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DYREKTYWA 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)

Kontekst ustawodawstwa

Kontekst  

Kontekst zmienionej dyrektywy przedstawiony jest we wniosku Komisji. W niniejszym 
dokumencie roboczym sprawozdawca przedstawia ocenę proponowanych poprawek w 
świetle braków stwierdzonych przez Komisję podczas monitorowania działań związanych z 
transpozycją i wdrażaniem dyrektywy, jak również w badaniach prowadzonych przez 
UNHCR, ECRE i inne główne organizacje pozarządowe. Dokument ten nie jest w żadnym 
razie wyczerpujący – celem jego jest poinformowanie, doradzanie i pokierowanie debatą, 
która umożliwi opracowanie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Obecna dyrektywa

Obecna dyrektywa „w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw 
trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów 
potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony” (2004/83/WE), 
dalej zwana „dyrektywą”, obowiązuje od 2004 r. Celem ustawodawstwa jest ustanowienie 
wspólnych dla państw członkowskich norm celem zharmonizowania kryteriów identyfikacji 
osób potrzebujących międzynarodowej ochrony i praw oraz korzyści, jakie należy im 
przyznać. 

Dyrektywa opisuje warunki, jakie muszą być spełnione, aby danej osobie przyznano status 
uchodźcy lub status osoby objętej ochroną uzupełniającą. Obejmuje to określenie, kto może 
być uznany za „podmiot dopuszczający się prześladowania lub wyrządzający poważną
krzywdę” (art. 6) lub „podmiot udzielający ochrony” (art. 7); warunków, w jakich „ochrona 
wewnętrzna” może zostać uznana za alternatywę dla przyznania ochrony międzynarodowej 
(art. 8); czym jest prześladowanie w rozumieniu konwencji genewskiej z 1951 r. i odnośnych 
protokołów (art. 9, 10); co oznacza pojęcie poważnej krzywdy (art. 15); oraz powodów 
i warunków wyłączenia ze statusu lub jego utraty (art. 11, 12, 16, 17). Dyrektywa przedstawia 
również szczegółowo zakres przyznanej ochrony międzynarodowej (rozdział VII) w 
odniesieniu do dostępu do informacji, utrzymania jedności rodziny, zezwoleń na pobyt, 
dokumentów podróży oraz dostępu do zatrudnienia, kształcenia, opieki społecznej, opieki 
zdrowotnej, zakwaterowania i do ułatwień integracyjnych. Wyszczególnione zostały w niej 
również specjalne postanowienia dotyczące małoletnich bez opieki.

Dlaczego przegląd?

Obecna dyrektywa zwiększyła harmonizację miedzy państwami członkowskimi w 
odniesieniu do niektórych punktów prawa, ale w niektórych obszarach wciąż istnieją wyraźne 
różnice w interpretacji. Oceny pokazały, że decydenci mają trudności z szybkim 
podejmowaniem decyzji opartych na solidnych podstawach: możliwość zróżnicowanej 
wykładni przepisów prowadzi do dużej ilości odwołań i do wysokiego wskaźnika uznanych 
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odwołań od decyzji odmownych. Dane statystyczne sugerują, że dyrektywa nie miała żadnego 
wpływu na ograniczenie wtórnych przepływów osób ubiegających się o azyl. W 
przeprowadzonej ocenie skutków1 Komisja wskazuje, że przewidziane w dyrektywie 
minimalne normy są mało precyzyjne i dwuznaczne. W rezultacie wśród państw 
członkowskich obserwuje się znaczne różnice we wdrażaniu dyrektywy i, co za tym idzie, we 
wskaźnikach uznawania wniosków osób ubiegających się o azyl z tego samego kraju. Braki 
obecnej dyrektywy odzwierciedlone zostały w niedawnych orzeczeniach Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, np.:

Wyrok z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie Salah Sheekh przeciwko Niderlandom2, 
który odnosi się do art. 8 dyrektywy dotyczącego ochrony wewnętrznej oraz wyroki z dnia 
15 lutego 2006 r. w sprawach Niedźwiedzki przeciwko Niemcom3 i Okpisz przeciwko 
Niemcom4, które odnoszą się do dostosowania dwóch statusów dotyczących ochrony.

Parlament Europejski zdecydowanie opowiada się za zajęciem się problemem różnic w
praktykach między państwami członkowskimi. Niezbędne jest dokonanie przeglądu 
dyrektywy celem wyjaśnienia niektórych części tekstu, co z kolei poprawi wdrażanie 
dyrektywy i zmniejszy różnice między praktykami państw członkowskich: musimy również 
zapewnić całkowitą zgodność tekstu z międzynarodowymi prawami człowieka i prawami 
uchodźców, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie państwa członkowskie. 
Art. 37 obecnej dyrektywy przewiduje przeprowadzenie przeglądu. Praktyczna współpraca 
i wymiana najlepszych praktyk między państwami członkowskimi – które staną się łatwiejsze 
dzięki utworzeniu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu – nie wystarczają do 
poprawy wdrażania dyrektywy. 

Zakres przeglądu

Wniosek w sprawie przekształcenia5 jest próbą uzupełnienia niektórych braków obecnego 
ustawodawstwa. Podczas konsultacji z Parlamentem w 20026 r. zgłoszono pewne krytyczne 
uwagi. Parlament podkreślił głównie kwestie związane z pojęciami „podmioty udzielające 
ochrony” i „ochrona wewnętrzna”, a także z zakresem dyrektywy, która ogranicza się do 
obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, wykluczając obywateli UE. Inne poruszone 
wówczas kwestie obejmują podmioty dopuszczające się prześladowania; kobiety i orientację 
seksualną (jako stanowiące szczególną grupę społeczną) oraz definicję rodziny. Ponadto 
skrytykowano również przeprowadzane na miejscu analizy wymagające sprawdzenia, czy 
osoba ubiegająca się o azyl w drodze swojej własnej decyzji stworzyła sytuację stanowiącą 
źródło prześladowania lub wyrządzenia poważnej krzywdy (co przewiduje art. 5 ust. 3), 
ponieważ jest to ograniczenie prawa do wolności słowa, religii i stowarzyszania się osób 
ubiegających się o azyl. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:PL:PDF.
2 ETPC, Salah Sheek przeciwko Niderlandom, wniosek nr 1948/04, 11 stycznia 2007 r., ust. 141.
3 ETPC Niedźwiedzki przeciwko Niemcom 58453/00, 25 października 2005 r.
4 ETPC Okpisz przeciwko Niemcom, 59140/00, 25 października 2005 r.
5 Wniosek w sprawie 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
6 Zob. sprawozdanie końcowe T-5-049/2002 z dnia 22.10.2002.
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Dokonując przeglądu, Komisja postanowiła nie otwierać ponownie dyskusji na temat 
obszerniejszych kwestii, które zostały uznane za problematyczne. Choć niektórzy, w tym 
sprawozdawca, tego żałują, oczywiste jest, że państwa członkowskie nie są w tym momencie 
skłonne zająć się niektórymi ze znacznych różnic odnoszących się do dyrektywy. Komisja 
opowiedziała się za przekształceniem zakładającym częściową zmianę tekstu w odniesieniu 
do niektórych kluczowych obszarów. Sprawozdawca zaleca komisji ogólne poparcie tego 
podejścia na tym etapie rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego, niemniej 
jednak zwraca się do Rady o rozpatrzenie pozostałych wyżej wymienionych kwestii. Trzeba 
również odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących miejsca dzieci w odniesieniu do 
nieprzerwanego traktowania w ramach całego procesu ochrony. Sprawozdawca zwróciłby się 
do Komisji i Rady o rozpatrzenie tych spraw.

Poniżej przedstawiony jest niewyczerpujący przegląd proponowanych przez Komisję 
poprawek i wstępna ocena tych zmian, przygotowana przez sprawozdawcę.

Zastąpienie pojęć „status uchodźcy” i „status ochrony uzupełniającej” pojęciem 
„beneficjenci ochrony międzynarodowej” (art. 1, art. 2 lit. b) i lit. j) i inne) – jest to 
zgodne z programem haskim, który wzywa do ustanowienia jednolitego statusu ochrony 
i zostało potwierdzone w programie sztokholmskim1. Odzwierciedleniem tej propozycji jest 
według nas dostosowanie praw przedstawione w następnym punkcie. Niektóre państwa 
członkowskie już to robią.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji. Dodatkowa ochrona jest często 
uważana za odpowiedź na krótkoterminowe potrzeby, ale okazuje się, że tak nie jest. 
Zakwalifikowanie do otrzymania statusu powinno zależeć od indywidualnych okoliczności, 
a nie od ewentualnej długości pobytu. Zamierzeniem było zawsze, aby te dwie definicje 
statusu odpowiadały na różne potrzeby ochrony i nie mogą się one wzajemnie zastępować.

Dostosowanie praw osób objętych ochroną dodatkową do praw uchodźców (art. 22 – 27, 
29, 30, 33). Powinno to uprościć i usprawnić procedury oraz zmniejszyć koszty 
administracyjne, a także zapewnić pełne przestrzeganie zasady niedyskryminowania 
i dostosować tekst do orzecznictwa ETPC. 2 Poprawki te zaproponowano również w 
odpowiedzi na program haski – jak potwierdzono w programie sztokholmskim – który wzywa 
do ustanowienia jednolitego statusu ochrony. Poprawki mają na celu usunięcie różnic między 
dwoma statusami przewidzianymi w ramach obecnej dyrektywy w związku z okresem 
ważności pozwolenia na pobyt; dostępem do zatrudnienia i działań szkoleniowych 
dotyczących zatrudnienia; dostępem do opieki społecznej, służby zdrowia i udogodnień 
integracyjnych oraz dostępem członków rodzin do korzyści.

Sprawozdawca zdecydowanie popiera poprawki Komisji. Jak już stwierdziły niektóre 
państwa członkowskie, dostosowanie praw może doprowadzić do uproszczenia procedur 
administracyjnych i lepszego zrozumienia i stosowania systemu. Takie dostosowanie może 
wesprzeć integrację, zmniejszyć wykluczenie społeczne i pomóc tym, którzy mają takie 
zdolności, w przejściu od pomocy państwa do zatrudnienia. Znaczne różnice w traktowaniu 
osób w zależności od statusu, jaki im przyznano, może stać się dla wnioskodawców zachętą 

                                               
1 Program sztokholmski, s. 69.
2 Wyroki z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawach Niedźwiecki przeciwko Niemcom i Okpisz przeciwko Niemcom
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do przeniesienia się do innego państwa członkowskiego i złożenia kolejnego wniosku, co z 
kolei zwiększy presję na system dubliński. Zważywszy na to, że Rada zamierza zlikwidować 
różnice w podejściu państw członkowskich oraz zmniejszyć liczbę dodatkowych wniosków, 
zasadne jest ograniczenie takich różnic przez dostosowanie praw przysługujących osobom 
objętym tymi dwoma statusami, zgodnie z wnioskiem Komisji. Kwestia ewentualnych 
kosztów dodatkowych przedstawiona jest w streszczeniu oceny skutków i wewnętrznym 
dokumencie roboczym Komisji1. Niektóre środki mogą być współfinansowane z 
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.
Podmioty udzielające ochrony (art. 7) - wyjaśnienie pojęcia dla zapewnienia pełnej 
zgodności z konwencją genewską, poprawy jakości i zwiększenia skuteczności procesu 
decyzyjnego oraz spójności i zgodności interpretacyjnej.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane zmiany, lecz uważa, że można by 
usprawnić przepisy tego artykułu, nadając rolę „podmiotów udzielających ochrony” 
wyłącznie władzo państwowym. Artykuł w obecnym brzmieniu nakłada obowiązki państwa 
na organy, które nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności i które mają 
ograniczoną zdolność egzekwowania rządów prawa w praktyce, a przez to do udzielania 
ochrony. Badanie przeprowadzone przez UNHCR na temat wdrażania dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania2 wykazało, że chociaż władze niektórych państw członkowskich są 
przygotowane do uznawania organizacji międzynarodowych za podmioty udzielające 
ochrony, to na ogół organizacje międzynarodowe okazywały się jednak niezdolne do 
udzielania tego rodzaju ochrony: pojęcie to sprawia zatem problem.
Można by także rozważyć wprowadzenie dodatkowych poprawek do artykułu, aby odnieść 
się do chęci i zdolności państwa do egzekwowania rządów prawa.

Akty prześladowania (art. 9)

Sprawozdawca w pełni popiera poprawkę Komisji do art. 9 ust. 3, gdyż wyjaśnia ona, że 
status uchodźcy powinien być nadawany nie tylko wtedy, gdy miał miejsce akt 
prześladowania, lecz także gdy stwierdza się brak ochrony lub niemożność jej udzielenia. 
Poprawka jest konieczna, aby zająć się problemem luk w ochronie związanych przede 
wszystkim z podmiotami niepublicznymi, i jest szczególnie istotna w przypadku wniosków 
umotywowanych przynależnością do danej płci.

Ochrona wewnętrzna (art. 8) - określa kryteria służące ocenie dostępności i skuteczności 
ochrony, do której składający wniosek powinien mieć dostęp w innej części terytorium kraju 
pochodzenia lub zamieszkania, i zapewnia zgodność pojęcia z przepisami art. 3 europejskiej 
Konwencji o ochronie praw podstawowych i podstawowych wolności zgodnie z interpretacją 
zawartą w niedawnym wyroku ETPC3

Sprawozdawca uważa, że poprawki zaproponowane przez Komisję są kluczowe dla 
poprawienia jasności tekstu i jego zgodności z niedawnym wyrokiem ETCP. Sprawozdawca 
chciałby również zalecić zachowanie obecnego brzmienia dyrektywy w odniesieniu do 

                                               
1 Zob. s. 5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:PL:PDF.
2 Asylum in the European Union, A study of the implementation of the Qualification Directive, UNHCR, 
listopad 2007 r., s. 48
3 Wyrok z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie Salah Sheekh przeciwko  Niderlandom, ust. 141 
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badania zasadności, co zagwarantuje, że zainteresowane osoby będą mogły prowadzić 
stosunkowo normalne życie w danej części terytorium kraju pochodzenia. Pozwoliłoby to na 
dostosowanie tekstu do wytycznych UNHCR w zakresie „wariantu zakładającego, że 
wnioskodawca miał możliwość schronienia się w innej części danego terytorium lub 
możliwość przesiedlenia”, których elementy już uwzględnia wiele państw członkowskich.1

Dalsze wyjaśnienie i stosowanie badania zasadności przyczyniłoby się do dalszej 
harmonizacji praktyk państw członkowskich, które w chwili obecnej są bardzo różne w tym 
zakresie. Na przykład przed wejściem w życie dyrektywy wielu Czeczenom ubiegającym się o 
azyl odmówiono przyznania statusu uchodźcy, uzasadniając, że mogli oni przenieść się do 
innej części Federacji Rosyjskiej, chociaż wiadomo było, że mogli nie osiągnąć 
podstawowego poziomu utrzymania. Sprawozdawca uważa, że należałoby także rozważyć, w 
jaki sposób wariant ochrony wewnętrznej powinien być stosowany w przypadku dzieci.

Dodanie pojęcia płci do definicji członka „szczególnej grupy społecznej” (art. 10 oraz 
punkt 29 preambuły) - wynikiem poprawki Komisji jest wymóg zwrócenia odpowiedniej 
uwagi na płeć dla zdefiniowania szczególnej grupy społecznej. Zapewnia to bardziej 
integralną interpretację pojęcia „szczególna grupa społeczna” zgodnie ze standardami 
konwencji genewskiej i rozszerzy dostęp do ochrony, szczególnie w przypadku kobiet. 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przegląd, lecz chciałby zwrócić się do komisji o 
zastanowienie się, czy poprawka w pełni odzwierciedla wymiar płci, a co za tym idzie 
kwestię tożsamości płci. Ponadto w obecnym brzmieniu tekstu „szczególna grupa 
społeczna” definiowana jest pod względem cech jej członków, którzy 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 są społecznie postrzegane jako takie. Aby 
uniknąć luk w przepisach dotyczących ochrony, sprawozdawca uważa, że tekst powinien 
przewidywać spełnianie tylko jednego z powyższych kryteriów, dlatego też należałoby 
zamienić słowo „oraz” na „lub”. Sprawozdawca ma nadzieję, że Rada rozpatrzy tę 
niewielką poprawkę językową.

Definicja „członków rodziny” (art. 2j) - Komisja proponuje rozszerzenie tej definicji, aby 
włączyć do niej małoletnich, którzy zawarli związek małżeński, jeżeli zamieszkiwanie w tym 
samym kraju co beneficjent najlepiej zabezpiecza ich interesy; ojca, matkę lub innego 
pełnoletniego krewnego odpowiedzialnego za beneficjenta, jeżeli beneficjentem jest osoba 
małoletnia i pozostająca lub nie w związku małżeńskim oraz jeżeli najlepiej zabezpiecza to 
interesy małoletnich; a także małoletnie rodzeństwo beneficjenta nie pozostające w związku 
małżeńskim, jeżeli beneficjentem jest osoba małoletnia lub pozostająca w związku 
małżeńskim, a rezydowanie w tym samym kraju najlepiej zabezpiecza ich interesy.

Proponowane poprawki dostosowują tekst do prawa do jedności rodziny, co podkreślono w 
odnośnym podręczniku UNHCR. Jednak sprawozdawca uważa też, że prawo to powinno 
zostać przyznane rodzinom, które założono po wyjeździe z kraju pochodzenia, ponieważ pod 
uwagę należy wziąć również rodziny założone w czasie podróży lub po przyjeździe do 

                                               
1 Badanie ELENA, „The application of the concept of Internal Protection Alternative”, aktualizacja: 2000 r., 
s. 17-18
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państwa, w którym wystąpiono z wnioskiem o azyl. Sprawozdawca popiera stanowisko 
zajęte przez Parlament1 w odpowiedzi na komunikat Komisji pt.: „W kierunku strategii UE 
na rzecz praw dziecka ”, zgodnie z którym interes dziecka musi być aspektem nadrzędnym 
we wszelkich dotyczących go decyzjach.

Utrata statusu (art. 11 i 16) - dodanie klauzuli dotyczącej poważnych powodów 
nieorzekania utraty statusu - poprawka ta w pełni dostosowuje tekst do konwencji genewskiej 
i ogólnych zasad humanitarnych

Z proponowanych ograniczonych zmian nie wynika w jaki sposób chronione będą dzieci 
przy obecnym brzmieniu przepisów. Komisja jest proszona o dalsze zbadanie tej kwestii.

Osoby wymagające szczególnej troski (art. 30 ust. 3) 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje poprawki Komisji do art. 20 ust. 3, które 
wyraźnie wymieniają ofiary handlu ludźmi i osoby mające problemy ze zdrowiem 
psychicznym w niewyczerpującym wykazie osób wymagających szczególnej troski, który 
państwa członkowskie powinny uwzględnić przy wdrażaniu Rozdziału VII.

Małoletni bez opieki (art. 31) - artykuł ten zobowiązuje państwa członkowskie do 
ustanowienia procedur umożliwiających odnalezienie członków rodziny małoletnich bez 
opieki jak najszybciej po udzieleniu ochrony międzynarodowej, dążąc jednocześnie do 
najlepszego zabezpieczenia interesów małoletniego i usprawnia wymogi dotyczące szkoleń 
dla osób pracujących z małoletnimi bez opieki.

Zapis ten należy przyjąć z zadowoleniem. Jednak wprowadzenie programów na rzecz 
odnalezienia rodziny i opiekunów w chwili składania wniosku – jak proponuje Komisja w 
przekształceniu dyrektywy ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl2 – jest pożądane i zapewniłoby spójność między oboma dyrektywami.

Dobro dziecka

W punkcie 17 preambuły Komisja zapisała odniesienie do konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka, co należy przyjąć z zadowoleniem. Posłowie mogą 
jednak chcieć zastanowić się, czy rozszerzenie tego punktu preambuły o odnośne zasady 
przyczyni się do bardziej jednolitego wdrożenia dyrektywy.

Ułatwianie integracji (art. 26, 28, 32 i 34) - poprzez uznanie kwalifikacji, łatwiejszy dostęp 
do kształcenia związanego z zatrudnieniem, programy integracyjne, wniosek do państw 
członkowskich o dążenie do wdrażania środków ułatwiających dostęp do zakwaterowania 
osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej.

Sprawozdawca w pełni popiera te poprawki i zalecałby poparcie propozycji Komisji przez 
komisję LIBE.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0012&language=PL 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca minimalne normy dotyczące przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl (wersja przekształcona) - art. 23 ust. 3
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Podsumowanie

Sprawozdawca zaleca przyjęcie co do zasady propozycji Komisji Europejskiej.

Zasadniczo sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem poprawki Komisji Europejskiej 
i uważa, że są kluczowe dla pełnej i integralnej interpretacji odnośnych 
międzynarodowych konwencji i porozumień. Proponowane poprawki są także zgodne z 
celami określonymi w przyjętych przez Radę programach haskim i sztokholmskim 
odnoszących się do ustanowienia jednolitego statusu ochrony i do dalszych postępów w 
integracji obywateli państw trzecich. Ujednolicenie praw jest kluczem do realizacji tego 
celu. Większa jasność prawna tekstu będzie pomocna przy harmonizacji praktyk 
państw członkowskich, a przez to przyczyni się do ograniczenia wtórnych przepływów 
i tzw. spraw dublińskich. Większa jasność doprowadzi także do zmniejszenia liczby 
odwołań, co również ograniczy obciążenia administracyjne i finansowe spoczywające na 
państwach członkowskich.


