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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0521/2011, którą złożył Federico Gianluca (Włochy) w imieniu Lega
Nord Martellago, w sprawie wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej

1. Streszczenie petycji

Podejmując kwestie niedawnego kryzysu w Libii i wynikającego z niego masowego napływu 
uchodźców i imigrantów z Maghrebu na wybrzeże Włoch, składający petycję wzywa do 
prowadzenia poważnej wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej. 

W opinii składającego petycję komunikat Komisji Europejskiej z dnia 17 czerwca 2008 
r. „Wspólna europejska polityka imigracyjna: zasady, działania i narzędzia” 
(COM(2008)0359) nie został wdrożony przez instytucje europejskie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Uwagi Komisji

Kwestie migracji mają duże polityczne znaczenie w UE. Wspólna polityka imigracyjna jest 
dla UE priorytetem. Dzięki niej będzie można jednocześnie czerpać korzyści z migracji oraz 
rozwiązywać związane z nią problemy. Wspólna polityka powinna być zorientowana na 
skoordynowane i zintegrowane podejście do imigracji na szczeblu europejskim, krajowym i 
regionalnym. W swoim komunikacie z 2008 r. Komisja określiła dziesięć wspólnych zasad 
(pogrupowanych w ramach trzech części odpowiadającym wartościom: dobrobytu, 
bezpieczeństwu i solidarności) wskazujących przykłady konkretnych działań, które można 
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podejmować na różnych szczeblach. Komunikat służył jako podstawa do utworzenia 
Europejskiego paktu o imigracji i azylu1przyjętego przez Radę Europejską w dniu 24 
października 2008 r., który przyczynił się do stworzenia wspólnej europejskiej polityki 
składającej się z pięciu głównych zobowiązań. Jego podstawowe założenia są wciąż aktualne. 

W międzyczasie ostatnie wydarzenia w południowym regionie Morza Śródziemnego 
spotęgowały potrzebę wprowadzenia wspólnej europejskiej polityki w zakresie imigracji i 
azylu. W świetle tych wydarzeń w komunikacie Komisji dotyczącym migracji2przyjętym w 
dniu 4 maja 2011 r. określono priorytety, zgodnie z którymi polityka migracyjna miałaby 
polegać na zapewnieniu skutecznego zarządzania imigracją i dopilnowaniu, by potrzeba 
zwiększonej mobilności nie naruszała bezpieczeństwa granic zewnętrznych Unii W 
komunikacie ujęto ostatnie i przyszłe propozycje dotyczące polityk w kompleksowych 
ramach uwzględniających wszelkie odnośne aspekty i umożliwiających UE oraz jej 
państwom członkowskim zarządzanie sprawami azylu, migracji i mobilności obywateli 
państw trzecich w bezpiecznym środowisku.

W komunikacie dostrzeżono również narażenie niektórych odcinków granic zewnętrznych 
UE (zwłaszcza w państwach południowego regionu Morza Śródziemnego i na granicy 
lądowej między Grecją a Turcją) i podkreślono, że „Niektóre państwa członkowskie, takie jak 
Włochy, Malta, Grecja i Cypr, są narażone w bardziej bezpośredni sposób na masowy napływ 
nielegalnych imigrantów (...) [i] osób potrzebujących ochrony międzynarodowej. Nie jest to 
problem o wymiarze jedynie krajowym, lecz konieczne jest również odniesienie się do niego 
na szczeblu UE. Wymaga on też prawdziwej solidarności między państwami 
członkowskimi”. 

UE zareagowała na to wyzwanie za pomocą środków politycznych, operacyjnych i 
finansowych. Odnośne państwa członkowskie, najbardziej narażone na rosnący napływ osób 
ubiegających się o azyl i nielegalnych imigrantów, otrzymały pomoc na pokrycie 
finansowych skutków tych przesiedleń (ok. 25 mln euro z Funduszu Granic Zewnętrznych i 
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców). Komisja dostrzega konieczność zwiększenia 
solidarności UE w tym zakresie. W komunikacie w sprawie zwiększenia solidarności 
wewnątrz UE w dziedzinie azylu, Agenda UE na rzecz lepszego podziału odpowiedzialności i 
większego wzajemnego zaufania3, przedstawionym dnia 2 grudnia 2011 r., zaproponowano 
wzmocnienie praktycznej współpracy i pomocy technicznej, skoncentrowanie się na lepszym 
podziale obowiązków i usprawnieniu zarządzania systemem azylu.

Efektywne zarządzanie granicami UE jest warunkiem wiarygodności wewnątrz i na zewnątrz 
Unii Europejskiej. Po zaprzestaniu kontroli na wewnętrznych granicach państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za kontrole na granicach zewnętrznych w imieniu 
pozostałych państw członkowskich. Wymaga to szeroko zakrojonej współpracy i 
wypracowania wspólnych wysokich standardów. Aby zabezpieczyć dorobek Schengen i 
umożliwić jego nieustanny rozwój, przewidziano dalsze kroki w celu wzmocnienia granic 
zewnętrznych UE. 

                                               
1Dokument Rady 13440/08 http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/08/st13/st13440.pl08.pdf.
2COM(2011)248 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf.
3COM(2011)835 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/201112/1_EN_ACT_part1_v6.pdf.
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Ponadto konieczne jest wprowadzenie przejrzystego systemu zarządzania Schengen. W
związku z tym w dniu 16 września 2011 r. Komisja przyjęła dwa wnioski ustawodawcze1, 
których celem jest lepsza ochrona swobodnego przepływu obywateli UE i przebywających w 
niej legalnie obywateli państw trzecich oraz zapewnienie skoordynowanej reakcji na 
poziomie europejskim. Jednocześnie wnioski te mają pogłębić wzajemne zaufanie pomiędzy 
państwami członkowskimi w kontekście jakiegokolwiek poważnego zagrożenia porządku 
publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego i działań w przypadku nieprzewidzianych 
sytuacji wyjątkowych oraz ciągłych niedociągnięć w zarządzaniu częścią granic 
zewnętrznych UE.

Wniosek

Zdaniem Komisji dotychczasowe osiągnięcia wskazują na zdecydowane zaangażowanie na 
szczeblu UE: jednak zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi UE w zakresie migracji i 
azylu państwa członkowskie wciąż są bezpośrednio odpowiedzialne za pewne kluczowe 
kwestie.

UE znacząco przyczyniła się do rozwiązania kryzysu w regionie Morza Śródziemnego nie 
tylko poprzez zaoferowanie bezpośredniej pomocy (finansowej i operacyjnej) państwom 
członkowskim dotkniętym tymi problemami po to, aby lepiej mogły sobie radzić ze 
zwiększającą się liczbą uchodźców i nielegalnych imigrantów, lecz także poprzez 
zaangażowanie się w rozwiązanie problemu w południowym regionie Morza Śródziemnego 
(w szczególności poprzez wspieranie uchodźców, odnoszenie się do przyczyn migracji w 
krajach pochodzenia oraz poprzez rozwijanie współpracy z państwami sąsiadującymi z UE). 

Podejmowano szeroko zakrojone działania, aby wdrożyć i stale rozwijać wspólną europejską 
politykę imigracyjną mimo obecnego ograniczenia kompetencji i zasobów. Składający 
petycję może być pewien, że te działania będą kontynuowane, także w ramach bliskiej 
współpracy nie tylko z innymi instytucjami UE, lecz także z innymi państwami 
członkowskimi i państwami trzecimi, w duchu wzajemnego zaufania i solidarności. Należy 
rozwijać aktywne długoterminowe zaangażowanie wszystkich państw członkowskich, aby 
uzupełnić obecne niekompletne ramy i stworzyć prawdziwie wspólną europejską politykę 
migracyjną. 

                                               
1http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v10.pdf


