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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(0048/2009)

Dotyczy: Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
minimalnych norm dotyczących kwalifikowania i statusu obywateli państw 
trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub beneficjentów ochrony 
międzynarodowej oraz zakresu udzielanej ochrony (przekształcenie)
(COM(2009)551 – C7-0250/09 – 2009/0164(COD))

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1, 
konsultacyjna grupa robocza złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji rozpatruje wszelkie wnioski w sprawie przekształcenia 
przedstawione przez Komisję.

W załączniku znajduje się opinia konsultacyjnej grupy roboczej w sprawie odnośnego 
projektu.

Komisja Prawna wypowie się na temat tego tekstu podczas posiedzenia komisji w dniach 
27-28 stycznia 2010 r.

Załącznik

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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Załącznik

GRUPA KONSULTACYJNA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 23 listopada 2009 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
minimalnych norm dotyczących kwalifikowania i statusu obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców jako uchodźców lub beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz 
zakresu udzielanej ochrony
COM(2009)551 z 21.10.2009 r. – 2009/0164(COD)

Mając na uwadze Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a w szczególności jego pkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 
29 października 2009 r. w celu rozpatrzenia między innymi wyżej wymienionego wniosku 
przedstawionego przez Komisję.

W wyniku przeprowadzonej na posiedzeniu1 analizy wniosku dotyczącego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę Rady 2004/83/WE z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dotyczących kwalifikowania i statusu 
obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które 
z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej 
ochrony konsultacyjna grupa robocza stwierdziła jednomyślnie, co następuje:

1) W art. 9 ust. 3 sformułowanie początkowe „Zgodnie z art. 2 lit. c)” należy dostosować 
w taki sposób, aby miało następujące brzmienie: „Zgodnie z art. 2 lit. d)”.

2) W art. 19 ust. 1 wyrazy „po wejściu w życie niniejszej dyrektywy” należy dostosować 
w taki sposób, aby miały następujące brzmienie: „po wejściu w życie dyrektywy 2004/83/WE”.

3) W art. 23 ust. 2 odniesienie do „art. 24-34” należy dostosować w taki sposób, aby miało 
następujące brzmienie: „art. 24-27 i art. 29-35”.

                                               
1 Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję językową wniosku 
i pracowała w oparciu o wersję angielską, stanowiącą źródłową wersję językową omawianego tekstu.
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4) W art. 39 ust. 1 akapit pierwszy ostatnie zdanie „Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą” 
należało oznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania zmian 
merytorycznych w tekstach dotyczących przekształcenia.
5) W art. 39 ust. 2 ostatnie wyrazy „oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami 
a niniejszą dyrektywą” należało oznaczyć szarym wyróżnieniem.
6) W art. 42 należy przywrócić ostatnie wyrazy art. 40 dyrektywy Rady 2004/83/WE
(„zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską”).
7) W załączniku I część B datę 10 października 2006 r. należy zastąpić datą 9 października 
2006 r.
W rezultacie na podstawie analizy wniosku konsultacyjna grupa robocza jednomyślnie 
stwierdziła, że wniosek ten nie zawiera innych istotnych zmian oprócz tych, które już zostały 
zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa konsultacyjna stwierdziła 
również w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi 
zmianami merytorycznymi, że wniosek zawiera prostą kodyfikację obowiązującego tekstu, 
bez zmian merytorycznych.
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