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Poprawka 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
minimalnych norm dotyczących 
kwalifikowania i statusu obywateli państw 
trzecich lub bezpaństwowców jako 
beneficjentów ochrony międzynarodowej
oraz zakresu udzielanej ochrony

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
minimalnych norm dotyczących 
kwalifikowania i statusu obywateli państw 
trzecich lub bezpaństwowców jako 
uchodźców i osób, które z innych 
względów wymagają ochrony 
międzynarodowej oraz zakresu udzielanej 
ochrony,

Or. de

Poprawka 16
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W przyjętym w dniu 16 października 
2008 r. Europejskim pakcie o imigracji i 
azylu, Rada Europejska stwierdziła, że 
pomiędzy państwami członkowskimi 
istnieją znaczne różnice w zakresie 
udzielania ochrony i jej form oraz wezwała 
do zakończenia procesu utworzenia 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego, przewidzianego w programie 
haskim, a co za tym idzie, zapewnienia 
wyższego poziomu ochrony.

(8) W przyjętym w dniu 16 października 
2008 r. Europejskim pakcie o imigracji i 
azylu Rada Europejska stwierdziła, że 
pomiędzy państwami członkowskimi 
istnieją znaczne różnice w zakresie 
udzielania ochrony i jej form oraz wezwała 
do zakończenia procesu utworzenia 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego, przewidzianego w programie 
haskim, a co za tym idzie, zapewnienia 
wyższego poziomu ochrony. Rada 
przyznała również, że niezbędne jest 
zachęcanie do solidarności i bardziej 
skutecznego podziału obowiązków w 
zakresie beneficjentów pomiędzy państwa 
członkowskie, tak aby pomagać tym 
państwom członkowskim, których systemy 
azylowe narażone są na szczególne i 
nieproporcjonalne obciążenie, zwłaszcza 
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ze względu na ich położenie geograficzne 
lub sytuację demograficzną.  

Or. el

Poprawka 17
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej stanowi, że polityka 
Unii dotycząca kontroli granicznych, 
azylu i imigracji podlega zasadzie 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym również na 
płaszczyźnie finansowej, oraz że akty Unii 
przyjęte na podstawie niniejszego 
rozdziału zawierają, w każdym 
niezbędnym przypadku, odpowiednie 
środki w celu zastosowania tej zasady.

Or. el

Poprawka 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Wdrażając niniejszą dyrektywę 
państwa członkowskie powinny w 
pierwszym rzędzie dążyć do „najlepszego 
zabezpieczenia interesów dziecka” zgodnie 
z konwencją Narodów Zjednoczonych o 
prawach dziecka z 1989 r.

(17) Wdrażając przepisy niniejszej 
dyrektywy oraz zgodnie z konwencją 
Narodów Zjednoczonych o prawach 
dziecka z 1989 r., państwa członkowskie 
powinny w pierwszym rzędzie dążyć do 
„najlepszego zabezpieczenia interesów 
dziecka”. Przy ocenie tego, co najlepiej 
służy zabezpieczeniu interesów 
małoletnich, państwa członkowskie 
powinny w szczególności uwzględnić 
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następujące czynniki: 
ochrona życia rodzinnego, umożliwienie 
połączenia rodziny w przypadku
rozłączonych małoletnich, jeżeli leży to w 
ich najlepszym interesie; 
dobro i rozwój społeczny małoletniego, z 
uwzględnieniem jego pochodzenia 
etnicznego oraz tradycji kulturowej, 
językowej i religijnej, a także potrzeba 
stabilności i ciągłości opieki oraz dostęp 
do usług w zakresie opieki zdrowotnej i 
edukacji;
kwestie bezpieczeństwa, zwłaszcza w 
sytuacjach zagrożenia, że małoletni 
padnie ofiarą jakiejkolwiek formy 
przemocy i wykorzystania, w tym handlu 
ludźmi oraz
poglądy małoletniego, przy należytym 
uwzględnieniu czynników takich jak jego 
wiek i stopień dojrzałości.

Or. en

Poprawka 19
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Wdrażając niniejszą dyrektywę 
państwa członkowskie powinny w 
pierwszym rzędzie dążyć do „najlepszego 
zabezpieczenia interesów dziecka”
zgodnie z konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka z 1989 
r.

(17) Wdrażając niniejszą dyrektywę 
państwa członkowskie powinny w 
pierwszym rzędzie dążyć do „najlepszego 
zabezpieczenia interesów dziecka”
zgodnie z konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka z 1989 
r.

Przy ocenie tego, co najlepiej służy 
zabezpieczeniu interesów dziecka państwa 
członkowskie powinny w szczególności 
uwzględnić następujące czynniki:
a) ochrona życia rodzinnego, 
uwzględniając możliwość łączenia rodzin 
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zarówno na terytorium państwa 
członkowskiego, jak i poza nim, w 
przypadku dzieci, które rozdzielono z ich 
rodziną;
b) dobro i rozwój społeczny dziecka, ze 
szczególnym uwzględnieniem pochodzenia 
etnicznego oraz tradycji religijnej, 
kulturowej i językowej dziecka, a także 
mając na uwadze potrzebę stabilności i 
ciągłości opieki oraz dostęp do usług w 
zakresie opieki zdrowotnej i edukacji;
c) kwestie bezpieczeństwa, a zwłaszcza w 
sytuacjach zagrożenia, że dziecko padnie 
ofiarą jakiejkolwiek formy przemocy i 
wykorzystania, w tym handlu ludźmi;
d) poglądy dziecka, przy należytym 
uwzględnieniu takich czynników, jak jego 
wiek i stopień dojrzałości.

Or. de

Uzasadnienie

Aby odpowiednio uwzględnić wybór dziecka, państwa członkowskie winny także wziąć pod 
uwagę łączenie rodzin zarówno na terytorium państwa członkowskiego, jak i poza nim.

Poprawka 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niezbędne jest rozszerzenie pojęcia 
członków rodziny, uwzględniając 
różnorodne, szczególne sytuacje 
zależności oraz przywiązując szczególną 
uwagę do najlepszego zabezpieczenia 
interesów dziecka.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Aby uniknąć nadużyć i trudności przy dokumentowaniu więzów rodzinnych oraz w interesie 
najbliższej rodziny, należy zawęzić pojęcie członka rodziny.

Poprawka 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Ochrona może być zapewniana nie 
tylko przez państwo, lecz także przez partie 
lub organizacje, w tym organizacje 
międzynarodowe spełniające warunki 
niniejszej dyrektywy, które kontrolują 
region lub większy obszar w obrębie 
terytorium państwa oraz chcą i mogą 
egzekwować rządy prawa oraz chcą i 
mogą egzekwować rządy prawa. Taka 
ochrona musi być skuteczna i trwała .

(25) Ochrona może być zapewniana nie 
tylko przez państwo, lecz także przez partie 
lub organizacje, w tym organizacje 
międzynarodowe spełniające warunki 
niniejszej dyrektywy, które kontrolują 
region lub większy obszar w obrębie 
terytorium państwa. Taka ochrona musi 
być skuteczna i trwała .

Or. de

Uzasadnienie

Praworządność i uprawnienia podmiotu udzielającego ochrony nie stanowią celu niniejszej 
dyrektywy i znajdują się poza jej zakresem. Należy zaś przede wszystkim uwypuklić 
bezpieczeństwo i ochronę osób, które wymagają ochrony międzynarodowej. Kwestia rządu 
czy ustroju, który gwarantuje taką ochronę, to zagadnienie z zakresu dobrego sprawowania 
rządów oraz demokratyzacji, które nie wchodzi w zakres wspólnotowych przepisów w sprawie 
azylu.

Poprawka 22
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Ochrona może być zapewniana nie
tylko przez państwo, lecz także przez partie 

(25) Ochrona może być zapewniana tylko 
przez państwo, które chce i może
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lub organizacje, w tym organizacje 
międzynarodowe spełniające warunki 
niniejszej dyrektywy, które kontrolują 
region lub większy obszar w obrębie 
terytorium państwa oraz chcą i mogą
egzekwować rządy prawa. Taka ochrona 
musi być skuteczna i trwała.

sprawować rządy prawa. Taka ochrona 
musi być skuteczna i trwała.

Or. fr

Uzasadnienie

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et de 
nature durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques 
internationaux sur les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement 
responsables en cas de non-respect  des obligations internationales en matière de protection 
des réfugiés et des droits de l'Homme.

Poprawka 23
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Należy zapewnić wnioskodawcy 
skuteczną ochronę wewnętrzną w tej części 
kraju pochodzenia, do której może on 
bezpiecznie i zgodnie z prawem
podróżować, uzyskać wstęp oraz gdzie 
może się osiedlać.

(26) Należy zapewnić wnioskodawcy 
skuteczną ochronę wewnętrzną w tej części 
kraju pochodzenia, do której może on 
podróżować bez przeszkód i sankcji oraz 
gdzie może żyć.

Or. de

Uzasadnienie

Wjazd i osiedlanie się na terytorium danego państwa w zgodzie z prawem i wymogami 
formalnymi oraz w myśl naszych norm nie jest możliwe w niektórych państwach pochodzenia 
z uwagi na nieistniejące struktury państwowe. Sam brak takich formalnych struktur lub 
struktur innego rodzaju nie stanowi jednak przeszkody do uzyskania ochrony wewnętrznej ani 
nie świadczy o ograniczonym bezpieczeństwie.
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Poprawka 24
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Należy zapewnić wnioskodawcy 
skuteczną ochronę wewnętrzną w tej części 
kraju pochodzenia, do której może on
bezpiecznie i zgodnie z prawem 
podróżować, uzyskać wstęp oraz gdzie 
może się osiedlać.

(26) Należy zapewnić wnioskodawcy 
skuteczną ochronę wewnętrzną w tej części 
kraju pochodzenia, do której może on 
bezpiecznie i zgodnie z prawem 
podróżować, uzyskać wstęp, osiedlać się
oraz gdy istnieją uzasadnione podstawy, 
by przypuszczać, że tam pozostanie.
Dokonując oceny zasadności podstaw, 
państwa członkowskie uwzględniają w 
szczególności następujące czynniki: 
sytuację osobistą wnioskodawcy, 
wcześniejsze prześladowanie, 
bezpieczeństwo, poszanowanie praw 
człowieka, możliwość finansowego 
utrzymania się w tej części kraju.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce tekst byłby zgodny z wytycznymi Biura Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców dotyczącymi ochrony międzynarodowej: „wariantu 
zakładającego, że wnioskodawca miał możliwość schronienia się w innej części danego 
terytorium lub możliwość przesiedlenia” w rozumieniu art. 1A ust. 2 konwencji z 1951 r. i 
protokołu z 1967 r., które dotyczą statusu uchodźców.

Poprawka 25
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Podczas oceniania wniosków o 
ochronę międzynarodową składanych 
przez małoletnich konieczne jest 

(27) Podczas oceniania wniosków o 
ochronę międzynarodową składanych 
przez małoletnich konieczne jest 
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uwzględnianie przez państwa 
członkowskie form prześladowania 
odnoszących się do dzieci.

uwzględnianie przez państwa 
członkowskie form prześladowania 
odnoszących się do dzieci, takich jak 
zatrudnianie osób niepełnoletnich, handel 
dziećmi, okaleczanie narządów płciowych 
kobiet, przemoc w rodzinie i w domu, 
zmuszanie do małżeństwa, zawieranie 
małżeństwa przez osoby nieletnie i 
przymusowa praca.

Or. en

Uzasadnienie

Dodany tekst stanowi otwartą listę niektórych szczególnych form prześladowania dzieci, które 
należy uwzględnić.

Poprawka 26
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) jednocześnie, oceniając wnioski o 
udzielenie ochrony międzynarodowej, 
państwa członkowskie winny odpowiednio 
uwzględnić rozbieżne tradycje prawne i 
zwyczaje, w tym działania, które naruszają 
nietykalność cielesną i są wymierzone w 
godność człowieka, takie jak okaleczanie 
narządów płciowych, kamienowanie, 
przymusowe małżeństwa i przestępstwa na 
tle honoru;

Or. es

Uzasadnienie

Nowy punkt preambuły jest spójny z poprawkami do artykułów odnoszących się do zwyczajów 
i tradycji prawnej, które zakładają naruszenie nietykalności cielesnej czy są wymierzone w 
godność człowieka.
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Poprawka 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Równie konieczne jest wprowadzenie 
wspólnego pojęcia powodu 
prześladowania, mianowicie „ 
przynależności do szczególnej grupy 
społecznej”. Definiując szczególną grupę 
społeczną należy zwrócić należytą uwagę 
na aspekty związane z płcią 
wnioskodawcy.

(29) Równie konieczne jest wprowadzenie 
wspólnego pojęcia powodu 
prześladowania, mianowicie „ 
przynależności do szczególnej grupy 
społecznej”. Definiując szczególną grupę 
społeczną należy zwrócić należytą uwagę 
na aspekty związane z płcią 
wnioskodawcy. W związku z tym 
szczególną uwagę należy poświęcić 
kwestiom takim jak okaleczanie narządów 
płciowych kobiet, zmuszanie do poddania 
się aborcji i sterylizacji.

Or. it

Uzasadnienie

Okaleczanie narządów płciowych, zmuszanie do poddania się aborcji i sterylizacji stanowią 
poważne formy przemocy wobec kobiet, w związku z czym należy je szczegółowo wymienić w 
prawodawstwie. Rezolucja 1765 (2010) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
zawiera konkretne odniesienie do potrzeby uwzględniania takich czynników przy 
rozpatrywaniu wniosków o azyl.

Poprawka 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Członkowie rodzin osób, które 
uzyskały status beneficjenta ochrony 
uzupełniającej, nie mają automatycznie 
prawa do tych samych świadczeń, co 
beneficjenci tego statusu; świadczenia 
przyznane członkom rodzin muszą być 
jednak odpowiednie w porównaniu ze 
świadczeniami przyznanymi osobie, która 
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uzyskała status beneficjenta ochrony 
uzupełniającej.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.

Poprawka 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Należy zapewnić pełne przestrzeganie 
zasady niedyskryminacji i sprostać 
zawartemu w programie haskim 
wezwaniu do ustanowienia jednolitego 
statusu. W tym celu należy, z wyjątkiem 
koniecznych i obiektywnie uzasadnionych 
odstępstw, przyznać beneficjentom 
ochrony uzupełniającej takie same prawa i 
korzyści jak uchodźcom oraz stosować do 
nich takie same warunki 
kwalifikowalności.

(37) Należy zapewnić pełne przestrzeganie 
zasady niedyskryminacji. W razie 
konieczności i w uzasadnionych 
przypadkach należy przyznać 
beneficjentom ochrony uzupełniającej takie 
same prawa i korzyści jak uchodźcom oraz 
stosować do nich takie same warunki 
kwalifikowalności. Jednocześnie zgodnie z 
postanowieniami art. 78 ust. 2 lit. a) i b) 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy nadal umożliwiać 
rozróżnienie pomiędzy jednolitym 
statusem azylu a statusem beneficjenta 
ochrony uzupełniającej.

Or. de

Uzasadnienie

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprowadza rozróżnienie pomiędzy uchodźcą a 
osobą, której przyznano status beneficjenta ochrony uzupełniającej. Nawet jeżeli celem 
niniejszych zmian jest obiektywnie uzasadnione zbliżenie świadczeń przysługujących 
beneficjentom obu statusów, z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia 
decyzji o objęciu ochroną międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w 
długości pobytu w państwie członkowskim, należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń 
dla uchodźców od świadczeń przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta 
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ochrony pomocniczej.

Poprawka 30
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Aby zapewnić skuteczniejsze 
korzystanie przez beneficjentów ochrony 
międzynarodowej z praw i świadczeń 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
konieczne jest uwzględnienie ich 
specyficznych potrzeb i szczególnych 
wyzwań integracyjnych, którym muszą 
sprostać.

(39) Aby zapewnić skuteczniejsze 
korzystanie przez beneficjentów ochrony 
międzynarodowej z praw i świadczeń 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
konieczne jest uwzględnienie ich 
specyficznych potrzeb i szczególnych 
wyzwań integracyjnych, którym muszą 
sprostać. Jednocześnie osoby uprawnione 
do uzyskania ochrony międzynarodowej 
są zobowiązane do zaangażowania się w 
proces własnej integracji społecznej, 
korzystając z dostępnych kursów 
integracyjnych oraz przestrzegając 
podstawowych przepisów leżących u 
podstaw wolnego i demokratycznego 
ustroju państw członkowskich, a w 
szczególności nienaruszalności godności 
człowieka, równouprawnienia mężczyzn i 
kobiet, rozdziału państwa od kościoła oraz 
wolności wyznania. Osoby, którym 
przyznano status beneficjenta pomocy 
uzupełniającej, są zobowiązane do 
skorzystania z oferty kursów 
integracyjnych, jeżeli zostanie to uznane 
za zasadne przez właściwy w tej sprawie 
organ państwa członkowskiego.

Or. de

Uzasadnienie

Korzystanie z praw w ramach ochrony międzynarodowej wiąże się z obowiązkami. Oznacza 
to, ogólnie rzecz ujmując, przestrzeganie norm obowiązujących w danym państwie 
członkowskim oraz korzystanie z dostępnych w tym państwie kursów integracyjnych.
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Poprawka 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) W szczególności w celu uniknięcia 
problemów społecznych należy zapewnić
beneficjentom ochrony międzynarodowej
odpowiednią opiekę społeczną i środki 
utrzymania, bez dyskryminacji w 
kontekście pomocy społecznej.

(43) W szczególności w celu uniknięcia 
trudności społecznych właściwe jest 
zapewnienie – bez dyskryminacji w 
kontekście pomocy socjalnej –
odpowiedniej opieki społecznej i środków
utrzymania dla beneficjentów statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.

Poprawka 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43a) W odniesieniu do pomocy społecznej 
i opieki zdrowotnej prawo krajowe określa 
formy i szczegóły podstawowych 
świadczeń dla beneficjentów ochrony 
uzupełniającej. Możliwość ograniczenia 
świadczeń dla beneficjentów ochrony 
uzupełniającej do świadczeń 
podstawowych ma być rozumiana jako 
minimum socjalne, pomoc na wypadek 
choroby, pomoc dla kobiet ciężarnych i 
osób wychowujących dzieci, zgodnie z 
przepisami danego państwa 
członkowskiego dotyczącymi jego 



AM\836911PL.doc 15/56 PE452.552v01-00

PL

obywateli.

Or. de

Poprawka 33
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W programach integracyjnych 
skierowanych do beneficjentów ochrony 
międzynarodowej należy uwzględniać, w 
możliwie najszerszym zakresie, 
specyficzne potrzeby beneficjentów oraz 
specyfikę ich położenia.

(45) W programach integracyjnych 
skierowanych do beneficjentów ochrony 
międzynarodowej należy uwzględniać, w 
możliwie najszerszym zakresie, 
specyficzne potrzeby beneficjentów oraz 
specyfikę ich położenia. Oferta 
programów integracyjnych powinna 
zawierać zobowiązanie uchodźców do 
korzystania z takich programów. Osoby, 
którym przyznano status beneficjenta 
pomocy uzupełniającej, są zobowiązane 
do skorzystania z oferty kursów 
integracyjnych, jeżeli zostanie to uznane 
za zasadne przez właściwy w tej sprawie 
organ państwa członkowskiego.

Or. de

Uzasadnienie

Korzystanie z praw w ramach ochrony międzynarodowej wiąże się z obowiązkami. Oznacza 
to, ogólnie rzecz ujmując, przestrzeganie norm obowiązujących w danym państwie 
członkowskim oraz korzystanie z dostępnych w tym państwie kursów integracyjnych.

Poprawka 34
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „wnioskodawca” oznacza obywatela i) „wnioskodawca” oznacza każdą osobę 
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państwa trzeciego albo bezpaństwowca, 
który złożył wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, w odniesieniu do 
którego nie została jeszcze podjęta 
ostateczna decyzja;

niebędącą obywatelem państwa
członkowskiego, w którym złożyła ona 
wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, w odniesieniu do 
którego to wniosku nie została jeszcze 
podjęta ostateczna decyzja;

Or. fr

Uzasadnienie

Przekształcenie powinno rozszerzać zakres dyrektywy w sprawie kwalifikowania w celu 
zagwarantowania, że każdy może złożyć wniosek o azyl, jako że Konwencja genewska 
dotycząca statusu uchodźców nie zezwala na ograniczenie zakresu tej dyrektywy oparte na 
kryteriach geograficznych i kryteriach związanych z narodowością.

Poprawka 35
Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „wnioskodawca” oznacza obywatela 
państwa trzeciego albo bezpaństwowca, 
który złożył wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, w odniesieniu do 
którego nie została jeszcze podjęta 
ostateczna decyzja;

i) „wnioskodawca” oznacza osobę 
niebędącą obywatelem Unii, która złożyła
wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, w odniesieniu do 
którego nie została jeszcze podjęta 
ostateczna decyzja;

Or. en

Poprawka 36
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera j) – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „członkowie rodziny” oznaczają, o ile 
rodzina istniała już w kraju  pochodzenia, 
niżej wymienionych członków rodziny 
beneficjenta ochrony międzynarodowej , 

j) „członkowie rodziny” oznaczają, o ile 
rodzina istniała już w kraju  pochodzenia, 
niżej wymienionych członków rodziny 
beneficjenta statusu uchodźcy lub ochrony
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którzy przebywają w tym samym  państwie 
członkowskim w związku z ubieganiem się 
o udzielenie ochrony międzynarodowej:

uzupełniającej, którzy przebywają w tym 
samym  państwie członkowskim w 
związku z ubieganiem się o udzielenie 
ochrony międzynarodowej:

Or. en

Poprawka 37
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera j) – tiret pierwsze 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– małżonek beneficjenta ochrony
międzynarodowej albo jego partner stanu 
wolnego, z którym pozostaje w stałym 
związku, w przypadku gdy prawo lub 
praktyka danego państwa członkowskiego 
traktuje pary niepozostające w związku 
małżeńskim w sposób porównywalny do 
par pozostających w związku małżeńskim, 
zgodnie ze swoim prawem odnoszącym się 
do cudzoziemców;

– małżonek beneficjenta statusu uchodźcy 
lub ochrony uzupełniającej albo jego 
partner stanu wolnego, z którym pozostaje 
w stałym związku, w przypadku gdy prawo 
lub praktyka danego państwa 
członkowskiego traktuje pary 
niepozostające w związku małżeńskim w 
sposób porównywalny do par 
pozostających w związku małżeńskim, 
zgodnie ze swoim prawem odnoszącym się 
do cudzoziemców;

Or. en

Poprawka 38
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera j) – tiret drugie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– małoletnie dzieci ze związków, o których 
mowa w tiret pierwszym lub małoletnie 
dzieci beneficjenta ochrony
międzynarodowej, pod warunkiem że nie 
pozostają w związku małżeńskim oraz bez 
względu na to, czy zostały urodzone w
związku małżeńskim, czy poza nim, czy 
adoptowane zgodnie z przepisami prawa 
krajowego;

– małoletnie dzieci ze związków, o których 
mowa w tiret pierwszym, lub małoletnie 
dzieci beneficjenta statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej, pod warunkiem że 
nie pozostają w związku małżeńskim oraz 
bez względu na to, czy zostały urodzone w
związku małżeńskim, czy poza nim, czy 
adoptowane zgodnie z przepisami prawa 
krajowego;
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Or. en

Poprawka 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera j) – tiret trzecie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– małoletnie dzieci, które zawarły związek 
małżeński, pochodzące ze związków, o 
których mowa w tiret pierwszym, lub 
małoletnie dzieci beneficjentów ochrony 
międzynarodowej, które zawarły związek 
małżeński, bez względu na to, czy zostały 
urodzone w związku małżeńskim czy poza 
nim, albo adoptowane zgodnie z 
przepisami prawa krajowego, jeżeli 
zamieszkiwanie w tym samym kraju co 
beneficjent najlepiej zabezpiecza ich 
interesy;

skreślone

Or. it

Uzasadnienie

Objęcie definicją „członków rodziny” małoletnich dzieci, które zawarły związek małżeński, 
jest nieuzasadnione, ponieważ mimo swej małoletności stanowią one odrębną rodzinę. We 
wniosku przedstawiono również występujący w krajach trzecich problem zmuszania do 
małżeństwa.

Poprawka 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera j) – tiret trzecie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– małoletnie dzieci, które zawarły związek 
małżeński, pochodzące ze związków, o 
których mowa w tiret pierwszym, lub 
małoletnie dzieci beneficjentów ochrony 
międzynarodowej, które zawarły związek 
małżeński, bez względu na to, czy zostały 

skreślone
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urodzone w związku małżeńskim czy poza 
nim, albo adoptowane zgodnie z 
przepisami prawa krajowego, jeżeli 
zamieszkiwanie w tym samym kraju co 
beneficjent najlepiej zabezpiecza ich 
interesy;

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć nadużyć i trudności przy dokumentowaniu więzów rodzinnych oraz w interesie 
najbliższej rodziny, należy zawęzić pojęcie członka rodziny.

Poprawka 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera j) – tiret czwarte 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ojciec, matka lub inny dorosły krewny 
odpowiedzialny za beneficjenta ochrony 
międzynarodowej na mocy prawa lub 
zwyczaju, jeżeli beneficjent jest małoletni i 
nie pozostaje w związku małżeńskim albo 
jeżeli jest małoletni i pozostaje w związku 
małżeńskim, lecz zamieszkiwanie w tym 
samym kraju co jego ojciec, matka albo 
inny odpowiedzialny za niego dorosły 
krewny najlepiej zabezpiecza jego 
interesy;

skreślone

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć nadużyć i trudności przy dokumentowaniu więzów rodzinnych oraz w interesie 
najbliższej rodziny, należy zawęzić pojęcie członka rodziny.
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Poprawka 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera j) – tiret piąte 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– małoletnie i niepozostające w związku 
małżeńskim rodzeństwo beneficjenta 
ochrony międzynarodowej, jeżeli 
beneficjent jest małoletni i nie pozostaje w 
związku małżeńskim albo jeżeli 
beneficjent ochrony międzynarodowej lub 
jego rodzeństwo są małoletni i pozostają w 
związku małżeńskim, lecz zamieszkiwanie 
w tym samym kraju najlepiej zabezpiecza 
interesy jednej lub większej liczby 
wymienionych osób;

skreślone

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć nadużyć i trudności przy dokumentowaniu więzów rodzinnych oraz w interesie 
najbliższej rodziny, należy zawęzić pojęcie członka rodziny.

Poprawka 43
Ernst Strasser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera j) – tiret piąte 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– małoletnie i niepozostające w związku 
małżeńskim rodzeństwo beneficjenta 
ochrony międzynarodowej, jeżeli 
beneficjent jest małoletni i nie pozostaje w 
związku małżeńskim albo jeżeli 
beneficjent ochrony międzynarodowej lub 
jego rodzeństwo są małoletni i pozostają w 
związku małżeńskim, lecz zamieszkiwanie 
w tym samym kraju najlepiej zabezpiecza 
interesy jednej lub większej liczby 
wymienionych osób;

skreślone
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Or. en

Poprawka 44
Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie naruszając Konwencji genewskiej, 
państwa członkowskie mogą postanowić, 
iż wnioskodawcy, który wniósł kolejny 
wniosek, nie zostanie nadany  status 
uchodźcy, jeśli ryzyko prześladowania jest 
oparte na uwarunkowaniach stworzonych 
przez samego wnioskodawcę po 
opuszczeniu kraju  pochodzenia.

skreślony

Or. en

Poprawka 45
Stavros Lambrinidis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie naruszając Konwencji genewskiej, 
państwa członkowskie mogą postanowić, 
iż wnioskodawcy, który wniósł kolejny 
wniosek, nie zostanie nadany status 
uchodźcy, jeśli ryzyko prześladowania jest 
oparte na uwarunkowaniach stworzonych 
przez samego wnioskodawcę po 
opuszczeniu kraju pochodzenia.

3. Nie naruszając Konwencji genewskiej, 
państwa członkowskie mogą postanowić, 
iż wnioskodawcy, który wniósł kolejny 
wniosek, nie zostanie nadany status 
uchodźcy, jeśli ryzyko prześladowania jest 
oparte na uwarunkowaniach stworzonych 
przez samego wnioskodawcę po 
opuszczeniu kraju pochodzenia. Nie można 
uznać, że wnioskodawca sam stworzył to 
zagrożenie, jeżeli korzystał on z 
przysługujących mu na mocy prawa UE 
praw podstawowych, w szczególności 
prawa do wolności słowa.

Or. en
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Poprawka 46
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ochrona przed prześladowaniem lub 
poważną krzywdą musi być skuteczna i 
trwała i  może być udzielana wyłącznie
przez:

1. Ochrona przed prześladowaniem lub 
poważną krzywdą musi być skuteczna i 
trwała i  może być udzielana  przez:

Or. de

Uzasadnienie

Udzielenie ochrony jest możliwe również w przypadku braku podmiotów odpowiedzialnych za 
udzielanie ochrony.  Całkowite ograniczenie udzielania ochrony do podmiotów jej 
udzielających mogłoby prowadzić do pominięcia wewnętrznych rozwiązań w tym zakresie.

Poprawka 47
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ochrona przed prześladowaniem lub 
poważną krzywdą musi być skuteczna i 
trwała i może być udzielana wyłącznie 
przez:

1. Ochrona przed prześladowaniem lub 
poważną krzywdą musi być skuteczna i 
trwała i może być udzielana wyłącznie 
przez:

a) państwo; albo a) państwo; albo
b) partie lub organizacje, w tym 
organizacje międzynarodowe, kontrolujące 
państwo lub znaczną część jego terytorium, 
które chcą i mogą egzekwować rządy 
prawa.

b) partie lub organizacje, w tym 
organizacje międzynarodowe, kontrolujące 
państwo lub znaczącą część jego 
terytorium;

pod warunkiem że podmioty zapewniające 
ochronę, określone w lit. a) i b), chcą i 
mogą egzekwować rządy prawa i 
odpowiadać za swoje działania.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyrażenie „które chcą i mogą egzekwować rządy prawa” powinno również odnosić się 
wyraźnie do państwa, ponieważ nie należy zakładać, że państwo w którym osoba ubiegająca 
się o azyl prosi o ochronę, będzie właśnie podmiotem „który chce i może egzekwować rządy 
prawa”. Zgodnie z prawem międzynarodowym podmioty uznawane za zdolne do zapewnienia 
skutecznej ochrony powinny również być w stanie odpowiadać za swoje działania.

Poprawka 48
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) partie lub organizacje, w tym 
organizacje międzynarodowe, 
kontrolujące państwo lub znaczną część 
jego terytorium, które chcą i mogą 
egzekwować rządy prawa .

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Poprawka 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) partie lub organizacje, w tym
organizacje międzynarodowe, kontrolujące 

b) partie lub organizacje, w tym 
organizacje międzynarodowe, kontrolujące 
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państwo lub znaczną część jego 
terytorium, które chcą i mogą egzekwować 
rządy prawa .

państwo lub znaczącą część jego 
terytorium.

Or. de

Uzasadnienie

Praworządność i uprawnienia podmiotu udzielającego ochrony nie stanowią celu niniejszej 
dyrektywy i znajdują się poza jej zakresem. Należy zaś przede wszystkim uwypuklić 
bezpieczeństwo i ochronę osób, które wymagają ochrony międzynarodowej. Kwestia rządu 
czy ustroju, który gwarantuje taką ochronę, to zagadnienie z zakresu dobrego sprawowania 
rządów oraz demokratyzacji, które nie wchodzi w zakres wspólnotowych przepisów w sprawie 
azylu.

Poprawka 50
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) partie lub organizacje, w tym 
organizacje międzynarodowe, kontrolujące 
państwo lub znaczną część jego terytorium, 
które chcą i mogą egzekwować rządy 
prawa.

b) partie lub organizacje, w tym 
organizacje międzynarodowe lub 
regionalne, kontrolujące państwo lub 
znaczną część jego terytorium, które chcą i 
mogą egzekwować rządy prawa.

Or. en

Poprawka 51
Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Skuteczna i trwała ochrona jest 
zasadniczo udzielana w przypadku 
podejmowania przez podmioty wskazane 
w ust. 1 racjonalnych działań mających na 
celu zapobieżenie prześladowaniu lub 
wyrządzaniu poważnej krzywdy, między 

2. Skuteczna i trwała ochrona jest 
udzielana w przypadku podejmowania 
przez podmioty wskazane w ust. 1 
racjonalnych działań mających na celu 
zapobieżenie prześladowaniu lub 
wyrządzaniu poważnej krzywdy, między 
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innymi, poprzez zapewnienie skutecznego 
systemu prawnego w zakresie wykrywania 
działań stanowiących prześladowanie lub 
poważną krzywdę, ścigania takich działań 
oraz karania za nie, oraz w przypadku gdy 
wnioskodawca ma dostęp do takiej 
ochrony.

innymi, poprzez zapewnienie skutecznego 
systemu prawnego w zakresie wykrywania 
działań stanowiących prześladowanie lub 
poważną krzywdę, ścigania takich działań 
oraz karania za nie, oraz w przypadku gdy 
wnioskodawca ma dostęp do takiej 
ochrony.

Or. en

Poprawka 52
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas dokonywania oceny, czy 
organizacja międzynarodowa kontroluje 
państwo lub znaczną część jego terytorium 
i udziela ochrony, określonej w ust. 2, 
państwa członkowskie uwzględniają 
wszelkie wytyczne przewidziane w 
odpowiednich aktach prawnych Rady.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Poprawka 53
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach dokonywanej oceny wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
państwa członkowskie mogą przyjąć, iż 
wnioskodawca nie potrzebuje ochrony 
międzynarodowej jeśli ma on dostęp do 
ochrony przed prześladowaniem lub 
poważną krzywdą określonej w art. 7 na 
części terytorium kraju pochodzenia  oraz 
może bezpiecznie i zgodnie z prawem
podróżować i uzyskiwać wstęp do tej 
części kraju oraz osiedlać się w niej.

1. W ramach dokonywanej oceny wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
państwa członkowskie mogą przyjąć, iż 
wnioskodawca nie potrzebuje ochrony 
międzynarodowej, jeśli ma on dostęp do 
wymaganej ochrony przed 
prześladowaniem lub poważną krzywdą 
określonej w art. 7 na części terytorium 
kraju pochodzenia lub jeżeli na tym 
obszarze kraju pochodzenia nie występują 
uzasadnione obawy w zakresie 
prześladowania oraz może on bez 
przeszkód i sankcji podróżować i 
uzyskiwać wstęp do tej części kraju oraz 
żyć na tym terenie.

Or. de

Uzasadnienie

Wjazd i osiedlanie się na terytorium danego państwa w zgodzie z prawem i wymogami 
formalnymi oraz w myśl naszych norm nie jest możliwe w niektórych państwach pochodzenia 
z uwagi na nieistniejące struktury państwowe. Sam brak takich formalnych struktur lub 
struktur innego rodzaju nie stanowi jednak przeszkody do uzyskania ochrony wewnętrznej ani 
nie świadczy o ograniczonym bezpieczeństwie.

Poprawka 54
Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach dokonywanej oceny wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
państwa członkowskie mogą przyjąć, iż 
wnioskodawca nie potrzebuje ochrony 
międzynarodowej jeśli ma on dostęp do 
ochrony przed prześladowaniem lub 
poważną krzywdą określonej w art. 7 na 
części terytorium kraju pochodzenia oraz 
może bezpiecznie i zgodnie z prawem 

1. W ramach dokonywanej oceny wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
państwa członkowskie mogą przyjąć, iż 
wnioskodawca nie potrzebuje ochrony 
międzynarodowej, jeśli nie zachodzi
uzasadniona obawa, że będzie on 
prześladowany lub nie istnieje realne 
niebezpieczeństwo, że doświadczy on 
poważnej szkody na części terytorium kraju
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podróżować i uzyskiwać wstęp do tej 
części kraju oraz osiedlać się w niej.

pochodzenia oraz jeśli może on
bezpiecznie i zgodnie z prawem 
podróżować, uzyskać wstęp do tej części 
kraju i osiedlić się w niej i jeśli istnieją 
uzasadnione powody, by przypuszczać, że 
w niej pozostanie.

Or. en

Poprawka 55
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podczas oceny, czy wnioskodawca ma 
dostęp do ochrony przed prześladowaniem 
lub poważną krzywdą na części terytorium 
kraju pochodzenia zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie, przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie wniosku, 
uwzględniają ogólną sytuację panującą w 
tej części kraju oraz osobistą sytuację 
wnioskodawcy. W tym celu państwa 
członkowskie zapewniają uzyskanie 
dokładnych i aktualnych informacji 
pochodzących z różnych źródeł, takich jak 
Urząd Wysokiego Komisarza ds. 
Uchodźców (UNHCR) i Europejski Urząd 
Wsparcia w dziedzinie Azylu.

2. Podczas oceny, czy wnioskodawca ma 
dostęp do ochrony przed prześladowaniem 
lub poważną krzywdą na części terytorium 
kraju pochodzenia zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie, przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie wniosku, 
uwzględniają ogólną sytuację panującą w 
tej części kraju oraz osobistą sytuację 
wnioskodawcy zgodnie z art. 4. W tym 
celu państwa członkowskie zapewniają 
uzyskanie dokładnych i aktualnych 
informacji pochodzących z różnych źródeł, 
takich jak Urząd Wysokiego Komisarza ds. 
Uchodźców (UNHCR) i Europejski Urząd 
Wsparcia w dziedzinie Azylu.

Or. en

Poprawka 56
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podczas oceny, czy wnioskodawca ma 
dostęp do ochrony przed prześladowaniem 
lub poważną krzywdą na  części terytorium 

2. Podczas oceny, czy wnioskodawca ma 
dostęp do ochrony przed prześladowaniem 
lub poważną krzywdą na  części terytorium 
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kraju  pochodzenia zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie, przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie wniosku, 
uwzględniają ogólną sytuację panującą w 
tej części kraju  oraz osobistą sytuację 
wnioskodawcy. W tym celu państwa 
członkowskie zapewniają uzyskanie 
dokładnych i aktualnych informacji 
pochodzących z różnych źródeł, takich jak 
Urząd Wysokiego Komisarza ds. 
Uchodźców (UNHCR) i Europejski Urząd 
Wsparcia w dziedzinie Azylu.

kraju  pochodzenia zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie, przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie wniosku, 
uwzględniają ogólną sytuację panującą w 
tej części kraju  oraz osobistą sytuację 
wnioskodawcy. W tym celu państwa 
członkowskie zapewniają uzyskanie i 
późniejsze wykorzystywanie dokładnych i 
aktualnych informacji pochodzących z 
różnych źródeł, takich jak Urząd 
Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców 
(UNHCR) i Europejski Urząd Wsparcia w 
dziedzinie Azylu.

Or. en

Poprawka 57
Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Ustęp 1 może mieć zastosowanie 
mimo istnienia przeszkód technicznych w 
powrocie do państwa pochodzenia.

Or. en

Poprawka 58
Franziska Keller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera e) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ścigania lub kar za odmowę odbycia 
służby wojskowej w przypadku konfliktu, 
jeżeli odbycie służby wojskowej 
pociągałoby za sobą popełnienie 
przestępstwa lub aktów objętych 
klauzulami wyłączającymi określonymi w 
art. 12 ust. 2;

e) ścigania lub kar za odmowę odbycia 
służby wojskowej w przypadku konfliktu, 
jeżeli odbycie służby wojskowej 
pociągałoby za sobą popełnienie 
przestępstwa lub aktów objętych 
klauzulami wyłączającymi określonymi w 
art. 12 ust. 2 lub byłoby sprzeczne z 
głębokimi przekonaniami moralnymi, 
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religijnymi lub politycznymi, czy też 
innymi istotnymi względami 
światopoglądowymi danej osoby;

Or. en

Uzasadnienie

W tekście należy także uwzględnić prześladowanie wynikające ze świadomej odmowy odbycia 
służby wojskowej.

Poprawka 59
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera f) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) czynów wymierzonych wobec osób 
określonej płci lub wobec dzieci.

f) czynów wymierzonych wobec osób 
określonej płci lub wobec dzieci, w tym 
czynów wynikających z tradycji prawnej 
lub zwyczajów, a będących naruszeniem 
nietykalności cielesnej i wymierzonych w 
godność człowieka.

Or. es

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zadbanie o to, by dyrektywa brała pod uwagę zwyczaje czy 
tradycje prawne, które zakładają działania zagrażające człowiekowi lub wymierzone w jego 
godność, takie jak okaleczanie narządów płciowych, kamienowanie, przymusowe małżeństwa 
oraz przestępstwa na tle honoru.

Poprawka 60
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 2 lit. c), musi istnieć 
związek pomiędzy powodami określonymi 

3. Zgodnie z art. 2 lit. c), musi istnieć 
związek pomiędzy powodami określonymi 
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w art. 10 i aktami prześladowania 
określonymi w ust. 1 albo brakiem 
ochrony przed takimi aktami.

w art. 10 i aktami prześladowania 
określonymi w ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Braku ochrony przed aktami prześladowania nie można uznać za prześladowanie. Uznanie 
działania za akt prześladowania opiera się na rzeczywistym prześladowaniu. Braku ochrony 
przed prześladowaniem nie można jednakże uznać za akt prześladowania.

Poprawka 61
Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d) – tiret pierwsze 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

członkowie takiej grupy mają wspólne 
cechy wrodzone lub wspólne pochodzenie, 
których nie można zmienić, albo mają 
wspólne cechy lub wierzenia na tyle istotne 
z punktu widzenia tożsamości lub 
świadomości, że nie można zmusić danej 
osoby do odstąpienia od nich, oraz

– członkowie takiej grupy mają wspólne 
cechy wrodzone lub wspólne pochodzenie, 
których nie można zmienić, albo mają 
wspólne cechy lub wierzenia na tyle istotne 
z punktu widzenia tożsamości lub 
świadomości, że nie można zmusić danej 
osoby do odstąpienia od nich, albo

Or. en

Poprawka 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d) – akapit drugi

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji.

Or. it
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Poprawka 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zależności od sytuacji w kraju 
pochodzenia, szczególna grupa społeczna 
może być grupą, u podstaw której leżą
wspólne cechy związane z orientacją 
seksualną. Orientacja seksualna nie może 
być rozumiana jako obejmująca działania 
uznawane za przestępcze zgodnie z 
prawem krajowym państw członkowskich. 
Aspektom związanym z płcią należy 
poświęcić szczególną uwagę w celu 
określenia przynależności do szczególnej 
grupy społecznej lub zidentyfikowania 
cech charakterystycznych takiej grupy.

W zależności od sytuacji w kraju 
pochodzenia, za określoną grupę społeczną 
można uznać grupę stworzoną w oparciu o
wspólne cechy związane z orientacją 
seksualną. Aspektom związanym z płcią, w 
tym tożsamości płciowej, należy poświęcić 
szczególną uwagę w celu określenia 
przynależności do szczególnej grupy 
społecznej lub zidentyfikowania cech 
charakterystycznych takiej grupy.

Or. en

Poprawka 64
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zależności od sytuacji w kraju
pochodzenia, szczególna grupa społeczna 
może być grupą, u podstaw której leżą
wspólne cechy związane z orientacją 
seksualną. Orientacja seksualna nie może 
być rozumiana jako obejmująca działania 
uznawane za przestępcze zgodnie z 
prawem krajowym państw członkowskich. 
Aspektom związanym z płcią należy 
poświęcić szczególną uwagę w celu 
określenia przynależności do szczególnej 
grupy społecznej lub zidentyfikowania cech 
charakterystycznych takiej grupy.

W zależności od sytuacji w kraju
pochodzenia, za określoną grupę społeczną 
można uznać grupę stworzoną w oparciu o
cechy związane z orientacją seksualną. 
Orientacja seksualna nie może być 
rozumiana jako działania uznawane za 
przestępcze zgodnie z prawem krajowym 
państw członkowskich. Aspektom 
związanym z płcią należy poświęcić 
szczególną uwagę w celu określenia 
przynależności do szczególnej grupy 
społecznej lub określenia cech 
charakterystycznych takiej grupy. Podczas 
określania przynależności do danej grupy 
należy również zwrócić uwagę na 
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rozbieżne tradycje prawne czy zwyczaje, 
które zakładają podejmowanie działań 
wymierzonych w godność człowieka.

Or. es

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zadbanie o to, by dyrektywa brała pod uwagę zwyczaje czy 
tradycje prawne, które zakładają działania zagrażające człowiekowi lub wymierzone w jego 
godność, takie jak okaleczanie narządów płciowych, kamienowanie, przymusowe małżeństwa 
oraz przestępstwa na tle honoru.

Poprawka 65
Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustępu 1 lit. e) i f) nie stosuje się do 
uchodźcy, który może powołać się na 
przekonywające powody związane z 
poprzednim prześladowaniem, 
uzasadniające jego odmowę skorzystania z 
ochrony państwa, którego obywatelstwo 
posiada, albo, w przypadku 
bezpaństwowca, z ochrony państwa 
poprzedniego zwykłego pobytu.

skreślony

Or. en

Poprawka 66
Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustępu 1 nie stosuje się do beneficjenta 
ochrony międzynarodowej, który może 
powołać się na przekonywające powody 
związane z poprzednio doznaną poważną 

skreślony
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krzywdą, uzasadniające jego odmowę 
skorzystania z ochrony państwa, którego 
obywatelstwo posiada, albo, w przypadku
bezpaństwowca bez obywatelstwa, z 
ochrony państwa poprzedniego zwykłego 
pobytu.

Or. en

Poprawka 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wdrażając przepisy niniejszego 
rozdziału państwa członkowskie 
uwzględniają specyficzną sytuację osób 
wymagających szczególnej troski , takich 
jak małoletni, małoletni bez opieki, osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w 
ciąży, rodzice samotnie wychowujący 
małoletnie dzieci , ofiary handlu ludźmi, 
osoby mające problemy ze zdrowiem 
psychicznym i osoby, które były 
poddawane torturom, zostały zgwałcone 
lub były poddawane innym poważnym 
formom psychicznej, fizycznej i seksualnej 
przemocy.

3. Wdrażając przepisy niniejszego 
rozdziału państwa członkowskie 
uwzględniają specyficzną sytuację osób 
wymagających szczególnej troski , takich 
jak małoletni, małoletni bez opieki, osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w 
ciąży, rodzice samotnie wychowujący 
małoletnie dzieci, ofiary handlu ludźmi, 
osoby mające problemy ze zdrowiem 
psychicznym i osoby, które były 
poddawane torturom lub okrutnemu,
nieludzkiemu czy poniżającemu 
traktowaniu, np. okaleczeniu narządów 
płciowych, zostały zmuszone do poddania 
się sterylizacji lub aborcji, zostały
zgwałcone, lub były poddawane innym 
poważnym formom psychicznej, fizycznej 
i seksualnej przemocy.

Or. it

Uzasadnienie

Okaleczanie narządów płciowych, zmuszanie do poddania się aborcji i sterylizacji stanowią 
poważne formy przemocy wobec kobiet, w związku z czym należy je szczegółowo wymienić w 
prawodawstwie. Rezolucja 1765 (2010) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
zawiera konkretne odniesienie do potrzeby uwzględniania takich czynników przy 
rozpatrywaniu wniosków o azyl.
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Poprawka 68
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wdrażając przepisy niniejszego 
rozdziału państwa członkowskie 
uwzględniają specyficzną sytuację osób 
wymagających szczególnej troski , takich 
jak małoletni, małoletni bez opieki, osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w 
ciąży, rodzice samotnie wychowujący 
małoletnie dzieci, ofiary handlu ludźmi, 
osoby mające problemy ze zdrowiem 
psychicznym i osoby, które były 
poddawane torturom, zostały zgwałcone 
lub były poddawane innym poważnym 
formom psychicznej, fizycznej i seksualnej 
przemocy.

3. Podczas wdrażania przepisów 
niniejszego rozdziału Państwa 
Członkowskie wezmą pod uwagę 
określoną sytuację osób szczególnie 
podatnych, takich jak osoby małoletnie, 
osoby małoletnie pozbawione opieki, 
osoby niepełnosprawne, osoby starsze, 
kobiety w ciąży, rodzice samotnie 
wychowujący małoletnie dzieci, ofiary 
handlu ludźmi i osoby, które były 
poddawane torturom, zostały zgwałcone 
lub były poddawane innym poważnym 
formom psychicznej, fizycznej i seksualnej 
przemocy.

Or. de

Uzasadnienie

Problemy natury psychicznej nie zostały w tym kontekście dostatecznie sprecyzowane, nie 
dotyczy ich również szczegółowe wyliczenie aktów prześladowania. 

Poprawka 69
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wdrażając przepisy niniejszego 
rozdziału państwa członkowskie 
uwzględniają specyficzną sytuację osób 
wymagających szczególnej troski , takich 
jak małoletni, małoletni bez opieki  , osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w 
ciąży, rodzice samotnie wychowujący 
małoletnie dzieci , ofiary handlu ludźmi, 
osoby mające problemy ze zdrowiem 

3. Wdrażając przepisy niniejszego 
rozdziału państwa członkowskie 
uwzględniają specyficzną sytuację osób 
wymagających szczególnej troski , takich 
jak małoletni, małoletni bez opieki, osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w 
ciąży, rodzice samotnie wychowujący 
małoletnie dzieci, ofiary handlu ludźmi, 
osoby, które padły ofiarą wynikających z 
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psychicznym i osoby, które były 
poddawane torturom, zostały zgwałcone 
lub były poddawane innym poważnym 
formom psychicznej, fizycznej i seksualnej 
przemocy.

tradycji prawnej lub zwyczaju działań 
wymierzonych w godność człowieka,
osoby mające problemy ze zdrowiem 
psychicznym i osoby, które były 
poddawane torturom, zostały zgwałcone 
lub były poddawane innym poważnym 
formom psychicznej, fizycznej i seksualnej 
przemocy.

Or. es

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zadbanie o to, by dyrektywa odpowiednio uwzględniała 
szczególnie bezbronne osoby, które padły ofiarą działań wynikających z tradycji prawnej lub 
zwyczaju, zakładających postępowanie czy sankcjonowanie sprzeczne z podstawowymi 
prawami człowieka, takie jak okaleczanie narządów płciowych, kamienowanie czy 
przestępstwa na tle honoru.

Poprawka 70
Ernst Strasser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wdrażając przepisy niniejszego 
rozdziału państwa członkowskie 
uwzględniają specyficzną sytuację osób 
wymagających szczególnej troski, takich 
jak małoletni, małoletni bez opieki, osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w 
ciąży, rodzice samotnie wychowujący 
małoletnie dzieci, ofiary handlu ludźmi, 
osoby mające problemy ze zdrowiem 
psychicznym i osoby, które były 
poddawane torturom, zostały zgwałcone 
lub były poddawane innym poważnym 
formom psychicznej, fizycznej i seksualnej 
przemocy.

3. Wdrażając przepisy niniejszego 
rozdziału państwa członkowskie 
uwzględniają specyficzną sytuację osób 
wymagających szczególnej troski, takich 
jak małoletni, małoletni bez opieki, osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w 
ciąży, rodzice samotnie wychowujący 
małoletnie dzieci i osoby, które były 
poddawane torturom, zostały zgwałcone 
lub były poddawane innym poważnym 
formom psychicznej, fizycznej i seksualnej 
przemocy.

Or. en
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Poprawka 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wdrażając przepisy niniejszego 
rozdziału dotyczące dzieci, państwa 
członkowskie przywiązują szczególną 
uwagę do najlepszego zabezpieczenia 
interesów dziecka.

5. Wdrażając przepisy niniejszej dyrektywy 
oraz zgodnie z konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka z 
1989 r., państwa członkowskie 
przywiązują szczególną uwagę do
„najlepszego zabezpieczenia interesów
dziecka”. Przy ocenie tego, co najlepiej 
służy zabezpieczeniu interesów
małoletnich, państwa członkowskie 
uwzględniają w szczególności następujące 
czynniki:
a) ochrona życia rodzinnego, 
umożliwienie połączenia rodziny w 
przypadku rozłączonych małoletnich, 
jeżeli leży to w ich najlepszym interesie,
b) dobro i rozwój społeczny małoletniego, 
z uwzględnieniem jego pochodzenia 
etnicznego oraz tradycji kulturowej, 
językowej i religijnej, a także potrzeba 
stabilności i ciągłości opieki oraz dostęp 
do usług w zakresie opieki zdrowotnej i 
edukacji,
c) kwestie bezpieczeństwa, zwłaszcza w 
sytuacjach zagrożenia, że małoletni 
padnie ofiarą jakiejkolwiek formy 
przemocy i wykorzystania, w tym handlu 
ludźmi,
d) poglądy małoletniego, przy należytym 
uwzględnieniu czynników takich jak wiek 
i stopień dojrzałości małoletniego.

Or. en
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Poprawka 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W granicach określonych przez 
Konwencję genewską państwa 
członkowskie mogą ograniczyć 
świadczenia przewidziane w niniejszym 
rozdziale przyznawane uchodźcy, któremu 
status uchodźcy został przyznany na 
podstawie działań podejmowanych 
wyłącznie, lub w głównej mierze, w celu 
stworzenia warunków koniecznych do 
uznania za uchodźcę.

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć nadużyć, należy pozostawić możliwość ograniczenia statusu uchodźcy, w 
przypadkach gdy uchodźca ten świadomie podjął działania zmierzające do uzyskania takiego 
statusu.

Poprawka 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. W granicach określonych przez 
międzynarodowe zobowiązania państw 
członkowskich, państwa członkowskie 
mogą ograniczyć świadczenia 
przewidziane w niniejszym rozdziale, 
przyznane osobie kwalifikującej się do 
ochrony uzupełniającej, której status 
ochrony uzupełniającej został przyznany 
na podstawie działań podejmowanych 
wyłącznie, lub w głównej mierze, w celu 
stworzenia warunków koniecznych do 
uznania za osobę kwalifikującą się do 
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ochrony uzupełniającej.

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć nadużyć, należy pozostawić możliwość ograniczenia statusu beneficjenta 
ochrony uzupełniającej, w przypadkach gdy osoba objęta takim statusem świadomie podjęła 
działania zmierzające do uzyskania takiego statusu.

Poprawka 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) istnieją uzasadnione powody, by 
uważać, że dopuścił się on poważnych 
czynów uznawanych za niezgodne z 
przepisami dotyczącymi wjazdu na 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego i pobytu w nim. 

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony obywateli należy wprowadzić przepis dotyczący 
wszelkich możliwych przypadków osób, których zachowanie mogłoby stwarzać zagrożenie w 
państwie przyjmującym, mimo że nie stwarza takiego zagrożenia w kraju pochodzenia.

Poprawka 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
art. 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
beneficjentom ochrony międzynarodowej 
jak najszybciej po nadaniu stosownego 
statusu ochronnego, dostęp do informacji o 

Państwa członkowskie zapewniają 
beneficjentom ochrony międzynarodowej 
jak najszybciej po nadaniu stosownego 
statusu ochronnego, dostęp do informacji o 
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prawach i obowiązkach wynikających z 
takiego statusu, w języku który, jak można 
racjonalnie oczekiwać, jest dla nich 
zrozumiały.

prawach i obowiązkach wynikających z 
takiego statusu, w języku, który rozumieją 
lub który, jak można racjonalnie
przypuszczać, jest dla nich zrozumiały.

Or. en

Uzasadnienie

Beneficjent ochrony międzynarodowej powinien móc wszystko rozumieć i komunikować się w 
języku, który zna w wystarczającym stopniu.

Poprawka 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy a i pierwszy b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odnośnie do członków rodziny 
beneficjentów statusu ochrony 
uzupełniającej państwa członkowskie 
mogą określić warunki mające 
zastosowanie do takich świadczeń.
W takich przypadkach państwa 
członkowskie zapewniają, iż wszelkie 
udzielane świadczenia gwarantują 
odpowiedni standard życia.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.
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Poprawka 77
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
członkowie rodziny beneficjenta ochrony
międzynarodowej, którzy osobiście nie 
kwalifikują się do udzielenia tej ochrony, 
byli uprawnieni do ubiegania się o 
świadczenia, o których mowa w art. 24-34, 
zgodnie z krajowymi procedurami i w 
zakresie zgodnym z indywidualnym 
statusem prawnym członka rodziny.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
członkowie rodziny beneficjenta statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 
którzy osobiście nie kwalifikują się do
otrzymania takiego statusu, byli 
uprawnieni do ubiegania się o świadczenia, 
o których mowa w art. 24-34, zgodnie z 
krajowymi procedurami i w zakresie 
zgodnym z indywidualnym statusem 
prawnym członka rodziny.

Odnośnie do członków rodziny
beneficjentów statusu ochrony 
uzupełniającej państwa członkowskie 
mogą określić warunki mające 
zastosowanie do takich świadczeń.
W takich przypadkach państwa 
członkowskie zapewniają, iż wszelkie 
świadczenia gwarantują życie na 
odpowiednim poziomie.

Or. en

Poprawka 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tak szybko, jak to możliwe po nadaniu 
statusu, państwa członkowskie wydają 
beneficjentom ochrony międzynarodowej
zezwolenie na pobyt, które musi być ważne 
przez co najmniej trzy lata i być 
odnawialne, chyba że istnieją poważne 
powody związane z bezpieczeństwem 
państwa lub porządkiem publicznym, i nie 

Tak szybko, jak jest to możliwe po 
przyznaniu statusu, Państwa Członkowskie 
wydadzą beneficjentom statusu uchodźcy
zezwolenie na pobyt, które musi być ważne 
przez co najmniej trzy lata i być 
odnawialne, chyba że istotne powody z 
zakresu bezpieczeństwa państwa lub 
porządku publicznego inaczej wymagają, i 
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naruszając art. 21 ust. 3. nie naruszając art. 21 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.

Poprawka 79
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tak szybko, jak to możliwe po nadaniu 
statusu, państwa członkowskie wydają 
beneficjentom ochrony międzynarodowej 
zezwolenie na pobyt, które musi być ważne 
przez co najmniej trzy lata i być 
odnawialne, chyba że istnieją poważne
powody związane z bezpieczeństwem 
państwa lub porządkiem publicznym, i nie 
naruszając art. 21 ust. 3.

Tak szybko, jak to możliwe po nadaniu 
statusu, państwa członkowskie wydają 
beneficjentom statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej zezwolenie na 
pobyt, które musi być ważne przez co 
najmniej trzy lata i być odnawialne, chyba 
że istnieją poważne powody związane z 
bezpieczeństwem państwa lub porządkiem 
publicznym, i nie naruszając art. 21 ust. 3.

Or. en

Poprawka 80
Ernst Strasser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tak szybko, jak to możliwe po nadaniu 
statusu, państwa członkowskie wydają 
beneficjentom ochrony międzynarodowej
zezwolenie na pobyt, które musi być ważne 
przez co najmniej trzy lata i być 
odnawialne, chyba że istnieją poważne 

Tak szybko, jak to możliwe po nadaniu 
statusu, państwa członkowskie wydają 
beneficjentom statusu uchodźcy
zezwolenie na pobyt, które musi być ważne 
przez co najmniej trzy lata i być 
odnawialne, chyba że istnieją poważne 
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powody związane z bezpieczeństwem 
państwa lub porządkiem publicznym, i nie 
naruszając art. 21 ust. 3.

powody związane z bezpieczeństwem 
państwa lub porządkiem publicznym, i nie 
naruszając art. 21 ust. 3.

Or. en

Poprawka 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając art. 23 ust. 1, zezwolenie na 
pobyt wydawane członkom rodziny 
beneficjentów ochrony międzynarodowej
może być ważne przez okres krótszy niż 
trzy lata i być odnawialne.

Nie naruszając art. 23 ust. 1, zezwolenia na 
pobyt, które mają być wydane członkom 
rodziny beneficjentów statusu uchodźcy, 
mogą być ważne przez okres krótszy niż 
trzy lata i być odnawialne.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.

Poprawka 82
Ernst Strasser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając art. 23 ust. 1, zezwolenie 
na pobyt wydawane członkom rodziny 
beneficjentów ochrony międzynarodowej
może być ważne przez okres krótszy niż 
trzy lata i być odnawialne.

Tak szybko, jak to możliwe po nadaniu 
statusu, państwa członkowskie wydają 
beneficjentom statusu ochrony 
uzupełniającej zezwolenie na pobyt, które 
musi być ważne przez co najmniej rok i 
być odnawialne, chyba że istnieją 
poważne powody związane z 
bezpieczeństwem państwa lub porządkiem 
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publicznym.

Or. en

Poprawka 83
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Tak szybko, jak jest to możliwe po 
przyznaniu statusu, państwa członkowskie 
wydadzą beneficjentom statusu ochrony 
uzupełniającej zezwolenie na pobyt, które 
musi być ważne co najmniej przez dwa 
lata i być odnawialne, chyba że istotne 
powody z zakresu bezpieczeństwa państwa 
lub porządku publicznego wymagają 
inaczej.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.

Poprawka 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niezwłocznie po udzieleniu ochrony
państwa członkowskie upoważniają 
beneficjentów ochrony międzynarodowej
do podjęcia zatrudnienia lub działalności 
na własny rachunek, zgodnie z przepisami 
ogólnie stosowanymi do danego zawodu 

1. Niezwłocznie po przyznaniu statusu 
uchodźcy państwa członkowskie 
upoważnią beneficjentów takiego statusu
do podjęcia zatrudnienia lub działalności 
na własny rachunek, zgodnie z przepisami 
ogólnie stosowanymi do danego zawodu 
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oraz do służby publicznej. oraz do służby publicznej.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.

Poprawka 85
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Państwa członkowskie ułatwiają 
beneficjentom ochrony międzynarodowej 
dostęp do mikrokredytów, wspierając ich 
w zakładaniu mikroprzedsiębiorstw. 

Or. en

Poprawka 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, iż 
działalność taka jak skierowane do osób 
dorosłych możliwości kształcenia 
związanego z zatrudnieniem, szkolenie 
zawodowe, w tym szkolenie podnoszące 
kwalifikacje, praktyczne zdobywanie 
umiejętności zawodowych oraz usługi 
doradcze świadczone przez urzędy pracy 
będą oferowane beneficjentom ochrony 
międzynarodowej na takich samych 
warunkach, co obywatelom.

2. Państwa członkowskie zapewniają, iż 
działalność taka jak skierowane do osób 
dorosłych możliwości kształcenia 
związanego z zatrudnieniem, szkolenie 
zawodowe, w tym szkolenie podnoszące 
kwalifikacje, praktyczne zdobywanie 
umiejętności zawodowych oraz usługi 
doradcze świadczone przez urzędy pracy 
będą oferowane beneficjentom statusu 
uchodźcy na takich samych warunkach, co 
obywatelom.
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Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.

Poprawka 87
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dążą do 
ułatwienia beneficjentom ochrony 
międzynarodowej dostępu do możliwości 
kształcenia związanego z zatrudnieniem 
oraz szkolenia zawodowego, o których 
mowa w ust. 2, za pomocą środków, takich 
jak udzielanie, w razie potrzeby, 
stypendiów i kredytów lub możliwości 
zatrudnienia i studiowania w niepełnym 
wymiarze godzin.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Kwestie, których dotyczy ust. 3, uregulowano już wystarczająco w ust. 1 i 2. Należy unikać 
powielania regulacji.

Poprawka 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niezwłocznie po przyznaniu statusu 
ochrony uzupełniającej państwa 
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członkowskie upoważnią beneficjentów 
takiego statusu do podjęcia zatrudnienia 
lub działalności na własny rachunek, 
zgodnie z zasadami ogólnie stosowanymi 
do danego zawodu lub do służby 
publicznej. Możliwe jest uwzględnienie 
sytuacji na rynku pracy w państwie 
członkowskim; w tym możliwość 
uprzywilejowania w dostępie do 
zatrudnienia przez ograniczony okres, 
który ma być określony zgodnie z prawem 
krajowym. Państwa członkowskie 
zapewnią, iż beneficjent statusu ochrony 
uzupełniającej będzie miał dostęp do 
stanowiska, na które otrzymał ofertę, 
zgodnie z przepisami krajowymi w sprawie 
uprzywilejowania na rynku pracy.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.

Poprawka 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie zapewnią, aby 
beneficjenci statusu ochrony 
uzupełniającej mieli dostęp do związanych 
z zatrudnieniem rozwiązań edukacyjnych 
dla dorosłych, szkoleń zawodowych i 
praktycznych doświadczeń zawodowych, 
zgodnie z warunkami, które zostaną 
określone przez państwa członkowskie.

Or. de
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Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.

Poprawka 90
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zachęcają do 
udzielania beneficjentom pomocy 
międzynarodowej dostępu do programów 
nauki języków w państwach 
członkowskich, aby ułatwić nieletnim i 
dorosłym pełny dostęp do systemów 
edukacji państw członkowskich.

Or. el

Poprawka 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują 
beneficjentom ochrony międzynarodowej
korzystanie w państwie członkowskim, 
które udzieliło takiej ochrony , z 
niezbędnej pomocy społecznej, 
równoważnej z pomocą zapewnianą 
obywatelom tego państwa członkowskiego.

1. Państwa członkowskie gwarantują 
beneficjentom statusu uchodźcy oraz 
ochrony uzupełniającej korzystanie w 
państwie członkowskim, które udzieliło 
takiej ochrony, z niezbędnej pomocy 
społecznej, równoważnej z pomocą 
zapewnianą obywatelom tego państwa 
członkowskiego.

Or. de
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Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.

Poprawka 92
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują 
beneficjentom ochrony międzynarodowej
korzystanie w państwie członkowskim, 
które udzieliło takiej ochrony, z niezbędnej 
pomocy społecznej, równoważnej z 
pomocą zapewnianą obywatelom tego 
państwa członkowskiego.

1. Państwa członkowskie gwarantują 
beneficjentom statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej korzystanie w 
państwie członkowskim, które udzieliło 
takiej ochrony, z niezbędnej pomocy 
społecznej, równoważnej z pomocą 
zapewnianą obywatelom tego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 93
Ernst Strasser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niezależnie od ogólnej zasady 
określonej w ust. 1 państwa członkowskie 
mogą ograniczyć pomoc socjalną 
przyznaną beneficjentom statusu ochrony 
uzupełniającej do świadczeń 
podstawowych, które będą następnie 
udzielane na takim samym poziomie i na 
podstawie takich samych warunków 
kwalifikujących, co obywatelom państw 
członkowskich.
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Or. en

Poprawka 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niezależnie od ogólnej zasady 
określonej w ust. 1 państwa członkowskie 
mogą ograniczyć pomoc społeczną 
przyznaną beneficjentom statusu ochrony 
uzupełniającej do świadczeń 
podstawowych, które będą następnie 
udzielane na takim samym poziomie i na 
podstawie takich samych warunków 
kwalifikujących, co obywatelom.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.

Poprawka 95
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niezależnie od ogólnej zasady 
określonej w ust. 1 państwa członkowskie 
mogą ograniczyć pomoc socjalną 
przyznaną beneficjentom statusu ochrony 
uzupełniającej do świadczeń 
podstawowych, które będą następnie 
udzielane na takim samym poziomie i na 
podstawie takich samych warunków 
kwalifikujących, co obywatelom państw 
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członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten znajdował się początkowo we wniosku Komisji. Zostanie on utrzymany, jako że 
zachęca się w nim do gwarantowania dostępu do rynku pracy zarówno osobom posiadającym 
status uchodźcy, jak i status pomocy uzupełniającej.

Poprawka 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
beneficjentom ochrony międzynarodowej
dostęp do opieki zdrowotnej na podstawie 
takich samych warunków kwalifikacji, co 
obywatele państwa członkowskiego, które 
udzieliło takiej ochrony.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
beneficjentom statusu uchodźcy oraz 
ochrony uzupełniającej dostęp do opieki 
zdrowotnej na podstawie takich samych 
warunków kwalifikacji, co obywatele 
państwa członkowskiego, które udzieliło 
takiej ochrony.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.

Poprawka 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niezależnie od ogólnej zasady 
określonej w ust. 1, państwa członkowskie 
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mogą ograniczyć opiekę zdrowotną 
przyznaną beneficjentom statusu ochrony 
uzupełniającej do świadczeń 
podstawowych, które będą następnie 
udzielane na takim samym poziomie i na 
podstawie takich samych warunków 
kwalifikujących, co obywatelom państw 
członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.

Poprawka 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają na 
podstawie takich samych kwalifikacji jak 
obywatelom państwa członkowskiego, 
które nadało taki status, równorzędną 
opiekę zdrowotną, w tym, w razie 
potrzeby, opiekę w zakresie zdrowia 
psychicznego, beneficjentom ochrony 
międzynarodowej, mającym specjalne 
potrzeby, takim jak kobiety w ciąży, osoby 
niepełnosprawne, osoby, które były 
poddawane torturom, zostały zgwałcone 
lub były poddawane innym poważnym 
formom przemocy psychicznej, fizycznej i 
seksualnej , oraz małoletnim, którzy stali 
się ofiarami jakichkolwiek form nadużycia, 
zaniedbania, wykorzystania, torturowania, 
okrutnego, niehumanitarnego i 
poniżającego traktowania, lub które 
ucierpiały z powodu konfliktów zbrojnych.

2. Państwa członkowskie zapewniają na 
podstawie takich samych kwalifikacji jak 
obywatelom państwa członkowskiego, 
które nadało taki status, równorzędną 
opiekę zdrowotną, w tym, w razie 
potrzeby, opiekę w zakresie zdrowia 
psychicznego, beneficjentom ochrony 
międzynarodowej, mającym specjalne 
potrzeby, takim jak kobiety w ciąży, osoby 
niepełnosprawne, osoby, które były 
poddawane torturom lub okrutnemu,
nieludzkiemu czy poniżającemu 
traktowaniu, np. okaleczeniu narządów 
płciowych, zostały zmuszone do poddania 
się sterylizacji lub aborcji, zostały
zgwałcone lub były poddawane innym 
poważnym formom przemocy psychicznej, 
fizycznej i seksualnej , oraz małoletnim, 
którzy stali się ofiarami jakichkolwiek 
form nadużycia, zaniedbania, 
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wykorzystania, torturowania, okrutnego, 
niehumanitarnego i poniżającego 
traktowania, lub które ucierpiały z powodu 
konfliktów zbrojnych.

Or. it

Uzasadnienie

Okaleczanie narządów płciowych, zmuszanie do poddania się aborcji i sterylizacji stanowią 
poważne formy przemocy wobec kobiet, w związku z czym należy je szczegółowo wymienić w 
prawodawstwie. Rezolucja 1765 (2010) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
zawiera konkretne odniesienie do potrzeby uwzględniania takich czynników przy 
rozpatrywaniu wniosków o azyl.

Poprawka 99
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają na 
podstawie takich samych kwalifikacji jak 
obywatelom państwa członkowskiego, 
które nadało taki status, równorzędną 
opiekę zdrowotną, w tym, w razie 
potrzeby, opiekę w zakresie zdrowia 
psychicznego, beneficjentom ochrony 
międzynarodowej, mającym specjalne 
potrzeby, takim jak kobiety w ciąży, osoby 
niepełnosprawne, osoby, które były 
poddawane torturom, zostały zgwałcone 
lub były poddawane innym poważnym 
formom przemocy psychicznej, fizycznej i 
seksualnej, oraz małoletnim, którzy stali 
się ofiarami jakichkolwiek form nadużycia, 
zaniedbania, wykorzystania, torturowania, 
okrutnego, niehumanitarnego i 
poniżającego traktowania, lub które 
ucierpiały z powodu konfliktów zbrojnych.

2. Państwa członkowskie zapewniają na 
podstawie takich samych kwalifikacji jak 
obywatelom państwa członkowskiego, 
które nadało taki status, równorzędną 
opiekę zdrowotną, w tym, w razie 
potrzeby, opiekę w zakresie zdrowia 
psychicznego, beneficjentom statusu 
uchodźcy oraz ochrony uzupełniającej, 
mającym specjalne potrzeby, takim jak 
kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, 
osoby, które były poddawane torturom, 
zostały zgwałcone lub były poddawane 
innym poważnym formom przemocy 
psychicznej, fizycznej i seksualnej, oraz 
małoletnim, którzy stali się ofiarami 
jakichkolwiek form nadużycia, 
zaniedbania, wykorzystania, torturowania, 
okrutnego, niehumanitarnego i 
poniżającego traktowania, lub które 
ucierpiały z powodu konfliktów zbrojnych.

Or. de
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Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość powodów leżących u podstawy podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
międzynarodową oraz wynikające z takiej decyzji różnice w długości pobytu w państwie 
członkowskim należy nadal umożliwiać rozróżnienie świadczeń dla uchodźców od świadczeń 
przysługujących osobie, która korzysta ze statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej.

Poprawka 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie gwarantują 
dostęp do wszystkich świadczeń 
zdrowotnych, również jeżeli niezbędne jest 
leczenie w kilku państwach. 

Or. it

Uzasadnienie

W oparciu o zasadę mobilności pacjentów oraz w celu zapewnienia, że opieka zdrowotna 
będzie udzielana na takich samych warunkach jak w przypadku obywateli państw 
członkowskich, beneficjentom ochrony należy zagwarantować dostęp do leczenia w kilku 
państwach.

Poprawka 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 6 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie zawsze 
gwarantują osobom małoletnim 
pozostającym bez opieki specjalistyczną 
opiekę zdrowotną, w szczególności opiekę 
psychologiczną.

Or. it
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Uzasadnienie

Z uwagi na szczególne potrzeby grup najbardziej potrzebujących pomocy opieka zdrowotna, 
zwłaszcza opieka psychologiczna, ma fundamentalne znaczenie.

Poprawka 102
Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
art. 32 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do zakwaterowania skreślony
Państwa członkowskie zapewniają 
beneficjentom ochrony międzynarodowej
dostęp do zakwaterowania na takich 
samych zasadach, co innym obywatelom 
państw trzecich legalnie przebywającym 
na ich terytoriach. Państwa członkowskie 
dążą do wdrażania polityki zapobiegającej 
dyskryminacji beneficjentów ochrony 
międzynarodowej oraz zapewniającej 
jednakowe szanse w dostępie do 
zakwaterowania.

Or. en

Poprawka 103
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ułatwienia integracji 
beneficjentów ochrony międzynarodowej 
ze społeczeństwem państwa członkowskie 
zapewniają dostęp do programów 
integracyjnych uznanych przez nie za 
odpowiednie do zaspokojenia 
specyficznych potrzeb beneficjentów 
ochrony międzynarodowej lub określają 
warunki wstępne gwarantujące dostęp do 

1. W celu ułatwienia integracji 
beneficjentów ochrony międzynarodowej 
ze społeczeństwem państwa członkowskie 
zapewniają dostęp do programów 
integracyjnych uznanych przez nie za 
odpowiednie do zaspokojenia 
specyficznych potrzeb beneficjentów 
ochrony międzynarodowej lub określają 
warunki wstępne gwarantujące dostęp do 
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takich programów. takich programów. Na tej samej zasadzie 
państwa członkowskie postanawiają, że 
uchodźcy są zobowiązani do korzystania z 
możliwości zintegrowania się ze 
społeczeństwem, przyczyniając się w ten 
sposób do własnej integracji społecznej. 
Osoby, którym przyznano status 
beneficjenta pomocy uzupełniającej, są 
zobowiązane do skorzystania z oferty 
kursów integracyjnych, jeżeli zostanie to 
uznane za zasadne przez właściwy w tej 
sprawie organ państwa członkowskiego 
oraz jeżeli odbywają się one odpowiednio 
w okresie, w którym niezbędne jest objęcie 
tych osób ochroną.

Or. de

Uzasadnienie

Korzystanie z praw w ramach ochrony międzynarodowej wiąże się z obowiązkami. Oznacza 
to, ogólnie rzecz ujmując, przestrzeganie norm obowiązujących w danym państwie 
członkowskim, jednak również korzystanie z dostępnych w tym państwie kursów 
integracyjnych.

Poprawka 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Takie programy integracyjne mogą 
obejmować programy zapoznawcze i kursy 
językowe odpowiadające, w możliwie 
najszerszym zakresie, potrzebom 
beneficjentów ochrony międzynarodowej.

2. W celu ułatwienia integracji państwa 
członkowskie zapewniają szkolenia 
językowe. Należy również zachęcać 
państwa członkowskie do opracowania 
programów szkoleniowych na temat 
podstawowych praw i wartości państwa 
członkowskiego zamieszkania, a także 
zasady demokracji, praw człowieka i 
równości oraz indywidualnych praw i 
obowiązków w danym państwie 
członkowskim.

Or. en
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Poprawka 105
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia […] Komisja składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat stosowania 
niniejszej dyrektywy i proponuje wszelkie 
niezbędne zmiany. Państwa członkowskie 
prześlą Komisji wszelkie informacje 
odpowiednie dla sporządzenia 
sprawozdania do dnia […].

1. Do dnia […] Komisja składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat stosowania 
niniejszej dyrektywy i proponuje wszelkie 
niezbędne zmiany. Propozycje poprawek 
będą wprowadzone priorytetowo do art. 5, 
7, 14 i 19. Państwa członkowskie prześlą 
Komisji wszelkie informacje odpowiednie 
dla sporządzenia sprawozdania do dnia 
[…].

Or. en

Poprawka 106
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przedstawieniu sprawozdania 
Komisja składa sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
sprawie stosowania niniejszej dyrektywy, 
co najmniej co pięć lat.

2. Po przedstawieniu sprawozdania 
Komisja składa sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
sprawie stosowania niniejszej dyrektywy, 
co najmniej co trzy lata.

Or. de

Uzasadnienie

Aby umożliwić regularne przeprowadzanie kontroli stosowania przepisów i postępów, 
Komisja winna przedstawiać sprawozdanie co najmniej raz na trzy lata.


