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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1052/2012, którą złożyła Loukia Stergiou (Grecja) w sprawie 
polityki UE dotyczącej przyznawania azylu obywatelom państw trzecich

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że Grecja stoi w obliczu poważnych problemów związanych 
z nielegalną imigracją, która jest celem sieci przestępczości zorganizowanej z Turcji. 
Składająca petycję wnosi o przeprowadzenie przeglądu rozporządzenia Rady (WE) 
nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania 
państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego 
w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego. Składająca petycję 
proponuje w szczególności utworzenie w każdym państwie członkowskim europejskiego 
urzędu, który miałby rozpatrywać wnioski o azyl przy wsparciu specjalistów z ONZ oraz 
zaangażowaniu UE oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Składająca petycję 
proponuje również podpisanie protokołu ustaleń z Turcją w celu umocnienia granic 
zewnętrznych UE i przyznanie pierwszeństwa grupom najbardziej wrażliwym wśród osób 
ubiegających się o azyl.

2. Dopuszczalność

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 30 kwietnia 2013 r.

Komisja przedłożyła wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia dublińskiego w grudniu 2008 
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r.1 w podwójnym celu: zwiększenia skuteczności systemu dublińskiego oraz poprawy ochrony 
osób ubiegających się. Po czterech latach negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim i 
Radą osiągnięto porozumienie polityczne w dniu 14 listopada 2012 r. Porozumienie to zostało 
zatwierdzone przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniu 6 
grudnia 2012 r. i przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego w dniu 27 listopada 2012 r. Tekst ten czeka 
obecnie na formalne zatwierdzenie przez obydwu współprawodawców. Rozporządzenie, jak i 
inne instrumenty prawne obejmujące wspólny europejski system azylowy, utrzymuje zasadę, 
że poszczególne wnioski o azyl są rozpatrywane przez państwa członkowskie, a nie na 
szczeblu europejskim. 

W odniesieniu do nielegalnej migracji, FRONTEX i Turcja podpisały niedawno operacyjny 
protokół ustaleń, który ma na celu ustanowienie podstawowych zasad wspólnej oceny oraz 
dzielenie się informacjami i doświadczeniem w celu zwalczania nielegalnej migracji, a także 
realizację wspólnych projektów tureckich służb granicznych i FRONTEX-u. 

W odniesieniu do greckiej polityki azylowej i migracyjnej, Komisja − wraz z państwami 
członkowskimi, agencjami Unii i organizacjami międzynarodowymi − wspiera Grecję w 
reformowaniu jej systemu, aby zapewnić, że osoby ubiegające się o azyl i inni migranci są 
traktowani zgodnie z prawem Unii Europejskiej. 

                                               
1 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego kryteria i mechanizmy 
ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub 
bezpaństwowca COM(2008) 820 final.


