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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2224/2013, którą złożył Detlef Zöllner (Niemcy), w sprawie 
reformy rozporządzenia Dublin II 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa Parlament Europejski do przeprowadzenia reformy rozporządzenia 
(WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa 
członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl wniesionego w jednym z 
państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (rozporządzenia Dublin II). 
Twierdzi, że rozporządzenie to ma na celu wyłącznie utrudnianie życia osobom ubiegającym 
się o azyl. W szczególności domaga się on zniesienia obowiązku rozpatrywania wniosku w 
miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o azyl. Obecnie osoby ubiegające się o azyl 
muszą wnioskować o udzielenie azylu w państwie członkowskim UE, w którym przekraczają 
granicę UE. Zasada obowiązkowego rozpatrywania wniosku w miejscu zamieszkania 
oznacza, że osoby ubiegające się o azyl, które przekraczają granicę UE we Włoszech, a 
następnie udają się do Niemiec, mogą zostać odesłane przez władze Niemiec do Włoch, aby 
tam złożyć wniosek o udzielenie azylu. Składający petycję uważa, że stanowi to nieludzkie 
ograniczenie swobody przemieszczania się osób ubiegających się azyl, i apeluje o zniesienie 
tej zasady.     

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 września 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Stworzenie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez wewnętrznych granic 
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wraz z wejściem w życie traktatu z Amsterdamu w 1999 r. wymagało umocnienia kontroli na 
zewnętrznych granicach UE, a także uregulowania kwestii wjazdu i pobytu obywateli państw 
spoza UE, w szczególności dzięki wspólnej polityce azylowej i imigracyjnej. Celem tej 
polityki jest zapewnienie równowagi między umożliwieniem dostępu do UE osobom, które 
mogą potrzebować ochrony międzynarodowej, a zapewnieniem kontroli granic zewnętrznych 
państw członkowskich. 

W odniesieniu do samej europejskiej polityki azylowej organy prawodawcze UE przyjęły w 
2013 r. drugi pakiet legislacyjny wspólnego europejskiego systemu azylowego (zwanego 
dalej CEAS od jego angielskiej nazwy: Common European Asylum System). Celem CEAS 
jest stworzenie wspólnej procedury i osiągnięcie jednolitego statusu, aby zapewnić równe 
traktowanie wszystkich osób ubiegających się o azyl lub osób korzystających z ochrony 
międzynarodowej bez względu na to, w którym państwie członkowskim te osoby ubiegają się 
o ochronę lub ją uzyskują. W rezultacie dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 
343/2003, do którego odnosi się składający petycję, zostało zastąpione przez rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (zwane dalej 
rozporządzeniem Dublin III)1.

Nowe rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące określania państwa odpowiedzialnego, a 
także przepisy dotyczące przekazywania wnioskodawców ubiegających się o ochronę 
międzynarodową, które obowiązują po stwierdzeniu, które państwo jest odpowiedzialne za 
rozpatrzenie wniosku. Chociaż za rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową 
odpowiedzialne jest co do zasady to państwo członkowskie, które odegrało największą rolę 
we wjeździe lub pobycie wnioskodawcy w UE, można brać również pod uwagę chęć złożenia 
przez wnioskodawcę wniosku w danym państwie członkowskim, w szczególności jeśli 
wnioskodawca jest małoletni lub jeśli w grę wchodzi łączenie rodzin: w wersji 
przekształconej rozporządzenia Dublin ustanowiono hierarchię kryteriów określania 
odpowiedzialności, poczynając od względów rodzinnych, poprzez ostatnio posiadaną wizę 
lub zezwolenie na pobyt w danym państwie członkowskim aż po to, czy wnioskodawca 
wjeżdżał do UE legalnie czy nielegalnie. Dlatego za rozpatrywanie wniosku o azyl może być 
odpowiedzialne inne państwo członkowskie niż państwo członkowskie wjazdu. 

W trakcie rozpatrywania wniosku osoby ubiegające się o azyl mają prawo do pozostania w 
państwie członkowskim, które zajmuje się ich wnioskiem, w związku z czym zgodnie z 
prawem UE ogranicza się ich możliwość podróżowania do innych państw członkowskich, 
zanim odpowiedzialne państwo członkowskie nie podejmie decyzji w sprawie wniosku o 
udzielenie azylu2. Jednakże osoby, którym przyznany zostanie status uchodźcy lub które 
zostaną objęte ochroną uzupełniającą, mają prawo do swobodnego przemieszczania się w 
ramach strefy Schengen na takich samych warunkach, jak inne osoby legalnie zamieszkujące 

                                               
1  Pełną treść rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w 
sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich 
przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca można znaleźć pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013R0604

2 Art. 9 dyrektywy 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 (Dz.U. L 326/13 z 
13.12.2005) oraz art. 7 dyrektywy Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej minimalne normy 
dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl (Dz.U. L 31/18 z 6.2.2003).
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w UE.   

Odpowiednie statystyki dotyczące wdrażania rozporządzenia Dublin przez państwa 
członkowskie można znaleźć na stronie internetowej Eurostatu: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics

Wniosek

Pełne i spójne wdrożenie CEAS, w szczególności rozporządzenia Dublin III, w całej UE jest 
priorytetem dla Komisji w krótkiej i średniej perspektywie. Komisja będzie ściśle 
monitorować transpozycję przekształconej wersji rozporządzenia Dublin przez organy 
krajowe i do 2016 r. przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z jego 
stosowania, a w razie potrzeby rozważy wprowadzenie w nim niezbędnych zmian. 


