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Przedmiot: Petycja 1596/2012, którą złożyła Lucie Haardt (Niemcy), w imieniu 
„Jugendliche ohne Grenzen”, poparta przez około 25 organizacji oraz setki 
osób składających podpisy, w sprawie praw człowieka przysługujących 
uchodźcom w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywają polityków w całej UE działających na szczeblu europejskim, 
krajowym, regionalnym i lokalnym do poszanowania praw dziecka i praw człowieka 
w odniesieniu do uchodźców. Opowiadają się oni za odejściem od niebezpiecznej obrony 
granic, obozów dla uchodźców oraz więzień dla uchodźców. Wzywają również do 
zaprzestania dyskryminacji uchodźców oraz opowiadają się za dostępem do edukacji oraz 
pracy zarobkowej dla uchodźców.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Składający petycję, poparci przez około 25 organizacji oraz setki osób składających podpisy, 
wzywają polityków w całej UE do poszanowania praw dziecka i praw człowieka 
w odniesieniu do obywateli państw trzecich. Składający petycję uważają, że prawa dziecka 
i prawa człowieka w odniesieniu do obywateli państw trzecich nie są w pełni szanowane 
w UE w szczególności z powodu ograniczeń swobody przemieszczania się wobec obywateli 
państw trzecich, kontroli granicznych, zatrzymań oraz przymusowych powrotów. Składający 
petycję uważają, że Europa prowadzi niewypowiedzianą wojnę z uchodźcami i migrantami.
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Składający petycję wzywają UE w szczególności do:

– ochrony praw przysługujących uchodźcom w kontekście kontroli granicznych, w tym 
również na pełnym morzu; 

– zakończenia działań agencji Frontex, które naruszają prawa człowieka oraz wiążą się 
z uniemożliwieniem uchodźcom przekroczenia granic zewnętrznych UE;

– ratowania osób znajdujących się na morzu w drodze do Europy oraz wsparcia osób 
udzielających pomocy uchodźcom;

– otwarcia granic dla uchodźców, wsparcia prawa do swobody przemieszczania się, 
umożliwienia każdemu zamieszkiwania w miejscu i państwie, które wybierze;

– stworzenia prawa kładącego kres dyskryminacji wobec „uchodźców”, którzy są tolerowani, 
przynajmniej zapewnienia „osobom nieposiadającym dokumentów” dostępu do opieki 
zdrowotnej, edukacji i praw podstawowych dotyczących zatrudnienia, bez obawy przed 
deportacją;

– szkolenia organów władzy, policji oraz wojska w zakresie rasizmu; 

– umożliwienia każdej osobie, niezależnie od statusu rezydenta, korzystania z przystępnego 
cenowo kształcenia i szkolenia językowego;

– położenia kresu zatrzymaniom w obozach i więzieniach oraz rozdzielaniu rodzin;

– umożliwienia powrotu do Europy osobom, które zostały deportowane i dla których Europa 
stała się domem.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Poszanowanie praw podstawowych przysługujących migrantom, w tym osobom ubiegającym 
się o azyl oraz uchodźcom, stanowi zasadniczy cel, jaki państwa członkowskie muszą 
uwzględnić, stosując się do przepisów UE. Ponadto, zgodnie z Kartą praw podstawowych, we 
wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez władze publiczne jak 
i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka. Dlatego 
we wszystkich obszarach polityki, w tym również w zakresie azylu i migracji, państwa 
członkowskie muszą zapewnić pełną zgodność z zasadą najlepszego interesu dziecka1.

Swobodny przepływ osób stanowi prawo podstawowe przysługujące wszystkim obywatelom 
UE. Stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez wewnętrznych 
granic wymagało wzmocnienia kontroli zewnętrznych granic Unii jak również uregulowania 
wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich, w tym także na mocy wspólnej polityki 
w zakresie azylu i imigracji. Należy zapewnić równowagę między umożliwianiem dostępu do 

                                               
1 Dorobek prawny UE oraz dokumenty dotyczące polityki w zakresie praw dziecka zostały zestawione w 
dokumencie dostępnym na stronie: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf. 
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UE między innymi osobom, które mogą potrzebować ochrony międzynarodowej, 
a jednoczesnym zapewnieniem kontroli granic zewnętrznych państw członkowskich. To 
z kolei pomogłoby w walce z imigracją nieuregulowaną oraz handlem ludźmi. 

Na mocy przepisów UE ogranicza się możliwości osoby ubiegającej się o azyl w zakresie 
podróżowania do innych państw członkowskich przed podjęciem przez odpowiednie państwo 
członkowskie decyzji w związku z wnioskiem azylowym danej osoby. Jednakże osoby, 
którym przyznany zostanie status uchodźcy, mają prawo do swobodnego przemieszczania się 
w ramach strefy Schengen na takich samych warunkach, jak inne osoby legalnie 
zamieszkujące w UE. 

W ramach legislacyjnych UE w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi podkreśla się 
zobowiązanie państw członkowskich do poszanowania praw podstawowych. Wykonując 
działania związane z kontrolą granic, działając indywidualnie lub we współpracy między sobą 
lub z państwami trzecimi lub w ramach wspólnej operacji koordynowanej przez agencję 
Frontex, państwa członkowskie muszą szanować prawa podstawowe i nie mogą podejmować 
działań naruszających zasadę non-refoulement. W szczególności, kodeks graniczny 
Schengen1, który stanowi podstawowy instrument prawny określający zobowiązania państw 
członkowskich w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi, wyraźnie odnosi się do 
Karty praw podstawowych oraz do zasady non-refoulement. Kodeks graniczny Schengen 
przewiduje, że funkcjonariusze straży granicznej zobowiązani są do pełnego poszanowania 
godności człowieka podczas wykonywania swoich obowiązków, w szczególności odnośnie 
do osób wymagających szczególnej troski, oraz że wszelkie środki, jakie zostaną przez nich 
przedsięwzięte, powinny być proporcjonalne oraz niedyskryminacyjne. 

Obawy dotyczące ochrony praw podstawowych podczas wspólnych operacji oraz innych 
działań koordynowanych przez agencję Frontex wraz z ostatnimi zmianami odnoszą się do 
rozporządzenia w sprawie Fronteksu2 oraz decyzji Rady 2010/252/UE3. Nowe zasady 
regulujące pracę agencji Frontex wniosły istotne zmiany, takie jak ustanowienie przez agencję 
strategii w zakresie praw podstawowych, utworzenie forum konsultacyjnego ds. praw 
podstawowych obejmującego wiele organizacji międzynarodowych oraz organizacji 
pozarządowych, jak również powołanie urzędnika ds. praw podstawowych, nadzorującego 
działalność Agencji w celu zapewnienia ochrony praw podstawowych. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Fronteksu państwo członkowskie, w którym 
prowadzona jest operacja koordynowana przez agencję Frontex musi zapewnić odpowiednie 
środki dyscyplinarne w przypadku naruszenia praw podstawowych lub zobowiązań 
w zakresie ochrony międzynarodowej w trakcie operacji. Ponadto operacje prowadzone przez 

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające 
wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dz.U. L 
105 z 13.4.2006.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję 
Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, 
Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.
3 Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniająca kodeks graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony 
granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję ds. 
Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, 
Dz.U. L 111 z 4.5.2010, s. 20.
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Frontex zostaną zawieszone lub zakończone, całkowicie lub częściowo, jeśli Dyrektor 
Wykonawczy uzna, że takie naruszenia mają poważny charakter lub mogą się powtarzać.

Decyzja Rady 2010/252/UE1 reguluje operacje ochrony granic morskich koordynowane przez 
agencję Frontex, w tym działania ratownicze, które mogą mieć miejsce w trakcie operacji 
związanych z ochroną granic. Chociaż agencja Frontex nie jest organem odpowiedzialnym za 
poszukiwanie i ratownictwo, jej zadaniem jest wspieranie państw członkowskich 
w sytuacjach wymagających zwiększonego wsparcia technicznego i operacyjnego, przy 
uwzględnieniu faktu, że niektóre sytuacje mogą wiązać się z nadzwyczajnymi sytuacjami 
humanitarnymi i akcjami ratunkowymi na morzu. W decyzji Rady 2010/252/UE podkreśla się 
zobowiązanie państw członkowskich do respektowania praw podstawowych w trakcie 
przeprowadzania operacji ochrony granic na morzu koordynowanych przez agencję Frontex. 
W decyzji wyraźnie określono zasadę non-refoulement, ustanawiając wyraźnie, że zasada ta 
ma również zastosowanie w odniesieniu do pełnego morza.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Fronteksu i decyzją Rady 2010/252/UE, 
funkcjonariusze straży granicznej biorący udział w operacjach koordynowanych przez 
Frontex muszą zostać wyszkoleni w zakresie praw podstawowych oraz międzynarodowych 
przepisów o poszukiwaniach i ratownictwie. 

Proponowane rozporządzenie ustanawiające europejski system nadzorowania granic 
(EUROSUR)2, jeżeli zostanie przyjęte, będzie stanowiło system współpracy i wymiany 
informacji między państwami członkowskimi a agencją Frontex, w celu umożliwienia 
państwom członkowskim wspólnego i skutecznego zarządzania granicami. Zaproponowane 
przez Komisję cele EUROSUR mają na celu zapobieganie nielegalnym przekroczeniom 
granicy, przestępczości transgranicznej oraz zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na morzu. 
EUROSUR ma stanowić wielofunkcyjny system dający państwom członkowskim lepszy 
obraz tego, co dzieje się na morzu i dlatego może być wykorzystywany jako narzędzie służące 
poprawie możliwości w zakresie ratowania życia na morzu przez państwa członkowskie.

Prawo do azylu jest zagwarantowane na mocy prawa unijnego i prawa międzynarodowego. 
Prawodawstwo unijne zawiera bezwzględnie obowiązujące przepisy zobowiązujące państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępu do procedur obywatelom państw trzecich ubiegających 
się o ochronę międzynarodową. W szczególności na mocy dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych3 wymagane jest, aby każdy obywatel państwa trzeciego ubiegający się o ochronę 
międzynarodową na terytorium państwa członkowskiego miał prawo do złożenia wniosku 
o azyl oraz zwrócenia się do organów krajowych właściwych do zarejestrowania 
i rozpatrzenia takich wniosków. Jest to kluczowe zapewnienie określone w unijnym dorobku 
prawnym w dziedzinie azylu, gwarantujące, że obywatele państw trzecich nie będą odsyłani 
z państw członkowskich, jeśli miałoby to wiązać się z narażeniem ich na prześladowania.

                                               
1 W dniu 5 września 2012 r. decyzja została unieważniona wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
C-355/10, jednak pozostaje w mocy do czasu wprowadzenia w jej miejsce nowych zasad. W dniu 12 kwietnia 
2013 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w celu zastąpienia przedmiotowej decyzji 
(COM(2013)0197 final).
2 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system 
nadzorowania granic (EUROSUR), 12 grudnia 2011 r., COM(2011)0873 final.
3 Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm 
dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w państwach członkowskich.
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Zgodnie z unijnym dorobkiem prawnym w dziedzinie azylu gwarancje proceduralne oraz 
odpowiedni status ochrony oferuje się wyłącznie obywatelom państw trzecich, którzy 
przebywają na terytorium, w tym również na granicy, na morzu terytorialnym lub w strefie 
tranzytowej, państw członkowskich. Wnioski o azyl złożone poza terytorium państwa 
członkowskiego, w tym również na pełnym morzu, nie wchodzą w zakres unijnego dorobku 
prawnego w dziedzinie azylu. Jednakże, jak określono powyżej, w trakcie ochrony granic na 
pełnym morzu, państwa członkowskie muszą przestrzegać zasady non-refoulement. 

Ponadto nowo przyjęte prawodawstwo w obszarze azylu1 zwiększy stopień harmonizacji 
i poprawi standardy, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami. Odnośnie do dostępu do 
procedur azylowych w szczególności, w zmienionej dyrektywie w sprawie procedur 
azylowych2 wzmacnia się postanowienia mające na celu zapewnienie dostępu do procedur 
azylowych osobom mogącym potrzebować ochrony międzynarodowej. Przykładowo zgodnie 
z dyrektywą urzędnicy, którzy jako pierwsi mają kontakt z osobami ubiegającymi się 
o ochronę międzynarodową, w szczególności osoby nadzorujące granice lądowe lub morskie 
albo prowadzące kontrolę graniczną, powinni otrzymać wytyczne i niezbędne przeszkolenie 
w zakresie rozpoznawania wniosków o ochronę międzynarodową i postępowania z tymi 
wnioskami.

Zmieniona dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania3 oraz dyrektywa w sprawie 
powrotów4 zawierają jasne i ścisłe reguły dotyczące zatrzymywania osób ubiegających się 
o azyl oraz obywateli państw trzecich, wobec których wydano decyzję nakazującą powrót, 
mające na celu zapewnienie, że z zatrzymań nie będzie się korzystało arbitralnie oraz że 
w każdym przypadku będą respektowane prawa podstawowe. W szczególności zatrzymanie 
może mieć miejsce wyłącznie na przewidzianych warunkach oraz wyłącznie w przypadku 
gdy będzie zgodne z zasadami proporcjonalności i konieczności, po indywidualnym 
rozpatrzeniu każdej sprawy. Muszą zostać zapewnione konieczne gwarancje prawne, takie jak 
dostęp do skutecznego środka prawnego oraz bezpłatnej pomocy prawnej w uzasadnionych 
przypadkach. W warunkach przyjmowania osób zatrzymanych również należy przewidywać 
poszanowanie godności człowieka.

Nowe przepisy w obszarze azylu potwierdzają szczególnie słabą pozycję małoletnich 
(z opieką lub bez) oraz przewidują dla nich dodatkowe gwarancje. Przykładowo zgodnie ze 
zmienioną dyrektywą w sprawie warunków przyjmowania małoletni bez opieki będą 

                                               
1 Rozporządzenie nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Eurodac), rozporządzenie nr 604/2013 z dnia 26 
czerwca 2013 r. (Dublin), dyrektywa 2013/33 z dnia 26 czerwca 2013 r. (dyrektywa w sprawie warunków 
przyjmowania) oraz dyrektywa 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. (dyrektywa w sprawie procedur 
azylowych).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych 
procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej. Dyrektywa uchyli i zastąpi w dniu 21 lipca 2015 r. 
dyrektywę 2005/85. 
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm 
dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Dyrektywa uchyli i 
zastąpi w dniu 21 lipca 2015 r. dyrektywę 2003/9. 
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zatrzymywani tylko w wyjątkowych sytuacjach, nie będą przetrzymywani w pomieszczeniach 
więziennych i dołożone zostaną wszelkie starania w celu ich jak najszybszego zwolnienia. 
Zatrzymani małoletni mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wypoczynkowych, w tym 
w grach i zajęciach rekreacyjnych odpowiednich dla ich wieku. Zgodnie z dyrektywą, o której 
mowa, państwa członkowskie zapewniają umieszczanie zatrzymanych kobiet ubiegających 
się o azyl w oddzielnych pomieszczeniach niż mężczyźni ubiegający się o azyl, chyba że są 
oni członkami rodziny i wszystkie zainteresowane osoby wyrażą na to zgodę.

Unia Europejska zobowiązana jest do poszanowania praw podstawowych również w zakresie 
polityki w sprawie powrotu nielegalnych migrantów. Prawa nielegalnych migrantów 
regulowane są przede wszystkim na mocy dyrektywy w sprawie powrotów. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykazał dalekosiężny wpływ dyrektywy, przede 
wszystkim odnośnie do istotnego orzeczenia – wyroku w sprawie El Dridi1 – zgodnie 
z którym państwa członkowskie nie mogą przewidywać sankcji karnych (pozbawienia 
wolności) z tytułu nielegalnego pobytu lub niezastosowania się do decyzji nakazującej 
powrót. 

Dyrektywa w sprawie powrotów obejmuje liczne specjalne gwarancje zapewniające pełne 
poszanowanie praw podstawowych potencjalnych osób powracających. W szczególności 
przewiduje, że potencjalne osoby powracające są uprawnione do rzetelnego procesu przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie powrotu, a także wprowadza wymóg oferowania osobom, 
które mają zostać wydalone, możliwości dobrowolnego opuszczenia UE. W tym zakresie 
szeroka pomoc finansowa zagwarantowana jest w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów 
Imigrantów w celu finansowania programów mających na celu ułatwienie dobrowolnego 
powrotu oraz reintegrację nielegalnych migrantów. Do czasu powrotu oraz w przypadku osób, 
które nie mogą być wydalone (w szczególności z powodu braku możliwości readmisji do 
kraju pochodzenia), na mocy dyrektywy zapewnia się dostęp do podstawowej opieki 
zdrowotnej. Dyrektywa w sprawie powrotów przewiduje również specjalne gwarancje 
związane z ochroną rodzin oraz osób wymagających szczególnej troski, takich jak małoletni 
bez opieki, w tym również, w pewnych okolicznościach, możliwość przesunięcia terminu 
wydalenia. Dyrektywa w sprawie powrotów przewiduje ponadto specjalne gwarancje dla 
małoletnich, włączając prawo do nauki, do zatrzymania wyłącznie w wyjątkowych 
przypadkach oraz, jeżeli dojdzie do zatrzymania, w odpowiednim pomieszczeniu. 

Zatem zgodnie z dyrektywą w sprawie powrotów państwa członkowskie zobowiązane są 
zapewnić nielegalnym migrantom godne traktowanie w czasie procedury powrotu, która musi 
być uczciwa i przejrzysta. Obywatele państw trzecich, którzy zostali wydaleni do kraju 
pochodzenia zgodnie z dyrektywą w sprawie powrotów oraz którzy pragną powrócić do 
jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, muszą złożyć stosowny wniosek 
o zezwolenie na wjazd i pobyt do właściwych organów państwa członkowskiego, do którego 
chcą się dostać i w którym pragną mieszkać. Organy władzy danego państwa członkowskiego 
muszą podjąć decyzję w sprawie wniosku zgodnie z zasadami określonymi w dorobku UE 
                                               

1 Sprawa C-61/11 PPU.
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oraz stosownych krajowych przepisach.

Zabezpieczenia udzielone na mocy dyrektywy w sprawie powrotów mają zastosowanie od 
momentu zidentyfikowania nielegalnego migranta przez właściwe organy władzy. Odnośnie 
do kwestii zatrzymywania nielegalnych migrantów, Agencja Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej wydała wytyczne1 mające na celu zagwarantowanie pełnego poszanowania przez 
państwa członkowskie praw podstawowych również w tym kontekście. Chociaż wytyczne te 
nie są wiążące, są powszechnie odzwierciedlane w codziennej praktyce państw 
członkowskich.

Komisja ściśle nadzoruje przestrzeganie przez państwa członkowskie określonych powyżej 
zobowiązań oraz, jako strażnik traktatów, nie waha się poczynić stosownych kroków 
w przypadku uzyskania wyraźnego dowodu naruszenia prawa UE przez którekolwiek z 
państw członkowskich.

                                               
1Zatrzymywanie migrantów w nielegalnej sytuacji – rozważania na temat praw podstawowych
 http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending-irregular-migrants.


