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I. WSTĘP

W dniu 18 lutego 2009 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 

utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu1 i towarzyszący mu wniosek 

zmieniający decyzję w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców2. 

W dniu 7 maja 2009 r. Parlament Europejski przyjął opinie po pierwszym czytaniu dotyczące 

rozporządzenia w sprawie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, proponując 

40 poprawek do wniosku Komisji3, oraz decyzji w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz 

Uchodźców, do której nie zaproponował żadnych poprawek4.

W dniu 25 lutego 2010 r. Rada przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu w odniesieniu do 

obydwu wniosków zgodnie z art. 294 Traktatu.

W dniach 5–7 października 2009 r. Komitet Regionów przyjął opinię w sprawie przyszłego 

wspólnego europejskiego systemu azylowego II5 zawierającą kilka zaleceń dotyczących 

rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu.

II. CEL WNIOSKU

Rozporządzenie w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu ma na 

celu poprawę wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego, zacieśnienie między 

państwami członkowskimi rzeczywistej współpracy w dziedzinie azylu i udzielanie lub koordynację 

wsparcia operacyjnego świadczonego państwom członkowskim, które muszą zmierzyć się 

z konkretną i nieproporcjonalną presją na ich krajowe systemy azylowe. Równolegle zmieniana jest 

decyzja w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, ponieważ urząd przejmie 

odpowiedzialność za niektóre operacje, które do tej pory finansowane były z funduszu na rzecz 

uchodźców.

                                               
1 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
2 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
3 T6-0379/2009, 7.5.2009.
4 T6-0375/2009, 7.5.2009.
5 CdR 90/2009 wersja ostateczna.
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III. ANALIZA STANOWISKA RADY W PIERWSZYM CZYTANIU

Postanowienia ogólne

Negocjacje przebiegały w politycznym kontekście ukształtowanym przez program haski, który 

ustala cele i instrumenty w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na lata 2005–

2010. Rada Europejska wyraziła swe zaangażowanie w dalsze rozwijanie wspólnego europejskiego 

systemu azylowego przez zmianę ram ustawodawczych i zacieśnianie współpracy praktycznej, 

między innymi dzięki utworzeniu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu. Następnie 

Rada Europejska w Europejskim pakcie o imigracji i azylu z października 2008 r. wyraziła zgodę 

na utworzenie takiego urzędu w 2009 r.

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu 

do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości załączonego do Traktatu o Unii 

Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo i Irlandia 

poinformowały o chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu rozporządzenia w sprawie 

utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu.

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii 

Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu 

niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana ani go nie stosuje.

Kluczowe zagadnienia

Zgodnie z postanowieniami wspólnego oświadczenia w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących 

procedury współdecyzji1 przedstawiciele Rady, Parlamentu i Komisja kontaktowali się ze sobą 

w celu zawarcia porozumienia na etapie ustalania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu. Z myślą 

o pogodzeniu stanowisk obydwu instytucji i o uwzględnieniu porozumienia osiągniętego dzięki tym 

kontaktom Rada przyjmuje – w odniesieniu zarówno do wniosku dotyczącego rozporządzenia 

EASO jak i do wniosku zmieniającego decyzję w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz 

Uchodźców – stanowiska Rady w pierwszym czytaniu obejmujące następujące kluczowe zmiany do 

wniosku Komisji:

                                               
1 Dz.U. C 148 z 28.5.1999, s. 1.
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Wsparcie dla państw członkowskich znajdujących się pod szczególną presją (poprawki 22, 23, 

37, 38)

Rada dokonuje zmian we wniosku Komisji z myślą o doprecyzowaniu warunków, którym podlega 
wsparcie udzielane przez urząd państwom członkowskim znajdujących się pod szczególną presją, 
a zwłaszcza wsparcie udzielane przez zespoły wsparcia w dziedzinie azylu. Po pierwsze Rada 
określa zadania zespołów wsparcia w dziedzinie azylu i zasady oddelegowywania ekspertów do 
takich zespołów. Po drugie Rada wyjaśnia, że odpowiedzialność za zwracanie się o pomoc 
zespołów wsparcia w dziedzinie azylu spoczywa na państwach członkowskich znajdujących się pod 
szczególną presją. Po trzecie, w odniesieniu do poprawki Parlamentu – wyjaśnione zostaje, że 
know-how przekazywany przez zespoły wsparcia w dziedzinie azylu musi być uzgodniony w planie 
operacyjnym. Wreszcie – stanowisko Rady w pierwszym czytaniu przewiduje, że urząd będzie 
odpowiedzialny za analizowanie danych dotyczących wszelkich nagłych napływów dużej liczby 
obywateli państw trzecich, które mogą wywrzeć szczególną presję na system przyjmowania 
i system azylowy oraz za zapewnienie szybkiej wymiany stosownych informacji między państwami 
członkowskimi a Komisją, między innymi za pośrednictwem istniejących systemów wczesnego 
ostrzegania lub, w razie potrzeby, własnego systemu o takiej funkcjonalności.

Solidarność (poprawki 2, 13, 19, 24)

Jeśli chodzi o rolę urzędu w relokacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej między 
państwami członkowskimi, wynikiem nieformalnych kontaktów między Radą a Parlamentem jest 
uzgodnienie, zgodnie z którym rozwój solidarności wewnątrzwspólnotowej będzie prowadzony na 
zasadach ustalonych wspólnie między państwami członkowskimi, ale również za zgodą danej 
osoby. Dodatkowo, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie zasięga opinii Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Podobnie w odniesieniu do relokacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej z państw 
trzecich do państw członkowskich, urząd będzie odpowiedzialny za koordynację wymiany 
informacji i innych działań związanych z relokacją podejmowanych przez państwa członkowskie 
w celu zaspokojenia potrzeb dotyczących ochrony tych osób i wykazując solidarność z krajami 
przyjmującymi te osoby.

W stanowisku Rady w pierwszym czytaniu określono poza tym, że ocena osiągnięć urzędu będzie 
musiała w należyty sposób uwzględniać poczynione postępy, a także ustalać, czy aby zapewnić 
skuteczną solidarność i aby część kompetencji została przekazana państwom członkowskim 
znajdującym się pod szczególną presją, konieczne są dodatkowe środki.
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Mianowanie i odpowiedzialność dyrektora wykonawczego (poprawki 4, 25, 29, 30)

Wskutek nieformalnych kontaktów między Radą a Parlamentem stanowisko Rady w pierwszym 

czytaniu przewiduje procedurę selekcji na stanowisko dyrektora wykonawczego obejmującą 

warunki niezbędne dla przejrzystego, skutecznego i terminowego wyboru najbardziej 

odpowiedniego kandydata; w procedurę tę zaangażowane mają być w sposób instytucjonalnie 

zrównoważony: Komisja, państwa członkowskie i Parlament Europejski. Dodatkowo, nowe 

obowiązki sprawozdawcze zwiększają odpowiedzialność dyrektora wykonawczego, zwłaszcza

przed Parlamentem Europejskim. Rada, Komisja i Parlament wyrażają zgodę na treść oświadczenia 

międzyinstytucyjnego w sprawie międzyinstytucyjnej grupy roboczej, która dokonuje obecnie 

oceny spójności, efektywności i odpowiedzialność agencji regulacyjnych (ZAŁĄCZNIK I).

Struktura administracyjno-zarządcza urzędu

Aby zagwarantować, że zasoby urzędu będą ukierunkowane na jego główne zadanie, którym jest 

zacieśnianie praktycznej współpracy między państwami członkowskimi, struktura administracyjno-

zarządcza urzędu składa się z zarządu i dyrektora wykonawczego. W razie potrzeby zarząd może 

ustanowić komitet wykonawczy, którego zadaniem będzie wspieranie zarządu i dyrektora 

wykonawczego.

Rola społeczeństwa obywatelskiego i UNHCR (poprawki 3, 18, 21, 26, 31, 35, 42)

Rada uważa, że ważne jest prowadzenie bliskiego dialogu między urzędem a społeczeństwem 

obywatelskim. W tym świetle Rada popiera propozycję Komisji, by utworzyć forum doradcze, 

które nie będzie częścią struktury administracyjno-zarządczej urzędu. Forum to będzie zbierać się 

co najmniej raz w roku. Rada akceptuje także poprawki Parlamentu dotyczące roli społeczeństwa 

obywatelskiego w urzędzie, w szczególności określając, że przedstawiciele społeczeństwa 

obywatelskiego zaangażowani są w rozwój szkoleń i mogą być zapraszani na posiedzenia grup 

roboczych.
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Szczególna rola w pracach urzędu przewidziana jest dla UNHCR. Po pierwsze, przedstawiciel 

UNHCR może uczestniczyć w pracach zarządu w charakterze obserwatora, chyba że omawiane są 

określone punkty, które mogłyby spowodować konflikt interesów. Poza tym przy sporządzaniu 

dokumentów technicznych, które odnosić się będą do zagadnień związanych z międzynarodowym 

prawem dotyczącym uchodźców, urząd w należyty sposób uwzględni wytyczne UNHCR.

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu przewiduje także, że zarząd podejmuje decyzje dotyczące 

roboczych ustaleń między urzędem a UNHCR, a także implikacji finansowych tych ustaleń, oraz że 

zarząd może podejmować decyzje o udostępnieniu zasobów finansowych na potrzeby pokrycia 

wydatków UNHCR związanych z działaniami, których nie przewidziano w ramach tych ustaleń 

roboczych.

Poprawki Parlamentu Europejskiego

Odpowiedź Rady na poprawki 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 42 

znajduje się w powyższym opisie kluczowych zagadnień. Poza tym Rada akceptuje w całości, 

w części lub co do zasady poprawki 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 34, 39, 40 i 41. Rada 

nie akceptuje natomiast 6 poprawek, a podstawy są następujące:

- odniesienie do konieczności zapewnienia zgodności z międzynarodowymi i wspólnotowymi 

standardami prawnymi nie jest odpowiednie (poprawki 6 i 7);

- w odniesieniu do roli Parlamentu Europejskiego w przyjmowaniu dokumentów technicznych 

dotyczących wdrażania wspólnotowych instrumentów w dziedzinie azylu, wystarczające jest, że 

urząd przy sporządzaniu takich dokumentów jest zobowiązany do należytego uwzględniania 

opinii wyrażonych przez Parlament (poprawka 27);

- włączenie przepisu stanowiącego, że urząd może przyjąć konieczne środki w celu pozyskania 

wiedzy specjalistycznej korzystając z wiedzy forum doradczego uznaje się za zbędne;

- brzmienie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu 

powinno być zbieżne z tym stosowanym zazwyczaj w ustawodawstwie ustanawiającym agencje 

(poprawki 32 i 33).
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IV. PODSUMOWANIE

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu odzwierciedla kompromis osiągnięty w negocjacjach 

między Radą a Parlamentem Europejskim, w których pośredniczyła Komisja. W dniu 20 listopada 

2009 r. COREPER zatwierdził ten kompromis przez przyjęcie porozumień politycznych w sprawie 

rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz decyzji 

w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców. Przewodniczący Komisji Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) działającej w Parlamencie 

Europejskim stwierdził w piśmie do przewodniczącego COREPER-u, że jeśli teksty kompromisowe 

zostaną przekazane do Parlamentu jako stanowiska Rady w pierwszym czytaniu, zaleci on 

członkom Komisji LIBE, a następnie zgromadzeniu plenarnemu, aby zaakceptowali w drugim 

czytaniu w Parlamencie stanowiska Rady bez poprawek, z zastrzeżeniem weryfikacji przez 

prawników lingwistów obydwu instytucji. Gdy rozporządzenie w sprawie Europejskiego Urzędu 

Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz decyzja w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców 

zostaną przyjęte, droga do szybkiego utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie 

Azylu będzie przygotowana, co będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego zacieśniania 

praktycznej współpracy w dziedzinie azylu.

____________
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ZAŁĄCZNIK I

Oświadczenie międzyinstytucjonalne

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

Parlament Europejski, Rada i Komisja powołały międzyinstytucjonalną grupę roboczą, aby ocenić 

spójność, skuteczność, odpowiedzialność i przejrzystość agencji regulacyjnych oraz aby 

wypracować porozumienie co do sposobów usprawnienia ich funkcjonowania. Wspomniana grupa 

robocza koncentruje się obecnie na szeregu kluczowych obszarów, m.in. na roli i pozycji agencji 

regulacyjnych w systemie instytucjonalnym UE, ich tworzeniu, strukturze i działaniu oraz na 

kwestiach związanych z ich finansowaniem i budżetem, a także nadzorem nad tymi agencjami 

i zarządzaniem nimi.

Uzgodnioną formułę w zakresie mianowania dyrektora przyszłego Europejskiego Urzędu Wsparcia 

w dziedzinie Azylu (art. 28 rozporządzenia podstawowego), która stanowi, że Parlament Europejski 

„może przyjąć opinię zawierającą jego uwagi na temat wybranego kandydata oraz że zarząd 

informuje PE o sposobie uwzględnienia tej opinii”, należy postrzegać w kontekście 

międzyinstytucjonalnych działań na rzecz poprawy zarządzania agencjami i zwiększenia ich 

odpowiedzialności.

_____________


