, 
informuje również o ponad 200 obywatelach Unii Europejskiej przebywających w ośrodku 
„INAD” (Malta, Niemcy, Francja, Polska, Wielka Brytania, Węgry, Słowacja, Czechy, 
Łotwa, Litwa).

Zasadniczo osoby zatrzymane w ośrodku „INAD” nie przebywają tam raczej przez długi czas, 
ale jeśli odwołują się od decyzji o wydaleniu, mogą dłużej pozostać w ośrodku.

Stan ośrodka

Ośrodek jest ciasny. Ma wymiary jednego mieszkania i składa się z pięciu dość małych 
pomieszczeń: holu wejściowego, pokoju dziennego, kuchni i dwóch małych sypialni (jednej
dla mężczyzn, drugiej dla kobiet), przy czym w każdej z nich znajduje się około piętnaście 
piętrowych łóżek. Okna wychodzą na płytę lotniska, ale nie można ich w żaden sposób 
otworzyć. Zatrzymani nie mogą wychodzić na świeże powietrze.

Do ośrodka „INAD” nie mają dostępu organizacje pozarządowe ani odwiedzający również 
z tego powodu, że ośrodek znajduje się w obrębie lotniska. UNHCR poskarżył się delegacji, 
że nie ma regularnego wstępu do ośrodka „INAD”.

                                               
13 Patrz dalej odnośnie do bezpośredniej relacji.
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Nie ma asystentów socjalnych. Nie przewidziano żadnej infrastruktury dla dzieci 
przybywających do ośrodka „INAD”.

Delegacja stwierdza, że materialne warunki zakwaterowania nie są odpowiednie dla 
zatrzymanych i w każdym razie nie na dłużej niż kilka godzin. W tym sensie podziela wnioski
Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom Rady Europy przedstawione w ostatnim 
sprawozdaniu na temat ośrodka „INAD”.

Wydaje się, że projekt nowego ośrodka jest w toku realizacji.

Rozmowy z władzami

W czasie rozmów z przedstawicielami władz, zwłaszcza z przedstawicielką Urzędu 
ds. Cudzoziemców, w odpowiedzi na postawione pytanie, poinformowała ona posłów do 
Parlamentu Europejskiego, że podczas wydaleń osobom sprawiającym wrażenie nerwowych 
lub agresywnych są zakładane kajdanki, jeśli istnieje ryzyko ucieczki lub zagrożenie dla
bezpieczeństwa. Kajdanki są także zakładane osobom przewożonym z jednego ośrodka do 
drugiego lub z ośrodka na lotnisko.

Sprawozdawca zapytał, do jakich krajów są wydalane osoby: do kraju tranzytowego lub kraju 
pochodzenia. Jako przykład podano osobę pochodzącą z Afryki, która przybywa do Belgii
przez Libię. Przedstawicielka Urzędu ds. Cudzoziemców opowiedziała, że w tym wypadku 
osoby są odsyłane do Libii, będącej krajem tranzytowym, na mocy konwencji dotyczących 
odpowiedzialności towarzystw lotniczych (konwencji chicagowskiej).

Podczas dyskusji na temat kwestii umieszczania obcokrajowców w strefie tranzytowej
przedstawicielka Urzędu ds. Cudzoziemców udzieliła delegacji kilku wyjaśnień.

Gdy osoba przybywa na granicę, otrzymuje dwie oddzielne decyzje – decyzję o wydaleniu 
oraz decyzję o zatrzymaniu w celu wydalenia. Jeżeli Izba Rady uznaje, że zatrzymanie jest 
bezprawne i należy uwolnić daną osobę, Urząd ds. Cudzoziemców postanawia „uwolnić” tą
osobę w strefie tranzytowej lotniska krajowego.

Delegacja uważa taką praktykę za niedopuszczalną: osoby znajdują się w strefie tranzytowej 
bez pomocy, są zmuszone do spania na krzesłach na lotnisku lub nawet na podłodze i nie 
mają możliwości skorzystania z prysznica. W rzeczywistości zamienia się jeden rodzaj 
zatrzymania na inny. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał zresztą, że strefa tranzytowa 
może być uznana za miejsce zatrzymania14.
Ponadto skutek odstraszający takiego „uwolnienia” sprawia, że przewidziane ustawą 
odwołanie od decyzji przetrzymywania w ośrodku zamkniętym („INAD”) jest nieskuteczne, 
co stoi w sprzeczności z Europejską konwencją praw człowieka. Zatrzymani są informowani, 
że możliwe uwolnienie będzie prowadziło do umieszczenia w strefie tranzytowej, co
zniechęca wielu z nich do złożenia przewidzianego przez ustawę wniosku o uwolnienie.
O takiej praktyce informowały szeroko belgijskie organizacje pozarządowe, adwokaci, 
federalny rzecznik praw obywatelskich Belgii. Sąd pierwszej instancji w Brukseli orzekający 
w postępowaniu przyspieszonym uznał także w 2003 r., że państwo belgijskie dopuściło się 
wykonania nielegalnego aktu administracyjnego, który przypomina „maskaradę”. Zdaniem 

                                               
14 Orzeczenia Guzzardi przeciw Włochy, 6 listopada 1980 r., Amuur przeciw Francja, 25 czerwca 1996 r. 
i Shamsa przeciw Polska, 27 listopada 2003 r.
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sądu niedopuszczalne i sprzeczne z państwem prawa jest to, że „państwo belgijskie umieszcza 
[obcokrajowca] w innym zamkniętym miejscu (strefie tranzytowej), w którym warunki życia
są nieludzkie i poniżające, mając nadzieję, że [ta osoba] zdecyduje się wtedy na
„dobrowolne” wykonanie nakazu wydalenia”.
W swoim pierwszym sprawozdaniu na temat Belgii Europejski Komitet Zapobiegania 
Torturom15 zalecił również, aby władze belgijskie podjęły natychmiast konieczne kroki w celu 
ostatecznego położenia kresu tej praktyce. Sprawozdawca przyłącza się całkowicie do tych 
zaleceń i żąda od Urzędu ds. Cudzoziemców jasnych wyjaśnień w sprawie tych praktyk 
zważywszy, że według wiedzy posłów we wrześniu 2007 r. miały miejsce 3 przypadki
„uwolnienia” w strefie tranzytowej.
Ponadto bardzo niedawno Belgia została skazana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka
wyrokiem z dnia 24 stycznia 2008 r.16 za „uwolnienie” dwóch osób pochodzących 
z Autonomii Palestyńskiej w strefie tranzytowej lotniska w Brukseli. Trybunał uznał, że 
umieszczenie w strefie tranzytowej stanowiło w istocie zatrzymanie oraz że zatrzymanie było 
niezgodne z prawem i stanowiło przejaw nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Relacje migrantów

W chwili wizytacji w ośrodku przebywały tylko trzy osoby. Dwie z nich, pochodzące 
z Konga i Rwandy, posiadały dokumenty wymagane do wjazdu do Belgii (wiza studencka, 
dokument podróży, pieniądze, itp.), ale zostały objęte decyzją o wydaleniu, ponieważ ich 
powód podróży „nie był jasny” według policji granicznej. Osoby zostały zatrzymane
w oczekiwaniu na odwiezienie przez towarzystwo lotnicze, które je tutaj przywiozło.

Tak jak w przypadku tych dwóch osób, jeśli ktoś otrzymuje decyzję o zakazie wjazdu na 
terytorium, otrzymuje również:

 formularz wskazujący powód,
 decyzję o przetrzymaniu w ośrodku zamkniętym.

Formularz jest wypełniony przez funkcjonariusza odpowiedzialnego za kontrolę graniczną
i sporządzony w języku niderlandzkim. Obcokrajowiec musi się podpisać na dole formularza. 
Delegacja zdziwiona jest faktem, że obcokrajowiec nie otrzymuje tłumaczenia tego 
formularza nawet w przypadku, gdy obcokrajowiec zna jeden z dwóch innych języków
narodowych Belgii: francuski lub niemiecki.
Decyzja o przetrzymaniu w ośrodku zamkniętym jest zredagowana w języku niderlandzkim 
oraz w języku francuskim, ale opiera się na decyzji o wydaleniu, która z kolei jest 
sporządzona wyłącznie w języku niderlandzkim.

Osoba ma 24 godziny na wniesienie w trybie przyśpieszonym odwołania od decyzji 
o wydaleniu (skutek zawieszający). Jeżeli Rada ds. Spornych Cudzoziemców (CCE) nie wyda 
orzeczenia w ciągu 72 godzin, wydalenie może być na nowo możliwe.

Osobom, które chcą skorzystać z pomocy adwokata, władze ośrodka wręczają książkę
telefoniczną. W recepcji znajduje się telefon publiczny, ale nie można wykonywać rozmów 
telefonicznych z zachowaniem pełnej dyskrecji. Adwokaci, którzy chcą się spotkać ze swoim 
klientem, muszą to robić w pomieszczeniach policji lotniska, gdzie klient jest doprowadzany 
z ośrodka „INAD” w towarzystwie eskorty policyjnej.

                                               
15 http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
16 Sprawa RIAD i IDIAB przeciw BELGIA (Wnioski nr 29787/03 i 29810/03).
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B. „Ośrodek tranzytowy 127” (Melsbroek)

Ośrodek znajduje się w Melsbroek, w pobliżu lotniska wojskowego.
Zbudowany jest z prefabrykowanych kontenerów (sypialnie na około 20 łóżek, wspólna sala, 
kuchnia, jadalnia i rozmównice). Niewielka część (dyrekcja, służby socjalne, służby 
medyczne) mieści się w budynku. Znajduje się tutaj mały dziedziniec, ale czas przebywania 
na świeżym powietrzu jest ograniczony. Ośrodek otaczają kraty i ogrodzenie z drutu 
kolczastego.

Ośrodek jest zniszczony. Został wybudowany w 1988 r. jako ośrodek tymczasowy. Delegacja 
stwierdza, że stan „tymczasowy” trwa już od 20 lat. Stworzenie nowego ośrodka, który 
zastąpiłby ośrodki „INAD” i „127”, jest ogłaszane od wielu lat. Pierwszy kamień pod budowę
położył minister spraw wewnętrznych, Patrick Dewael, kilka miesięcy temu, ale budowa 
prawdopodobnie rozpocznie się w marcu 2009 r., a nowy ośrodek zainicjuje działalność
w 2010 r.

Osoby zatrzymane w ośrodku to mężczyźni, kobiety i dzieci z opiekunami, osoby ubiegające 
się o azyl i osoby o nieuregulowanym statusie pobytu.

Ostatnie sprawozdanie dotyczące stanu ośrodka w 2006 r. podaje kilka danych liczbowych:

Ogółem w 2006 r. było zarejestrowanych 2 132 zatrzymanych, przy czym liczba ta ciągle 
wzrasta w porównaniu z latami poprzednimi.
Wśród tych osób było 558 kobiet, 152 małoletnich z opiekunami i 31 małoletnich 
pozbawionych opieki.
Średnia długość pobytu małoletnich pozbawionych opieki wynosiła 25,2 dni w roku 2006, 
przy czym najkrótszy okres pobytu wynosił 1 dzień, a najdłuższy – 66 dni.
Średni wiek wynosił 27 lat w roku 2006. Najmłodsza osoba w ośrodku miała trzy miesiące, 
a najstarsza – 64 lata.
Jedna osoba została uwolniona w strefie tranzytowej, a 3 osoby uciekły.

Według sprawozdania w 2006 r. kilkuset obywateli Unii Europejskiej było
przetrzymywanych w tym ośrodku: Polska: 321, Czechy: 12, Węgry: 11, Słowacja: 10, 
Łotwa: 5, Estonia: 2, Niemcy: 1, Słowenia: 1.

W czasie wizytacji ośrodka „127” przedstawicielka Urzędu ds. Cudzoziemców powiedziała 
delegacji, że obywatele państw członkowskich są przetrzymywani w ośrodku „127”, jeśli są 
„podejrzani” o drobne wykroczenia lub pracę „na czarno”. Zatrzymanie tych osób przy braku 
jakiegokolwiek wyroku rodzi wiele wątpliwości. Posłowie do Parlamentu Europejskiego 
zadali pytania na ten temat władzom ośrodka i uważają, że konieczne okazują się dodatkowe 
wyjaśnienia: jeśli chodzi o przestępców, postępowanie powinno toczyć się swoim biegiem, 
natomiast jeśli chodzi o osoby niewinne, powinny one zostać uwolnione.

Obecność rodzin, dzieci z opiekunami oraz dzieci pozbawionych opieki stwarza wiele 
problemów z uwagi na totalny chaos charakterystyczny dla tego miejsca zatrzymań: dzieci 
śpią w tych samych sypialniach co osoby dorosłe niebędące ich rodziną.

Zatrzymani nie mogą przyjmować wizyt członków rodziny ani znajomych także ze względu 
na fakt, że ośrodek znajduje się w obrębie lotniska. Członkowie organizacji pozarządowych 
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złożą im wizytę.

Relacje migrantów

Napotkane osoby pokazują delegacji swoje dzieci, mówiąc, że nie jest to miejsce dla nich, że 
żyją one i śpią razem z obcymi dorosłymi i że stale przysłuchują się ich rozmowom.

Niektóre osoby skarżą się na hałas związany z lądowaniem i startowaniem samolotów, który 
jest niekiedy ogłuszający.

Chłopiec z Rwandy opowiada o przebiegu procedury w jego przypadku i skarży się, że nie 
mógł sam wypełnić kwestionariusza przekazanego mu przez Urząd ds. Cudzoziemców. 
Urzędnik, który wypełnił kwestionariusz, popełnił błędy, które później miały wpływ na 
dalszy przebieg procedury.

Ustawodawstwo belgijskie przewiduje, że OE rejestruje wniosek, dokonuje przesłuchania 
osoby i „przekazuje cudzoziemcowi kwestionariusz, w którym cudzoziemiec ma podać 
powody, jakimi kierował się, wnosząc wniosek o udzielenie azylu, jak również możliwości 
powrotu do kraju, z którego uciekł”17. Oświadczenie jest podpisane przez osobę ubiegającą 
się o azyl, a następnie przekazane wraz z kompletnym wnioskiem do Komisariatu 
Generalnego.
W ustawie nie ma żadnej mowy o tym, że urzędnicy powinni wypełniać kwestionariusz
w imieniu osoby ubiegającej się o azyl.
Tymczasem wydaje się, zgodnie z relacjami spotkanych organizacji pozarządowych, że 
w praktyce to właśnie funkcjonariusze Urzędu ds. Cudzoziemców wypełniają kwestionariusz 
zamiast osoby ubiegającej się o azyl. Odbywa się to z pomocą tłumacza, ale osoba nie ma 
prawa mieć adwokata. Osoby ubiegające się o azyl skarżą się na pośpiech, z jakim są 
traktowani, oraz na złe warunki panujące w ośrodkach zamkniętych (hałas, temperatura 
otoczenia) podczas rozmowy z funkcjonariuszem Urzędu ds. Cudzoziemców.

Praktyka Ramadanu jest przestrzegana: w tym okresie ludzie mają możliwość zjedzenia 
posiłków wcześniej lub później.

C. „Ośrodek repatriancki 127 bis” (Steenokkerzeel)

Ośrodek znajduje się w Steenokkerzeel, również w pobliżu lotniska. Otoczony jest dwoma 
bardzo wysokimi ogrodzeniami z metalu oraz kilkoma rzędami drutów kolczastych. 
Skojarzenia z więzieniem nasuwają się od razu. Okna posiadają pręty.

Ośrodek składa się z dwóch budynków. W pierwszym budynku przebywa personel socjalny, 
administracyjny i medyczny oraz mieści się izolatka dyscyplinarna. Przechodząc przez 
wewnętrzny dziedziniec, trafia się na budynek przeznaczony dla migrantów za rzędami siatki 
zwieńczonej drutem kolczastym o wysokości 5 metrów.

W ośrodku można znaleźć zarówno osoby o nieuregulowanym statusie pobytu, zatrzymane na 
terytorium kraju, jak i osoby ubiegające się o azyl, mężczyzn, kobiety, dzieci z opiekunami 
i dzieci pozbawione opieki.

                                               
17 Artykuł 51/10 ustawy z dn. 15 grudnia 1980 r.
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Dane liczbowe18

W 2006 r. w ośrodku repatriacyjnym „127 bis” w Steenokkerzeel było łącznie 
zarejestrowanych 2 228 osób (w tym 1 691 dorosłych i 537 dzieci) (nie licząc 520 osób, które 
spędziły tutaj tylko jedną noc) w porównaniu z 2 196 osobami w 2005 r.

Kobiety stanowią 22,58% zatrzymanych, dzieci – 24,10%, a pozostali to mężczyźni. 
W 2006 r. w ośrodku przebywało 4 dzieci pozbawionych opieki.

W ośrodku byli przetrzymywani również obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej 
(Estonia, Węgry, Łotwa, Polska, Słowacja, Czechy – 212 dorosłych i 81 dzieci w 2006 r.).

Średnia długość pobytu wynosiła 16,08 dni w 2006 r. Najkrótszy pobyt wynosił mniej niż 
jeden dzień, a najdłuższy – 6,5 miesiąca.
W całym roku 2006 liczba zatrzymanych dziennie wynosiła średnio 96,83.

W ośrodku pracują asystenci socjalni i wychowawcy. Niektóre organizacje pozarządowe
mogą składać wizyty migrantom, ale migranci nie mają prawa do przyjmowania odwiedzin
rodziny lub znajomych.

Relacje migrantów

Wielu migrantów skarży się na brak odpowiedniej opieki lekarskiej – trudności w uzyskaniu 
spotkania z lekarzem, a także porozumienia się z nim z powodu braku tłumacza, zbyt krótkie
wizyty. Są oni w szczególności zbulwersowani sytuacją kobiety w piątym miesiącu trudnej 
ciąży, z którą spotkała się delegacja.

Rodzice małych dzieci są zaniepokojeni brakiem pediatry w zespole lekarskim.
Migranci skarżą się, że na wszelkie dolegliwości dostają tabletki przeciwbólowe. Nie są 
informowani o rodzaju zapisywanego im leku, mówi się im jedynie, ile razy dziennie powinni 
zażywać lekarstwo. Ta praktyka narusza prawa każdego pacjenta, tym bardziej pacjentów 
w trudnej sytuacji, ponieważ nie mają oni możliwości wyboru innego lekarza.

Zatrzymani wyjaśniają, że boją się tym bardziej od czasu śmierci młodego mężczyzny 
ubiegającego się o azyl, która zmarł we wrześniu 2007 r. Według relacji migrantów dyrekcja 
powiadomiła o tym zatrzymanych w bardzo niewłaściwy sposób.

Brak informacji na temat stanu rozpatrywania wniosków i tego, co ich czeka, źle wpływa na 
samopoczucie zatrzymanych.

Relacje migrantów są zresztą poparte sprawozdaniem rocznym za 2006 r., który zawiadamia
o:

- strajkach głodowych prowadzonych przez kilkadziesiąt osób, niekiedy przez całe
części ośrodka, w tym również dzieci. Celem tych strajków było przekazanie skarg 
i zażaleń albo zaprotestowanie przeciw małej ilości pożywienia, jakie zazwyczaj 
dostawali;

- trzech próbach samobójczych w 2006 r.

                                               
18 Raport OE za rok 2006 na temat ośrodka „127 bis”.
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V. Uwagi sprawozdawcy

Regularne przetrzymywanie

Sprawozdawca podkreśla całościowo, że jego zdaniem charakter tymczasowego zatrzymania 
administracyjnego jest sam w sobie przyczyną naruszenia praw człowieka, a pojęcie 
zatrzymania administracyjnego jest nie do przyjęcia z prawnego punktu widzenia. W istocie 
za wykroczenie o charakterze administracyjnym (nielegalny wjazd do kraju lub koniec 
ważności zezwolenia na pobyt) przewidziana jest kara pozbawienia wolności, której długość 
jest niejednokrotnie niewspółmierna.
Z tego względu ośrodki tymczasowego zatrzymania należy uznać za miejsca, których nie 
można tolerować i które powinny zostać zamknięte. Byłoby to pierwsze działanie, dzięki 
któremu po raz kolejny można by zastanowić się, w sposób konkretny, nad innym trybem
przyjmowania.
Nie można zwłaszcza akceptować tego, by osoby ubiegające się o azyl były traktowane w taki
sposób: mężczyźni, kobiety i niekiedy dzieci, którzy uciekają przed trudnymi warunkami
i proszą o schronienie w Europie, nie mogą być zamykani w ośrodkach, które naruszają ich 
wolności osobiste i stanowią naruszenie praw podstawowych.
W związku z tym sprawozdawca uważa, że osoby ubiegające się o azyl nie powinny 
w żadnym razie (jak ustalają konwencje międzynarodowe) podlegać zatrzymaniu 
administracyjnemu. Uwięzienie cudzoziemców narusza podstawową wolność, powinno 
pozostać wyjątkiem, a nie regułą, tak jak potwierdza to orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka.
Ponadto wydaje się, że Belgia stosuje w sposób stały i upowszechniony zatrzymanie osób 
ubiegających się o azyl na granicy, jak również osób ubiegających się o azyl w ramach 
procedury „Dublin”, niezależnie od tego, kim są cudzoziemcy (rodziny, dzieci) i jakie jest 
ryzyko ukrycia się przed Urzędem ds. Cudzoziemców.
Od czasu wprowadzenia nowej ustawy możliwości zatrzymania osób ubiegających się o azyl 
wyraźnie wzrosły. Narusza to podstawową zasadę konwencji genewskiej, zgodnie z którą 
osoby ubiegające się o azyl nie powinny podlegać karze z powodu nielegalnego wjazdu do 
kraju lub pobytu na jego terytorium.
W swoim sprawozdaniu dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania 
dyrektywy 2003/9/WE19 Komisja Europejska przypomina również, że zgodnie z dyrektywą 
zatrzymanie jest wyjątkiem od ogólnej zasady swobodnego przemieszczania się, który może 
być stosowany jedynie „w razie konieczności”, automatyczne zatrzymanie bez oceny sytuacji 
danej osoby jest sprzeczne z dyrektywą.
Ośrodek zamknięty nie spełnia warunków dla właściwego przebiegu procedury azylowej, 
gdyż oprócz silnej presji psychologicznej wynikającej z samego faktu zatrzymania, jest 
wyjątkowo trudno kontaktować się ze światem zewnętrznym, uzyskać opinię niezależnej 
służby socjalnej lub prawnej, zebrać przydatne informacje w zakresie procedury (brak łącza 
internetowego), itp.
Z braku prawdziwego dostępu do adwokata praktycznie nie istnieje możliwość wniesienia 
odwołania w wymaganej formie i terminach (bardzo krótkich) tym bardziej, że procedura
w CCE jest procedurą pisemną, która pozostawia osobie ubiegającej się o azyl mało miejsca 
na ustne uwagi w czasie przesłuchania. Zbyt krótkie terminy stanowią ważny powód do 
zaniepokojenia.

                                               
19 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania dyrektywy 
2003/9/WE z 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających 
się o azyl w państwach członkowskich − COM(2007) 745 wersja ostateczna.
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Czas trwania zatrzymania

Długość zatrzymania jest ważną kwestią, biorąc pod uwagę skutki długiego zatrzymania dla
zatrzymanego.
Czas pobytu już teraz jest za długi w świetle zaleceń Rady Europy, która zasugerowała, że ten 
rodzaj zatrzymania powinien być ograniczony do 1 miesiąca20. W praktyce zatrzymanie nie 
jest w Belgii ograniczone terminowo, ponieważ nowy termin zaczyna ponownie 
obowiązywać, gdy osoba wnosi sprzeciw wobec wydalenia.
Niedawne sprawozdanie zlecone przez Komisję Europejską21 odnotowuje również, że:
W odniesieniu do terminu zatrzymania, biorąc pod uwagę stosowanie dyrektywy wobec osób 
ubiegających się o azyl i przebywających w ośrodkach zamkniętych, należy ocenić, czy 
dwumiesięczny (z możliwością przedłużenia do ośmiu miesięcy) okres zatrzymania zgodnego 
z prawem może być uznany za okres rozsądny, tak krótki jak jest to możliwe.

Zatrzymanie małoletnich

W Belgii dzieci z opiekunami i dzieci pozbawione opieki są przetrzymywane w ośrodkach 
zamkniętych. Według organizacji pozarządowych liczba takich dzieci będzie wzrastać.
Zatrzymanie dzieci narusza konwencję praw dziecka22, nie wspominając o przerwanej nauce. 
Belgia została niedawno skazana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za zatrzymanie 
i wydalenie małoletniej23. Trybunał uznał za nieludzkie traktowanie następujące elementy: 
zatrzymanie w ośrodku pierwotnie przeznaczonym dla osób dorosłych, zatrzymanie na tych 
samych warunkach, co osoby dorosłej, bez uwzględnienia potrzeb wieku dziecka i jego 
szczególnej wrażliwości.

W sprawozdaniu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie dyrektywy 
2003/9/WE24 Belgia figuruje wśród państw, które odmawiają dostępu do edukacji 
zatrzymanym małoletnim lub w praktyce uniemożliwiają lub bardzo ograniczają ten dostęp. 
Komisja przypomina, że jest to sprzeczne z dyrektywą 2003/9/WE. Dyrektywa 2003/9/WE 
przewiduje, że państwa członkowskie przyznają małoletnim dzieciom osób ubiegających się 
o azyl oraz małoletnim osobom ubiegającym się o azyl dostęp do systemu edukacyjnego na 
podobnych warunkach, jak w odniesieniu do obywateli przyjmującego państwa 
członkowskiego tak długo, jak nie jest zastosowany wobec nich lub ich rodziców środek 
w postaci wydalenia. Takie kształcenie może być świadczone w ośrodku zakwaterowania25.

Komisja zauważa także, że niektóre państwa członkowskie, wśród których znajduje się 
Belgia, nie dysponują żadną procedurą identyfikowania, pośród osób ubiegających się o azyl,
osób w trudnej sytuacji i zwraca uwagę, że mogą pojawić się poważne wątpliwości co do 
tego, czy i w jaki sposób osoby o szczególnych potrzebach są w praktyce identyfikowane
                                               
20 Zalecenie 1547 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
21 Sprawozdanie na temat Belgii sporządzone na rzecz Komisji Europejskiej w sprawie stosowania 
dyrektywy 2003/9/WE mające posłużyć do opracowania sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu 
Europejskiego w sprawie stosowania tej dyrektywy COM(2007) 745 wersja ostateczna.
22 Konwencja praw dziecka, przyjęta i otwarta do podpisu, ratyfikacji i przyjęcia przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych drogą rezolucji 44/25 z dn. 20 listopada 1989 r., obowiązująca od dnia 
2 września 1990 r. – patrz http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm.
23 Europejska konwencja praw człowieka, 12/10/06, Nr 13178/03, Mubilanzila Mayeka i Kaniki Mitunga 
przeciw Belgia.
24 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania dyrektywy 
2003/9/WE z 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających 
się o azyl w państwach członkowskich − COM(2007) 745 wersja ostateczna.
25 Art. 10, dyrektywa 2003/9/WE.
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w państwach członkowskich nie posiadających takiego narzędzia. Według tego sprawozdania:
Poważne problemy mogą pojawić się w państwach członkowskich niewykluczających 
zatrzymania ubiegających się o azyl osób o szczególnych potrzebach.
Biorąc pod uwagę specyficzną sytuację osób ubiegających się o azyl o szczególnych 
potrzebach, ich zatrzymanie powinno być stosowane wyłącznie w ostateczności, 
w uzasadnionych przypadkach26.

Sprawozdawca podkreśla, że w żadnym wypadku nie należy zatrzymywać małoletnich 
i zawsze trzeba mieć na względzie dobro dziecka. Państwo, które nie chroni dzieci, działa 
w sprzeczności z najwyższymi wartościami.

Brak informowania migrantów

Pomimo, że dyrektywa 2003/9/WE i dyrektywa 2005/85/WE określają wyraźnie obowiązki 
w zakresie informowania zatrzymanych migrantów, z relacji zatrzymanych wynika, że 
posiadają oni bardzo małą wiedzę i zrozumienie w zakresie procedur, praw, możliwych 
odwołań lub po prostu tego, co ich czeka. Ten brak informacji daje się odczuć przede 
wszystkim w ośrodku „127 bis”.

Jeśli chodzi o ośrodek „INAD”, organizacje pozarządowe, odwiedzający ani adwokaci nie 
mają dostępu do tego ośrodka. Adwokaci mogli rozmawiać z migrantem na posterunku 
policji.
Jednakże dyrektywa 2003/9/WE i dyrektywa 2005/85/WE kładą nacisk na to, by adwokaci, 
UNHCR lub organizacje pozarządowe miały dostęp do ośrodków w celu udzielenia pomocy 
przebywającym tam osobom ubiegającym się o azyl. Ograniczenia dostępu mogą być 
wprowadzone jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa ośrodków (a nie sąsiedniego 
lotniska), pomieszczeń oraz osób ubiegających się o azyl. Dyrektywa 2003/9/WE przewiduje, 
że ograniczenia są możliwe tylko wtedy, gdy dostęp doradcy prawnego lub innego doradcy 
nie jest tym samym poważnie ograniczony lub uniemożliwiony27.

Do innych wizytowanych ośrodków, „127” i „127 bis”, organizacje pozarządowe mają 
dostęp, ale prawo to jest odwołalne. Znajomi i inni goście migrantów nie mają tam dostępu.
Niedawne sprawozdanie zlecone przez Komisję28 odnotowuje, że większość osób nie posiada 
broszury przyjęcia ani broszury informacyjnej. Znaczna większość przebywających tam osób 
nie wie, że ma prawo wniesienia zażalenia. Nie mają one zawsze dostępu do tłumacza. 
Organizacja ciągłego systemu w zakresie służb medycznych stwarza problemy w kilku 
ośrodkach zamkniętych. Wiele osób skarży się na brak monitorowania w zakresie ich zdrowia 
psychicznego. Zauważa się problemy dotyczące charakteru i jakości pomocy prawnej. O ile
odnośnie do działań administracyjnych nie występują żadne zastrzeżenia, problem może 
dotyczyć działań psychologiczno-socjalnych. Osobom ubiegającym się o azyl, którzy są 
przetrzymywani w ośrodku zamkniętym, nie zapewnia się poszanowania jedności rodziny.
Ponadto nauczanie małoletnich stwarza problem w ośrodkach zamkniętych, a małoletni są 

                                               
26 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania dyrektywy 
2003/9/WE z 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających 
się o azyl w państwach członkowskich − COM(2007) 745 wersja ostateczna.
27 Artykuł 16 dyrektywy 2005/85/WE.
28 Sprawozdanie na temat Belgii sporządzone na rzecz Komisji Europejskiej w sprawie stosowania 
dyrektywy 2003/9/WE mające posłużyć do opracowania sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu 
Europejskiego w sprawie stosowania tej dyrektywy COM(2007) 745 wersja ostateczna.
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w nich przetrzymywani z dorosłymi, co jest sprzeczne z artykułem 37c konwencji praw 
dziecka.

VI. Wnioski

1. Regularne przetrzymywanie pewnych kategorii osób ubiegających się o azyl –
zwłaszcza przypadki ”Dublin”, bez oceny konkretnej sytuacji osób objętych zatrzymaniem − 
jest tym bardziej nie do przyjęcia. Sytuacja jest jeszcze bardziej szokująca, gdy zatrzymywane 
są osoby szczególnie narażone (dzieci, kobiety w ciąży, rodzice z małymi dziećmi, osoby 
nawet poważnie chore, itp.).

2. Chaos, hałas, różne naciski, izolacja więzienna i koegzystencja zatrzymanych 
sprawiają, że zatrzymania, niekiedy bardzo długie (w pewnych przypadkach powyżej 
5 miesięcy), stanowią ciężkie, dodatkowe przeżycie, jakiemu poddane są osoby zatrzymane.

3. Zatrzymanie obywateli Unii Europejskiej jest niewytłumaczalne i stanowi naruszenie 
podstawowych praw, ponieważ pozbawienie wolności jest niewspółmierne w przypadku 
popełnienia zwykłego wykroczenia administracyjnego (na przykład braku rejestracji 
w gminie). Liczby przekazane przez władze belgijskie wzbudzają tym bardziej 
zaniepokojenie, że odzwierciedlają setki przypadków.

4. Prawo do pomocy tłumacza i otrzymywania decyzji zredagowanych w zrozumiałym 
języku powinno być przestrzegane w stosunku do każdego obywatela z innego kraju objętego 
decyzją władz belgijskich. Tym bardziej zadziwiający jest fakt, że niekiedy tłumaczenie tych 
decyzji nie jest nawet zapewnione w którymś z języków urzędowych Belgii.

Delegacja zaleca rządowi Belgii:

1. Przekazanie dokładniejszych informacji dotyczących w szczególności:

- umieszczania obywateli Unii Europejskiej w ośrodkach belgijskich.

- szczegółowych (a nie tylko „średnich”), aktualnych danych (rok 2007) dotyczących liczb
zatrzymań w ośrodkach.

2. Wyjaśnienie stanowiska dotyczącego w szczególności:

- tego, czy zamierza kontynuować stosowanie automatycznego zatrzymywania, nawet dzieci, 
pomimo licznych sprawozdań wskazujących na poważne konsekwencje tych zatrzymań.

- tego, w jakich przypadkach zezwala na użycie kajdanków w czasie przewozu zatrzymanych 
do ośrodka zamkniętego.

- jego interpretacji zobowiązań międzynarodowych wynikających z konwencji chicagowskiej 
i związku z międzynarodowymi instrumentami ochrony praw człowieka.

- podstaw prawnych praktyki umieszczania w ośrodkach osób, które popełniły „drobne 
wykroczenia” lub pracowały „na czarno”.
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- środków przyjętych w celu zbadania motywów i okoliczności prób samobójczych 
przedstawionych w sprawozdaniu za 2006 r.

3. Podjęcie ważnych i pilnych środków legislacyjnych i wykonawczych, w szczególności:

- zaprzestanie zatrzymywania, zwłaszcza obywateli Unii Europejskiej.

- zmiana terminów odwołania zawieszającego od nakazu opuszczenia terytorium kraju
(obecnie 24 godz.) i decyzji Rady ds. Spornych Cudzoziemców (72 godz.), unikając przy tym 
w każdym wypadku łączenia braku odpowiedzi ze strony CCE z możliwością wydalenia 
obcokrajowca.

- zaprzestanie stosowania wezwań niezgodnych z prawem, które mają na celu łatwiejsze 
wykonanie wydaleń, praktyki potępionej już przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

- zaprzestanie praktyki, niedawno potępionej także przez Europejski Trybunał Praw 
Człowieka, umieszczania obywateli innych państw w strefie tranzytowej.

- zapewnienie dostępu do nauki dla wszystkich małoletnich, zwłaszcza zatrzymanych 
małoletnich.
- zapewnienie regularnego, uregulowanego przepisami i niearbitralnego dostępu dla 
organizacji pozarządowych, które chciałyby mieć prawo stałego wstępu w celu udzielania 
porad osobom zatrzymanym, oraz UNHCR do wszystkich ośrodków (w tym do ośrodka
„INAD”) i podczas różnych etapów procedury.

- poczynienie koniecznych kroków zmierzających do tego, aby służby socjalne nie podlegały 
już Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a lekarze w ośrodku nie byli zależni od dyrekcji 
ośrodka zamkniętego.

- zapewnienie we wszystkich ośrodkach obecności tłumaczy i mediatorów kulturowych 
niezależnych od administracji ośrodków.
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ANNEXE 1

Parlement Européen
Commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures
Délégation en Belgique 

11 octobre 2007 

LISTE DES PARTICIPANTS

Membres de la Commission LIBE

Martine ROURE – Chef de délégation
Giusto CATANIA - Rapporteur
Jean LAMBERT

Frieda BREPOELS (hors quota)

Assistants 

Pauline CHAIGNE (assistante de Martine ROURE)
Edoardo BOGGIO (assistant de Giusto CATANIA)
Matthias DIEPENDAELE (assistant de Frieda BREPOELS)

Groupes politiques

Adam ISAACS (PPE) 
Annie LEMARCHAL (PSE)
Anders RASMUSSEN (ALDE)
Jean-Luc ROBERT (VERTS)
Chiara TAMBURINI (GUE)

Secrétariat de la Commission LIBE

Ana DUMITRACHE

Journaliste du Parlement (émission Parlamento, Euronews)

Andreas ROGAL

Interprètes 

IT : D. FUMAGALLI ; F. DI ROSSO; NL: BOERSMA J; et SIMONS K.; FR: GOOSSESNS 
VAERE; GOOSSENS GALLE
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ZAŁĄCZNIK 2

Parlament Europejski
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych
Delegacja do Belgii

11 października 2007 r.

Projekt programu 4

14:00 – 14:45 Podróż autobusem z Parlamentu Europejskiego do ośrodka „INAD”
(lotnisko Zaventem)

14:45 – 15:30 Wizytacja w ośrodku „INAD”

15:30 – 16:00 Podróż do ośrodka tranzytowego „127”, Melsbroek

16:00 – 17:00 Wizytacja w ośrodku „127”

17:00 – 17:30 Podróż do ośrodka repatrianckiego „127 bis”, Steenokerzeel

17:30 – 19:00 Wizytacja w ośrodku „127 bis”

19:00 – 19:30 Podróż powrotna do Parlamentu Europejskiego
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ANNEXE 3

Parlement Européen
Commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures
Délégation en Belgique 

11 octobre 2007 

LISTE D’ORGANISATIONS QUI ONT PARTICIPE A LA PREPARATION DE LA 
DELEGATION ET A LA REUNION PREPARATOIRE DU 10/10/2007

CIRE (Coordination et Initiatives pour et 
avec les Réfugiés et Etrangers)

Cédric Vallet

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Pieter Stockmans

UNHCR
Protection Unit

Christine Flamand

Centre pour l’égalité des chances et pour 
la lutte contre le racisme

Caroline Stainier

Ligue des droits de l'Homme asbl Pierre-Arnaud Perrouty

Médecins Sans Frontières
Artsen Zonder Grenzen

Pierre Ryckmans: °
Alice Rousseaux: °
Benoit De Gryse: °

Caritas international België Belgique Mathieu Beys

Jesuit Refugee Service (JRS) - Belgium   Edouard Jadot

Comité Belge d'Aide aux Réfugiés
Belgische Comité voor Hulp aan 
Vluchtelingen

Mathilde Henkinbrant

Aide aux Personnes Déplacées asbl Régine Thiebaut

IOM Anne-Christine Roisin

Amnesty International EU Office Kris Pollet

AEDH Mélanie Bartezen
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