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Komisja Petycji

27.2.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0767/2012, którą złożył Norbert Friedrichs (Niemcy) w imieniu 
fundacji Pro Asyl, z 2 podpisami, w sprawie zmiany dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych

Przedmiot: Petycja 1073/2012, którą złożyła Rita Ißleib (Niemcy) z 5 podpisami, w 
sprawie sytuacji uchodźców w Niemczech i w Europie

1. Streszczenie petycji 0767/2012

W związku ze zmianą dyrektywy w sprawie procedur azylowych składający petycję zwraca 
się do Parlamentu Europejskiego o sprzeciwianie się wszelkim propozycjom dopuszczającym 
zatrzymywanie osób ubiegających się o azyl oraz o dopilnowanie tego, by nie stało się to 
regułą w Unii Europejskiej. Jego zdaniem nie można w żaden rozsądny sposób uzasadnić 
zatrzymywania osób ubiegających się o azyl, dla których ucieczka nie jest przestępstwem.

Streszczenie petycji 1073/2012

Składająca petycję jest poważanie zaniepokojona sytuacją uchodźców w Niemczech 
i w Europie. W jej opinii przepisy prawa dotyczące uchodźców stają się coraz bardziej 
niehumanitarne. Składająca petycję wspomina o traktowaniu, jakiemu poddawani są 
uchodźcy na granicach zewnętrznych UE. Jest ono szokujące i niegodne istot ludzkich. 
Składająca petycję uważa, że problem uchodźców można odpowiednio rozwiązać w UE 
z wykorzystaniem odpowiednich środków opartych na poszanowaniu praw człowieka. 
Zwraca się ona do Parlamentu Europejskiego o nieprzyjmowanie kolejnych przepisów prawa 
skierowanych przeciwko uchodźcom, lecz o określenie nowej humanitarnej polityki 
dotyczącej uchodźców, tak aby nie musieli oni ponosić skutków kryzysu gospodarczego 
i walutowego. Składająca petycję ufa, że zwyciężą wartości chrześcijańskie i humanistyczne.

2. Dopuszczalność
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0767/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 października 2012 r.
1073/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 grudnia 2012 r.

Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Komisja zaproponowała zmiany do obowiązujących aktów prawnych dotyczących azylu z 
myślą o zapewnieniu lepszych i bardziej zharmonizowanych standardów postępowania z 
osobami ubiegającymi się o azyl i osobami korzystającymi z ochrony międzynarodowej. 

Zmieniona dyrektywa w sprawie kwalifikowania została już przyjęta przez obu 
współustawodawców, osiągnięto też porozumienie polityczne w sprawie wniosków 
zmieniających dotyczących dyrektywy o warunkach przyjmowania i rozporządzenia Dublin. 
Nadal toczą się negocjacje w sprawie wniosku Komisji dotyczącego zmiany dyrektywy w 
sprawie procedur azylowych.

Akty prawne, co do których osiągnięto porozumienie, są w pełni zgodne z celami założonymi 
przez Komisję. W szczególności gwarantują korzystanie z zatrzymań w odniesieniu do osób 
ubiegających się o azyl jedynie w wyjątkowych przypadkach i po stwierdzeniu, że 
zastosowanie łagodniejszych środków przymusu byłoby nieskuteczne. Zmienione akty 
prawne wprowadzają również istotne gwarancje, takie jak dostęp do nieodpłatnej pomocy 
prawnej i skutecznego środka odwoławczego oraz zapewniają lepszą ochronę osobom 
wymagającym szczególnego traktowania, takim jak osoby nieletnie i ofiary tortur. 

Zmienione przepisy wraz z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej zapewnią pełną 
zgodność ram prawnych Unii odnoszących się do azylu z Konwencją genewską dotyczącą 
statusu uchodźców z 1951 r. oraz z innymi odpowiednimi normami międzynarodowymi. 

Ponadto Komisja, pełniąca rolę strażniczki prawa UE, nadzoruje prawidłową transpozycję i 
stosowanie dorobku prawnego UE w dziedzinie azylu przez państwa członkowskie. W razie 
wykrycia problemów Komisja bada je wspólnie z władzami danego państwa członkowskiego 
we właściwy sposób, w tym poprzez wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, w celu zaradzenia takiej sytuacji.


