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PR_COD_COD_1recastingam

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].



PR\832116PL.doc 3/21 PE448.996v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.......Error! 
Bookmark not defined.

UZASADNIENIE ..................................................................Error! Bookmark not defined.

ANNEX: LETTER FROM THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS .... Error! Bookmark 
not defined.

ZAŁĄCZNIK: OPINIA GRUPY KONSULTACYJNEJ SŁUŻB PRAWNYCH 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI......Error! Bookmark not defined.



PE448.996v01-00 4/21 PR\832116PL.doc

PL



PR\832116PL.doc 5/21 PE448.996v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
minimalnych norm dotyczących kwalifikowania i statusu obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców jako uchodźców lub beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz 
zakresu udzielanej ochrony
 (przekształcenie)
(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0551),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c) pkt 2 lit. a) i pkt. 3 lit. a) 
traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–
0250/2009),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu i Rady 
zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 78 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 2 lutego 2010 r. skierowane do Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 87 ust. 3 
Regulaminu,

– uwzględniając art. 87 i art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji stwierdziła, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian 
merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że 
w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi 
zmianami wniosek zawiera proste ujednolicenie istniejących tekstów, bez zmian 
merytorycznych,

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia grupy 
konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niniejsza dyrektywa uwzględnia 
prawa podstawowe  i przestrzega zasad 
uznanych w szczególności przez Kartę 
praw podstawowych  Unii Europejskiej . 
Celem niniejszej dyrektywy jest w 
szczególności zapewnienie  pełnego 
poszanowania godności ludzkiej i prawa do 
azylu dla osób ubiegających się  o azyl 
oraz towarzyszących im członków ich 
rodzin oraz wspieranie stosowania art. 1, 7, 
14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 i 35 karty, w 
związku z czym należy odpowiednio 
wdrożyć niniejszą dyrektywę.

(15) Niniejsza dyrektywa uwzględnia 
prawa podstawowe  i przestrzega zasad 
uznanych w szczególności przez Kartę 
praw podstawowych  Unii Europejskiej . 
Celem niniejszej dyrektywy jest w 
szczególności zapewnienie  pełnego 
poszanowania godności ludzkiej i prawa do 
azylu dla osób ubiegających się  o azyl 
oraz towarzyszących im członków ich 
rodzin oraz wspieranie stosowania art. 1, 7, 
14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 34 i 35 karty, w 
związku z czym należy odpowiednio 
wdrożyć niniejszą dyrektywę .

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać artykuł 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dotyczący 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn w celu zapewnienia stosowania podejścia 
uwzględniającego różnice płci w rozpatrywaniu podań o azyl.

Poprawka 2

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 
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zabezpieczeniu interesów dziecka państwa 
członkowskie powinny w szczególności 
uwzględnić następujące czynniki:
a) zachowanie życia rodzinnego, w tym 
możliwości łączenia rodzin w przypadku 
rozłączonych dzieci;
b) dobro i rozwój społeczny dziecka, ze 
szczególnym uwzględnieniem pochodzenia 
etnicznego, religijnego, kulturowego i 
językowego 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 jest 
ofiarą jakiejkolwiek formy przemocy i 
wykorzystania, w tym handlu ludźmi;
d) poglądy dziecka, przy należytym 
uwzględnieniu takich czynników, jak wiek 
i stopień dojrzałości dziecka.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka oferuje jasne wytyczne co do sposobu definicji „najlepszego zabezpieczenia 
interesów” dziecka przy ocenie potrzeby ochrony, pomocne w uspójnieniu praktyk 
stosowanych w państwach członkowskich.

Poprawka 3

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 tym identyfikację 
płciową i orientację seksualną.

Or. en
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Uzasadnienie

To uzupełnienie gwarantuje, że tekst w pełni odzwierciedla wymiar płci oraz różnorodny i 
zmienny charakter grup w różnych społeczeństwach, jak również ewoluujące normy 
międzynarodowe w zakresie praw człowieka.

Poprawka 4

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

j) „członkowie rodziny” oznaczają niżej 
wymienionych członków rodziny 
beneficjenta ochrony międzynarodowej, 
którzy przebywają w tym samym państwie 
członkowskim w związku z ubieganiem się 
o udzielenie ochrony międzynarodowej : 

Or. en

Uzasadnienie

Zdanie określające „o ile rodzina istniała już w kraju  pochodzenia” nie obejmuje związków 
rodzinnych, które powstały podczas ucieczki lub w kraju docelowym, w tym dzieci urodzone 
po wyjeździe. Poszanowanie jedności rodziny nie powinno być uzależnione od faktu jej 
stworzenia przed ucieczką z kraju pochodzenia, zatem konieczne jest uwzględnienie również 
rodzin powstałych w trakcie ucieczki lub po przybyciu do państwa, w którym wystąpiono z 
wnioskiem o azyl.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k a ) „najlepsze zabezpieczenie interesów 
dziecka” oznacza interesy określone w 
odniesieniu do Konwencji praw dziecka 
ONZ oraz zaleceń, wniosków końcowych i 
sprawozdań Komitetu Praw Dziecka ONZ 
oraz innych agencji ONZ;
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Or. en

Uzasadnienie

To uzupełnienie jest niezbędne, aby jasno zdefiniować „najlepsze zabezpieczenie interesów 
dziecka” zgodnie z punktem 17 preambuły.

Poprawka 6

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  wyłącznie
przez następujące podmioty, które chcą i 
mogą egzekwować rządy prawa i 
odpowiadać za swoje działania:

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie „które chcą i mogą egzekwować rządy prawa i odpowiadać za swoje działania” 
powinno również wyraźnie odnosić się do państwa, ponieważ nie należy zakładać, że państwo 
od którego osoba ubiegająca się o azyl domaga się ochrony, będzie koniecznie podmiotem 
„ktory chce i może egzekwować rządy prawa”. Podmioty uznawane za zdolne do zapewnienia 
skutecznej ochrony powinny również być w stanie odpowiadać za swe działania wobec prawa 
międzynarodowego.

Poprawka 7

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, kontrolujące 
państwo lub znaczącą część jego 
terytorium.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyrażenie „które chcą i mogą egzekwować rządy prawa” powinno również wyraźnie odnosić 
się do państwa, ponieważ nie należy zakładać, że państwo od którego osoba ubiegająca się o 
azyl domaga się ochrony, będzie koniecznie podmiotem „ktory chce i może egzekwować rządy 
prawa”. Podmioty uznawane za zdolne do zapewnienia skutecznej ochrony powinny również 
być w stanie odpowiadać za swe działania wobec prawa międzynarodowego.

Poprawka 8

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 
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.

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

Uzasadnienie

Celem jest „skuteczna i trwała ochrona”: jeżeli nie da się jej zapewnić, „racjonalne 
działania” nie wystarczą.

Poprawka 9

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 

1. W ramach dokonywanej oceny wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
państwa członkowskie mogą przyjąć, iż 
wnioskodawca nie potrzebuje ochrony 
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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  . 

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 oraz 
są uzasadnione powody, by przypuszczać, 
że tam zostanie.

Or. en

Uzasadnienie

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.

Poprawka 10

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. W przypadku, gdy 
składający podanie jest osobą małoletnią 
bez opieki, dostępność bezpiecznej i 
konkretnej opieki, będącej w interesie tej 
osoby, powinna być częścią oceny, o której 
mowa w ust. 1. W tym celu państwa 
członkowskie zapewniają uzyskanie 
dokładnych i aktualnych informacji 
pochodzących z różnych źródeł, takich jak 
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Urząd Wysokiego Komisarza ds. 
Uchodźców (UNHCR) i Europejski Urząd 
Wsparcia w dziedzinie Azylu i 
wykorzystywanie ich. Istnieje silne 
domniemanie przemawiające przeciwko 
zastosowaniu tego ustępu w przypadkach, 
gdy państwo lub jego funkcjonariusze są 
podmiotami dopuszczającymi się 
prześladowania.

Or. en

Uzasadnienie

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 

which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation.
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

Poprawka 11

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, lub

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich UE oraz w prawie międzynarodowym do celów 
zdefiniowania konkretnej grupy społecznej wystarczy spełnienie jednego z dwóch wymogów. 
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Praktykę tę należy wprowadzić również na szczeblu UE w celu uniknięcia luk w ochronie oraz 
uspójnienia polityki azylu poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2

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, 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, 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 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, iż niniejszy artykuł ma 
zastosowanie także do innych bliskich 
krewnych, którzy żyli wspólnie jako część 
rodziny w czasie opuszczania państwa 
pochodzenia i którzy byli w tamtym czasie 
całkowicie lub w głównej mierze na 
utrzymaniu beneficjenta ochrony 
międzynarodowej.

5. Państwa członkowskie podejmują
decyzję, iż niniejszy artykuł ma 
zastosowanie także do innych bliskich 
krewnych, którzy żyli wspólnie jako część 
rodziny w czasie opuszczania państwa 
pochodzenia i którzy byli w tamtym czasie 
całkowicie lub w głównej mierze na 
utrzymaniu beneficjenta ochrony 
międzynarodowej  .

Or. en
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Uzasadnienie

Służy uspójnieniu praktyk stosowanych w państwach członkowskich.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie ustanawiają 
procedury umożliwiające odnalezienie 
członków rodziny małoletnich bez opieki 
jak najszybciej po udzieleniu ochrony 
międzynarodowej, dążąc jednocześnie do 
najlepszego zabezpieczenia interesów
małoletniego.  W przypadkach gdy życie 
lub integralność fizyczna małoletniego
albo jego bliskich krewnych może być 
zagrożona, szczególnie jeżeli pozostali oni 
w kraju pochodzenia, należy zadbać o 
zapewnienie poufności gromadzenia, 
przetwarzania i obiegu informacji 
dotyczących tych osób.

5. Państwa członkowskie ustanawiają 
procedury umożliwiające odnalezienie 
członków rodziny małoletnich bez opieki w 
chwili składania wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej  , dążąc 
jednocześnie do najlepszego 
zabezpieczenia interesów  małoletniego. W 
przypadkach gdy życie lub integralność 
fizyczna małoletniego  albo jego bliskich 
krewnych może być zagrożona, 
szczególnie jeżeli pozostali oni w kraju 
pochodzenia, należy zadbać o zapewnienie 
poufności gromadzenia, przetwarzania i 
obiegu informacji dotyczących tych osób.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzanie programów na rzecz odnalezienia rodziny w chwili składania wniosku – jak 
proponuje Komisja w przekształceniu dyrektywy ustanawiającej minimalne normy dotyczące 
przyjmowania osób ubiegających się o azyl – jest pożądane i zapewniłoby spójność między 
obiema dyrektywami.
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UZASADNIENIE

Wniosek Komisji polega na przekształceniu (częściowej zmianie) pierwotnej dyrektywy 
2004/83/WE. W fazie przygotowania pierwotnego wniosku odbyły się jedynie konsultacje z 
Parlamentem Europejskim, jednak wskutek wejścia w życie traktatu lizbońskiego, parlament 
uzyskał prawo współdecyzji. Aktualna dyrektywa zawiera dwa kluczowe elementy: podstawę 
nadania danej osobie statusu uchodźcy lub przyznania ochrony uzupełniającej oraz zakres 
ochrony pod względem zamieszkania, zatrudnienia oraz praw socjalnych w obrębie państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za ochronę.

Komisja wysunęła wniosek w sprawie przekształcenia (dyrektywa COM(2009)551 wersja 
ostatecza 2) w związku z koniecznością dokonania przeglądu wcześniejszej dyrektywy oraz 
wskutek rozwoju orzecznictwa. Jest również jasne, że pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi istnieją znaczące różnice jeżeli chodzi o wdrażanie obowiązującej obecnie 
dyrektywy. Prowadzi to do ogromnego zróżnicowania pod względem wskaźników uznawania 
wniosków, a także oznacza ryzyko wtórnego przemieszczania się wnioskodawców. Choć 
niektóre rozbieżności można wyeliminować w drodze zacieśnionej współpracy, w której 
ważną rolę odegra nowy Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, konieczne jest 
wyjaśnienie ram prawnych – samej dyrektywy – w celu zapewnienia silniejszych, 
wyraźniejszych ram procesu wdrażania.

Ogólnie sprawozdawczyni z zadowoleniem odnosi się do zmian zaproponowanych przez 
Komisję i proponuje w związku z nimi kilka poprawek.

Ważną zmianą jest propozycja zbliżenia do siebie dwóch kategorii ochrony i w związku z tym 
odnoszenie się beneficjentów ochrony międzynarodowej (art. 1, 2 lit. b, 2 lit. j i inne). Zabieg 
ten będzie przypominał władzom wykonawczym, że te dwie kategorie ochrony             
ochrona uzupełniająca nie ma mniejszego znaczenia dla osób, którym grozi poważne 
niebezpieczeństwo w przypadku powrotu do kraju pochodzenia. Celem wniosku Komisji jest 
również większe zbliżenie do siebie uprawnień przysługujących w ramach ochrony (art. 22-
27, 29, 30, 33, 34 oraz powiązane punkty preambuły). Większość państw członkowskich 
rozróżnia już obie te grupy: jedynie trzy z nich ograniczają pełny dostep do rynku pracy 
osobom objętym ochroną uzupełniającą; jedno państwo wprowadza rozróżnienie jeżeli chodzi 
o dostęp do służby zdrowia; osiem ogranicza okres ważności prawa pobytu dla tej grupy, co
być może odzwierciedla pogląd wielu osób, że osoby potrzebujące pomocy uzupełniającej 
posiadają jedynie potrzeby krótkoterminowe, co jednak okazało się nieprawdą. Dlatego też 
wnioski Komisji wydają się odzwierciedlać stanowiska przyjęte przez państwa członkowskie.

Sprawozdawczyni zapropnowała kilka poprawek odnoszących się do płci i tożsamości 
płciowej (punkty 15 i 29 preambuły oraz art. 10.1 lit. d) w uzupełnieniu wniosku Komisji w 
art. 10. Niektóre państwa członkowskie mogą poszczycić się dobrymi praktykami w tej 
dziedzinie, jednak inne są bardziej wstrzemięźliwe.

Sprawozdawczyni zaproponowała dodatkową poprawkę do art. 10 lit. d): dwa warunki 
odnoszące do grup powinny być alternatywne i kumulacyjne. Jest to ważne rozróżnienie pod 
względem oceny potrzeby ochrony i należy je wyjaśnić w celu ściślejszego uspójnienia z 
warunkami konwencji w sprawie uchodźców.
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Inne poprawki złożone przez sprawozdawczynię odnoszą się do dzieci: najlepszy interes 
dziecka został opisany we wniosku Komisji w punkcie 17 preambuły. Sprawozdawczyni jest 
zdania, że koncepcję tę należy rozszerzyć, aby bardziej szczegółowo określić, co powinna ona 
obejmować, zaproponowała ona również art. 2 ust. 1, aby wprowadzić nawiązanie do punktu 
preambuły i w ten sposób włączyć go do aktywnego tekstu. Proponowana poprawka do art. 8 
ust. 2 dotyczy konkretnie opieki nad osobami małoletnimi pozostającymi bez opieki. 
Kontynuowanie opieki nad takimi dziećmi to kwestia, jaką należy zająć się w całym 
wspólnym europejskim systemie azylowym, stąd proponowana poprawka do art. 31 ust. 5. 
Sprawozdawczyni pragnie zwrócić się do Komisji i Rady o rozważenie zachwania niezbędnej 
ciągłości, zwłaszcza jeżeli chodzi o opiekę nad tymi dziećmi. 

Życzyłaby sobie ona również dalszych wyjaśnień ze strony Rady i Komisji dotyczących 
najlepszego sposobu rozwiązywania problemów dotyczących zwyczajowych praktyk w 
przypadkach, gdy osoby sprzeciwiające się takim praktykom lub niestosujące się do nich są 
wyraźnie zagrożone. Czy będzie to wymagało, aby tekst prawny wyjaśniał konieczność 
uwzględnienia tej kwestii, czy też wyraźne wytyczne wystarczą?

Wnioski dotyczące definicji rodziny mają również konsekwencje dla dzieci. 
Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji dotyczące osób małoletnich 
pozostających w związkach małżeńskich, stanowiących niewielką grupę, ale wymagających 
ochrony podporządkowanej ich stanowi cywilnemu. Wiele grup ekspertów zwróciło uwagę, 
że potrzeby ochronny rodzin powstałych podczas ucieczki lub po przybyciu do kraju 
docelowego nie zawsze są właściwie oceniane i rodziny te mogą stanąć w tym procesie 
wobec konieczności separacji. Można to postrzegać jako sprzeczne z prawem do życia 
rodzinnego. 

Artykuł 7 dotyczy podmiotów udzielających ochrony. Istnieje zdecydowany pogląd, że co do 
zasady jedynie państwa mogą być postrzegane jako podmioty udzielające ochrony: organy 
międzynarodowe nie posiadają atrybutów państwa i nie mogą być stronami konwencji 
międzynarodowych. Zmiana do tego artykułu proponowana przez Komisję ma na celu 
wzmocnienie wymogów w stosunku do podmiotów niepublicznych, jeżeli mają być 
postrzegane jako zdolne do oferowania skutecznej i trwałej ochrony. Sprawozdawczyni 
postanowiła przeredagować artykuł w celu uczynienia warunków skutecznymi zarówno w 
stosunku do podmiotów publicznych, jak i niepublicznych.

Artykuł 8 dotyczy ochrony wewnętrznej w kraju ucieczki. Sprawozdawczyni zaproponowała 
zachowanie pierwotnego sformułowania ust. 8.1 oprócz propozycji Komisji: zwrócono jej 
uwagę, że koncepcja „uzasadnionych powodów” ma tu znaczenie prawne, podobnie jak 
stwierdzono w wyjaśnieniu Komisji. Sprawozdawczyni rozważa dalsze stosowne poprawki 
do art. 11 I 16 dotyczące utraty statusu.

Sprawozdawczyni wyraża ubolewanie, że nawet w ograniczonym zakresie wniosku 
przekształcającego nie odniesiono się do kwestii prawnych dotyczących art. 14 i 19 oraz 
kwestii niewydalania jeżeli chodzi o osobę, której nie zapewniono ochrony humanitarnej. W 
zasadzie nie odniesiono się również do innych kwestii dotyczących podmiotów 
niepublicznych udzielających ochrony. Dlatego też sprawozdawczyni włączyła konkretne 
artykuły do klauzuli rewizyjnej.
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Ogólnie jednak sprawozdawczyni rekomenduje wnioski Komisji Parlamentowi, mając 
nadzieję, że jej poprawki zostaną uznane za pozytywne i oczekuje na odpowiedź Komisji.



PE448.996v01-00 18/21 PR\832116PL.doc

PL

ANNEX: LETTER FROM THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2010)5206

Mr Fernando LOPEZ AGUILAR
Chair of Civil Liberties, Justice
and Home Affairs Committee
ASP 11G306
Brussels

Subject: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards for the qualification and status of third country nationals 
or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content 
of the protection granted
COM(2009) 551 final of 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
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the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 87, the Committee on Legal Affairs considered that the 
technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were 
necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 27 January 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 22 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström,  Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger,  Sajjad Karim.



PE448.996v01-00 20/21 PR\832116PL.doc

PL

ZAŁĄCZNIK: OPINIA GRUPY KONSULTACYJNEJ SŁUŻB PRAWNYCH 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

GRUPA KONSULTACYJNA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 23 listopada 2010

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
minimalnych norm dotyczących kwalifikowania i statusu obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców jako uchodźców lub beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz 
zakresu udzielanej ochrony

 (przekształcenie)
COM(2009)0551 z 21.10.2009 r. – 2009/0164(COD)

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

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

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

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

                                               
1 Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję językową wniosku 
i pracowała w oparciu o wersję angielską, stanowiącą źródłową wersję językową omawianego tekstu.
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3) W art. 23 ust. 2 odniesienie do „art. 24-34” należy dostosować w taki sposób, aby miało 
następujące brzmienie: „art. 24-27 i art. 29-35”.

4) W art. 39 ust. 1 akapit pierwszy ostatnie zdanie „Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą” 
należało oznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania zmian 
merytorycznych w tekstach dotyczących przekształcenia.

5) W art. 39 ust. 2 ostatnie wyrazy „oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami 
a niniejszą dyrektywą” należało oznaczyć szarym wyróżnieniem.

6) W art. 42 należy przywrócić ostatnie wyrazy art. 40 dyrektywy Rady 2004/83/WE 
(„zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską”).

7) W załączniku I część B datę 10 października 2006 r. należy zastąpić datą 9 października 
2006 r.

W rezultacie na podstawie analizy wniosku konsultacyjna grupa robocza jednomyślnie 
stwierdziła, że wniosek ten nie zawiera innych istotnych zmian oprócz tych, które już zostały 
zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa konsultacyjna stwierdziła 
również w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi 
zmianami merytorycznymi, że wniosek zawiera prostą kodyfikację obowiązującego tekstu, 
bez zmian merytorycznych.
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