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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0350/2011, którą złożył Peter Oedinger (Niemcy) w imieniu „Eine-
Welt-Initiative Korschenbroich”, z 13 podpisami, w sprawie przyjmowania 
uchodźców w Europie 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa Unię Europejską do przeciwdziałania ogromnej liczbie 
przypadków śmierci wśród uchodźców podróżujących do Europy drogą morską. Jest on 
przekonany, że działania FRONTEX-u na granicach zewnętrznych polegające na odsyłaniu 
uchodźców z powrotem muszą zostać przerwane oraz że FRONTEX musi być 
wykorzystywany do tego, aby przyjmować uchodźców. UE musi również zaprzestać 
gospodarczej dyskryminacji krajów rozwijających się, prowadzić humanitarną politykę 
imigracyjną, przestrzegać praw człowieka i działać zgodnie z własnymi 
judeochrześcijańskimi zasadami. Składający petycję pragnie również, aby UE przyjmowała 
uchodźców z państw arabskich, w których prowadzone są działania wojenne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Polityczne niepokoje i konflikty zbrojne na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego 
pociągnęły za sobą ofiary śmiertelne oraz masowe uchodźctwo setek tysięcy ludzi. UE 
odpowiedziała na to wyzwanie w sposób szybki i aktywny. Komisja i państwa członkowskie 
uruchomiły znaczące środki finansowe, aby wspomóc niesienie pilnej pomocy humanitarnej. 

Komisja jest doskonale świadoma dramatycznej sytuacji migrantów przeprawiających się 
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przez Morze Śródziemne i wyraża głębokie ubolewanie z powodu faktu, że tak wielu z nich 
traci życie. Komisja czyni wszystko co w jej mocy i nie ustanie w swych wysiłkach, aby 
próbować unikać podobnych tragedii i zmniejszyć liczbę przypadków śmiertelnych. Dlatego 
właśnie koordynowana przez FRONTEX wspólna operacja „Hermes 2011” rozpoczęta w 
dniu 20 lutego 2011 r. obejmuje działania poszukiwawczo-ratownicze. Operacja ta obejmuje 
także pomoc dla Włoch w zakresie kontroli i rejestracji napływających migrantów. 

W sprawie uchodźców, którzy schronili się w Libii, Komisja zorganizowała w dniu 12 maja 
2011 r. konferencję na szczeblu ministerialnym dotyczącą deklaracji w sprawie wsparcia, 
podczas której państwa członkowskie UE oraz inne państwa europejskie zobowiązały się do 
przesiedlenia na swe terytoria ponad siedmiuset znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji 
uchodźców, którzy od długiego czasu przebywali w Libii. Równolegle do wyżej 
wspomnianego wsparcia humanitarnego Komisja Europejska zamierza ponadto w trybie 
pilnym wdrożyć regionalny program ochrony obejmujący Egipt i Tunezję – a kiedy tylko 
będzie to możliwe także Libię – mający na celu zwiększenie możliwości świadczenia pomocy 
uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w tych krajach, oraz rozwijanie prawodawstwa i 
zdolności administracyjnej tych krajów do traktowania uchodźców zgodnie z 
międzynarodowymi standardami. Obie inicjatywy zostaną wdrożone przy wsparciu Biura 
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz Międzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji. Komisja ma nadzieję, że wspomniane dwa środki, stanowiące część 
szerszego pakietu środków, które wdraża UE, sprawią, że osoby szukające schronienia dużo 
rzadziej będą stawały przed koniecznością przeprawienia się przez Morze Śródziemne, co z 
kolei przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia tragedii na morzu. 

Komisja pragnie zagwarantować spójne podejście UE w dziedzinie migracji, mobilności i 
bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do krajów położonych na południowym wybrzeżu 
Morza Śródziemnego. Rozwój wspólnej polityki UE powinien opierać się na pięciu 
zobowiązaniach dotyczących: organizowania legalnej migracji, zwalczania nielegalnej 
migracji, wzmacniania granic zewnętrznych, budowania unijnego systemu azylowego oraz 
tworzenia globalnego partnerstwa na rzecz migracji i rozwoju. 

Co się tyczy osób ubiegających się o azyl oraz uchodźców, Unia podjęła zobowiązanie na 
rzecz utworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego opartego na pełnym i 
integracyjnym stosowaniu konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców sporządzonej 
w 1951 r. Istnieje kompleksowy dorobek prawny UE dotyczący azylu, który m.in. gwarantuje 
dostęp do procedury azylowej, określa kryteria w zakresie nadawania statusu uchodźcy lub 
osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej oraz ustala minimalne standardy w zakresie 
przyjmowania osób ubiegających się o azyl. Ponadto Unia Europejska utworzyło ostatnio 
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, aby pomóc sprawniej wdrożyć wspólny 
europejski system azylowy, wzmocnić praktyczną współpracę między państwami 
członkowskimi w dziedzinie azylu i zapewnić państwom członkowskim, których systemy 
azylowe i systemy przyjmowania znajdują się pod szczególną presją, wsparcie operacyjne lub 
koordynować udzielanie takiego wsparcia.


