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Reforma Wspólnego Europejskiego Systemu 
Azylowego

Presja migracyjna na Europę ujawniła potrzebę reformy unijnego systemu azylowego, a 
także lepszego podziału odpowiedzialności między kraje UE.

Ratowanie migrantów na morzu ©European Union 2018 - Frontex

Od kilku lat, wiele ludzi ucieka do Europy przed konfliktami, terrorem i prześladowaniami we 
własnych krajach. W 2022 r. kraje UE otrzymały 966 000 wniosków o azyl – prawie dwa razy 
więcej niż w 2021 roku. W zeszłym roku znacznie wzrosły też nielegalne przekraczania granicy, 
osiągając najwyższą liczbę od 2016 r. i wzrost o 64% w stosunku do 2021 roku. UE reformuje 
wspólny europejski system azylowy (CEAS), aby zapewnić, że wszystkie kraje UE wezmą 
wspólną odpowiedzialność za zarządzanie azylem.

Dowiedz się więcej: Odpowiedź UE na wyzwanie migracji.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170629STO78629/odpowiedz-ue-na-wyzwanie-migracji


Wprowadzenie podziału odpowiedzialności wraz z nowym rozporządzeniem w sprawie 
zarządzania azylem i migracją 

Procedura ubiegania się o azyl w Unii Europejskiej jest określona przez rozporządzenie 
dublińskie - najważniejszy element Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. 
Rozporządzenie określa, które unijne państwo jest odpowiedzialne za rozpatrzenie podania 
o azyl, przy czym ogólna zasada głosi, że powinno to być pierwsze państw wjazdu.

Przegląd rozporządzenia dublińskiego
System zgodny z rozporządzeniem dublińskim, utworzony w 2003 roku, nie został 
zaprojektowany celu rozmieszczenia osób aplikujących o azyl między państwa członkowskie, 
więc kiedy liczba ubiegających się o azyl przybywających do UE wzrosła gwałtownie w 2015 
roku, państwa takie jak Grecja czy Włochy zostały najbardziej obciążone. Parlament Europejski 
wezwał do reformy systemu dublińskiego w 2009 roku.

We wrześniu 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała nowy nowy pakt o migracji i azylu, 
określający ulepszone i szybsze procedury w całym unijnym systemie azylowym i migracyjnym. 

Nowy pakt o azylu i migracji
Nowy pakt koncentruje się w dużej mierze na ulepszonym zarządzaniu granicami i procedurze 
azylowej dla osób ubiegających się o azyl na granicy. Koncentruje się również na nowej 
obowiązkowej kontroli przed wjazdem. dla szybkiego ustalenia statusu wnioskodawcy po 
przybyciu. Podstawowym filarem jest podział odpowiedzialności. Proponowany system zachęca 
kraje UE do elastycznych wkładów, począwszy od relokacji osób ubiegających się o azyl z kraju 
pierwszego wjazdu, po powrót osób uznanych za niemające prawa pobytu. Nowy system opiera 
się na dobrowolnej współpracy i elastycznych formach wsparcia, które w trudnych momentach 
mogą stać się wymogiem.

Przeczytaj więcej o nowym pakcie o migracji i azylu oraz reakcjach posłów.

Więcej o rozporządzeniu dublińskim.

Zmienione rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i 
migracją
Parlament uzgodnił swoje stanowisko negocjacyjne nt. zmiany rozporządzenia w sprawie 
zarządzania azylem i migracją na posiedzeniu plenarnym w kwietniu 2023 roku. To znaczy, że 
jest gotowy do rozpoczęcia rozmów z krajami UE. Celem jest zakończenie negocjacji do lutego 
2024 roku. Nowe przepisy mają wejść w życie najpóźniej w kwietniu 2024 r.

Nowe przepisy zmieniają kryteria określające, który kraj UE jest odpowiedzialny za rozpatrzenie 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Uznają również, że odpowiedzialność za 
nielegalny przyjazd spoczywa na całej UE, a nie na kraju przybycia.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/migracja/20180615STO05927
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/migracja/20180615STO05927
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200924STO87803/nowy-pakt-o-migracji-i-azylu-mieszane-reakcje-poslow
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-revision-of-the-dublin-regulation
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20230419IPR80906/asylum-and-migration-parliament-confirms-key-reform-mandates
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20230419IPR80906/asylum-and-migration-parliament-confirms-key-reform-mandates


Państwa członkowskie pomogą innym krajom UE stojącym w obliczu presji migracyjnej, 
zobowiązując się do przyjmowania i przetwarzania dokumentów niektórych migrantów.

Nowe przepisy zachęcają również do współpracy z państwami spoza UE w celu zajęcia się 
przyczynami nieuregulowanej migracji, przymusowych wysiedleń oraz ułatwienia powrotu 
zarówno legalnych, jak i nielegalnych migrantów.

Komisja Europejska przygotuje roczne sprawozdanie na temat azylu, przyjmowania i ogólnej 
sytuacji migracyjnej, które zostanie wykorzystane do podjęcia decyzji o reakcji UE na migrację.

Zapoznaj się z naszą infografiką dotyczącą osób ubiegających się o azyl w Europie 
według krajów

Bezpieczny dostęp do UE: Unijne ramy przesiedleń
Przesiedlenie to transfer - na prośbę Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców - 
obywatela państwa trzeciego potrzebującego ochrony międzynarodowej z państwa trzeciego do 
państwa w Unii Europejskiej, w którym ta osoba może rezydować jako uchodźca. To jeden z 
preferowanych sposobów przyznania bezpiecznego i zgodnego z prawem dostępu do UE dla 
uchodźców.

W celu zapewnienia trwałego rozwiązania kwestii migracji, Parlament Europejski podkreślił 
potrzebę stworzenia stałego i obligatoryjnego unijnego programu przesiedleń. W ramach 
nowego paktu o migracji i azylu, Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do 
wzmocnienia programów przesiedleń, ze szczególnym naciskiem na przyjmowanie migrantów 
ze względów humanitarnych i inne dodatkowe ścieżki dla osób potrzebujących ochrony. 

Więcej o aktualnym stanie prac nad unijnymi ramami przesiedleń. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/world/20200624STO81906/przyczyny-migracji-dlaczego-ludzie-migruja
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170629STO78630/azyl-i-migracja-w-ue-fakty-i-liczby
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170629STO78630/azyl-i-migracja-w-ue-fakty-i-liczby
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary/r_en#third-country%20national
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary/r_en#third-country%20national
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-eu-resettlement-framework


Wnioski o azyl w Europie w latach 2010-2018

Poprawa działania bazy Eurodac
Kiedy ktoś składa wniosek o azyl, bez względu na to, gdzie w UE się znajduje, jego odciski 
palców trafiają do centralnej bazy danych Eurodac.

W maju 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała, by gromadzono także dodatkowe dane - 
nazwisko, narodowość, datę i miejsce urodzenia, dane o dokumencie podróży, zdjęcie twarzy - 
po to, by wspierać praktyczne wdrożenie reformy systemu dublińskiego. Ponadto, we wrześniu 
2020 r. Komisja Europejska zaproponowała usprawnienie bazy danych Eurodac poprzez 
skupienie się na wnioskodawcach, a nie na wnioskach, aby zapobiegać nieuprawnionemu 
przemieszczaniu się między państwami członkowskimi, ułatwiać relokację i zapewnić lepsze 
monitorowanie osób powracających. 

Zwiększenie ilości informacji w systemie pozwoliłoby służbom imigracyjnym na łatwiejsze 
zidentyfikowanie nielegalnych migrantów albo osób ubiegających się o azyl, bez potrzeby 
zwracania się o informacje do innego państwa członkowskiego, tak jak ma to miejsce teraz.

Więcej o pracach związanych z bazą Eurodac.

Większe ujednolicenie stosowania przepisów 
azylowych
Większe ujednolicenie systemu azylowego jest kluczowe dla dzielenia się odpowiedzialnością. 
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-recast-eurodac-regulation


Pomoże zmniejszyć presję na państwa, które oferują lepsze warunki i ograniczyć praktykę 
składania wielu wniosków w różnych krajach (tzw. „asylum shopping”). Obecnie trwają prace 
nad szeregiem propozycji legislacyjnych, które mają zapewnić większą jednolitość systemu 
azylowego.

Przesłanki dla udzielenia azylu
W czerwcu 2017 roku parlamentarna Komisja Wolności Obywatelskich przyjęła stanowisko na 
temat nowego rozporządzenia o normach dotyczących kwalifikowania osób jako 
korzystających z ochrony międzynarodowej. Celem rozporządzenia jest doprecyzowanie 
warunków przyznawania azylu i zapewnienie, że wszystkie osoby ubiegające się o azyl będą 
równo traktowane bez względu na państwo, w którym złożą wniosek. Podczas gdy Parlament i 
Rada osiągnęły nieformalne tymczasowe porozumienie w sprawie rozporządzenia w czerwcu 
2018 r., porozumienie to musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę.

Warunki przyjęcia
Przekształcenie dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania ma na celu zapewnienie, że 
osoby ubiegające się o azyl korzystają ze zharmonizowanych materialnych warunków przyjęcia 
(takich jak zakwaterowanie, dostęp do rynku pracy, etc.). W czerwcu 2018 r. Parlament i Rada 
osiągnęły częściowe tymczasowe porozumienie w sprawie zaktualizowanego rozporządzenia. 
Zgodnie z nim, okres po złożeniu wniosku o azyl, po którym osoby ubiegające się o azyl 
mogłyby zacząć pracować, zostałby skrócony z obecnych dziewięciu miesięcy do sześciu. 
Oosoby otrzymałyby także dostęp do kursów językowych od pierwszego dnia. Podobnie jak w 
przypadku rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji, Rada jeszcze ostatecznie nie zatwierdziła 
porozumienia.

Agencja UE ds. Azylu
W listopadzie 2021 r. Parlament poparł przekształcenie przekształcenie obecnego 
Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) w Agencję UE ds. Azylu, po 
osiągnięciu porozumienia z Radą. Zreorganizowana agencja pomoże ujednolicić i przyspieszyć 
procedury azylowe w krajach UE. 500 ekspertów zapewni lepsze wsparcie krajowym systemom 
azylowym borykającym się z dużą liczbą spraw, dzięki czemu ogólny system zarządzania 
migracją w UE stanie się bardziej wydajny i zrównoważony. Ponadto nowa agencja będzie 
odpowiedzialna za monitorowanie przestrzegania praw podstawowych w kontekście procedur 
ochrony międzynarodowej i warunków przyjmowania w państwach członkowskich. 

Fundusze UE na azyl
W rezolucji przyjętej w lipcu 2021 r. Parlament zatwierdził odnowiony budżetFunduszu Azylu, 
Migracji i Integracji (AMIF) na lata 2021–2027, który wzrośnie do 9,88 mld euro. Nowy fundusz 
ma przyczynić się do wzmocnienia wspólnej polityki azylowej, rozwijać legalną migrację zgodnie 
z potrzebami państw członkowskich, wspierać integrację obywateli państw trzecich oraz 
przyczyniać się do walki z nielegalną migracją. Fundusze powinny również służyć skłonieniu 

Artykuł

PL Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski & Rzecznik Prasowy: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

5 I 6

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-reception-conditions-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20171117STO88354/kryzys-uchodzczy-1-3-mln-wnioskow-o-azyl-w-ue-w-2016
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_3241
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210628IPR07254/a-new-stronger-asylum-agency-for-a-more-consistent-asylum-policy-across-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690681#:~:text=As%20part%20of%20the%202021,flows%20in%20the%20European%20Union


państw członkowskich do bardziej sprawiedliwego podziału odpowiedzialności za przyjmowanie 
uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

Posłowie poparli również utworzenie nowego Funduszu Zintegrowanego Zarządzania 
Granicami (IBMF) i zgodzili się przeznaczyć na ten cel 6,24 milarda euro. IBMF powinien 
przyczynić się do wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie zarządzania 
granicami przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania praw podstawowych. Przyczyni się 
również do wspólnej, zharmonizowanej polityki wizowej i wprowadzi środki ochronne dla osób w 
szczególnie trudnej sytuacji przybywających do Europy, w szczególności dzieci bez opieki.

Ostatnia aktualizacja artykułu: lipiec 2021 r.

Więcej na ten temat:

Kontrole na granicach UE i zarządzanie migracją• 
Integracja uchodźców w Europie• 
Powroty migrantów: fakty i liczby oraz polityka UE (infografiki)• 
Migracja pracowników: wspieranie legalnych możliwości pracy w UE• 

Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
Reforma systemu dublińskiego [EN]
Przyjmowanie osób ubiegających się o azyl: przekształcona dyrektywa [EN]
Przesiedlanie uchodźców: ramy UE [EN]
Ochrona granic zewnętrznych UE [EN]
Kwestia migracji
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/migracja/20170627STO78419
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20201210STO93501/powroty-migrantow-fakty-i-liczby-oraz-polityka-ue-infografiki
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20230413STO79903/migracja-pracownikow-wspieranie-legalnych-mozliwosci-pracy-w-ue
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI(2016)586639_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593520/EPRS_BRI(2016)593520_EN.pdf
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