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Zastępcza ocena skutków
W dniu 12 września 2018 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek
dotyczący przekształcenia dyrektywy powrotowej z 2008 r., w którym
określono wspólne normy i procedury stosowane w państwach
członkowskich w odniesieniu do powrotów migrantów o nieuregulowanym
statusie niebędących obywatelami UE. Skuteczny powrót migrantów o
nieuregulowanym statusie jest jednym z kluczowych celów polityki
migracyjnej Unii Europejskiej. Państwa członkowskie stoją jednak obecnie
przed pewnymi wyzwaniami: praktyki krajowe wdrażające przepisy UE różnią
się między sobą, a ogólny odsetek powrotów utrzymuje się na poziomie
będącym poniżej oczekiwań. Komisja nie dołączyła do wniosku oceny
skutków.
W związku z tym Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE) zwróciła się do Biura Analiz
Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie ukierunkowanej zastępczej
oceny skutków proponowanego przekształcenia dyrektywy powrotowej. W
ocenie uwzględniono główne oczekiwane skutki najważniejszych przepisów
zawartych we wniosku Komisji, koncentrując się na skutkach społecznych,
skutkach dotyczących praw człowieka i skutkach finansowych w porównaniu
z obecną sytuacją (status quo).
W ocenie stwierdza się między innymi, że: 1) brak jest jednoznacznych
dowodów na poparcie stanowiska Komisji, że jej wniosek zwiększyłby
skuteczność powrotów migrantów o nieuregulowanym statusie; 2) wniosek
Komisji jest zgodny z zasadą pomocniczości, ale niektóre przepisy budzą
obawy co do proporcjonalności; 3) wniosek Komisji miałby wpływ na szereg
praw społecznych i praw człowieka migrantów o nieuregulowanym statusie,
w tym prawdopodobnie prowadziłby do naruszeń praw podstawowych; 4)
wniosek Komisji wiązałby się ze znacznymi kosztami dla państw
członkowskich i UE; oraz 5) wniosek Komisji budzi wątpliwości co do
spójności z innymi aktami prawnymi UE, w szczególności z aktami prawnymi,
które nie zostały jeszcze przyjęte.
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Proponowana dyrektywa powrotowa (wersja przekształcona)

Streszczenie
Skuteczny powrót migrantów o nieuregulowanym statusie jest jednym z kluczowych celów polityki
migracyjnej UE, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętym w 2015 r. Europejskim programie w
zakresie migracji. 1 Zwrócenie szczególnej uwagi przez UE i jej państwa członkowskie na politykę w
zakresie powrotów stało się szczególnie widoczne od czasu szybkiego wzrostu liczby osób
ubiegających się o azyl i migrantów o nieuregulowanym statusie przybywających do UE w 2015 r.
(nazywanego również europejskim „kryzysem migracyjnym”). Dyskurs polityczny w całej Europie
uległ zmianie. W 2015 r. w UE odnotowano względny wzrost liczby wniosków o udzielenie azylu,
kiedy to we wszystkich państwach członkowskich złożono 1,3 mln wniosków, przy czym w kolejnych
latach liczba ta zmalała.
Komisja Europejska argumentowała, że „aby sprostać kluczowym wyzwaniom dla zapewnienia
skutecznych powrotów, konieczny jest ukierunkowany przegląd dyrektywy powrotowej, który
pozwoli znacząco ograniczyć długość procedur powrotu, zapewnić lepsze powiązanie między
procedurą azylową i procedurą powrotu oraz zagwarantować skuteczniejsze stosowanie środków
zapobiegających ucieczkom”. Zdaniem Komisji główne wyzwania związane ze skutecznym
powrotem migrantów o nieuregulowanym statusie obejmują trudności, jakich doświadczają
państwa członkowskie w skutecznym egzekwowaniu decyzji nakazujących powrót; różne praktyki
krajowe wdrażające unijne ramy; niespójne definicje i interpretacje dotyczące ryzyka ucieczki i
stosowania środka detencyjnego; brak współpracy ze strony obywateli państw trzecich; oraz
uzależnienie od współpracy z krajami pochodzenia w zakresie powrotu i readmisji za pomocą
unijnych umów o readmisji i niewiążących ustaleń dotyczących readmisji.
W tym kontekście Komisja Europejska opublikowała w dniu 12 września 2018 r. wniosek dotyczący
przekształcenia dyrektywy powrotowej z 2008 r., w którym określono wspólne normy i procedury
stosowane w państwach członkowskich w odniesieniu do powrotów migrantów o
nieuregulowanym statusie niebędących obywatelami UE (COM(2018) 634). Komisja nie dołączyła do
wniosku oceny skutków.
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu
Europejskiego (LIBE) obecnie rozpatruje ten wniosek. W dniu 6 listopada 2018 r. komisja LIBE
zwróciła się do Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) o przedstawienie ukierunkowanej
zastępczej oceny skutków proponowanego przekształcenia dyrektywy powrotowej, ponieważ
sprawozdawczyni (Judith Sargentini, Zieloni/WSE, Niderlandy) i kontrsprawozdawcy uznali, że taka
ocena jest konieczna. W tej ukierunkowanej ocenie skutków dokonano oceny głównych
oczekiwanych pozytywnych i negatywnych skutków najważniejszych przepisów zawartych we
wniosku Komisji, ze szczególnym uwzględnieniem skutków społecznych, skutków w dziedzinie
praw człowieka i skutków finansowych w porównaniu z obecną sytuacją (status quo). Te
najważniejsze przepisy obejmują uregulowania dotyczące ryzyka ucieczki (art. 6); obowiązku
współpracy (art. 7); dobrowolnego wyjazdu (art. 9); zakazu wjazdu wydanego podczas odprawy
granicznej przy wyjeździe (art. 13); zarządzania powrotami (art. 14); środków odwoławczych i
odwołań (art. 16); środka detencyjnego (art. 18); procedury granicznej (art. 22).
Ta ukierunkowana zastępcza ocena skutków opiera się na dwóch osobnych analizach zewnętrznych,
które zostały zlecone na zasadzie outsourcingu przez Dział ds. Oceny Ex Ante Skutków EPRS: 1)
analiza obejmująca aspekty prawne, społeczne i dotyczące praw podstawowych; oraz 2) analiza

1

Komisja Europejska ocenia skuteczność powrotów, biorąc pod uwagę przede wszystkim rosnący odsetek powrotów
obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE, zob. Komisja Europejska, COM(2018) 634,
uzasadnienie, 12 września 2018 r., s. 2.
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obejmująca aspekty ekonomiczne i budżetowe. Analizy te zostały w całości zawarte odpowiednio
w załącznikach 1 i 2.
Analiza aspektów prawnych opiera się przede wszystkim na badaniu źródeł wtórnych.
Wykorzystano w niej źródła prawa międzynarodowego i unijnego, orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz), a także
odpowiednie orzecznictwo krajowe, sprawozdania i dokumenty Komisji, odpowiednie analizy
dotyczące konsultacji, sprawozdania i dane, w tym z państw członkowskich. Przeprowadzono
ponadto ograniczoną liczbę wywiadów z zainteresowanymi stronami. Analiza aspektów
ekonomicznych opiera się na badaniu źródeł wtórnych, któremu towarzyszy szczegółowa analiza
ilościowa danych uzyskanych z czterech wybranych państw członkowskich: Belgii, Republiki
Czeskiej, Niemiec i Włoch. Kraje te wybrano w taki sposób, aby zapewnić uwzględnienie różnych
głównych problemów leżących u podstaw niskiej skuteczności powrotów, jak również na podstawie
dostępności odpowiednich informacji i położenia geograficznego. 2
W tej ukierunkowanej zastępczej ocenie skutków stwierdza się między innymi, że: 1) brak jest
jednoznacznych dowodów na poparcie stanowiska Komisji, że jej wniosek zwiększy skuteczność
powrotów migrantów o nieuregulowanym statusie; 2) wniosek Komisji jest zgodny z zasadą
pomocniczości, ale niektóre przepisy budzą obawy co do proporcjonalności; 3) wniosek Komisji
miałby wpływ na szereg praw społecznych i praw człowieka migrantów o nieuregulowanym
statusie, w tym prawdopodobnie prowadziłby do naruszeń praw podstawowych; 4) wniosek Komisji
wiązałby się ze znacznymi kosztami dla państw członkowskich i UE; 5) wniosek Komisji budzi
wątpliwości co do spójności z innymi aktami prawnymi UE, w szczególności z aktami prawnymi,
które nie zostały jeszcze przyjęte.

2

II

Więcej szczegółowych informacji na temat odnośnych metod można znaleźć w załączonych analizach.

Proponowana dyrektywa powrotowa (wersja przekształcona)

Spis treści
1. Kontekst ____________________________________________________________________ 1
1.1 Proponowana dyrektywa powrotowa ___________________________________________ 4
1.2 Wniosek komisji LIBE o przeprowadzenie ukierunkowanej oceny skutków _____________ 6
2. Najważniejsze ustalenia _______________________________________________________ 11
2.1 Cel dotyczący skutecznej polityki powrotowej ___________________________________ 11
2.2 Zgodność z zasadami pomocniczości i proporcjonalności _________________________ 13
2.3 Skutki społeczne i skutki w dziedzinie praw człowieka w odniesieniu do migrantów o
nieuregulowanym statusie _____________________________________________________ 14
2.4 Skutki ekonomiczne dla państw członkowskich i UE ______________________________ 17
2.5 Spójność z innymi przepisami i politykami UE ___________________________________ 20
3. Wnioski ____________________________________________________________________ 21
Załącznik 1. Analiza ukierunkowanej oceny skutków proponowanej dyrektywy powrotowej (wersja
przekształcona) – aspekty prawne__________________________________________________25
Załącznik 2. Analiza ukierunkowanej oceny skutków proponowanej dyrektywy powrotowej (wersja
przekształcona) – aspekty ekonomiczne____________________________________________119

III

Proponowana dyrektywa powrotowa (wersja przekształcona)

1. Kontekst
W dniu 16 grudnia 2008 r. – po trzech latach trudnych negocjacji – Parlament Europejski i Rada UE
przyjęły dyrektywę 2008/115/WE w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez
państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw
trzecich (zwaną dalej „dyrektywą powrotową z 2008 r.”). 3
Dyrektywa powrotowa z 2008 r. ma na celu zapewnienie, aby powrót obywateli państw trzecich
(niebędących obywatelami UE), którzy nie mają podstaw prawnych do pozostania w UE 4, odbywał
się skutecznie, za pomocą sprawiedliwych i przejrzystych procedur, w ramach których w pełni
przestrzegane są prawa podstawowe i godność zainteresowanych osób. Na mocy tej dyrektywy po
raz pierwszy wprowadzono na szczeblu UE obowiązkowe decyzje nakazujące powrót, preferencję
dla dobrowolnego powrotu, obowiązkowe wydawanie zakazów wjazdu wraz z decyzjami
nakazującymi powrót, gwarancje proceduralne dotyczące procesu powrotu oraz podstawy do
zastosowania środka detencyjnego w celu wydalenia przez maksymalny okres 18 miesięcy. 5
Parlament Europejski wyraził swoje poglądy na temat potrzeby całościowego podejścia UE do
kwestii migracji oraz polityki w zakresie powrotów obywateli państw trzecich, którzy przebywają
nielegalnie na terytorium danego państwa członkowskiego UE. Wielokrotnie wzywał do
wprowadzenia takiej polityki powrotowej, która polegałaby na odsyłaniu migrantów z powrotem
do krajów, w których mogą oni być bezpiecznie przyjęci, na przykład w swojej rezolucji z dnia 25
października 2016 r. w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich. 6 W kwietniu tego
samego roku Parlament Europejski wezwał do przyjęcia całościowego podejścia UE do kwestii
migracji, aby zaradzić sytuacji na Morzu Śródziemnym. Podkreślił, że powrót migrantów powinien
odbywać się w sposób bezpieczny, przy pełnym poszanowaniu ich praw podstawowych i
proceduralnych oraz tylko wówczas, gdy kraj powrotu jest dla nich bezpieczny. Powtórzył również,
że należy nadać pierwszeństwo powrotom dobrowolnym nad powrotami przymusowymi. 7
Wiele osób – w tym eksperci, uczeni i różne organizacje – krytykowało dyrektywę powrotową z 2008
r. 8 Najbardziej kontrowersyjne aspekty dotyczyły maksymalnego okresu zatrzymania przed
3

Dyrektywa 2008/115/UE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa
członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich; zob. też Lutz F.,
„The negotiations of the Return Directive: comments and materials” [Negocjacje dotyczące dyrektywy powrotowej:
komentarze i materiały], Wolf Legal Publishers, 2010.

4

Nazywanych również „migrantami o nieuregulowanym statusie”; migranci o nieuregulowanym statusie to osoby
niebędące obywatelami UE, których wnioski o udzielenie azylu zostały odrzucone, oraz osoby, które wjeżdżają,
przebywają lub pracują na terytorium danego kraju bez niezbędnego zezwolenia lub dokumentów wymaganych na
mocy przepisów imigracyjnych, zob. opracowany przez IOM glosariusz zawierający główne pojęcia dotyczące
migracji.

5

Zob. też Lutz, F. i Mananashvili, S., „Return Directive 2008/115/EC” [Dyrektywa powrotowa 2008/115/WE] w
Hailbronner, K. i Thym, D. (red.), „EU Immigration and Asylum Law. A Commentary” [Unijne prawo cudzoziemców i
azylowe: komentarz] , 2. wydanie, Munich/Oxford/Baden-Baden: C.H.Beck/Hart/Nomos, 2016 r., s. 658.

6

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie praw człowieka i migracji w państwach
trzecich (2015/2316(INI))

7

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby
całościowego podejścia UE do problematyki migracji (2015/2095(INI)), ust. 60.

8

Zob. analizę ukierunkowanej oceny skutków proponowanego przekształcenia dyrektywy powrotowej – aspekty
prawne, w załączniku 1, odniesienie do Acosta D., „The good, the bad and the ugly in EU migration law: Is the European
Parliament becoming bad and ugly? (The Adoption of Directive 2008/15: The Returns Directive)” [Dobry, zły i brzydki
w unijnym prawie migracyjnym: czy Parlament Europejski staje się złym i brzydkim? (Przyjęcie dyrektywy 2008/15:
dyrektywa powrotowa] , European Journal of Migration and Law, tom 11(1), Brill | Nijhoff, 2009 r., s. 19; Baldaccini A.,
„The return and removal of irregular migrants under EU law: An analysis of the Returns Directive” [Powrót i wydalenie

1

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego

wydaleniem i zakazów ponownego wjazdu. 9 W bardziej ogólnym ujęciu dyrektywa powrotowa była
krytykowana za wprowadzenie wspólnych norm dotyczących wydalania migrantów o
nieuregulowanym statusie przy braku kompleksowej, wspólnej polityki w zakresie przyjmowania i
pobytu, pomimo wyraźnego związku między migracją legalną i nielegalną. 10 W wykładni Trybunału
Sprawiedliwości UE (TSUE) wyjaśniono, że sama dyrektywa powrotowa była w rzeczywistości mniej
restrykcyjna niż się początkowo wydawało, w szczególności w świetle orzecznictwa zawężającego
podstawy do zastosowania środka detencyjnego, ograniczającego stosowanie przez państwa
członkowskie kar pozbawienia wolności za nielegalną migrację uznawaną za przestępstwo,
sprzyjającego dobrowolnym wyjazdom, zakazującego wydalania w przypadkach, w których
zastosowanie ma zasada non-refoulement, oraz rozszerzającego zakres stosowania dyrektywy, a
jednocześnie wyjaśniającego, że osoby ubiegające się o azyl nie są migrantami o nieuregulowanym
statusie. 11 Zwrócono jednak także uwagę, że „niektóre orzeczenia Trybunału są dość zdawkowe”, na
przykład prawo do bycia wysłuchanym nie ma żadnej skutecznej treści ani środków odwoławczych
służących jego egzekwowaniu. 12
W ocenie Komisji z 2013 r. podkreślono ogólny pozytywny wpływ dyrektywy powrotowej z 2008 r.
na harmonizację praktyk krajowych. 13 W ocenie tej podkreślono konieczność usprawnienia praktyk
państw członkowskich w zakresie maksymalnego okresu zatrzymania, wspierania dobrowolnych
wyjazdów i monitorowania powrotów, jak również harmonizacji w odniesieniu do czasu trwania i
warunków zakazów wjazdu. W ocenie stwierdzono jednak również, że dyrektywa powrotowa z 2008
r. nie miała raczej większego wpływu na wstrzymanie wydalenia ani na gwarancje proceduralne, a
także podkreślono w niej brak dostępności danych na poziomie krajowym. 14 W 2014 r. Komisja

migrantów o nieuregulowanym statusie w prawie UE: analiza dyrektywy powrotowej], European Journal of Migration
and Law, tom 11(1), Brill | Nijhoff, 2009 r., s. 1.
9

Zob. Baldaccini A., „The EU Directive on Return: Principles and protests” [Unijna dyrektywa powrotowa: zasady i
kontestacja], Refugee Survey Quarterly, tom 28(4), Oxford Academic, 2009 r., s. 114; zob. też Cornelisse G., „Immigration
detention and human rights: rethinking territorial sovereignty” [Stosowanie środka detencyjnego wobec imigrantów
a prawa człowieka: rewizja podejścia do suwerenności terytorialnej] , Martinus Nijhoff Publishers, 2010 r., s. 271–272;
Provera, M., „The Detention of Asylum Seekers in the European Union and in Australia – A Comparative Analysis”
[Stosowanie środka detencyjnego wobec osób ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej i Australii – analiza
porównawcza], Wolf Legal Publishers, 2013 r.

10

Zob. Van Ballegooij, W. i Thirion, E., The Cost of non-Europe in the area of legal migration [Koszt braku działań na
poziomie europejskim w dziedzinie legalnej migracji], EPRS, Parlament Europejski, publikacja niebawem; Baldaccini
A., „The EU Directive on Return: Principles and protests” [Unijna dyrektywa powrotowa: zasady i kontestacja], Refugee
Survey Quarterly, tom 28(4), Oxford Academic, 2009 r., s. 114.

11

Peers S., „EU Justice and Home Affairs Law” [Prawo UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych],
4. wydanie, Oxford University Press, 2016 r., s. 520–521 (502–521); zob. też Basilien-Gainche M.L., „Immigration
detention under the Return Directive: The CJEU shadowed lights” [Stosowanie środka detencyjnego wobec
imigrantów na mocy dyrektywy powrotowej: niejednoznaczne wykładnie TSUE], European Journal of Migration and
Law, tom 17(1), Brill | Nijhoff, 2015 r., s. 104; Molnár T., „The Place and Role of International Human Rights Law in the
EU Return Directive and in the Related CJEU Case Law: Approaches Worlds Apart?” [Miejsce i rola międzynarodowego
prawa dotyczącego praw człowieka w unijnej dyrektywie powrotowej i w odnośnym orzecznictwie TSUE: całkowicie
odmienne podejścia?] , w: EU External Migration Policies in an Era of Global Mobilities: Intersecting Policy Universes
[Polityka zewnętrzna UE w dziedzinie migracji w erze globalnej mobilności: światy krzyżujących się polityk], S. Carrera i in.
(red.), Martinus Nijhoff Publishers 2018 r., s. 105.

12

Peers S., „EU Justice and Home Affairs Law” [Prawo UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych],
4. wydanie, Oxford University Press, 2016 r., s. 521 (502–521).

13

Komisja Europejska, Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC)[Ocena stosowania dyrektywy
powrotowej (2008/115/WE)], Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, 22 października 2013 r., na
podstawie sprawozdania przygotowanego przez Matrix.

14

Tamże.
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przedstawiła sprawozdanie na temat wdrożenia dyrektywy powrotowej w państwach
członkowskich, podkreślając potrzebę „odpowiedniego i skutecznego wdrożenia”. 15
Skuteczny powrót migrantów o nieuregulowanym statusie jest jednym z kluczowych celów polityki
migracyjnej UE, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętym w 2015 r. Europejskim programie w
zakresie migracji. 16 Komisja wezwała państwa członkowskie do pełnego przestrzegania dyrektywy
powrotowej z 2008 r. i zapowiedziała swoje działania monitorujące w tym zakresie. 17
Zainteresowanie instytucji UE polityką w zakresie powrotów stało się szczególnie widoczne od czasu
szybkiego wzrostu liczby osób ubiegających się o azyl i migrantów o nieuregulowanym statusie
przybywających do UE w 2015 r. (nazywanego również europejskim „kryzysem migracyjnym”) i
związaną z tym zmianą dyskursu politycznego w całej Europie. W 2015 r. w UE odnotowano
stosunkowo wysoki wzrost liczby wniosków o udzielenie azylu, kiedy to we wszystkich państwach
członkowskich złożono 1,3 mln wniosków, przy czym w kolejnych latach liczba ta zmalała. 18
Następnie Komisja przedstawiła „Plan działania UE w zakresie powrotów” 19, w którym ponownie
podkreślono potrzebę lepszego wdrożenia dyrektywy powrotowej z 2008 r. na szczeblu krajowym.
W tym kontekście Komisja zaproponowała pierwszy podręcznik dotyczący powrotów, zwiększenie
roli Frontexu oraz lepszą współpracę z państwami trzecimi w zakresie readmisji. 20
W 2017 r. Komisja opublikowała „uaktualniony plan działania” ze względu na ograniczony wpływ
unijnych inicjatyw na wyniki w zakresie powrotów w całej UE. 21 W planie tym wskazano, że w 2015
r. liczba migrantów o nieuregulowanym statusie, którym nakazano opuścić UE, wyniosła 533 395 w
porównaniu z 470 080 w 2014 r. „Tylko w latach 2015/2016 złożono około 2,6 mln wniosków o
udzielenie azylu. Biorąc pod uwagę, że wskaźnik przyznawania azylu na poziomie pierwszej instancji
w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wyniósł 57 %, po rozpatrzeniu wniosków o udzielenie azylu
państwa członkowskie mogą mieć do odesłania ponad milion osób”. 22 Zdaniem Komisji nie doszło
jednocześnie do zwiększenia odsetka powrotów na szczeblu Unii Europejskiej. „Chociaż całkowity
odsetek powrotów między 2014 a 2015 r. wzrósł z 41,8 % do 42,5 %, odsetek skutecznych powrotów
do państw trzecich spadł z 36,6 % do 36,4 %.” 23 Komisja przedstawiła inicjatywy mające na celu
zwiększenie odsetka powrotów, takie jak dalsze monitorowanie stosowania dyrektywy powrotowej
oraz określenie dobrych praktyk w zakresie czynników zniechęcających obywateli państw trzecich
do nielegalnego pobytu na ich terytorium. W uaktualnionym planie działania zwrócono również
uwagę na znaczenie wsparcia operacyjnego i finansowego UE oraz ponownie podkreślono
potrzebę lepszego wdrożenia istniejących przepisów. Wytyczne w tym zakresie zostały

15

Komisja Europejska, COM(2014) 199, 23 marca 2014 r.; na temat wdrożenia w państwach członkowskich dyrektywy
powrotowej z 2008 r. zob. też Zwaan, K., „The Returns Directive. Central themes, problem issues, and implementation
in selected Member States” [Dyrektywa powrotowa. Główne obszary tematyczne, kwestie problemowe oraz
wdrożenie w wybranych państwach członkowskich], Wolf Legal Publishers, 2011 r.

16

Komisja Europejska, COM(2015) 240, 13 maja 2015 r.

17

Tamże, s. 10.

18

Van Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., The Cost of non-Europe in Asylum Policy[Koszt braku działań na poziomie
europejskim w ramach polityki azylowej], EPRS, Parlament Europejski, 2018 r., załącznik sporządzony przez Milieu, s.
55.

19

Komisja Europejska, COM(2015) 453, 9 września 2015 r. zob. Podręcznik dotyczący powrotów z 2015 r., C(2015) 6250,
1 października 2015 r.

20

Zob. analizę ukierunkowanej oceny skutków proponowanego przekształcenia dyrektywy powrotowej – aspekty
prawne, w załączniku 1.

21

Komisja Europejska, COM(2017) 200, 2 marca 2017 r., s. 2.

22

Tamże.

23

Tamże.
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przedstawione państwom członkowskim w zaleceniu i drugim podręczniku dotyczącym powrotów,
jednak nie oceniono skutków tych niewiążących narzędzi. 24

1.1 Proponowana dyrektywa powrotowa
Dnia 12 września 2018 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący przekształcania dyrektywy
w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do
powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (zwany dalej „proponowaną
dyrektywą powrotową”). 25 Komisja argumentowała, że „aby sprostać kluczowym wyzwaniom dla
zapewnienia skutecznych powrotów, konieczny jest ukierunkowany przegląd dyrektywy
powrotowej, który pozwoli znacząco ograniczyć długość procedur powrotu, zapewnić lepsze
powiązanie między procedurą azylową i procedurą powrotu oraz zagwarantować skuteczniejsze
stosowanie środków zapobiegających ucieczkom”. 26 Komisja przyznaje, że pomimo wysiłków
odnotowano niewielki postęp w zwiększaniu skuteczności powrotów, który mierzy się rosnącym
odsetkiem powrotów. Komisja zauważa, że w rzeczywistości odnotowano spadek odsetka
powrotów w całej UE, który w 2016 r. wyniósł 45,8 %, natomiast w 2017 r. – zaledwie 36,6 %. 27
Proponowana dyrektywa powrotowa została przedstawiona jako „część pakietu środków przyjętych
przez Komisję w następstwie posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 28 czerwca 2018 r., na którym
podkreślono konieczność istotnego zintensyfikowania skutecznego powrotu migrantów o
nieuregulowanym statusie". Wniosek został przedstawiony z nietypowym dopiskiem w tytule
stanowiącym, że stanowi on „wkład Komisji Europejskiej w spotkanie przywódców w Salzburgu w
dniach 19-20 września 2018 r.”
Proponowana dyrektywa powinna podjąć niektóre z głównych wyzwań związanych ze skutecznym
powrotem migrantów o nieuregulowanym statusie. Komisja wskazała następujące wyzwania: 28
•
•
•
•
•
•

Trudności i przeszkody, które napotykają państwa członkowskie w ramach procedur powrotu i
utrudniają skuteczne egzekwowanie decyzji nakazujących powrót.
Praktyki krajowe wdrażające unijne ramy różnią się w poszczególnych państwach członkowskich i
nie są tak skuteczne, jak powinny.
Brak spójnych definicji i interpretacji dotyczących ryzyka ucieczki i stosowania środka detencyjnego.
Brak współpracy ze strony obywateli państw trzecich.
Państwa członkowskie nie posiadają wystarczająco dobrych narzędzi, aby umożliwić właściwym
organom szybką wymianę niezbędnych informacji.
Uzależnienie od współpracy z krajami pochodzenia w zakresie powrotu i readmisji za pomocą
unijnych umów o readmisji i niewiążących ustaleń dotyczących readmisji. 29

24

Tamże., Zalecenie Komisji (UE) 2017/432 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zapewnienia większej skuteczności
powrotów przy wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE; Komisja Europejska, Podręcznik
dotyczący powrotów, załącznik do zalecenia Komisji (UE) 2017/2338 z dnia 16 listopada 2017 r. ustanawiającego
wspólny „Podręcznik dotyczący powrotów” przeznaczony do stosowania przez właściwe organy państw
członkowskich wykonujące zadania związane z powrotami.

25

Komisja Europejska, COM(2018) 634, 12 września 2018 r.; zasady wykorzystania techniki przekształcania zostały
określone w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego
wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych. W porozumieniu tym ustanowiono specjalne procedury
umożliwiające władzy ustawodawczej skoncentrowanie uwagi na tych częściach wniosku ustawodawczego, które są
nowe.

26

Komisja Europejska, COM(2018) 634, uzasadnienie, 12 września 2018 r., s. 2.

27

Tamże.

28

Zob. Komisja Europejska, COM(2018) 634, uzasadnienie, 12 września 2018 r., s. 1–2.

29

W kwestii unijnych ustaleń dotyczących readmisji, zob. Carrera S., „On Policy Ghosts: EU readmission arrangements as
Intersecting Policy Universes” [O wydmuszkach politycznych: unijne ustalenia dotyczące readmisji jako krzyżujące się
światy polityki], w: EU External Migration Policies in an Era of Global Mobilities: Intersecting Policy Universes [Polityka
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•

Sugestia, by wykorzystywać unijną politykę wizową jako narzędzie do osiągania postępów we
współpracy z państwami trzecimi w zakresie powrotów i readmisji. Komisja uważa, że z chwilą gdy
nowo zaproponowane zasady wizowe staną się prawem, znacznie wzrosną możliwości UE w
zakresie wywierania wpływu w ramach jej stosunków z krajami pochodzenia. 30

Główne zmiany zaproponowane przez Komisję w ramach „ukierunkowanego przeglądu” dyrektywy
powrotowej dotyczą następujących dziewięciu artykułów:
•
•
•
•
•
•

•

Ryzyko ucieczki (art. 6): wprowadzenie wspólnego, niewyczerpującego wykazu kryteriów służących
ustalaniu ryzyka ucieczki, w tym ryzyka niedozwolonego wtórnego przemieszczania się.
Obowiązek współpracy (art. 7): wyraźny obowiązek współpracy obywateli państw trzecich z
organami krajowymi na wszystkich etapach procedury powrotu.
Wydanie decyzji nakazującej powrót w związku z zakończeniem legalnego pobytu (art. 8): nałożenie
na państwa członkowskie obowiązku wydania decyzji nakazującej powrót natychmiast po podjęciu
decyzji o odrzuceniu wniosku lub decyzji o zakończeniu legalnego pobytu.
Dobrowolny wyjazd (art. 9): wydłużenie terminu dobrowolnego wyjazdu do trzydziestu dni
(skreślono minimalny termin siedmiu dni) oraz określenie szeregu przypadków, w których powstaje
obowiązek niewyznaczania terminu dobrowolnego wyjazdu.
Zakaz wjazdu wydany podczas odprawy granicznej przy wyjeździe (art. 13): możliwość wydania
przez państwa członkowskie zakazu wjazdu bez konieczności wydawania decyzji nakazującej
powrót.
Zarządzanie powrotami (art. 14): nałożenie na państwa członkowskie obowiązku posiadania
krajowych systemów zarządzania powrotami przekazujących terminowo informacje na temat
tożsamości i sytuacji prawnej obywateli państw trzecich. Mają one być powiązane z centralnym
systemem utworzonym przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Nałożenie na
państwa członkowskie obowiązku ustanowienia programów dobrowolnych powrotów, które mogą
też obejmować wsparcie na rzecz reintegracji.
Środki odwoławcze i odwołania (art. 16): wprowadzenie pięciodniowego terminu na złożenie
odwołania od decyzji nakazującej powrót w przypadku, gdy taka decyzja została podjęta w wyniku
decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, która stała się prawomocna.
Jeżeli ryzyko naruszenia zasady non-refoulement nie zostało jeszcze ocenione przez organ sądowy w
ramach procedur azylowych, odwołanie od decyzji nakazującej powrót musi mieć automatyczny
skutek zawieszający. Jest to jedyny obowiązkowy przypadek, w którym na podstawie niniejszego
wniosku zastosowanie ma automatyczny skutek zawieszający, bez uszczerbku dla możliwości
tymczasowego zawieszenia przez właściwe organy lub podmioty w państwach członkowskich
wykonania decyzji nakazującej powrót w indywidualnych przypadkach, jeżeli uznają to za konieczne
z innych powodów. Taką decyzję w sprawie tymczasowego zawieszenia należy podjąć szybko: co do
zasady w ciągu 48 godzin.
We wniosku przewidziano również możliwość złożenia odwołania od decyzji nakazującej powrót
tylko do jednej instancji sądowej, w przypadku gdy taką decyzję podjęto w wyniku wcześniejszej
decyzji odmownej w sprawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, który był już
przedmiotem środka zaskarżenia.
Wniosek harmonizuje ponadto w dalszym stopniu przepisy dotyczące udzielania, na żądanie,
bezpłatnej pomocy lub reprezentacji prawnej, zgodnie z warunkami określonymi w dorobku
prawnym w dziedzinie azylu.

zewnętrzna UE w dziedzinie migracji w erze globalnej mobilności: krzyżujące się światy polityki], S. Carrera i in. (red.),
Martinus Nijhoff Publishers 2018 r., s. 21.
30

Jednakże, jak przyznaje Komisja w swojej ocenie skutków załączonej do wniosku w sprawie kodeksu wizowego, „poza
niepotwierdzonymi doświadczeniami w UE w odniesieniu do jednego państwa trzeciego, nie ma również niezbitych
dowodów na to, w jaki sposób efekt dźwigni wizowej może przełożyć się na lepszą współpracę państw trzecich w
zakresie readmisji", zob. SWD(2018) 77, s. 31.
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•

•

Środek detencyjny (art. 18): wprowadzenie nowej podstawy umożliwiającej zatrzymanie obywateli
państw trzecich o nieuregulowanym statusie, którzy stanowią zagrożenie dla porządku publicznego
lub bezpieczeństwa narodowego. Przepisy krajowe mają ponadto przewidywać okres nie krótszy
niż 3 miesiące jako początkowy minimalny okres stosowania środka detencyjnego.
Procedura graniczna (art. 22): wprowadzenie szczegółowych zasad mających zastosowanie do
obywateli państw trzecich podlegających procedurom azylowym na granicy: 31 wydanie decyzji na
uproszczonym formularzu, niewyznaczanie – co do zasady – terminu dobrowolnego powrotu
(chyba że obywatel państwa trzeciego posiada ważny dokument podróży i współpracuje z organami
krajowymi), krótszy termin na złożenie odwołania, określony powód zastosowania środka
detencyjnego. W celu ułatwienia powrotu proponuje się przepisy mające zapewnić, by obywatela
państwa trzeciego, który był już zatrzymany, gdy rozpatrywano jego wniosek o udzielenie ochrony
międzynarodowej w ramach procedury azylowej na granicy, można było umieścić w ośrodku
detencyjnym przez maksymalny okres wynoszący 4 miesiące w ramach procedury powrotu na
granicy. Jeżeli w tym okresie decyzja nakazująca powrót nie zostanie wykonana, wobec obywatela
państwa trzeciego można nadal stosować środek detencyjny, jeżeli spełniony jest jeden z warunków
określonych w przepisach ogólnych dotyczących środka detencyjnego, przez okres ustalony
zgodnie z art. 18.

1.2 Wniosek komisji LIBE o przeprowadzenie ukierunkowanej
oceny skutków
Do proponowanej dyrektywy powrotowej Komisja nie dołączyła oceny skutków. Fakt ten został
skrytykowany przez komisję LIBE, która na wniosek sprawozdawczyni LIBE (Judith Sargentini,
Zieloni/WSE, Niderlandy) i kontrsprawozdawców zwróciła się do Biura Analiz Parlamentu
Europejskiego (EPRS) o przeprowadzenie tej ukierunkowanej zastępczej oceny skutków. Inni
również podkreślali potrzebę przeprowadzenia oceny skutków. 32
Nie po raz pierwszy w ostatnim czasie do ważnych wniosków w dziedzinie migracji i azylu Komisja
nie dołącza oceny skutków – jednym z takich przykładów jest wniosek w sprawie przekształcenia
rozporządzenia Eurodac. 33 Parlament Europejski w swoim sprawozdaniu w sprawie interpretacji i
wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 15
maja 2018 r. skrytykował brak ocen skutków w przypadku ważnych wniosków ustawodawczych,
przypominając, że inicjatywom, które mają wywrzeć istotne skutki społeczne, gospodarcze lub
środowiskowe, powinny towarzyszyć oceny skutków. 34

31

zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) .../.... [rozporządzenie w sprawie procedury azylowej].

32

Zob. np. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w
odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona),
sprawozdawca: José Antonio Moreno Díaz, współsprawozdawczyni: Vladimíra Drbalová, data przyjęcia na sesji
plenarnej – 23 stycznia 2019 r., pkt 1.5; Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), Opinia 1/2019 w sprawie
proponowanego przekształcenia dyrektywy powrotowej i jego wpływu na prawa podstawowe, 10 stycznia 2019 r.;
EIOD, Uwagi formalne EIOD na temat wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów
nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona), 10 stycznia 2019 r.; Komisja Meijersa
– stała komisja ekspertów ds. międzynarodowej imigracji, uchodźców i prawa karnego, CM1816 uwagi na temat
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w
odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona, COM(2018)
634 final, 27 listopada 2018 r.; Rada Europejska ds. Uchodźców i Wypędzonych (ECRE), Uwagi dotyczące wniosku
Komisji w sprawie przekształcenia dyrektywy powrotowej – COM(2018) 634, 30 listopada 2018 r.

33

Komisja Europejska, COM(2016) 272, 4 maja 2016 r.

34

Parlament Europejski, „Sprawozdanie w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w
sprawie lepszego stanowienia prawa (2016/2018(INI))”, sprawozdawcy Pavel Svoboda i Richard Corbett (15 maja 2018
r.), ust. 22; zob. też Hiller W., European Parliament work in the fields of Impact Assessment and European Added Value
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Co to jest ocena skutków? Pojęcie to zostało wyjaśnione w porozumieniu międzyinstytucjonalnym
w sprawie lepszego stanowienia prawa z 2016 r.:
„Ocena skutków powinna odnosić się do istnienia, skali i konsekwencji danego problemu oraz do kwestii,
czy działanie Unii jest konieczne. Powinna ona określać rozwiązania alternatywne oraz, na ile to możliwe,
wskazywać na potencjalne krótko- i długoterminowe koszty i korzyści, a przy tym oceniać skutki
gospodarcze, środowiskowe i społeczne w sposób zintegrowany i wyważony za pomocą analiz
jakościowych i ilościowych. Zasady pomocniczości i proporcjonalności, a także prawa podstawowe
powinny być w pełni poszanowane.” 35

Zgodnie z przyjętymi przez Komisję w 2017 r. wytycznymi dotyczącymi lepszego stanowienia prawa
proces oceny skutków polega na gromadzeniu i analizowaniu dowodów w celu wsparcia procesu
kształtowania polityki. 36
„Ocena wpływu sprzyja bardziej świadomemu podejmowaniu decyzji i przyczynia się do lepszego
stanowienia prawa, co zapewnia pełnię korzyści płynących z polityki przy minimalnych kosztach oraz przy
jednoczesnym poszanowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności. Jednakże ocena wpływu jest
jedynie pomocą w kształtowaniu polityki/podejmowaniu decyzji, a nie jej substytutem”. 37

Ponadto zainteresowane strony muszą być w stanie udzielić informacji zwrotnej w odniesieniu do
wszystkich najważniejszych kwestii objętych oceną skutków, w tym za pośrednictwem 12tygodniowych internetowych konsultacji społecznych. 38
Kiedy konieczne jest przeprowadzenie oceny skutków? Ocena skutków jest wymagana w
przypadku inicjatyw Komisji, które mogą wywrzeć znaczące skutki gospodarcze, środowiskowe lub
społeczne. 39 Narzędzie nr 9 w zestawie narzędzi Komisji na rzecz lepszego stanowienia prawa
określa ponadto, że kryterium odniesienia w postaci „znaczących skutków” ma zastosowanie
zarówno do poziomu makro, jak i mikro. Podkreśla się jednak, że ocena wpływu powinna być
przeprowadzana tylko wtedy, gdy jest ona przydatna. Ogólną zasadą jest, że ocena wpływu nie jest
konieczna, gdy Komisja ma ograniczony wybór lub nie ma wyboru; gdy skutków nie można
jednoznacznie zidentyfikować ex ante; lub gdy skutki są nikłe. Narzędzie nr 9 nie zawiera żadnych
zasad dotyczących trybu pilnego.
Jeśli chodzi o proponowaną dyrektywę powrotową, Komisja uznała, że ocena wpływu nie jest w
tym przypadku wymagana:
„Biorąc pod uwagę fakt, że przeprowadzono szczegółową ocenę kluczowych kwestii w dziedzinie
powrotów, oraz pilną konieczność przedstawienia wniosków ustawodawczych, a także uznając, że zmiana
obowiązującej dyrektywy jest najbardziej odpowiednią opcją zarówno pod względem merytorycznym,
jak i pod względem ram czasowych, uznaje się, że ocena skutków niniejszego wniosku nie jest
konieczna.” 40

- Activity Report for 2017 [Działania Parlamentu Europejskiego w obszarach oceny skutków i europejskiej wartości
dodanej], EPRS, Parlament Europejski, maj 2018 r., s. 24.
35

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa z 2016 r., Dz.U. L 123/1 z 12.5.2016, ust.
12.

36

Komisja Europejska, Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa z 2017 r., SWD(2017) 350, 7 lipca 2017 r.,
rozdział III dotyczący oceny skutków, s. 15.

37

Tamże; zob. też Komisja Europejska, Roczne sprawozdanie Rady ds. Kontroli Regulacyjnej za rok 2017.

38

Tamże, rozdział III dotyczący oceny skutków i rozdział VII dotyczący konsultacji z zainteresowanymi stronami.

39

Komisja Europejska, Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa z 2017 r., SWD(2017) 350, 7 lipca 2017 r., s. 15.

40

Komisja Europejska, COM(2018) 634, uzasadnienie, 12 września 2018 r., s. 6.
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Argumentacja Komisji jest jednak mało przekonująca i budzi wątpliwości. Nie jest jasne, do której
„szczegółowej oceny” odnosi się Komisja. Odwołano się jedynie do podręcznika dotyczącego
powrotów 41 z 2017 r. oraz badania Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM) z 2018 r. dotyczącego
skuteczności powrotów w państwach członkowskich UE 42. Uderzające jest to, że Komisja nie
wspomina ani o swojej ocenie dyrektywy powrotowej z 2013 r. 43, ani o sprawozdaniu z jej wdrożenia
z dnia 28 marca 2014 r. 44 Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób wyniki oceny z 2013 r. zostały
uwzględnione we wniosku dotyczącym przekształcenia dyrektywy w świetle zasady „najpierw
oceń”. Analizy mają na celu umożliwianie świadomego kształtowania polityki przez regularną ocenę
istniejących działań i zapewnienie dostępności stosownych dowodów w celu wspierania procesu
opracowywania nowych inicjatyw. 45
Chociaż w sprawie tej inicjatywy przeprowadzono konsultacje z państwami członkowskimi i ESM,
nie jest jasne, z którymi zainteresowanymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego
przeprowadzono konsultacje i w jaki sposób. A przecież informowanie na temat konkretnych
zainteresowanych stron, z którymi się konsultowano, ich wkładu i sposobu jego wykorzystania w
procesie kształtowania polityki stanowi integralną część lepszego stanowienia prawa. 46
Komisja powołuje się również na pilny charakter wniosku, aby uzasadnić, dlaczego ocena wpływu
nie została uznana za konieczną. Wydaje się jednak, że Komisja była gotowa do dokonania przeglądu
dyrektywy powrotowej już na początku 2017 r., jak wynika z uaktualnionego planu działania w
sprawie powrotów z dnia 2 marca 2017 r. 47 Powstaje zatem pytanie, dlaczego wówczas nie
rozpoczęto procesu oceny skutków.
Komisja mogłaby także wyjaśnić, dlaczego uważa, że przegląd istniejącej dyrektywy jest najbardziej
odpowiednią opcją „zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem ram czasowych”.
Przedstawiła ona bowiem wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy powrotowej, działając na
wniosek Rady Europejskiej, w czasie, gdy reformy innych powiązanych z nią kluczowych unijnych
przepisów dotyczących azylu i migracji były i nadal pozostają niewdrożone.
To właśnie w tym kontekście w dniu 6 listopada 2018 r. Komitet LIBE zwrócił się do Działu ds. Oceny
Ex Ante Skutków EPRS o przeprowadzenie ukierunkowanej zastępczej oceny skutków
proponowanego przekształcenia dyrektywy. Celem tej ukierunkowanej zastępczej oceny skutków
jest przeprowadzenie oceny głównych oczekiwanych pozytywnych i negatywnych skutków
najważniejszych przepisów zawartych we wniosku Komisji, ze szczególnym uwzględnieniem
skutków społecznych, skutków w dziedzinie praw człowieka i skutków finansowych w porównaniu
z obecną sytuacją (status quo). Te najważniejsze przepisy obejmują uregulowania dotyczące ryzyka
ucieczki (art. 6); obowiązku współpracy (art. 7); dobrowolnego wyjazdu (art. 9); zakazu wjazdu
wydanego podczas odprawy granicznej przy wyjeździe (art. 13); zarządzania powrotami (art. 14);

41

Komisja Europejska, zalecenie Komisji (UE) 2017/2338, 16 listopada 2017 r.

42

Komisja Europejska, European Migration Network (EMN) study on the effectiveness of return in EU Member States
[Badanie Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM) dotyczące skuteczności powrotów w państwach członkowskich UE], 23
lutego 2018 r.

43

Komisja Europejska, Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC)[Ocena stosowania dyrektywy
powrotowej (2008/115/WE)], Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, 22 października 2013 r., na
podstawie sprawozdania przygotowanego przez Matrix.

44

Komisja Europejska, COM(2014) 199, 28 marca 2014 r.

45

Komisja Europejska, Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa z 2017 r., SWD(2017) 350, 7 lipca 2017 r.,
rozdział VI dotyczący oceny, s. 50.

46

Komisja Europejska, Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa z 2017 r., SWD(2017) 350, 7 lipca 2017 r.,
rozdział VII dotyczący konsultacji z zainteresowanymi stronami.

47

Komisja Europejska, COM(2017) 200, 2 marca 2017 r., s. 4.
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środków odwoławczych i odwołań (art. 16); środka detencyjnego (art. 18); procedury granicznej (art.
22).
Ze względu na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. i ramy czasowe wyznaczone przez
komisję LIBE nie było możliwości przeprowadzenia pełnej oceny skutków (tj. dotyczącej całego
wniosku), która uwzględniałaby również różne warianty strategiczne i obejmowała otwarte
konsultacje społeczne z zainteresowanymi stronami. 48 Zamiast pełnej oceny przeprowadzono
ukierunkowaną zastępczą ocenę skutków koncentrującą się na głównych zmianach we wniosku
Komisji w stosunku do obecnej sytuacji (status quo).
Ta ukierunkowana ocena skutków dotyczyła następujących kwestii poddanych analizie:

Co należy osiągnąć?
•

Czy wniosek będzie odpowiedzią na określone przez Komisję wyzwania i pozwoli osiągnąć
cel, jakim jest skuteczna i sprawiedliwa polityka powrotowa?

•

W jaki sposób proponowane środki wpłyną na liczbę powrotów obywateli państw trzecich
nielegalnie przebywających w UE?

1)

2)

Dlaczego UE powinna podjąć działania?
•

Czy wniosek Komisji jest zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności?

Jakie są skutki społeczne, skutki dotyczące praw podstawowych i skutki ekonomiczne?
•

3)
•

Jakie są oczekiwane skutki społeczne i skutki w dziedzinie praw człowieka, które wniosek
wywrze na migrantów o nieuregulowanym statusie, w tym w porównaniu z obecnym
dorobkiem prawnym? W ujęciu bardziej szczegółowym, czy międzynarodowe prawo
publiczne, prawa człowieka i prawa podstawowe zapisane w Karcie praw podstawowych
UE oraz zasada non-refoulement (w tym orzecznictwo TSUE i ETPCz), a zwłaszcza prawa
osób wymagających szczególnego traktowania, takich jak dzieci i małoletni bez opieki, są
na mocy wniosku chronione?
Jakie są spodziewane koszty i korzyści wynikające ze zmian, które ma przynieść wniosek
Komisji, zwłaszcza przy uwzględnieniu proponowanych przepisów dotyczących środka
detencyjnego i procedury granicznej?

Czy wniosek jest spójny z innymi obszarami polityki UE?
4)

•

Czy proponowane zmiany są spójne z prawem i polityką UE w dziedzinie azylu oraz innymi
powiązanymi przepisami unijnymi?

Ta ukierunkowana zastępcza ocena skutków opiera się na dwóch osobnych analizach zewnętrznych,
które zostały zlecone na zasadzie outsourcingu przez Dział ds. Oceny Ex Ante Skutków EPRS: 1)
analiza obejmująca aspekty prawne, społeczne i dotyczące praw podstawowych; oraz 2) analiza
obejmująca aspekty ekonomiczne i budżetowe. Analizy te zostały w całości zawarte odpowiednio
w załącznikach 1 i 2.

48

zob. Komisja Europejska, Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa z 2017 r., SWD(2017) 350, 7 lipca 2017 r.,
rozdział III dotyczący oceny skutków i rozdział VII dotyczący konsultacji z zainteresowanymi stronami.
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Podczas dokonywania analizy w ramach ukierunkowanej zastępczej oceny skutków uwzględniono
metodykę przeprowadzania oceny skutków opisaną w wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie
lepszego stanowienia prawa z 2017 r. oraz w odpowiednich częściach zestawu narzędzi na rzecz
lepszego stanowienia prawa.
Analiza aspektów prawnych opiera się przede wszystkim na badaniu źródeł wtórnych.
Wykorzystano w niej źródła prawa międzynarodowego i unijnego, orzecznictwo TSUE i ETPCz, a
także odnośne orzecznictwo krajowe, sprawozdania i dokumenty Komisji, odpowiednie analizy
dotyczące konsultacji, sprawozdania i dane, w tym także z państw członkowskich. Przeprowadzono
ponadto ograniczoną liczbę wywiadów z zainteresowanymi stronami. Analiza aspektów
ekonomicznych opiera się na badaniu źródeł wtórnych, któremu towarzyszy szczegółowa analiza
ilościowa danych uzyskanych z czterech wybranych państw członkowskich: Belgii, Republiki
Czeskiej, Niemiec i Włoch. Kraje te wybrano w taki sposób, aby zapewnić uwzględnienie różnych
głównych problemów leżących u podstaw niskiej skuteczności powrotów, jak również na podstawie
dostępności odpowiednich informacji i położenia geograficznego. 49

49

10

Szczegółowe informacje na temat odnośnych metod można znaleźć w załączonych analizach.
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2. Najważniejsze ustalenia
Najważniejsze ustalenia przedstawione w tej części opierają się na przeprowadzonych dwóch
analizach zewnętrznych, z których jedna dotyczy aspektów prawnych, społecznych i związanych z
prawami podstawowymi (zwana dalej „analizą prawną”), a druga aspektów ekonomicznych i
budżetowych (zwana dalej „analizą ekonomiczną”). Analizy te zostały w całości zawarte w
załącznikach 1 i 2.

2.1 Cel dotyczący skutecznej polityki powrotowej
Najważniejsze ustalenie nr 1: brak jest jednoznacznych dowodów na poparcie
stanowiska Komisji, że jej wniosek zwiększyłby skuteczność powrotów migrantów o
nieuregulowanym statusie.
Komisja ocenia cel dotyczący skuteczności przede wszystkim pod kątem rosnącego odsetka
powrotów obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE. Istnieją
przecież alternatywne podejścia do skuteczności unijnej polityki powrotowej. Często sugeruje się,
że zamiast na odsetek powrotów można by położyć nacisk na ich trwały charakter. Oznaczałoby to
na przykład większe skupienie się na współpracy z państwami trzecimi, jak również na dobrowolnym
powrocie z udzielaniem pomocy na rzecz odpowiedniej reintegracji. 50
Oficjalne dokumenty Komisji dotyczące dyrektywy powrotowej z 2008 r. 51 nie wskazują wyraźnie
na potrzebę zmiany ram prawnych w celu zwiększenia ich skuteczności. Nacisk położono
przede wszystkim na przyjęcie niewiążących narzędzi. Czas, jaki upłynął od przyjęcia niewiążących
narzędzi (np. zaleceń z 2017 r. i podręcznika dotyczącego powrotów) służących lepszemu wdrażaniu
dyrektywy powrotowej z 2008 r. do przedstawienia wniosku w sprawie przekształcenia dyrektywy
powrotowej, był bardzo krótki. Publicznie dostępne są jedynie ograniczone dane czy analizy
dotyczące wpływu tych narzędzi „miękkiego prawa”. 52
Porównując wniosek z poprzednimi dokumentami Komisji, można zauważyć, że ogólny punkt
ciężkości w podejściu Komisji przesunął się z poprzedniego nacisku na dobrowolny wyjazd w
stronę umożliwienia częstszego stosowania środka detencyjnego. Chociaż w proponowanej
dyrektywie powrotowej ponownie jest mowa o przedkładaniu dobrowolnego powrotu nad powrót
przymusowy, 53 to wniosek nie zawiera praktycznie żadnych przepisów wspierających dobrowolne
powroty poza art. 14 dotyczącym programów pomocy logistycznej, finansowej i innej, mających na
celu wspieranie powrotu migrantów o nieuregulowanym statusie. Kilka z proponowanych zmian
doprowadziłoby natomiast do znacznie częstszego stosowania środka detencyjnego, co
niekoniecznie musi prowadzić do bardziej skutecznych powrotów. 54

50

Zob. analizę prawną, s. 14.

51

Na przykład sprawozdanie Komisji z wdrożenia z 2014 r., Komisja Europejska, COM(2014) 199, 28 marca 2014 r. lub
zalecenie z 2017 r. oraz podręcznik dotyczący powrotów, Komisja Europejska, Podręcznik dotyczący powrotów,
załącznik do zalecenia Komisji (UE) 2017/2338; Jedynym wyjątkiem jest uaktualniony plan działania w sprawie
powrotów z 2017 r., Komisja Europejska, COM(2017) 200, 2 marca 2017 r.

52

Zob. analizę prawną, s. 16–17.

53

Motyw (13) proponowanej dyrektywy powrotowej.

54

Zob. analizę prawną, s. 17 i 42 i nast.; zob. analizę ekonomiczną, s. 21–23.
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Dowody wskazują, że okresy zatrzymania dłuższe niż jeden miesiąc nie zwiększają odsetka
powrotów migrantów o nieuregulowanym statusie. Cztery artykuły (art. 6, 7, 18 i 22) proponowanej
dyrektywy powrotowej mogą zwiększyć prawdopodobieństwo zastosowania środka detencyjnego
lub czas trwania zatrzymania. W obecnej sytuacji prawnej odsetek zatrzymań przed wydaleniem
wynosił od 3 % w Niemczech do 18 % w Belgii. Nowe art. 6 i 7 znacznie zwiększyłyby
prawdopodobieństwo zastosowania środka detencyjnego, do czego przyczyniłyby się w
szczególności szerokie kryteria dotyczące ryzyka ucieczki określone w art. 6. 55
Proponowane zmiany zwiększyłyby szanse na przymusowy powrót, zmniejszając
jednocześnie prawdopodobieństwo dobrowolnego powrotu. Nie można przewidzieć
potencjalnego wpływu na odsetek powrotów. W analizie ekonomicznej wskazano zmiany, które
sprzyjają przymusowym powrotom i ograniczają dobrowolne powroty w czterech artykułach (art. 9,
13, 16 i 22). Na przykład, art. 22 wyraźnie zwiększyłby odsetek przymusowych powrotów, ponieważ
wniosek nie przewiduje w tym przypadku okresu dobrowolnego powrotu. 56Przesunięcie akcentu na
powrót przymusowy jest sprzeczne z doświadczeniami praktyków w zakresie skutecznych i trwałych
powrotów. 57
Podejście Komisji do wykazu kryteriów dotyczących ryzyka ucieczki (art. 6), jak również do
przesłanek przemawiających za zastosowaniem środka detencyjnego, nie jest zgodne z
wcześniejszymi oświadczeniami Komisji, w szczególności w odniesieniu do art. 18 ust. 1 lit. c)
proponowanej dyrektywy powrotowej. W odniesieniu do okoliczności prowadzących do
zastosowania środka detencyjnego (art. 18) Komisja proponuje włączenie do kryteriów mogących
prowadzić do zatrzymania sytuacji, w których obywatel państwa trzeciego stanowi „zagrożenie dla
porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa narodowego” [art. 18 ust.
1 lit. c)]. Komisja proponuje również włączenie do wykazu kryteriów, które należy uwzględnić przy
ocenie ryzyka ucieczki w celu, między innymi, zastosowania środka detencyjnego i odmowy
dobrowolnego wyjazdu, ewentualnego wyroku skazującego lub toczącego się
dochodzenia/procesu karnego [art. 6 ust. 1 lit. k) i l)]. W podręczniku dotyczącym powrotów z 2017
r. Komisja zauważa jednak, że: „celem art. 15 [dyrektywy powrotowej z 2008 r.] nie jest ochrona
społeczeństwa przed osobami, które stanowią zagrożenie dla porządku publicznego lub
bezpieczeństwa publicznego. Słuszny cel „ochrony społeczeństwa” powinien być raczej
uwzględniony w innych przepisach prawnych, w szczególności w prawie karnym, prawie karnoadministracyjnym i przepisach obejmujących zakończenie legalnego pobytu ze względów
porządku publicznego”. 58

55

Zob. analizę ekonomiczną, s. 21–23.

56

Zob. analizę ekonomiczną, s. 23–26.

57

Tamże, s. 23, odniesienie do Biura UNHCR, Return arrangements for non-refugees and alternative migration
options[Ustalenia dotyczące powrotów w odniesieniu do osób niebędących uchodźcami oraz alternatywne opcje
migracji], rozdział 9, 2010 r.

58

Zob. analiza prawna, s. 17, odniesienie do podręcznika dotyczącego powrotów, załącznik do zalecenia Komisji (UE)
2017/2338, s. 69.
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2.2 Zgodność z zasadami pomocniczości i proporcjonalności
Najważniejsze ustalenie nr 2: wniosek Komisji jest zgodny z zasadą pomocniczości, ale
niektóre przepisy budzą obawy co do proporcjonalności.
Zarządzanie migracją nieuregulowaną ma znaczenie dla całej Unii i okazało się trudnym wyzwaniem
dla państw członkowskich. Istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że działanie Unii zapewni
wartość dodaną w przezwyciężaniu niektórych przeszkód napotykanych na szczeblu krajowym.
Ogólnie rzecz biorąc, wniosek nie jest nieproporcjonalny. Niemniej jednak brzmienie kilku
przepisów budzi pewne obawy. 59
Następujące proponowane zmiany nie są poparte wystarczającymi danymi lub informacjami, które
umożliwiałaby pełną ocenę ich proporcjonalności: (i) wykaz kryteriów, które mogą wskazywać na
ryzyko ucieczki (art. 6); (ii) ograniczenie możliwości w zakresie dobrowolnych powrotów (art. 9); (iii)
wydawanie zakazów wjazdu przy wyjeździe wobec braku decyzji nakazujących powrót (art. 13); (iv)
nowa przesłanka umożliwiająca zastosowanie środka detencyjnego motywowana „porządkiem
publicznym, bezpieczeństwem publicznym lub bezpieczeństwem narodowym” oraz (v)
maksymalny okres utrzymania środka detencyjnego wynoszący nie mniej niż trzy miesiące (art. 18
ust. 1 i 5); proponowana procedura graniczna (art. 22). 60
Następujące zmiany naruszają lub mogą naruszać zasadę proporcjonalności: (i) ustawowy zakaz
wyznaczania terminu dobrowolnego wyjazdu w określonych okolicznościach (art. 9 ust. 4); (ii)
ograniczenie liczby odwołań od decyzji nakazującej powrót do jednej instancji sądowej w
przypadku osób, których wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej zostały odrzucone (art. 16
ust. 1 akapit drugi); oraz (iii) ograniczenie terminów składania odwołań odpowiednio do pięciu dni i
48 godzin w kontekście art. 16 ust. 4 akapitu drugiego i art. 22 ust. 5. 61
W odniesieniu, na przykład, do art. 9: wniosek znacznie ogranicza możliwości w zakresie
dobrowolnych powrotów. W związku z brakiem bardziej szczegółowych danych nie można
potwierdzić, że takie ograniczenia są odpowiednie dla zwiększenia skuteczności. W każdym razie
wątpliwe jest, aby prawodawca UE mógł automatycznie uniemożliwić wyznaczenie terminu
dobrowolnego wyjazdu – jak zaproponowano w art. 9 ust. 4 – bez naruszania ogólnej zasady
proporcjonalności. 62
Adekwatność art. 13 (zakazy wjazdu wydane podczas odprawy granicznej przy wyjeździe) do
osiągnięcia określonego w nim celu jest trudna do oceny przy braku analizy efektu odstraszającego,
jaki może on mieć dla migrantów o nieuregulowanym statusie chcących wyjechać z Unii. Jest mało
prawdopodobne, aby cel, jakim jest wydanie zakazu wjazdu bez opóźniania wyjazdu
obywatela państwa trzeciego, został w ten sposób osiągnięty. 63
W art. 16 ust. 1 akapicie drugim i art. 16 ust. 4 akapicie drugim zharmonizowano zasady dotyczące
środków odwoławczych, zobowiązując wszystkie państwa członkowskie do stosowania
najmniejszego wspólnego mianownika dopuszczalnego na mocy prawa UE. Oba te przepisy

59

Zob. analizę prawną, s. 21 i nast.

60

Tamże.

61

Tamże.

62

Zob. analizę prawną, s. 26–28.

63

Zob. analizę prawną, s. 28–29.
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ograniczają zarówno możliwość podejmowania decyzji krajowych, jak i zakres praw
podstawowych w stopniu większym niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest
umożliwienie szybszych procedur powrotu. Niejasne brzmienie art. 16 ust. 3 akapitu
trzeciego może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zamierzonego celu. Nie jest jasne, w jaki
sposób należy interpretować fragment „O ile nie ujawniono żadnych istotnych nowych elementów
lub ustaleń, które znacznie zmieniają szczególne okoliczności w danym przypadku, ani dany
obywatel państwa trzeciego nie przedstawił takich elementów lub ustaleń”. Norma ta wykraczałaby
poza zakres niezbędny do osiągnięcia swojego celu, jeżeli byłaby interpretowana w sposób
wykluczający automatyczny skutek zawieszający odwołań, nawet w przypadku istnienia ryzyka
odesłania. Konieczność istnienia tej normy może być również kwestionowana w odniesieniu do
przypadków, w których nie istnieje ryzyko odesłania. Wprowadzenie zapisu, że w takich sytuacjach
zawieszenie nie powinno następować automatycznie, ale zawsze powinno być wynikiem oceny
indywidualnego przypadku, mogłoby być wystarczające do osiągnięcia odnośnego celu, a
jednocześnie mniej ingerujące w normy proceduralne państw członkowskich, a także mniej
ograniczające prawo do skutecznego środka odwoławczego. 64
W odniesieniu do art. 22 (procedura graniczna): Ze względu na jej nowatorski charakter i ścisłe
powiązanie z azylową procedurą graniczną określoną w proponowanym rozporządzeniu w sprawie
procedury azylowej (jeszcze nie przyjętym), trudno jest ocenić, czy norma ta jest odpowiednia
do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie koordynacji między azylem a powrotem, oraz do
zapewnienia szybkiego wykonywania decyzji nakazujących powrót. Kilka norm zawartych w
art. 22 jest bardzo daleko idących w ograniczaniu praw wnioskodawcy, co budzi obawy co do ich
konieczności w osiąganiu zamierzonych celów. 65

2.3 Skutki społeczne i skutki w dziedzinie praw człowieka w
odniesieniu do migrantów o nieuregulowanym statusie
Najważniejsze ustalenie nr 3: wniosek Komisji miałby wpływ na szereg praw społecznych
i praw człowieka migrantów o nieuregulowanym statusie, w tym prawdopodobnie
prowadziłby do naruszeń praw podstawowych gwarantowanych na mocy prawa
międzynarodowego i unijnego, w szczególności Karty praw podstawowych UE.
Brzmienie kilku przepisów wniosku może prowadzić do nieuzasadnionych
nieproporcjonalnych naruszeń analizowanych praw podstawowych. 66

lub

Brzmienie art. 16 ust. 3 akapitu trzeciego prawdopodobnie wpłynie na zasadę non-refoulement,
a ponadto zostanie ona naruszona przez przyjęcie obecnego brzmienia art. 22 ust. 6, ponieważ
każdy ze wspomnianych zapisów dotyczy ograniczeń skutków zawieszających odwołań od decyzji
nakazujących powrót. 67
W odniesieniu do art. 16 ust. 3 akapitu trzeciego istnieje niebezpieczeństwo, że wyrażenie „nowe
elementy lub ustalenia” będzie transponowane i interpretowane w prawie krajowym jako
odnoszące się jedynie do elementów, które dotyczą procedury wprowadzonej na mocy dyrektywy
w sprawie kwalifikowania, ale które nie zostały przywołane w kontekście tejże procedury, na
przykład dlatego, że w tamtym czasie nie istniały. Taka interpretacja nie pozwalałaby na

64

Zob. analizę prawną, s. 30–31.

65

Zob. analizę prawną, s. 33–34.

66

Zob. analizę prawną, s. 37–62.

67

Zob. analizę prawną, s. 40–42.
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automatyczne zawieszenie deportacji, gdyby niektóre elementy – takie jak poważny stan zdrowia
obywatela państwa trzeciego i brak odpowiedniego leczenia w państwie pochodzenia – zostały
przywołane i uwzględnione w procedurze azylowej, ale nie byłyby wystarczające do przyznania
wnioskodawcy ochrony uzupełniającej. Taka interpretacja art. 16 ust. 3 akapitu trzeciego byłaby
sprzeczna z zasadą non-refoulement, a także z prawem do zdrowia w przypadku stosowania tego
przepisu do poważnie chorych wnioskodawców, których wnioski o udzielenie ochrony
międzynarodowej zostały odrzucone. 68
Prawo do azylu i zasada non-refoulement zostałyby naruszone przez przyjęcie art. 7 ust. 1 lit. d),
który nakłada na obywateli państw trzecich „obowiązek przedłożenia właściwym organom państwa
trzeciego wniosku o wydanie ważnego dokumentu podróży”. Prawo do azylu obejmuje prawo do
zachowania poufności oraz obowiązek państwa członkowskiego do niewymagania od osoby
ubiegającej się o azyl kontaktu z państwem pochodzenia. Aby zapewnić w związku z tym
przestrzeganie praw podstawowych, należy koniecznie usunąć ten zapis lub ograniczyć do
migrantów, których wniosek o azyl został już odrzucony prawomocną decyzją, od której nie można
już wnieść odwołania. 69
Istnieje prawdopodobieństwo, że na podstawowe prawo do wolności wpłynie długi wykaz
kryteriów wskazujących na ryzyko ucieczki, tym bardziej że niektóre z nich mają szeroki charakter i
odwołują się do domniemań wzruszalnych (art. 6), a także związane z tym zwiększenie liczby
przesłanek do zastosowania środka detencyjnego (art. 18). 70
Wzrost liczby przesłanek do zastosowania środka detencyjnego zapisanych w art. 18,
odczytywanych również w związku z art. 6, prawdopodobnie zwiększy ryzyko arbitralnego
zatrzymania. Zwiększone możliwości stosowania środka detencyjnego wobec obywateli państw
trzecich mogą doprowadzić do daleko idących ograniczeń praw zatrzymanych osób powracających
do opieki zdrowotnej, życia prywatnego i rodzinnego, zważywszy na praktyczne trudności, jakie
państwa członkowskie już napotkały – na mocy dyrektywy powrotowej z 2008 r. – w zapewnieniu
obywatelom państw trzecich godnych warunków pobytu w ośrodku detencyjnym w trakcie
procedury powrotu, zwłaszcza grupom szczególnie wrażliwym. Zwiększenie liczby określonych w
art. 18 przesłanek do zastosowania środka detencyjnego opartych w niektórych przypadkach na
domniemaniach wzruszalnych zwiększa ryzyko arbitralnego zatrzymania i może prowadzić do
zatrzymywania większej liczby osób, w tym dzieci z rodzicami. 71
Jest również prawdopodobne, że prawo do wolności zostanie naruszone przez nieuzasadnioną
możliwość łącznego stosowania dwóch okresów utrzymania środka detencyjnego w tym samym
celu, a mianowicie (i) zatrzymania do czterech miesięcy w celu wydalenia w kontekście procedury
granicznej (art. 22 ust. 7) oraz (ii) zatrzymania do 18 miesięcy w celu wydalenia w kontekście
procedury zwykłej (art. 18). 72
Na podstawowe prawa do nauki, zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego prawdopodobnie
będą miały negatywny wpływ zwiększone możliwości zastosowania środka detencyjnego (art. 6 i

68

Zob. analizę prawną, s. 41.

69

Zob. analizę prawną, s. 38.

70

Zob. analizę prawną, s. 42–49.

71

Tamże.

72

Zob. analizę prawną, s. 47.
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18), jak również ograniczenie prawa do bycia wysłuchanym wynikające z proponowanego art. 9 ust.
4. 73
Artykuł 9 ust. 4 uniemożliwia państwom członkowskim wyznaczenie terminu dobrowolnego
wyjazdu w określonych przypadkach. Zgodnie z orzecznictwem TSUE przepis ten wydaje się
naruszać zarówno prawo do bycia wysłuchanym, jak i zasadę proporcjonalności. Ponieważ przepis
ten nie daje migrantom objętym zakresem jego stosowania możliwości poinformowania władz o
okolicznościach dotyczących ich życia prywatnego i rodzinnego przed podjęciem przez nie decyzji
o odmowie wyznaczenia terminu dobrowolnego wyjazdu, może on również prowadzić do
naruszenia prawa obywatela państwa trzeciego do życia prywatnego i rodzinnego. 74
Prawo do bycia wysłuchanym może zostać naruszone przez przyjęcie art. 9 ust. 4
zobowiązującego państwa członkowskie do automatycznego niewyznaczania terminu
dobrowolnego wyjazdu w określonych przypadkach. Prawo do skutecznego środka odwoławczego
zostanie prawdopodobnie naruszone przez (i) terminy przewidziane dla odwołań – w przypadku
osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, których wnioski zostały odrzucone
– w kontekście art. 16 ust. 4 akapitu drugiego i art. 22 ust. 5; oraz (ii) zdecydowane ograniczenie
skutków zawieszających odwołań na mocy art. 16 ust. 3 akapitu trzeciego i art. 22 ust. 6. 75
Brak jasności co do gwarancji proceduralnych, które będą dostępne na mocy proponowanego
rozporządzenia w sprawie procedury azylowej, utrudnia przewidywanie potencjalnego wpływu
proponowanej procedury granicznej (art. 22) na prawa podstawowe, chociaż niektóre z
odnośnych przepisów są już na pierwszy rzut oka problematyczne. 76 Terminy wynoszące
odpowiednio pięć dni i 48 godzin, ustanowione w proponowanej dyrektywie powrotowej (art. 16
ust. 4 i art. 22 ust. 5), nie były rozpatrywane w ich szczególnym kontekście ani przez TSUE, ani przez
ETPCz. Zważywszy jednak na tok rozumowania Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Dioufa oraz
orzeczenia ETPCz w sprawie I.M., wydaje się mało prawdopodobne, aby którykolwiek z tych dwóch
terminów spełniał wymóg bycia wystarczającym pod względem praktycznym, tak aby umożliwić
wnioskodawcy przygotowanie i wniesienie skutecznego odwołania. 77 Ponadto zgodnie z
orzecznictwem ETPCz skuteczny środek odwoławczy od będącego przedmiotem sporu żądania
zastosowania zasady non-refoulement musi zawsze mieć automatyczny skutek zawieszający. 78
Skrócenie terminu na złożenie odwołania mogłoby ewentualnie zmniejszyć liczbę i jakość
wniosków odwoławczych. Trudno jest jednak przewidzieć wpływ na ogólny odsetek
odwołań. Natomiast skrócenie terminu mogłoby oznaczać, że prawnicy nie będą mieli
wystarczająco dużo czasu na właściwą ocenę sprawy, co prowadzić będzie do składania
niskiej jakości odwołań. 79 Co więcej, przepis ten nie rozwiązałby problemu leżącego u
podstaw składania odwołań, którym jest brak harmonizacji w zakresie kwalifikowania do
decyzji o udzieleniu azylu. 80 Wskaźnik przyznawania azylu jest różny w przypadku osób tej samej

73

Zob. analizę prawną, s. 49–53.

74

Tamże.

75

Zob. analizę prawną, s. 53–55.

76

Zob. analizę prawną, s. 55–60.

77

Zob. analizę prawną, s. 58–60.

78

Zob. analizę prawną, s. 60.

79

Zob. analizę ekonomiczną, s. 26.

80

Zob. analizę ekonomiczną, s. 28, odniesienie do Van Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., The Cost of non-Europe in
Asylum Policy [Koszt braku działań na poziomie europejskim w ramach polityki azylowej], EPRS, Parlament Europejski,
2018 r. W analizie tej zasugerowano, że podstawową przyczyną wysokiej liczby odwołań jest brak harmonizacji w
zakresie kwalifikowania do decyzji azylowych.
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narodowości ubiegających się o azyl, które składają wnioski w różnych państwach członkowskich. 81
Jakość decyzji nakazujących powrót i decyzji azylowych była również kwestionowana w wielu
państwach członkowskich i może być czynnikiem decydującym o liczbie odwołań. Skrócenie
terminu składania odwołań nie rozwiązałoby tego podstawowego problemu ani nie umożliwiałoby
rozróżniania między osobami, które posiadają ważny tytuł prawny do złożenia odwołania, a tymi,
które go nie posiadają. 82

2.4 Skutki ekonomiczne dla państw członkowskich i UE
Najważniejsze ustalenie nr 4: wniosek Komisji wiązałby się ze znacznymi kosztami dla
państw członkowskich i UE.
Wniosek wiązałby się ze znacznymi kosztami dla państw członkowskich i UE. Cztery z artykułów
(art. 9, 14, 18 i 22) wymagałyby znaczących nowych nakładów inwestycyjnych dotyczących przede
wszystkim obsady kadrowej, ale także infrastruktury (np. organy sądowe rozpatrujące odwołania w
sprawach azylowych i budowa nowych ośrodków detencyjnych). Dodatkowe koszty dla UE
wynikałyby głównie z konieczności monitorowania i zapewnienia koordynacji między agencjami.
Główne koszty i korzyści wynikające z wniosku zostały podsumowane w tabeli poniżej. 83 Wiele z tych
zmian pociąga za sobą znaczne nowe koszty dla państw członkowskich, a także dodatkowe koszty
dla organów UE. Jeśli chodzi o skutki, wzrosłoby prawdopodobieństwo zastosowania środka
detencyjnego przed wydaleniem ze względu na szeroki zakres kryteriów, które mogą narazić
daną osobę na ryzyko zatrzymania (art. 6 i 7). Konieczna byłaby budowa nowych ośrodków
detencyjnych ze względu na przepełnienie w istniejących placówkach, co wiązałoby się z wyższymi
kosztami. Na przykład rząd włoski przewidział w budżecie 13 mln euro na budowę nowych obiektów
oraz dodatkowe 35,5 mln euro na zarządzanie nimi w latach 2017–2019. 84
Jeśli chodzi o korzyści, to oszczędności finansowe można uzyskać z tytułu szacowanego obniżenia
kosztów związanych z przyjęciem ze względu na skrócenie terminu odwołania. Oszczędności na
tych kosztach mogą być jednak w dużej mierze zniwelowane przez koszty związane z
nieprzestrzeganiem prawa do odwołania. Koszty te mogą wynikać z niższej jakości wniosków
odwoławczych, której można się spodziewać w związku ze skróceniem terminu i zwiększoną liczbą
skarg kierowanych do sądów w związku z naruszeniem praw procesowych.

81

Zob. analizę ekonomiczną, grafika 6: Wskaźnik przyznawania azylu w przypadku trzech różnych narodowości – dane
z Niemiec i Belgii (załącznik, s. 4).

82

Zob. analizę ekonomiczną, s. 28.

83

Zob. analizę ekonomiczną, s. II.

84

Zob. analizę ekonomiczną, s. I, odniesienie do Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Włoch.
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Tabela 1: Podsumowanie oceny ekonomicznej i kosztów bezpośrednich

Koszty

Artykuły

CZ

DE

IT

Zmiany operacyjne i kadrowe w
zakresie procedur powrotu

Wszystkie osiem artykułów pociąga za sobą nowe koszty dla państw
członkowskich i UE, natomiast cztery artykuły pociągają za sobą
znaczne koszty dla państw członkowskich (zob. rozdział 3).

Stosowanie środka
detencyjnego
przed wydaleniem

Znaczne zwiększenie (***) kosztów w związku z budową nowych
ośrodków detencyjnych i zarządzaniem nimi (np. obsada kadrowa
ośrodka, żywność dla osób zatrzymanych).

Przymusowe
powroty

6
6, 7, 18,
22

Spodziewany jest wzrost kosztów w związku z większym stopniem
wykorzystania środka detencyjnego.

9

Szacuje się, że liczba dobrowolnych powrotów ulegnie zmniejszeniu ze
względu na wprowadzenie procedury granicznej i skrócenie terminu
dobrowolnego wyjazdu, który jest poniżej limitów czasowych
obowiązujących obecnie we wszystkich krajach.

Koszty związane z
nieprzestrzeganiem
prawa do
odwołania

16

Przewiduje się, że koszt rozpatrywania odwołania wzrośnie ze względu na
niższą oczekiwaną jakość pism procesowych składanych w postępowaniu
odwoławczym. Inne koszty mogą obejmować koszty odszkodowań
przyznawanych przez sądy za nieprzestrzeganie prawa do odwołania.

Szacowane
zmniejszenie
potrzeb w zakresie
przyjmowania ze
względu na
odwołania

16

Dobrowolne
powroty

Korzyści

BE

Migranci o
nieuregulowanym
statusie
wyjeżdżający
z UE…

Umiarkowane
obniżenie
kosztów (**)

Nieznaczne
obniżenie
kosztów (*)

Umiarkowane
obniżenie
kosztów (**)

Nieznaczne
obniżenie
kosztów (*)

Zwiększone możliwości powrotów, zwłaszcza powrotów przymusowych. Zakres, w
jakim mogą one zostać wykorzystane, zależy jednak od istnienia lub stosowania umów
i ustaleń dotyczących readmisji.

… mniejsze ryzyko
Brak solidnych dowodów dających podstawy, aby powiązać nielegalnych migrantów z
ich późniejszego
szarą strefą gospodarki (która jest również napędzana przez obywateli UE). Zakres, w
wejścia w szarą
jakim szara strefa mogłaby się zmniejszyć, jest niepewny.
strefę gospodarki
Uwaga: * < 10 milionów euro, ** 10–100 milionów euro, *** > 100 milionów euro, **** > 500 milionów euro. W powyższych
wyliczeniach założono, że państwa członkowskie zastosują się do proponowanych zmian w dyrektywie. Źródło: zob.
analizę ekonomiczną, s. II.

Poniższa tabela zawiera przegląd kosztów stosowania środka detencyjnego przed wydaleniem w
czterech państwach członkowskich. 85 Analiza potencjalnych kosztów została przeprowadzona przy
ostrożnym założeniu, że około 60 % osób posiadających zarządzenie powrotu może zostać
uznanych za osoby, co do których istnieje „ryzyko ucieczki", niechętne do współpracy lub niezdolne
do dotrzymania terminów dobrowolnego wyjazdu. Przyjęta wartość jest ostrożnym szacunkiem,
jeśli weźmie się pod uwagę inne badania, które wykazały, że ponad 90 % osób ubiegających się o
azyl wjeżdża na terytorium UE w sposób nielegalny. 86

85

Zob. analizę ekonomiczną, s. 22.

86

Zob. analizę ekonomiczną, s. 21, odniesienie do Van Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., Humanitarian Visas:
European Added Value Assessment accompanying the European Parliament’s legislative own-initiatve report, [Wizy
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Analiza wykazała, że koszty zastosowania środka detencyjnego przed wydaleniem wzrosną
w porównaniu z obecnym stanem prawnym. Na przykład w Belgii koszty zakwaterowania
osób zatrzymanych wzrosłyby o 139 mln EUR, podczas gdy w Niemczech o 46 mln EUR (zob.
scenariusz w tabeli poniżej). 87

Tabela 2: Koszt stosowania środka detencyjnego przed wydaleniem w czterech państwach
członkowskich
BE

CZ

DE

IT

33 020

3 760

70 005

32 365

Liczba osób wobec
których zastosowano
środek
detencyjny
przed wydaleniem 89

6 106

444

2 151 90

1 968

Odsetek
osób
z
nakazem
powrotu,
które przebywają w
ośrodkach
detencyjnych przed
wydaleniem – dane
dotyczące obecnego
stanu prawnego

18 %

12 %

3%

6%

Zarządzenia powrotu,
2016 r. 88

Scenariusz uwzględniający zwiększenie się odsetka osób umieszczanych w ośrodkach detencyjnych przed wydaleniem do
60 %.
Szacowana
liczba
osób umieszczanych
w
ośrodkach
detencyjnych przed
wydaleniem
Dodatkowy koszt
(EUR)

19 812

2 256

42 003

19 419

138 636 190

1 108 944

46 029 060

61 253 010

Uwaga: W przypadku Republiki Czeskiej i Niemiec, zatrzymani muszą sami zapłacić za pobyt w ośrodku detencyjnym, ale
zakres, w jakim wywiązują się z tego obowiązku, nie mógł zostać określony na podstawie analizy źródeł wtórnych. W
wyliczeniach założono, że wysokość ich wkładu jest niewielka. Źródło: zob. analizę ekonomiczną, s. 22.

wydawane ze względów humanitarnych: ocena europejskiej wartości dodanej dołączona do sprawozdania z
inicjatywy własnej w kwestiach ustawodawczych Parlamentu Europejskiego] EPRS, Parlament Europejski, 2018 r.
87

Zob. analizę ekonomiczną, s. 22 (i załącznik 2).

88

Wykorzystano dane z 2016 r. (zmienna Eurostatu: migr_eiord) w celu zwiększenia porównywalności z danymi
dotyczącymi stosowania środka detencyjnego przed wydaleniem.

89

Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to
EU rules and standards – Synthesis Report, [Skuteczność powrotów w państwach członkowskich UE: wyzwania i dobre
praktyki dotyczące unijnych przepisów i norm – sprawozdanie podsumowujące], Bruksela: Europejska Sieć
Migracyjna, 2017 r. Dane liczbowe dotyczące stosowanie środka detencyjnego przed wydaleniem to dane z 2016 r.
pochodzące ze sprawozdań krajowych ESM.

90

Tamże.
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2.5 Spójność z innymi przepisami i politykami UE
Najważniejsze ustalenie nr 5: wniosek Komisji budzi wątpliwości co do spójności z innymi
aktami prawnymi UE, w szczególności z aktami prawnymi, które nie zostały jeszcze
przyjęte.
Utworzenie krajowych systemów monitorowania powrotów, które mają być kompatybilne z
centralnym systemem zarządzanym przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną (EBCG)
prawdopodobnie zwiększy stopień dostosowania norm do rozporządzenia w sprawie EBCG,
ponieważ umożliwia ono EBCG lepsze wykonywanie jej zadań w ramach tego ostatniego
instrumentu. 91
Normy proceduralne zawarte w art. 16 i 22, stanowiące zarówno minimalny, jak i maksymalny
poziom ochrony praw podstawowych, znacząco odbiegają od wcześniejszego podejścia
regulacyjnego. W tym wcześniejszym podejściu określano bowiem jedynie minimalne poziomy
ochrony, a tym samym zawsze umożliwiając państwom członkowskim opracowanie wyższych
norm. 92
Wydaje się, że ograniczenie gwarancji proceduralnych dla obywateli państw trzecich, którzy
wystąpili o ochronę międzynarodową na mocy unijnego prawa azylowego – nawet dla osób, które
mogą mieć uzasadniony tytuł do skorzystania z zasady non-refoulement – opiera się na założeniu,
że takie wnioski o zastosowanie zasady non-refoulement musiały zostać dokładnie rozpatrzone w
kontekście procedury azylowej. Jednakże art. 15 dyrektywy w sprawie kwalifikowania,
wskazujący podstawy do przyznania ochrony uzupełniającej, nie obejmuje wszystkich
okoliczności, które mogą dawać podstawę do zastosowania zasady non-refoulement. Stanowi
to element niespójności w unijnych ramach prawnych dotyczących migracji i azylu. 93
Ponieważ art. 22 odnosi się konkretnie do art. 41 proponowanego rozporządzenia w sprawie
procedury azylowej, którego treść wydaje się daleka od ustalenia i jest zupełnie nowa,
analizowanie skutków, jakie może on mieć pod względem spójności między prawodawstwem
dotyczącym powrotów i azylu, jest niezwykle trudne. 94

91

Zob. analizę prawną, s. 75.

92

Zob. analizę prawną, s. 64–65.

93

Zob. analizę prawną, s. 71–72.

94

Zob. analizę prawną, s. 69.
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3. Wnioski
Z przeprowadzonych analiz – prawnej i ekonomicznej – wynika, że wniosek Komisji dotyczący
przekształcenia dyrektywy powrotowej wywołuje istotne skutki prawne, społeczne, dotyczące praw
człowieka i ekonomiczne, które zasadniczo zasługiwałyby na rozważenie w kontekście właściwego
procesu oceny skutków przeprowadzanej ex ante przez Komisję zgodnie z Wytycznymi w sprawie
lepszego stanowienia prawa oraz Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego
stanowienia prawa. 95
W tej ukierunkowanej zastępczej ocenie skutków dokonano analizy głównych oczekiwanych
pozytywnych i negatywnych skutków najważniejszych przepisów zawartych we wniosku Komisji, ze
szczególnym uwzględnieniem skutków społecznych, skutków w dziedzinie praw człowieka i
skutków finansowych. Wnioski z tej oceny skutków są następujące:
1) Brak jest jednoznacznych dowodów na poparcie stanowiska Komisji, że jej wniosek
zwiększy skuteczność powrotów migrantów o nieuregulowanym statusie.
•
•
•
•
•

Oficjalne dokumenty Komisji dotyczące dyrektywy powrotowej z 2008 r. nie wskazują wyraźnie na
potrzebę zmiany ram prawnych w celu zwiększenia ich skuteczności.
Zmieniło się podejście Komisji i punkt ciężkości przesunął się z poprzedniego nacisku na
dobrowolny wyjazd w stronę umożliwienia częstszego stosowania środka detencyjnego.
Jest prawdopodobne, że wniosek doprowadzi do znacznie częstszego stosowania środka
detencyjnego, co niekoniecznie musi prowadzić do bardziej skutecznych powrotów.
Proponowane zmiany zwiększyłyby szanse na przymusowy powrót, zmniejszając jednocześnie
prawdopodobieństwo dobrowolnego powrotu. Nie można przewidzieć potencjalnego wpływu na
odsetek powrotów.
Podejście Komisji do wykazu kryteriów dotyczących ryzyka ucieczki (art. 6), jak również do
przesłanek przemawiających za zastosowaniem środka detencyjnego, nie jest zgodne z
wcześniejszymi oświadczeniami Komisji.

2) Wniosek Komisji jest zgodny z zasadą pomocniczości, ale niektóre przepisy budzą obawy
co do proporcjonalności.
•

•

95

Następujące proponowane zmiany nie są poparte wystarczającymi danymi lub informacjami, które
umożliwiałaby pełną ocenę ich proporcjonalności: (i) wykaz kryteriów, które mogą wskazywać na
ryzyko ucieczki (art. 6); (ii) ograniczenie możliwości w zakresie dobrowolnych powrotów (art. 9); (iii)
wydawanie zakazów wjazdu przy wyjeździe wobec braku decyzji nakazujących powrót (art. 13); (iv)
nowa przesłanka umożliwiająca zastosowanie środka detencyjnego motywowana „porządkiem
publicznym, bezpieczeństwem publicznym lub bezpieczeństwem narodowym” oraz (v)
maksymalny okres utrzymania środka detencyjnego wynoszący nie mniej niż trzy miesiące (art. 18
ust. 1 i 5); proponowana procedura graniczna (art. 22).
Następujące zmiany naruszają lub mogą naruszać zasadę proporcjonalności: (i) ustawowy zakaz
wyznaczania terminu dobrowolnego wyjazdu w określonych okolicznościach (art. 9 ust. 4); (ii)
ograniczenie liczby odwołań od decyzji nakazującej powrót do jednej instancji sądowej w
przypadku osób, których wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej zostały odrzucone (art. 16
ust. 1 akapit drugi); oraz (iii) ograniczenie terminów składania odwołań odpowiednio do pięciu dni i
48 godzin w kontekście art. 16 ust. 4 akapitu drugiego i art. 22 ust. 5.

Komisja Europejska, Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa z 2017 r., SWD(2017) 350, 7 lipca 2017 r.
Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa z 2016 r., Dz.U. L 123/1 z 12.5.2016, ust.
13.
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3) Wniosek Komisji miałby wpływ na szereg praw społecznych i praw człowieka migrantów o
nieuregulowanym statusie, w tym prawdopodobnie prowadziłby do naruszeń praw
podstawowych gwarantowanych na mocy prawa międzynarodowego i unijnego, w
szczególności Karty praw podstawowych UE.
•
•

Brzmienie kilku przepisów wniosku może prowadzić do nieuzasadnionych lub nieproporcjonalnych
naruszeń praw podstawowych.
Główne skutki społeczne i skutki w dziedzinie praw człowieka, które wniosek wywrze na migrantów
o nieuregulowanym statusie, są następujące: większe ryzyko arbitralnego zatrzymania osób, w tym
dzieci z rodzicami; prawdopodobne naruszenia prawa do azylu, prawa do życia prywatnego i
rodzinnego, prawa do opieki zdrowotnej, prawa do nauki i praw procesowych, takich jak prawo do
bycia wysłuchanym i prawo do skutecznego środka odwoławczego; prawdopodobne naruszenia
zasady non-refoulement.

4) Wniosek Komisji wiązałby się ze znacznymi kosztami dla państw członkowskich i UE.
•

•

Cztery z artykułów (art. 9, 14, 18 i 22) wymagałyby znaczących nowych nakładów inwestycyjnych
dotyczących przede wszystkim obsady kadrowej, ale także infrastruktury (np. organy sądowe
rozpatrujące odwołania w sprawach azylowych i budowa nowych ośrodków detencyjnych).
Dodatkowe koszty dla UE wynikałyby głównie z konieczności monitorowania i zapewnienia
koordynacji między agencjami.
Jeśli chodzi o skutki, wzrosłoby prawdopodobieństwo zastosowania środka detencyjnego przed
wydaleniem ze względu na szeroki zakres kryteriów, które mogą narazić daną osobę na ryzyko
zatrzymania (art. 6 i 7). Konieczna byłaby budowa nowych ośrodków detencyjnych ze względu na
przepełnienie w istniejących placówkach, co wiązałoby się z wyższymi kosztami.

5) Wniosek Komisji budzi wątpliwości co do spójności z innymi aktami prawnymi UE, w
szczególności z aktami prawnymi, które nie zostały jeszcze przyjęte.
•

•
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Normy proceduralne zawarte w art. 16 i 22, stanowiące zarówno minimalny, jak i maksymalny
poziom ochrony praw podstawowych, znacząco odbiegają od wcześniejszego podejścia
regulacyjnego. W tym wcześniejszym podejściu określano bowiem jedynie minimalne poziomy
ochrony, a tym samym zawsze umożliwiając państwom członkowskim opracowanie wyższych norm.
Ograniczenie gwarancji proceduralnych w przypadku osób, którym odmówiono ochrony
międzynarodowej na mocy dyrektywy w sprawie kwalifikowania – nawet w przypadku, gdy mogą
one mieć uzasadniony tytuł do skorzystania z zasady non-refoulement – stanowi element
niespójności w unijnych ramach prawnych dotyczących migracji i azylu.
Ponieważ art. 22 odnosi się konkretnie do art. 41 proponowanego rozporządzenia w sprawie
procedury azylowej, którego treść wydaje się daleka od ustalenia i jest zupełnie nowa, analizowanie
skutków, jakie może on mieć pod względem spójności między prawodawstwem dotyczącym
powrotów i azylu, jest niezwykle trudne.
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Ukierunkowana ocena skutków
proponowanej dyrektywy
powrotowej (wersja
przekształcona)
Aspekty prawne

We wrześniu 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący
przekształcenia „dyrektywy powrotowej”. W niniejszym opracowaniu
dotyczącym oceny skutków oceniono proponowane zmiany z perspektywy
prawnej. Ocenia się w nim, czy proponowane zmiany: (i) odpowiadają na
wyzwania określone przez Komisję i prowadzą do osiągnięcia celu, jakim
jest skuteczna i sprawiedliwa polityka w zakresie powrotów; (ii) są zgodne
z zasadami pomocniczości i proporcjonalności; (iii) chronią wybrane prawa
socjalne i prawa człowieka zagwarantowane w unijnym i
międzynarodowym prawie publicznym; (iv) są spójne z pewną liczbą
innych instrumentów ustawodawczych. Każde z powyższych zagadnień
analizowane jest w następujący sposób: w oparciu o dokumenty
legislacyjne i nielegislacyjne instytucji UE, orzecznictwo oraz, w stosownych
przypadkach, międzynarodowe źródła prawa publicznego określany jest
odpowiedni prawny poziom odniesienia (status quo), następnie zaś
względem tego poziomu odniesienia oceniana jest proponowana
dyrektywa powrotowa z uwzględnieniem odpowiednich sprawozdań,
badań i doktryn, jak również opinii zainteresowanych stron, z którymi
przeprowadzono rozmowy.
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Spis skrótów
Dyrektywa w sprawie procedur azylowych: dyrektywa 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej
PWBS: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
WESA: wspólny europejski system azylowy
Karta: Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
TSUE: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
CRC: Konwencja o prawach dziecka.
Rozporządzenie w sprawie ESGP: rozporządzenie (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w
sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE
ESGP: Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
EKPC: europejska konwencja praw człowieka
ECRE: Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych
ETPCz: Europejski Trybunał Praw Człowieka
ESM: Europejska Sieć Migracyjna
Zakaz wjazdu: decyzja administracyjna lub orzeczenie sądowe, które zakazują na określony czas
wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich oraz którym towarzyszy decyzja nakazująca
powrót 1
EPRS: Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
UE/Unia: Unia Europejska
EUI: Europejski Instytut Uniwersytecki
EUROSUR: europejski system nadzorowania granic
FRA: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
FRONTEX: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Konwencja genewska / Konwencja genewska dotycząca uchodźców: Konwencja ONZ z dnia 28
lipca 1951 r. dotycząca statusu uchodźców
MPPOiP: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych
ICESC: Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych
ICJ: Międzynarodowa Komisja Prawników

1

Art. 3 ust. 6 dyrektywy powrotowej z 2008 r. i proponowanej dyrektywy powrotowej.
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Ochrona międzynarodowa: status uchodźcy i status ochrony uzupełniającej 2
IRMA: aplikacja zarządzania migracją nieuregulowaną
Komisja LIBE: Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Parlamentu Europejskiego
MS: państwa członkowskie
NGO: organizacja pozarządowa
PICUM: Platforma Międzynarodowej Współpracy na rzecz Migrantów Nieposiadających
Dokumentów
Proponowane rozporządzenie o procedurze azylowej: wniosek dotyczący rozporządzenia
ustanawiającego wspólną procedurę ubiegania się o ochronę międzynarodową w Unii i
uchylającego dyrektywę 2013/32/UE, COM(2016)0467
Proponowane rozporządzenie w sprawie ESGP: wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW,
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624, COM(2018)0631
Proponowane rozporządzenie o kwalifikowaniu / rozporządzenie o kwalifikowaniu: wniosek
dotyczący rozporządzenia w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich
lub bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu
uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu
udzielanej ochrony oraz zmieniającego dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r.
dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi,
COM(2016)0466
Proponowana dyrektywa powrotowa / wniosek: wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie
wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów
nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona), COM(2018)0634
Dyrektywa w sprawie kwalifikowania: dyrektywa 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie
norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako
beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących
się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja przekształcona)
Proponowana dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania: wniosek dotyczący dyrektywy w
sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę
międzynarodową (wersja przekształcona), COM(2016)0465
Dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania: dyrektywa 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013
r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o
ochronę międzynarodową
Podręcznik dotyczący powrotów: Podręcznik dotyczący powrotów, załącznik do zalecenia Komisji
(UE) 2017/2338 z dnia 16 listopada 2017 r. ustanawiającego wspólny „Podręcznik dotyczący
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Art. 2 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania.
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powrotów” przeznaczony do stosowania przez właściwe organy państw członkowskich wykonujące
zadania związane z powrotami
SIS: System Informacyjny Schengen
TUE: Traktat o Unii Europejskiej
TFUE: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
ONZ: Organizacja Narodów Zjednoczonych
UNCHR: Agencja ONZ ds. Uchodźców
Wniosek dotyczący kodeksu wizowego: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy
Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), COM(2018)0252, Komisja Europejska, marzec 2018 r

.
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Streszczenie
We wrześniu 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała przekształcenie dyrektywy powrotowej w
celu zwiększenia odsetka powrotów migrantów o nieuregulowanym statusie. Do wniosku Komisji
nie dołączono oceny skutków. W tym kontekście Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości
i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE) zwróciła się o przygotowanie
ukierunkowanej zastępczej oceny skutków, aby ocenić spodziewane główne pozytywne i
negatywne skutki najważniejszych przepisów wniosku Komisji, ze szczególnym uwzględnieniem
skutków społecznych, skutków w zakresie praw człowieka i skutków finansowych w porównaniu z
obecną sytuacją (status quo). Niniejsze opracowanie dotyczące oceny skutków koncentruje się na
aspektach prawnych i stanowi uzupełnienie zleconej oddzielnie analizy aspektów ekonomicznych i
budżetowych. Opiera się ono na źródłach prawa międzynarodowego i unijnego, orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
(ETPCz) oraz badaniach instytucji związanych z powrotami, a także odpowiedniej literaturze prawnej.
Celem opracowania jest odniesienie się do następujących pytań badawczych:
1: Czy wniosek stanowi odpowiedź na wyzwania określone przez Komisję i pozwoli osiągnąć cel,
jakim jest skuteczna polityka w zakresie powrotów?
Komisja sprowadza cel skuteczności przede wszystkim do zwiększania wskaźnika powrotów
obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE. Istnieją alternatywne
podejścia, które skupiają się na przykład na trwałości powrotów. Niniejsze opracowanie koncentruje
się na podejściu Komisji do skuteczności. Niezgodne z wcześniejszymi oświadczeniami Komisji jest
podejście do listy kryteriów związanych z ryzykiem ucieczki (art. 6) i powodami zatrzymania (art. 18
ust. 1 lit. d)). We wniosku odchodzi się od nacisku na dobrowolny wyjazd, widocznego w
poprzednich dokumentach, na rzecz częstszego uciekania się do stosowania środka detencyjnego.
2: Czy wniosek Komisji jest zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności?
Zarządzanie migracją nieuregulowaną ma znaczenie dla całej Unii i okazało się wyzwaniem dla
państw członkowskich. Istnieje uzasadnione domniemanie, że działanie Unii będzie miało wartość
dodaną.
Artykuł 6
Brak publicznie dostępnych danych uzasadniających wprowadzenie konkretnych kryteriów
wskazujących na ryzyko ucieczki utrudnia ocenę ich odpowiedniości do osiągnięcia tego celu.
Artykuł 9
We wniosku znacznie ogranicza się możliwości dobrowolnego powrotu. Wobec braku dalszych
danych nie jest pewne, czy takie ograniczenia są odpowiednie z punktu widzenia zwiększania
skuteczności polityki. W każdym razie dyskusyjne jest, czy ustawodawca UE mógłby automatycznie
zapobiec wyznaczeniu terminu dobrowolnego wyjazdu – jak ma to miejsce w art. 9 ust. 4 – bez
naruszania ogólnej zasady proporcjonalności.
Artykuł 13
Stosowność przepisu o zakazie wjazdu wydawanym w momencie opuszczania Unii do osiągnięcia
jego celu jest trudna do oceny wobec braku oceny skutku odstraszającego, jaki taki przepis może
mieć dla migrantów o nieuregulowanym statusie chcących opuścić Unię. Jest mało
prawdopodobne, aby cel, jakim jest nieopóźnianie wyjazdu danej osoby, został osiągnięty.
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Artykuł 16
Art. 16 ust. 1 akapit drugi i art. 16 ust. 4 akapit drugi dotyczące standardów proceduralnych w
zakresie sądowych środków odwoławczych wpływają na krajowe prawo procesowe i prawa
podstawowe w stopniu większym, niż jest to konieczne do osiągnięcia ich celu w postaci
przyspieszenia postępowania.
Artykuł 18
Trudno jest ocenić, czy zastosowanie środka detencyjnego w związku z zagrożeniem dla „porządku
publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa narodowego” jest odpowiednie do
osiągnięcia celów polityki w zakresie powrotów. Rozwiązywanie problemów związanych z prawem
karnym za pomocą prawa migracyjnego ma konsekwencje dla praw podstawowych, które należy
uwzględnić przy ocenie konieczności zastosowania danego środka. Stosowność art. 18 ust. 5
przewidującego maksymalny okres zatrzymania wynoszący co najmniej trzy miesiące do
zwiększenia odsetka powrotów nie jest wystarczająco poparta dostępnymi danymi.
Artykuł 22
Ze względu na swój nowatorski charakter i ścisłą korelację z procedurą graniczną określoną w
proponowanym rozporządzeniu o procedurze azylowej trudno jest ocenić, czy norma ta jest
odpowiednia do osiągnięcia celu zapewnienia koordynacji między azylem a powrotem oraz
zapewnienia szybkiego wykonywania decyzji nakazujących powrót. Kilka norm przewidzianych w
art. 22 ma bardzo daleko idące skutki w zakresie ograniczania praw wnioskodawcy, co budzi obawy
co do ich konieczności dla osiągnięcia zakładanych celów.
3: Jaki jest spodziewany wpływ wniosku na prawa socjalne i prawa człowieka migrantów o
nieuregulowanym statusie?
Artykuł 6
Długa lista kryteriów zawarta w art. 6, w połączeniu z szerokim zakresem niektórych z nich,
prawdopodobnie zwiększy ryzyko arbitralnych zatrzymań.
Artykuł 7
Artykuł 7 ust. 1 lit. d), nakładający na obywateli państw trzecich obowiązek przedłożenia właściwym
organom państw trzecich wniosku o wydanie ważnego dokumentu podróży, naruszałby prawo do
azylu.
Artykuł 9
Przepis, taki jak zawarty w art. 9 ust. 4, zobowiązujący państwa członkowskie do automatycznego
powstrzymania się od przyznawania dobrowolnego terminu wyjazdu w szczególnych przypadkach,
może naruszać prawo do bycia wysłuchanym.
Artykuł 16
W odniesieniu do art. 16 ust. 3 akapit trzeci istnieje niebezpieczeństwo, że wyrażenie „nowych
elementów lub ustaleń” będzie transponowane i interpretowane w prawie krajowym jako
odnoszące się jedynie do elementów, które dotyczą wniosku o ochronę międzynarodową zgodnie z
dyrektywą w sprawie kwalifikowania, ale które nie zostały zgłoszone w kontekście wspomnianej
procedury, na przykład dlatego, że nie istniały w tym czasie. Tego rodzaju interpretacja byłaby
sprzeczna z zasadą non-refoulement i powinna być wyraźnie wykluczona.
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Artykuł 18
Zwiększenie liczby powodów zatrzymania, w niektórych przypadkach w drodze domniemania
wzruszalnego, zwiększa ryzyko arbitralnego zatrzymania i może doprowadzić do zwiększenia liczby
dzieci zatrzymywanych razem z rodzicami.
Artykuł 22
Brak jasności co do gwarancji proceduralnych, które będą dostępne na mocy proponowanego
rozporządzenia o procedurze azylowej, utrudnia przewidywanie potencjalnych skutków art. 22 dla
praw podstawowych. W każdym razie zawieszenie wykonania decyzji nakazującej powrót w
oczekiwaniu na odwołanie od tej decyzji w przypadku ryzyka odesłania nie może być uzależnione
od spełnienia warunków. Ponadto, ponieważ zatrzymanie na granicy na okres do 4 miesięcy ma na
celu zapewnienie powrotu, te 4 miesiące należy zaliczyć na poczet bezwzględnego maksimum 18
miesięcy zgodnie z art. 18 wniosku.
Artykuły 16 i 22
Ze względu na różnicę zakresu ochrony międzynarodowej na mocy dyrektywy w sprawie
kwalifikowania i zasady non-refoulement w kontekście procedur powrotu musi pozostać możliwa
dokładna ocena dotycząca ryzyka naruszenia zasady non-refoulement, nawet w przypadku osób,
którym odmówiono ochrony międzynarodowej.
Wydaje się mało prawdopodobne, by zarówno termin 5 dni na złożenie odwołania ustanowiony w
art. 16 ust. 4 akapit drugi, jak i termin 48 godzin na złożenie odwołania określony w art. 22 ust. 5,
spełniały wymóg wystarczalności pod względem praktycznym, aby umożliwić wnioskodawcy
skorzystanie ze skutecznego sądowego środka odwoławczego.
4: Czy proponowane zmiany są spójne z prawem azylowym i polityką azylową Unii oraz innymi
powiązanymi aktami prawnymi UE?
Artykuły 16 i 22
Standardy proceduralne działające zarówno jako minimalne, jak i maksymalne poziomy ochrony
praw podstawowych znacznie odbiegają od wcześniejszego podejścia regulacyjnego. Podejście to
określa jedynie minimalne poziomy ochrony, przez co zawsze umożliwia państwom członkowskim
opracowanie wyższych standardów. Ograniczenie gwarancji proceduralnych dla osób, którym
odmówiono ochrony międzynarodowej na podstawie dyrektywy w sprawie kwalifikowania – nawet
w przypadku, gdy mogą one bezzasadnie powoływać się na zasadę non-refoulment – wprowadza
niespójność w unijne ramy prawne dotyczące migracji i azylu.
Artykuł 22
W związku z tym, że we wniosku odwołano się konkretnie do art. 41 proponowanego rozporządzenia
o procedurze azylowej, którego treść jest całkowicie nowa, a jej uzgodnienie w najbliższym czasie
nie wydaje się możliwe, analiza skutków, jakie może on mieć dla spójności między prawodawstwem
dotyczącym zarówno powrotu, jak i azylu, jest niezwykle trudna.
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1. Wprowadzenie
1.1. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszej ukierunkowanej oceny skutków jest ocena spodziewanych głównych pozytywnych
i negatywnych skutków najważniejszych przepisów zawartych we wniosku Komisji, ze szczególnym
uwzględnieniem skutków społecznych i wpływu na prawa człowieka wniosku Komisji Europejskiej
dotyczącego przekształcenia dyrektywy powrotowej („proponowana dyrektywa powrotowa” lub
„wniosek”). 3 W szczególności niniejsza analiza służy ocenie, czy wniosek:
•
•
•
•

odpowiada na wyzwania określone przez Komisję i osiąga cel, jakim jest skuteczna i
sprawiedliwa polityka w zakresie powrotów;
jest zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności;
gwarantuje prawa społeczne i prawa człowieka przewidziane w międzynarodowym
prawie publicznym i prawie UE;
jest spójny z prawem azylowym i polityką azylową Unii oraz innymi powiązanymi
aktami prawnymi UE.

Podstawą porównania są obecne ramy regulacyjne (status quo). Ukierunkowany charakter
niniejszej analizy przekłada się na szczególną uwagę, z jaką traktuje się najważniejsze zmiany
wprowadzane przez wniosek w obecnie obowiązującej dyrektywie, a dotyczące ryzyka ucieczki
(art. 6), obowiązku współpracy (art. 7), dobrowolnego wyjazdu (art. 9), zakazów wjazdu (art. 13),
zarządzania powrotami (art. 14), środków odwoławczych i odwołań (art. 16), środka detencyjnego
(art. 18) oraz procedury granicznej (art. 22). Niniejsza ocena skutków stanowi uzupełnienie zleconej
oddzielnie analizy aspektów ekonomicznych i budżetowych.

1.2. Przegląd kontekstu prawnego i politycznego
1.2.1. Dyrektywa powrotowa z 2008 r.
Dyrektywa 2008/115/WE („dyrektywa powrotowa z 2008 r.”) 4 została przyjęta w odpowiedzi na
wezwanie Rady Europejskiej do opracowania wspólnej polityki repatriacji, skutecznej i szanującej
prawa podstawowe migrantów. 5 Przewiduje ona „wspólne normy i procedury […] w odniesieniu do
powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich”. Przyjęcie dyrektywy powrotowej
z 2008 roku poprzedziły trzy lata trudnych negocjacji między instytucjami UE. 6
Zakres stosowania dyrektywy powrotowej z 2008 r. w odniesieniu do osób obejmuje każdego
obywatela państwa trzeciego nielegalnie przebywającego na terytorium państwa członkowskiego.
Państwa członkowskie mogą jednak nie stosować przepisów dyrektywy do migrantów, którzy
„podlegają zakazowi wjazdu […] lub którzy zostali zatrzymani lub ujęci […] w związku z nielegalnym
przekraczaniem […] zewnętrznej granicy tego państwa członkowskiego”, jak również do migrantów

3

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w
odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona),
COM(2018)0634, Komisja Europejska, wrzesień 2018 r. („proponowana dyrektywa powrotowa”).

4

Dyrektywa 2008/115/WE z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa
członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich („dyrektywa
powrotowa z 2008 r.”).

5

Konkluzje Prezydencji po posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 4 i 5 listopada 2004 r., dokument Rady nr 14292/04.

6

Należy zauważyć, że dyrektywa powrotowa z 2008 r. była pierwszym przyjętym instrumentem w dziedzinie PWBS po
upływie okresu przejściowego na zastosowanie zwykłej procedury ustawodawczej.

33

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
odesłanych w związku z sankcją karną zgodnie ze szczegółowymi przepisami art. 2 ust. 2 lit. a) i b)
dyrektywy powrotowej z 2008 r.
Jako istotną cechę dyrektywy powrotowej z 2008 r. można wskazać wiążący charakter decyzji
nakazujących powrót7, preferencyjne traktowanie dobrowolnych powrotów, na co zwrócił uwagę
TSUE8, obowiązkowe wydawanie zakazów wjazdu wraz z decyzjami nakazującymi powrót9,
zapewnienie gwarancji proceduralnych w kontekście procesu powrotu 10 oraz zapewnienie podstaw
do zastosowania środka detencyjnego przed wydaleniem, przez bezwzględny maksymalny okres 18
miesięcy11.
Dyrektywa była szeroko krytykowana przez różnych ekspertów w tej dziedzinie, organizacje
pozarządowe, państwa trzecie i pracowników naukowych 12. Stała się znana jako „dyrektywa
wstydu” 13. Największe obawy dotyczyły znacznej długości dozwolonego okresu zatrzymania w
związku z wydaleniem oraz obowiązkowego związku między zakazem wjazdu a decyzją o
powrocie 14. W bardziej ogólnym ujęciu dyrektywa ta była krytykowana za próbę ustanowienia
wspólnych norm wydalania migrantów o nieuregulowanym statusie przy braku odpowiednich
zharmonizowanych norm dotyczących wjazdu i pobytu, pomimo istnienia wyraźnego związku
między migracją legalną a nielegalną 15.
Kontrowersje wokół przyjęcia dyrektywy powrotowej z 2008 r. częściowo osłabły w trakcie jej
wdrażania, również w wyniku wyjaśnień zawartych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (TSUE) 16. W 2013 r. Komisja przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę
stosowania dyrektywy 17, w której podkreśliła ogólny pozytywny wpływ dyrektywy pod względem
harmonizacji praktyk krajowych. W ocenie odnotowano poprawę praktyki państw członkowskich
dotyczącej maksymalnej długości okresu zatrzymania, zwłaszcza w kwestii wprowadzenia pułapów
tam, gdzie ich nie było, ogólne korzyści płynące z promowania dobrowolnych wyjazdów i
monitorowania powrotów, a także harmonizację w zakresie długości i warunków zakazów wjazdu 18.

7

Art. 6 ust. 1 dyrektywy powrotowej z 2008 r.

8

Art. 7 dyrektywy powrotowej z 2008 r. Wyrok w sprawie C-61/11 PPU – El Dridi, Europejski Trybunał Sprawiedliwości,
kwiecień 2011 r.

9

Art. 11 ust. 1 dyrektywy powrotowej z 2008 r.

10

Art. 12–14 dyrektywy powrotowej z 2008 r.

11

Art. 15 ust. 5 i 6 dyrektywy powrotowej z 2008 r.

12

Zob. m.in.: Diego Acosta, „The good, the bad and the ugly in EU migration law: Is the European Parliament becoming
bad and ugly? (The Adoption of Directive 2008/15: The Returns Directive)” [Dobry, zły i brzydki w unijnym prawie
migracyjnym: czy Parlament Europejski staje się złym i brzydkim? (Przyjęcie dyrektywy 2008/15: dyrektywa
powrotowa], European Journal of Migration and Law, tom 11(1), Brill | Nijhoff, 2009, s. 19.

13

Zob. Fabian Lutz, The negotiations of the Return Directive: comments and materials [Negocjacje dotyczące dyrektywy
powrotowej: komentarze i materiały], Wolf Legal Publishers, 2010, s. 73–80.

14

Zob. m.in.: Anneliese Baldaccini, „The EU Directive on Return: Principles and protests” [Unijna dyrektywa powrotowa:
zasady i kontestacja], Refugee Survey Quarterly, tom 28(4), Oxford Academic, 2009, s. 114. Zob. również Anneliese
Baldaccini, „The return and removal of irregular migrants under EU law: An analysis of the Returns Directive” [Powrót i
wydalenie migrantów o nieuregulowanym statusie w prawie UE: analiza dyrektywy powrotowej], European Journal of
Migration and Law, tom 11(1), Brill | Nijhoff, 2009, s. 1; oraz Marie-Laure Basilien-Gainche, „Immigration detention under
the Return Directive: The Cjeu shadowed lights” [Stosowanie środka detencyjnego wobec imigrantów na mocy
dyrektywy powrotowej: niejednoznaczne wykładnie TSUE], European Journal of Migration and Law, tom 17(1), Brill |
Nijhoff, 2015, s. 104.

15

Baldaccini, „The EU Directive on Return” [Unijna dyrektywa powrotowa].

16

Steve Peers, „Lock 'em up: the proposal to amend the EU’s Returns Directive” [Zamknąć ich: propozycja zmiany unijnej
dyrektywy powrotowej], EU Law Analysis, wrzesień 2018 r.

17

Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC) [Ocena stosowania dyrektywy powrotowej
(2008/115/WE)], Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, Komisja Europejska, 2013 r.

18

Tamże s. 9.
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Komisja wyraziła jednak pewne obawy co do braku efektów dyrektywy powrotowej z 2008 r., w
odniesieniu do praktyki odraczania wydalenia oraz poprawy gwarancji proceduralnych 19. W
szerszym kontekście Komisja wyraziła ubolewanie z powodu powszechnego „braku dostępności
danych” w państwach członkowskich 20. Jednym z uchybień w zakresie powrotów, które zostało
zidentyfikowane i które przyciągnęło największą uwagę w późniejszych dokumentach
instytucjonalnych – prawdopodobnie również w świetle „kryzysu migracyjnego” – był brak wpływu
na praktykę odraczania wydaleń, a w szczególności na odsetek powrotów 21. W rzeczywistości
Komisja poparła potrzebę zmiany dyrektywy powrotowej z 2008 r., odnotowując odsetek powrotów
w 2017 r. na poziomie 36,6 % 22. Stanowiło to spadek o ponad 9 punktów procentowych w
porównaniu z rokiem poprzednim 23.

1.2.2. Kształtowanie przez Komisję polityki UE w zakresie
powrotów
Prawo i polityka migracyjna Unii Europejskiej („UE” lub „Unia”) są złożone. Obejmują one obszary o
różnych i potencjalnie konkurujących ze sobą celach, które w przypadku braku jasnych, nadrzędnych
ram mogą się wzajemnie podważać. W 2015 r., w odpowiedzi na wezwania Parlamentu
Europejskiego i Rady do prowadzenia konsekwentnej i spójnej polityki migracyjnej oraz w
następstwie „kryzysu migracyjnego”, Komisja przedstawiła Europejski program w zakresie migracji. 24
Miał on na celu koordynację i harmonijny rozwój wszystkich istotnych obszarów polityki. Europejski
program w zakresie migracji opiera się na czterech filarach: (i) ograniczanie zachęt do migracji
nieuregulowanej, (ii) lepsze zarządzanie granicami, (iii) silna wspólna polityka azylowa, (iv) nowa
polityka dotycząca legalnej migracji.
W Europejskim programie w zakresie migracji z 2015 r. Komisja ogłosiła zamiar podjęcia różnych
inicjatyw oraz przeprowadzenia kontroli adekwatności i oceny kilku obowiązujących wówczas
instrumentów prawnych. W odniesieniu do polityki UE w zakresie powrotów Komisja odniosła się do
potrzeby pełnego przestrzegania przez państwa członkowskie dyrektywy powrotowej z 2008 r.,
ogłaszając zamiar ustanowienia surowego systemu monitorowania jej wdrażania. Poinformowała
również, że planuje opublikować Podręcznik dotyczący powrotów, zawierający wytyczne i najlepsze
praktyki przeznaczone dla państw członkowskich, oraz zmienić rozporządzenie 2007/2004 25, by
zwiększyć rolę Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w operacjach powrotowych.
Kilka miesięcy później, na wniosek Rady Europejskiej, Komisja przedstawiła plan działania
poświęcony konkretnie tematowi powrotów 26, który miał zapewniać skuteczność, a jednocześnie
19

W szczególności Komisja zauważa, co następuje: „stwierdzono pewne problemy dotyczące praktycznego
zastosowania zabezpieczeń w odniesieniu do formy decyzji o powrocie (brak szczegółowości i uzasadnienia,
tłumaczenia pisemnego i ustnego), skutecznych środków odwoławczych, czasu upływającego od przyjęcia decyzji o
przymusowym powrocie do faktycznego powrotu, a także badania środków stosowanych przed udzieleniem
bezpłatnej pomocy prawnej” (tamże, s. 9).

20

Tamże, s. 9–10.

21

Peers, „Lock 'em up” [Zamknąć ich]. Zob. również komunikat w sprawie skuteczniejszej polityki powrotowej w Unii
Europejskiej – uaktualniony plan działania, COM(2017)0200, Komisja Europejska, marzec 2017 r.; zalecenie Komisji (UE)
2017/432 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zapewnienia większej skuteczności powrotów przy wdrażaniu dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE; Podręcznik dotyczący powrotów, załącznik do zalecenia Komisji (UE)
2017/2338 z dnia 16 listopada 2017 r. ustanawiającego wspólny „Podręcznik dotyczący powrotów” przeznaczony do
stosowania przez właściwe organy państw członkowskich wykonujące zadania związane z powrotami.

22

Proponowana dyrektywa powrotowa, uzasadnienie, s. 2.

23

Tamże. Odsetek ten jest nawet niższy od zarejestrowanego w 2013 r. i wynosi 39,2 % ( komunikat pt. „Europejski
program w zakresie migracji”, COM(2015)0240, Komisja Europejska, 2015).

24

COM(2015)0240.

25

Rozporządzenie Rady (WE) 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r.ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

26

Komunikat pt. „Plan działania UE w zakresie powrotów”, COM(2015)0453, Komisja Europejska, 2015 r.
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zachować zgodność z międzynarodowymi normami praw człowieka. W planie działania
przedstawiono szereg działań, które należy podjąć, koncentrując się na potrzebie lepszego
wdrożenia dyrektywy powrotowej z 2008 r. na szczeblu krajowym, a także na zwiększeniu roli
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej i poprawie współpracy z państwami trzecimi w
dziedzinie readmisji.
Po tym pierwszym planie działania w zakresie powrotów, ze względu na ograniczony „wpływ
[inicjatyw UE] na wyniki w zakresie powrotów w całej Unii Europejskiej”, powstał uaktualniony plan
działania przedstawiony w 2017 r. 27 Komisja przedstawiła propozycje działań mających na celu
zwiększenie wskaźnika powrotów. W zaktualizowanym planie działania z 2017 r. skoncentrowano się
na wsparciu operacyjnym i finansowym ze strony Unii, jak również na potrzebie lepszego wdrożenia
istniejących przepisów. Komisja przekazała państwom członkowskim bardziej szczegółowe
wytyczne dotyczące sposobu wdrożenia szczegółowych przepisów dyrektywy powrotowej z 2008 r.
wraz z zaleceniem 28 i Podręcznikiem dotyczącym powrotów 29 przedstawionymi później w 2017 r.
W uaktualnionym planie działania z 2017 r. Komisja zapowiedziała również możliwość
zaproponowania zmiany dyrektywy powrotowej z 2008 r. 30 w celu dalszego wzmocnienia unijnych
ram prawnych w zakresie powrotów, w zależności od rozwoju sytuacji w zakresie powrotów w
świetle inicjatyw z 2017 r. Perspektywa ta nie została powtórzona w ewentualnych „kolejnych
krokach” dotyczących powrotów wymienionych w sprawozdaniu z 2018 r. z postępów w realizacji
Europejskiego programu w zakresie migracji 31. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę konkluzje Rady
Europejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. 32, we wrześniu 2018 r. Komisja przedstawiła Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie proponowaną dyrektywę powrotową.

1.2.3. Szerszy kontekst polityczny: Europejski program w
zakresie migracji i globalne porozumienie ONZ w sprawie
migracji
Jak wyjaśniono, proponowana dyrektywa powrotowa stanowi część szerszych ram prawnych i
politycznych UE w dziedzinie migracji, które obejmują Europejski program w zakresie migracji.
Kluczowe znaczenie ma zapewnienie spójności czterech filarów Europejskiego programu w zakresie
migracji, ponieważ rozwijają się one równolegle i stanowią obecnie przedmiot kilku wniosków
ustawodawczych.
Proponowana dyrektywa powrotowa została przedstawiona w dniu 12 września 2018 r. jako jeden z
kilku wkładów Komisji na spotkaniu przywódców w Salzburgu w dniach 19–20 września 2018 r.
Komisja opublikowała również zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Agencji Unii
Europejskiej ds. Azylu 33, wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej
i Przybrzeżnej („proponowane rozporządzenie w sprawie ESGP”) 34, sprawozdanie w sprawie

27

COM(2017)0200, s. 2.

28

Zalecenie Komisji (UE) 2017/432.

29

Podręcznik dotyczący powrotów, załącznik do zalecenia Komisji (UE) 2017/2338.

30

COM(2017)0200, s. 4.

31

Komunikat pt. „Sprawozdania z postępów w realizacji europejskiego programu w zakresie migracji”, COM(2018)0250,
Komisja Europejska, marzec 2018 r., s. 17.

32

Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r.

33

Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylającego
rozporządzenie (UE) nr 439/2010, COM(2018)0633, Komisja Europejska, wrzesień 2018 r.

34

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego
wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624, COM(2018)0631, Komisja Europejska, wrzesień 2018
r.

36

Załącznik 1: Proponowana dyrektywa powrotowa (wersja przekształcona) – Aspekty prawne

ewaluacji europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR) 35 oraz komunikat w sprawie
legalnej migracji 36.
Tekst uzasadnienia towarzyszącego proponowanej dyrektywie powrotowej odnosi się do potrzeby
spójnego podejścia do migracji, podkreślając wzajemnie wzmacniający się charakter wniosku,
wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA) oraz rozporządzenia w sprawie Europejskiej
Straży Granicznej i Przybrzeżnej 37.
Wzajemne relacje między różnymi instrumentami prawnymi wchodzącymi w skład WESA a
proponowaną dyrektywą powrotową zostaną przeanalizowane w sekcjach2.4.2, 2.4.3 i 2.4.4,
natomiast powiązania wniosku z obecnym i proponowanym rozporządzeniem w sprawie
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej zostaną omówione w sekcji 2.4.5.
Należy dodać, że polityka migracyjna UE nie jest rozwijana w próżni, ale raczej współgra z szerszymi
ramami prawa międzynarodowego, a także z pracą organizacji międzynarodowych, w których
uczestniczy UE lub jej państwa członkowskie.
W ostatnich latach zarządzanie migracją stanowiło główny przedmiot kilku inicjatyw Organizacji
Narodów Zjednoczonych („ONZ”). We wrześniu 2016 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło
Deklarację nowojorską w sprawie uchodźców i migrantów, rozpoczynając negocjacje w sprawie
zakończenia dwóch globalnych porozumień dotyczących odpowiednio uchodźców 38 i migrantów 39.
Na konferencji międzyrządowej w dniach 10–11 grudnia 2018 r. w Marrakeszu przyjęto Globalne
porozumienie ONZ na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji, które zostało
przedstawione jako „niewiążące prawnie, oparte na współpracy ramy, które opierają się na
zobowiązaniach uzgodnionych przez państwa członkowskie w Deklaracji nowojorskiej dotyczącej
uchodźców i migrantów” 40. Wymieniono w nim zestaw 23 uzgodnionych celów, zainspirowanych
„skoncentrowanym na człowieku” podejściem do zjawiska, zobowiązaniami dotyczącymi „praw
człowieka”, „praworządności i sprawiedliwości proceduralnej” oraz szczególnym uwzględnieniem
praw dzieci. Do celów niniejszego opracowania szczególnie istotny jest cel 13 – dotyczący
zatrzymywania migrantów – oraz cel 21 – dotyczący bezpiecznego i godnego powrotu oraz
readmisji migrantów.
W 2017 r. instytucje Unii zadeklarowały zamiar „wsparcia [wraz z państwami członkowskimi]
opracowania globalnego porozumienia” i zaangażowały się w proces negocjacji z 27 spośród 28

35

Sprawozdanie w sprawie ewaluacji europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR), COM(2018)0632, Komisja
Europejska, wrzesień 2018 r.

36

Komunikat pt. „Większe możliwości legalnej migracji do Europy: niezbędny element zrównoważonej i kompleksowej
polityki migracyjnej”, COM(2018)0635, Komisja Europejska, wrzesień 2018 r.
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Rozporządzenie (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr
863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE
(rozporządzenie w sprawie ESGP).
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Globalne porozumienie w sprawie uchodźców.
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Globalne porozumienie na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji.
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Zgromadzenie Ogólne popiera pierwsze w historii globalne porozumienie w sprawie migracji, wzywając państwa
członkowskie do współpracy w zakresie ochrony migrantów, GA/12113, 19 grudnia 2018 r.
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państw członkowskich 41. W marcu 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Rady
upoważniającej ją do zatwierdzenia w imieniu Unii globalnego porozumienia w sprawie migracji 42.
Niezależnie od zaangażowania UE i prawie wszystkich państw członkowskich w negocjacje oraz
stałego poparcia Komisji dla ich wyniku 43 perspektywa wspólnego stanowiska w sprawie globalnego
porozumienia została zakwestionowana. Kilka państw członkowskich zdecydowało się wycofać
swoje poparcie ze względu na rzekomo nadmiernie zachowawcze stanowisko przyjęte w sprawie
migrantów o nieuregulowanym statusie, a także ze względu na domniemane obawy dotyczące
suwerenności państwa. 44

1.3. Definicja problemu
Skuteczny powrót migrantów o nieuregulowanym statusie jest jednym z kluczowych celów polityki
migracyjnej UE, co odzwierciedla również Europejski program w zakresie migracji. Koncentracja
podmiotów instytucjonalnych UE na powrocie stała się szczególnie widoczna od czasu szybkiego
wzrostu liczby migrantów, którzy przybyli do UE w 2015 r. (zjawisko, które zostało również nazwane
europejskim „kryzysem migracyjnym”). Wydarzenia te wpłynęły na dyskurs polityczny w całej
Europie.
Komisja zauważyła, że pomimo jej wysiłków na rzecz rozwiązania problemu migracji
nieuregulowanej poczyniono nikłe postępy w zakresie zwiększenia odsetka powrotów 45. W
rzeczywistości odsetek powrotów spadł nawet w 2017 r. w porównaniu z 2016 r., co wzbudziło
zaniepokojenie w państwach członkowskich. Obawy te zostały wyrażone w konkluzjach Rady
Europejskiej46, a także w deklaracjach politycznych, w których wyrażono zamiar zajęcia sztywnego
stanowiska w sprawie migracji nieuregulowanej, takich jak decyzja sześciu państw członkowskich UE
o wycofaniu swojego poparcia dla globalnego porozumienia w sprawie migracji.
Komisja zidentyfikowała trudności, z jakimi borykają się państwa członkowskie w zakresie
wykonywania decyzji nakazujących powrót i współpracy z krajami pochodzenia lub tranzytu, a także
w odniesieniu do samych migrantów 47. W celu rozwiązania takich problemów Komisja początkowo
opublikowała zalecenia dotyczące wdrażania istniejącego prawodawstwa. Ostatecznie postanowiła
ona przedstawić wniosek dotyczący ukierunkowanych zmian w dyrektywie powrotowej z 2008 r. w
celu „ograniczenia długości procedur powrotu, zapewnienia lepszego powiązania między procedurą

41

Wystąpienie Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Wiceprzewodniczącej Komisji
Federiki Mogherini na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w sprawie postępów w realizacji Globalnego
porozumienia ONZ na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji oraz Globalnego porozumienia ONZ w
sprawie uchodźców, wystąpienie Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz
Wiceprzewodniczącej Komisji,180313_20, działania zewnętrzne Unii Europejskiej, 13 marca 2018 r. Węgry nie
uczestniczyły w negocjacjach.

42

Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Komisję do zatwierdzenia, w imieniu Unii, globalnego porozumienia
w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji w obszarze polityki imigracyjnej, COM(2018)0168, Komisja
Europejska, marzec 2018 r.

43

Przemówienie wygłoszone przez komisarza Christosa Stylianidesa w imieniu Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Wiceprzewodniczącej Komisji Federiki Mogherini podczas debaty w PE
na temat globalnego porozumienia w sprawie migracji, 13 listopada 2018 r., przemówienie Wysokiej Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Wiceprzewodniczącej Komisji,181114_7, działania
zewnętrzne Unii Europejskiej, 13 listopada 2018 r.
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Georgi Gotev, „Six EU countries – and counting – back out from the Global Migration Pact” [Sześć państw UE wycofuje
się z globalnego porozumienia w sprawie migracji – a kolejne zamierzają to zrobić], euractiv.com, listopad 2018 r.
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Proponowana dyrektywa powrotowa, uzasadnienie, s. 2.

46

Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r.; konkluzje Rady Europejskiej z dnia 18 października 2018 r.
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Tamże, s. 1.
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azylową i procedurą powrotu oraz zagwarantowania skuteczniejszego stosowania środków
zapobiegających ucieczkom” 48.
Komisja nie przeprowadziła oceny skutków proponowanej dyrektywy powrotowej. Komisja
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE)
uważa jednak, że konieczna jest ukierunkowana ocena skutków, aby ocenić spodziewane główne
pozytywne i negatywne skutki najważniejszych przepisów zawartych we wniosku Komisji, ze
szczególnym uwzględnieniem skutków społecznych, skutków w zakresie praw człowieka i skutków
finansowych (w odniesieniu do tych ostatnich zob. analiza oceny skutków obejmująca ekonomiczne
aspekty wniosku 49). W niniejszym opracowaniu analizuje się wpływ proponowanej dyrektywy
powrotowej na szereg zasad prawnych.

1.4. Podejście metodyczne
Ze względu na charakter prawny, zamierzony zakres i ograniczone ramy czasowe niniejszej analizy
zastosowana metodyka opiera się przede wszystkim na badaniach źródeł wtórnych.
Odnośne źródła obejmują:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prawo pierwotne i wtórne UE w zakresie azylu, migracji i praw podstawowych;
orzecznictwo TSUE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz);
sprawozdanie Komisji z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wdrożenia dyrektywy
powrotowej przedstawione Parlamentowi;
analizę Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM) z 2018 r. dotyczącą „skuteczności
powrotów w państwach członkowskich UE”, do której Komisja odnosi się w
uzasadnieniu wniosku na stronie 5;
inne analizy ESM dotyczące powrotów i detencji opublikowane w latach 2014–
2016 (zob. pełne odniesienia w analizie ESM z 2018 r. na s. 10), jak również wszelkie
inne analizy ESM mające znaczenie dla przedmiotowej oceny;
badania dotyczące powrotów i detencji prowadzone przez sieć Odyseusz w
ramach projektu REDIAL, projektu MADE REAL oraz wszelkich innych istotnych
prac sieci Odyseusz;
analizę dotyczącą kosztu braku działań na poziomie europejskim w odniesieniu do
polityki azylowej przeprowadzoną przez EPRS w 2018 r., w szczególności s. 95,
111–132 i 161–162;
ocenę europejskiej wartości dodanej w odniesieniu do wiz wydawanych ze
względów humanitarnych dokonaną przez EPRS w 2018 r;
ocenę rozporządzenia Dublin III przeprowadzoną w 2015 r. przez ICF dla Komisji
Europejskiej;
publiczne zalecenia dla państw członkowskich, oparte na danych dotyczących
powrotów zebranych w ramach mechanizmu oceny Schengen;
badania i inne sprawozdania państw członkowskich, organów krajowych itp.;
odpowiednie badania naukowe;

48

Tamże. s. 2.

49

Ukierunkowana ocena skutków przekształconej dyrektywy powrotowej – aspekty ekonomiczne (zawarta w załączniku
2).
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•

inne stosowne konsultacje, sprawozdania, dane i oficjalne statystyki z tej
dziedziny.

W celu zapewnienia, aby poglądy zainteresowanych stron zostały w miarę możliwości
uwzględnione, zorganizowano częściowo ustrukturyzowane rozmowy z:
• dwoma ekspertami z Komisji;
• ekspertem z ESGP;
• dwoma ekspertami z FRA;
• ekspertami z czterech administracji krajowych różnych państw członkowskich;
• ekspertem z PICUM;
• ekspertem z ECRE;
• ekspertem z ICJ;
• ekspertem z EUI.
Każde z czterech pytań badawczych postawionych we wstępie będzie analizowane w następujący
sposób: w oparciu o legislacyjne i nielegislacyjne dokumenty instytucji, orzecznictwo oraz, w
stosownych przypadkach, międzynarodowe źródła prawa publicznego zostanie określony
odpowiedni prawny poziom odniesienia (status quo), następnie zaś względem tego poziomu
odniesienia zostanie oceniona proponowana dyrektywa powrotowa z uwzględnieniem
odpowiednich sprawozdań, badań i doktryn, jak również opinii ekspertów, z którymi
przeprowadzono rozmowy.
W szczególności pytanie 1 dotyczy tego, czy wniosek stanowi odpowiedź na wyzwania określone
przez Komisję i osiąga cel, jakim jest skuteczna i sprawiedliwa polityka w zakresie powrotów.
Ponieważ pojęcia skuteczności i sprawiedliwości nie mają jasnej definicji prawnej, ocena rozpoczyna
się od ich zdefiniowania, z wykorzystaniem samego wniosku i innych dokumentów instytucji UE jako
wytycznych. Jako że pojęcie sprawiedliwości jest zdefiniowane w odniesieniu do proporcjonalności
i zgodności z prawami człowieka każdej z proponowanych zmian, odpowiednia analiza jest
sporządzana przy udzielaniu odpowiedzi na pytania 2 i 3, które odnoszą się do tych aspektów. Jeśli
chodzi o „skuteczność”, ukierunkowany charakter tej analizy prawnej zmusił autorkę do przyjęcia
definicji odpowiadającej definicji zaproponowanej przez samego autora wniosku, która zasadniczo
koncentruje się na odsetkach powrotów. Dlatego też w opracowanej analizie ocenia się spójność
opisu Komisji, na podstawie którego można stwierdzić, jakie środki mogą przyczynić się do
osiągnięcia celu skutecznej polityki w zakresie powrotów pod względem zwiększenia odsetka
powrotów. Nie wyklucza to istnienia alternatywnych podejść do definicji skuteczności, na przykład
bardziej skoncentrowanych na trwałości powrotów lub innych parametrach, na które instytucje
ustawodawcze mogą chcieć położyć nacisk.
Pytanie 2 dotyczy tego, czy wniosek jest zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. W
odpowiednich sekcjach wykorzystano wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące lepszego
stanowienia prawa odnoszące się do oceny zasad pomocniczości i proporcjonalności w ocenach
skutków. W odniesieniu do zasady pomocniczości ocena ma na celu ustalenie, czy problem ma
znaczenie dla UE i czy wniosek wnosi jakąkolwiek wartość dodaną. Do wyciągnięcia wniosków na
ten temat wykorzystuje się dokumenty pochodzące z instytucji UE, analizy dotyczące polityki UE w
zakresie powrotów, rozmowy i literaturę. W odniesieniu do proporcjonalności w przypadku każdej
ze zbadanych zmian w ocenie analizuje się, czy mogą one osiągnąć założone cele oraz, w miarę
możliwości w oparciu o dostępne dane, czy wykraczają one poza to, co niezbędne do osiągnięcia
celu. Proporcjonalność środka, pod kątem konieczności wprowadzenia przez zaproponowane
zmiany ograniczeń praw społecznych i podstawowych migrantów, jest analizowana w sekcjach
dotyczących wpływu wniosku na takie prawa.
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Pytanie 3 dotyczy oczekiwanego wpływu wniosku na migrantów o nieuregulowanym statusie w
kwestii praw społecznych i praw człowieka, w tym sytuacji w porównaniu z obecnym dorobkiem
prawnym. Biorąc pod uwagę ukierunkowany charakter niniejszej analizy dotyczącej oceny skutków
prawnych, konieczne było dokonanie wyboru poziomów odniesienia, na podstawie których
analizowana będzie proponowana dyrektywa powrotowa. Z tego powodu zidentyfikowano pewną
liczbę praw podstawowych, na które na pierwszy rzut oka wniosek może mieć szczególny wpływ.
Zdecydowano się skoncentrować na zasadzie non-refoulement, prawie do azylu, prawie do
wolności, prawie do edukacji, zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, prawie do bycia
wysłuchanym oraz prawie do skutecznego środka odwoławczego. Prawo do ochrony danych zostało
wyłączone z zakresu analizy, ponieważ Europejski Inspektor Ochrony Danych przedstawił swoje
formalne uwagi na temat wniosku. 50 Brak analizy innych praw podstawowych nie wyklucza
możliwości wywierania wpływu na nie przez niniejszy wniosek. W związku z tym zachęca się
czytelników do zapoznania się z opinią Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) na temat
wniosku 51. Dla każdego z wybranych praw przedstawiono w skrócie odpowiednie ramy prawne oraz
przeanalizowano potencjalne ograniczenia wynikające z wniosku.
Pytanie 4 dotyczy kwestii, czy proponowane zmiany są spójne z prawem azylowym i polityką
azylową Unii oraz innymi powiązanymi aktami prawnymi UE. W tym kontekście należało dokonać
wyboru instrumentów prawnych, względem których rozpatrywana będzie proponowana dyrektywa
powrotowa. Do instrumentów tych należą: dyrektywa w sprawie procedur azylowych 52, dyrektywa
w sprawie kwalifikowania53, dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania 54 oraz rozporządzenie w
sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Spójność prawna wniosku jest oceniana
jedynie w odniesieniu do tych instrumentów w ich obecnej formie.
W niniejszej ukierunkowanej zastępczej ocenie skutków uwzględniono metodykę oceny skutków
opisaną w wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących lepszego stanowienia prawa z 2017 r. oraz
w odpowiednich odnośnych częściach Zestawu instrumentów służących lepszemu stanowieniu
prawa 55.
Ukierunkowany charakter analizy i dostępny czas uniemożliwiły przeprowadzenie rozmów z większą
liczbą zainteresowanych stron, jak również przeprowadzenie dogłębnych studiów przypadków
dotyczących potencjalnego wpływu proponowanej dyrektywy powrotowej na krajowy porządek
prawny poszczególnych państw członkowskich. Niemniej kilka badanych analiz i sprawozdań
dostarcza jasnych i ukierunkowanych informacji na temat perspektyw krajowych. Ponadto
przeprowadzono rozmowy z ekspertami z czterech organów krajowych różnych państw
członkowskich, aby w miarę możliwości uwzględnić ich opinie na temat pytań badawczych. Eksperci,
z którymi przeprowadzono rozmowy, zwrócili się o zachowanie anonimowości ze względu na
trwającą procedurę legislacyjną w tej sprawie. Przedmiotowe administracje krajowe zostały wybrane
z myślą o uwzględnieniu różnych kluczowych kwestii związanych z niskim poziomem skuteczności
powrotów, dostępnością odpowiednich informacji i położeniem geograficznym.
50
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Europejski Inspektor Ochrony Danych, Formalne uwagi EIOD na temat wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w
odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona), 10 stycznia
2019 r.
FRA, Opinia 1/2019 [Powroty] – The recast Return Directive and its fundamental rights implications [Przekształcona
dyrektywa powrotowa i jej konsekwencje dla praw podstawowych], 10 stycznia 2019 r.
Dyrektywa 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony
międzynarodowej („dyrektywa w sprawie procedur azylowych”).
Dyrektywa 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw
trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub
osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja
przekształcona) („dyrektywa w sprawie kwalifikowania”).
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Dyrektywa 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania
wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową („dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania”).
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Komisja Europejska, Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa z 2017 r., SWD(2017)0350, 7 lipca 2017 r.
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2. Analiza
2.1. Cel sprawiedliwej i skutecznej polityki w zakresie powrotów
Proponowana dyrektywa powrotowa ma służyć osiągnięciu celu, jakim jest sprawiedliwa i skuteczna
polityka w zakresie powrotów 56. W poniższej sekcji ocenia się, czy wniosek stanowi odpowiedź na
wyzwania zidentyfikowane przez Komisję i czy można zasadnie uznać, że może on przyczynić się do
osiągnięcia celu, jakim jest skuteczna i sprawiedliwa polityka w zakresie powrotów. Taka analiza
wymaga wstępnego zdefiniowania pojęć skuteczności i sprawiedliwości, które mają zostać
przełożone na bardziej szczegółowe parametry, na podstawie których oceniany będzie wniosek
Komisji. Definicje te zostaną określone w sekcjach 2.1.1 i 2.1.3, podczas gdy analiza proponowanej
dyrektywy powrotowej w świetle celów sprawiedliwości i skuteczności zostanie omówiona
odpowiednio w sekcjach 2.1.2 i 2.1.4.

2.1.1. Definicja sprawiedliwości
Termin sprawiedliwość jest rzadko używany w dokumentach związanych z polityką UE w zakresie
powrotów 57 i nie ma jasnej definicji prawnej. Kontekst proponowanej dyrektywy powrotowej
sugeruje jednak, że sprawiedliwość można zdefiniować w kategoriach prawnych jako przestrzeganie
praw podstawowych, w tym praw procesowych, w kontekście postępowań w sprawie powrotu.
Interpretacja ta znajduje potwierdzenie w dokumentach Komisji dotyczących powrotów, które
konsekwentnie łączą cel skuteczności z potrzebą ochrony praw podstawowych 58. Sprawiedliwa
polityka w zakresie powrotów musi zatem być polityką, która w dążeniu do osiągnięcia celu
skuteczności nie ogranicza w nieproporcjonalny sposób praw podstawowych migrantów, w tym ich
praw procesowych.

2.1.2. Proponowana dyrektywa powrotowa a sprawiedliwość:
odesłanie
Ze względu na to, że sprawiedliwość musi być rozumiana w kategoriach przestrzegania praw
podstawowych, odpowiednia analiza zostanie przeprowadzona w sekcji 2.3.

2.1.3. Definicja skuteczności
Termin „skuteczność” jest stosowany w kilku dokumentach instytucjonalnych odnoszących się do
polityki UE w zakresie powrotów. Jednak pojęcie skuteczności danej polityki UE nie ma jasnej
definicji prawnej; zależy ona od tego, co dana polityka ma osiągnąć w intencji autorów.
Sam TSUE analizuje skuteczność instrumentów legislacyjnych UE w odniesieniu do ich
zadeklarowanych celów 59. Trybunał przyjmuje, że celem dyrektywy powrotowej z 2008 r. jest
56

Zob. motyw 2 proponowanej dyrektywy powrotowej.

57

Jedynie w komunikacie w sprawie polityki UE w zakresie powrotów, COM(2014)0199, Komisja Europejska, 2014 r. (s.
3), i w motywie 6 dyrektywy powrotowej z 2008 r. wspomniano o potrzebie „sprawiedliwych i przejrzystych” procedur
dotyczących powrotów. Zob. również odniesienie do „sprawiedliwych i skutecznych” procedur na s. 30 komunikatu
COM(2014)0199 oraz do „sprawiedliwych zasad” w motywie 4 dyrektywy powrotowej z 2008 r. Należy jednak
zauważyć, że art. 67 ust. 2 TFUE przewiduje „wspólną politykę w dziedzinie azylu, imigracji i kontroli granic
zewnętrznych, opartą na solidarności między państwami członkowskimi, sprawiedliwą wobec obywateli państw
trzecich” (wyróżnienie dodano), podczas gdy zarówno art. 79 ust. 1 TFUE, jak i konkluzje z posiedzenia Rady
Europejskiej w Tampere wymagają „sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich” przebywających legalnie
na terytorium państwa członkowskiego UE (konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere z 15 i
16 października 1999 r.).
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Zob. na przykład COM(2015)0453, COM(2017)0200, C(2017)1600.

59

El Dridi, ust. 56–57.
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„ustanowienie skutecznej polityki wydalania i repatriacji nielegalnie przebywających obywateli
państw trzecich” 60. W orzecznictwie dotyczącym dyrektywy powrotowej z 2008 r. TSUE zauważył, że
środki krajowe, które przewidują zatrzymanie obywateli państw trzecich na mocy przepisów prawa
karnego wyłącznie na tej podstawie, że dana osoba nadal przebywa nielegalnie po wydaniu nakazu
wyjazdu i po upływie przyznanego okresu, osłabiają skuteczność dyrektywy. W rzeczywistości takie
środki udaremniają wysiłki na rzecz wykonania decyzji nakazującej powrót, skutecznie ją
opóźniając 61. Aby zapewnić skuteczność procedur powrotu, należy podjąć wszelkie niezbędne
środki w celu przeprowadzenia wydalenia osoby, która nie zastosowała się do obowiązku powrotu 62.
Ponadto troska o skuteczność wymaga, aby wydalenie nastąpiło jak najszybciej 63.
Przyjmując podejście TSUE, pojęcie skuteczności polityki UE w zakresie powrotów zostanie ocenione
w odniesieniu do własnego podejścia Komisji do tej polityki. Komisja uważa, że celem
skuteczności jest przede wszystkim zwiększenie wskaźnika powrotów obywateli państw
trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE 64. Aby sprostać „kluczowym wyzwaniom
dla zapewnienia skutecznych powrotów”, Komisja podkreśla potrzebę „znaczącego skrócenia czasu
trwania procedur powrotu, zapewnienia lepszego powiązania między procedurą azylową i
procedurą powrotu oraz zagwarantowania skuteczniejszego stosowania środków zapobiegających
ucieczkom” 65.
Istnieją alternatywne podejścia do skuteczności polityki UE w zakresie powrotów66. W
szczególności często sugeruje się, że zamiast kłaść nacisk na odsetek powrotów można by
położyć nacisk na ich trwałość. Oznaczałoby to na przykład skupienie się w większym stopniu na
współpracy państw trzecich, jak również na dobrowolnym powrocie z pomocą w odpowiedniej
reintegracji 67. Jednak wyczerpująca analiza literatury na temat skuteczności unijnej polityki w
zakresie powrotów, jak również opracowanie alternatywnych ram analitycznych służących ocenie
skuteczności unijnej polityki w zakresie powrotów 68 wykraczają poza zakres niniejszej
ukierunkowanej i prawnej oceny skutków.
W niniejszej analizie zbadano, czy Komisja jako autorka proponowanej dyrektywy podchodzi do
pojęcia skuteczności unijnej polityki w zakresie powrotów w proponowanej dyrektywie powrotowej
w sposób zgodny z jej własną narracją na temat skuteczności unijnej polityki w zakresie powrotów
od czasu wejścia w życie dyrektywy powrotowej z 2008 roku. W tym celu określimy, jakie środki
Komisja wskazuje w swoich dokumentach politycznych jako najlepsze narzędzia służące osiągnięciu
skuteczności w dziedzinie powrotów po przyjęciu dyrektywy w sprawie powrotów z 2008 r. Środki
te zostaną porównane ze środkami zawartymi w proponowanej dyrektywie powrotowej.
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Tamże. ust. 59.

61

El Dridi, ust. 58–59. Zob. kolejny wyrok w sprawie C-329/11 – Achughbabian, Europejski Trybunał Sprawiedliwości,
grudzień 2011 r., pkt 39 i 45.
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Wyrok w sprawie C-38/14 – Zaizoune, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, kwiecień 2015 r., ust. 33.
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Tamże, ust. 34; zob. też ust. 39–40.

64

Proponowana dyrektywa powrotowa, uzasadnienie, s. 2.

65

Tamże.

66

Rozmowa z ekspertem z organu krajowego.

67

Rozmowy z ekspertami z PICUM i ECRE.

68

Zob. np.: Ruerd Ruben, Marieke van Houte i Tine Davids, „What Determines the Embeddedness of Forced-Return
Migrants: Rethinking the Role of Pre- and Post-Return Assistance” [Co decyduje o integracji migrantów podlegających
przymusowemu powrotowi: przemyślenie roli pomocy przed i po powrocie], Int'l Migration Rev., tom 43(4), SAGE
Publications 2009, ss. 908–937; Marta Latek, „Reintegration of returning migrants” [Reintegracja powracających
migrantów], briefing, EPRS, październik 2017 r.; Katie Kushminder, „Interrogating the Relationship between
Remigration and Sustainable Return” [Badanie związku między migracją powrotną a trwałym powrotem] International
Migration, tom 55(6), Wiley-Blackwell, 2017 r.; Jean-Pierre Cassarino (red.), Reintegration and Development, Return
Migration and Development Platform (RDP) [Reintegracja i rozwój, migracja powrotna i platforma rozwoju (RDP)];
CRIS; badanie analityczne; 2014 r..
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2.1.4. Proponowana dyrektywa powrotowa i skuteczność
W pierwszym komunikacie w sprawie polityki UE w zakresie powrotów po wejściu w życie dyrektywy
powrotowej z 2008 r. (komunikat z 2014 r.) Komisja jako skuteczne środki wskazała „szybsze
procedury i wyższy odsetek – dobrowolnych – powrotów” 69. Wyraziła ubolewanie z powodu
niewielkiego wpływu, jaki dyrektywa powrotowa z 2008 r. miała, jak się wydaje, na długość trwania
procedur i odsetek powrotów. W oparciu o dostępne dane z sześciu badań porównawczych 70 w
komunikacie z 2014 r. stwierdzono, że niskie odsetki powrotów były spowodowane trudnościami
praktycznymi, a mianowicie brakiem współpracy zarówno migrantów w procesie identyfikacji, jak i
państw trzecich w procesie powrotu 71. Uznano, że wyzwania te nie zostały spowodowane przez
dyrektywę powrotową z 2008 r. W celu poprawy skuteczności, przy jednoczesnej ochronie praw
człowieka, sugerowano raczej lepsze wdrożenie istniejących przepisów dotyczących powrotów, a
nie zmianę tych przepisów. Środki zaproponowane w tym celu obejmowały: (i) lepsze
monitorowanie wdrażania dyrektywy powrotowej z 2008 r.; (ii) propagowanie spójnych i zgodnych
z prawami podstawowymi praktyk przez przyjęcie wytycznych; (iii) ściślejszą współpracę z
państwami trzecimi; (iv) poprawę współpracy między państwami członkowskimi, zwłaszcza w
dziedzinie dobrowolnych powrotów, powrotów małoletnich bez opieki, wymiany statystyk i danych
osobowych; (v) zwiększenie roli ESGP 72.
Podobnie w Europejskim programie w zakresie migracji z 2015 r. źródeł braku skuteczności wspólnej
polityki w zakresie powrotów doszukiwano się raczej w stanie wdrożenia dyrektywy niż w jej
brzmieniu. W szczególności główne wyzwania wynikały z braku „skutecznej współpracy operacyjnej”
i trudności w uzyskaniu niezbędnej współpracy ze strony państw trzecich 73. Proponowane działania,
oprócz poprawy współpracy z państwami trzecimi, obejmowały poprawę monitorowania wdrażania
dyrektywy powrotowej z 2008 r., określenie wytycznych i najlepszych praktyk, a także wzmocnienie
roli Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w dziedzinie powrotów 74. W programie w zakresie
migracji z 2015 r. po raz pierwszy wprowadzono również koncepcję powiązania kodeksu wizowego
z unijną polityką w zakresie powrotów 75, która leży u podstaw decyzji podjętej przez Komisję we
wniosku dotyczącym kodeksu wizowego z 2018 r. 76 o stosowaniu kodeksu wizowego jako
instrumentu nacisku w celu nawiązania współpracy w zakresie readmisji ze strony państw trzecich 77.
W uaktualnionym planie działania z 2017 r. odniesiono się do „potrzeby pełnego wykorzystania przez
państwa członkowskie elastyczności przewidzianej w dyrektywie powrotowej w celu zwiększenia ich
zdolności do odsyłania coraz większej liczby migrantów o nieuregulowanym statusie
przebywających w Unii Europejskiej” oraz zachęcono do „wykorzystania wszystkich możliwości
przewidzianych w obowiązującym prawodawstwie azylowym w celu przeciwdziałania nadużyciom
systemu azylowego” 78, w szczególności przez zastosowanie procedur przyspieszonych 79. Podobne
69

COM(2014)0199, s. 30.

70

Tamże str. 12.

71

Tamże s. 3.

72

Tamże, s. 7–11.
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COM(2015)0240, ss. 9–10.

74

Tamże.

75

COM(2015) 240.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), COM(2018)0252, Komisja Europejska, marzec 2018
r.(wniosek dotyczący kodeksu wizowego).
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Art. 251 i 36a wniosku dotyczącego kodeksu wizowego, zob. również zmiana kodeksu wizowego, wstępna analiza
oceny skutków dokonanej przez Komisję Europejską, Dział ds. Oceny Ex Ante Skutków dla Komisji Wolności
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE), Parlament Europejski,
kwiecień 2018 r.
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COM(2017)0200, s. 4.

79

Tamże, s 4 i 5.
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sformułowanie, odwołujące się zarówno do stosowania elastyczności 80, jak i do wagi ustanowienia
przyspieszonych procedur rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej 81,
można znaleźć w zaleceniu Komisji z 2017 r. w sprawie zapewnienia większej skuteczności
powrotów. W zaleceniu tym stwierdza się, że należy zapewnić „procedury szybkiego powrotu i
znaczny wzrost odsetka powrotów” 82. Podkreśla ono nie tylko potrzebę zapewnienia zgodności z
obowiązkiem systematycznego wydawania decyzji nakazujących powrót 83, lecz także potwierdza, że
należy zapewnić ich skuteczne wykonanie, na przykład przez stosowanie „możliwie najkrótszych
terminów składania odwołań” oraz ograniczenie automatycznie zawieszających środków
odwoławczych 84. W zaleceniu zachęcano również do wydawania decyzji nakazujących powrót wraz
z zakazami wjazdu wobec migrantów opuszczających Unię, gdy jest to proporcjonalne i konieczne,
w celu uniknięcia w przyszłości nielegalnych pobytów w związku z indywidualną oceną 85. Ponadto
Komisja powtórzyła, że „na szczeblu UE preferowany jest dobrowolny wyjazd” 86 i że należy zachęcać
do dobrowolnego powrotu 87, wyznaczając „możliwie najkrótszy termin dobrowolnego powrotu” 88.
Ponadto Komisja zaleciła stosowanie w kilku przypadkach domniemań wzruszalnych dotyczących
ryzyka ucieczki 89. Należy to rozpatrywać w związku z wcześniejszymi apelami Komisji o indywidualną
i opartą na dowodach ocenę ryzyka ucieczki, bazującą na łączeniu różnych kryteriów 90.
W wersji podręcznika Komisji dotyczącego powrotów z 2017 r. przypomniano o potrzebie poprawy
współpracy między państwami członkowskimi i zwiększenia wsparcia ze strony Europejskiej Straży
Granicznej i Przybrzeżnej 91. Komisja zauważyła ponadto, że „dobrowolny wyjazd zgodny z
obowiązkiem powrotu jest lepszy niż wydalenie z trzech powodów: jest to bardziej godna,
bezpieczniejsza i często bardziej opłacalna opcja powrotu” 92. Omawiając okoliczności uzasadniające
zastosowanie środka detencyjnego, Komisja zauważyła, że „całkowity brak środków odstraszających
może prowadzić do zbyt niskiego odsetka wydaleń. Jednocześnie zbyt represyjny system oparty na
systematycznym stosowaniu środka detencyjnego również może okazać się nieskuteczny, ponieważ
osoby powracające nie mają wystarczającej motywacji lub zachęty do podejmowania współpracy w
zakresie procedury powrotu. Państwa członkowskie powinny opracować i wykorzystywać szeroki
zakres alternatywnych środków, aby uwzględnić sytuację różnych kategorii obywateli państwa
trzeciego” 93. W podręczniku podkreślono również, że państwa członkowskie powinny w pełni
korzystać z elastyczności przewidzianej w dyrektywie powrotowej z 2008 roku 94. Na przykład jednym
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Pkt 6 zalecenia Komisji (UE) 2017/432.
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Pkt 9 lit. a) zalecenia Komisji (UE) 2017/432.
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Pkt 2 lit. a) zalecenia Komisji (UE) 2017/432.
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Motyw 11 zalecenia Komisji (UE) 2017/432.
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Pkt 12 lit. b) i c) zalecenia Komisji (UE) 2017/432.
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Pkt 2 lit. a) zalecenia Komisji (UE) 2017/432
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COM(2017)0200, s. 7.
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COM(2014)0199, w szczególności s. 7, 9, 10, 21 i 30; COM(2015)0453, s. 3; COM(2017)0200, s. 7.

88

Pkt 18 zalecenia Komisji (UE) 2017/432.
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Mianowicie gdy migranci: a) odmawiają współpracy w procesie identyfikacji, posługują się fałszywymi lub
sfałszowanymi dokumentami tożsamości, niszczą lub w inny sposób pozbywają się istniejących dokumentów,
odmawiają pobrania odcisków palców; b) sprzeciwiają się gwałtownie lub oszukańczo operacji powrotowej; c) nie
stosują się do środka mającego na celu zapobieżenie ucieczce, nałożonego w zastosowaniu art. 7 ust. 3 dyrektywy
2008/115/WE; d) nie stosują się do obowiązującego zakazu wjazdu lub e) przemieszczają się do innego państwa
członkowskiego bez zezwolenia. Pkt 15 zalecenia Komisji (UE) 2017/432.
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Podręcznik dotyczący powrotów, załącznik do zalecenia Komisji (UE) 2017/2338, s. 11.
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Tamże, s. 5. W kwestii potrzeby zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi i zwiększenia roli
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej zob. również COM(2017)0200, s. 8–11 oraz COM(2015)0453, s. 6–10.
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Podręcznik dotyczący powrotów, załącznik do zalecenia Komisji (UE) 2017/2338, s. 31.
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Tamże, s. 70.
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z zaleceń było skorzystanie z odstępstwa przewidzianego w art. 2 ust. 2 lit. a) 95 w przypadku „wysokiej
presji migracyjnej”. 96
Należy zauważyć, że zalecenia z 2017 r. i Podręcznik dotyczący powrotów miały na celu sprostanie
powyższym wyzwaniom za pomocą prawa miękkiego (tj. zaleceń i zbioru dobrych praktyk). Krótki
czas, jaki upłynął od przyjęcia tych instrumentów prawa miękkiego, oznacza, że ich wpływ na
wyzwania napotykane na szczeblu krajowym nie został jeszcze oceniony 97. W związku z tym trudno
jest ocenić, czy wniosek ma wartość dodaną, jeśli chodzi o skuteczność, w porównaniu z zaleceniem
z 2017 r. i Podręcznikiem dotyczącym powrotów.
Biorąc pod uwagę podejście polityki Komisji do kwestii powrotów (przedstawione w powyższych
dokumentach), możemy poczynić następujące dwie ogólne uwagi na temat spójności
ukierunkowanych środków zawartych w proponowanej dyrektywie powrotowej.
Po pierwsze, Komisja zdaje się wykluczać potrzebę zmiany ram prawnych dotyczących powrotów i
koncentrować się głównie na poprawie ich wdrażania. Jedynym wyjątkiem od tego podejścia był
uaktualniony plan działania w zakresie powrotów z 2017 r., który przewidywał ewentualną zmianę
dyrektywy powrotowej z uwzględnieniem praktyk krajowych po wdrożeniu zaleceń Komisji z 2017
r. 98 Nacisk położono przede wszystkim na przyjęcie niewiążących narzędzi. Czas, jaki upłynął między
przyjęciem niewiążących narzędzi służących lepszemu wdrożeniu dyrektywy powrotowej z 2008 r. a
dyrektywą proponowaną, był bardzo krótki. Co więcej, dostępne są jedynie ograniczone dane lub
badania dotyczące wpływu tych narzędzi miękkiego prawa 99. W związku z tym w oficjalnych
dokumentach Komisji dotyczących dyrektywy powrotowej z 2008 r. nie stwierdzono wyraźnie
potrzeby zmiany ram prawnych w celu zwiększenia ich skuteczności.
Po drugie, w Podręczniku dotyczącym powrotów z 2017 r. Komisja kładzie istotny nacisk na
dobrowolne powroty i ostrzega przed nadmiernie represyjnymi systemami systematycznego
przetrzymywania, które mogą utrudniać skuteczność unijnej polityki w zakresie powrotów. Chociaż
we wnioskowanej dyrektywie powrotowej utrzymano pierwszeństwo dobrowolnych powrotów
przed przymusowymi 100, wniosek prawie w ogóle nie zawiera żadnych przepisów wspierających
dobrowolne powroty, poza art. 14 dotyczącym programów pomocy logistycznej, finansowej i innej
w celu wspierania powrotów nielegalnych migrantów. Zamiast tego, jak zostało to szerzej omówione
w sekcji 2.3.2 badającej ograniczenia podstawowego prawa do wolności, kilka z proponowanych
zmian doprowadziłoby do znacznego zwiększenia liczby zatrzymań. W związku z tym ogólny
nacisk w podejściu Komisji przesunął się z poprzedniego akcentu na dobrowolny wyjazd na
rzecz częstszego uciekania się do środka detencyjnego.
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Ponadto możliwe jest przedstawienie szeregu uwag dotyczących bardziej szczegółowych przepisów
proponowanej dyrektywy powrotowej. Po pierwsze, utworzenie krajowych systemów
zarządzania powrotami, powiązanych z systemem centralnym zarządzanym przez Europejską
Agencję ds. Straży Granicznej i Przybrzeżnej (ESGP) (art. 14), nałożenie obowiązku współpracy
na obywateli państw trzecich (art. 7) oraz próba ograniczenia czasu trwania postępowań w
sprawie powrotu, w których interweniuje się za pomocą środków odwoławczych (art. 16), przy
jednoczesnym zapewnieniu koordynacji między przyspieszonymi postępowaniami
azylowymi a powrotami (art. 22) są prima facie zgodne ze spójnymi ustaleniami Komisji,
zgodnie z którymi brak współpracy, monitorowania i koordynacji, a także żmudne i
powtarzalne procedury mogą osłabić skuteczność.
Jeśli chodzi o ryzyko ucieczki nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (art. 6),
zauważalny jest fakt, że wykaz kryteriów zawarty w proponowanej dyrektywie powrotowej
jest znacznie dłuższy niż wykaz wcześniej wskazany przez Komisję 101. Wykaz w proponowanej
dyrektywie powrotowej zawiera kryterium „nielegalnego wjazdu” [art. 6 ust. 1 lit. d)], do którego
Komisja ustosunkowała się w Podręczniku dotyczącym powrotów z 2017 r. w następujący sposób:
„[n]ie można odbierać wszystkim osobom nielegalnie wjeżdżającym na terytorium Unii możliwości
uzyskania terminu dobrowolnego wyjazdu” 102. Taka uogólniająca zasada byłaby sprzeczna z
definicją ryzyka ucieczki, zasadą proporcjonalności i obowiązkiem przeprowadzania oceny
poszczególnych przypadków, podważając tym samym effet utile art. 7 (popieranie dobrowolnego
wyjazdu) 103. Wprowadzenie kryterium „nielegalnego wjazdu” jako kryterium, które należy
uwzględnić w kontekście ogólnej oceny okoliczności sprawy, aby ocenić ryzyko ucieczki, nie jest jako
takie sprzeczne z powyższym fragmentem Podręcznika dotyczącego powrotów. Niemniej jednak
zależność między logiką leżącą u podstaw obu dokumentów może uzasadniać dalsze rozważania.
W odniesieniu do okoliczności stanowiących podstawę zastosowania środka detencyjnego (art. 18)
Komisja proponuje włączenie do kryteriów, które mogą prowadzić do zastosowania środka
detencyjnego, sytuacji, w których obywatel państwa trzeciego stanowi „zagrożenie dla porządku
publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa narodowego” [art. 18 ust. 1 lit. c)].
Komisja proponuje również, aby do wykazu kryteriów, które należy uwzględnić przy ocenie ryzyka
ucieczki mającej na celu, między innymi, zastosowanie środka detencyjnego i odmowę
dobrowolnego wyjazdu, włączyć wszelkie wyroki skazujące lub dochodzenia i postępowania karne
[art. 6 ust. 1 lit. k) i l)]. W Podręczniku dotyczącym powrotów z 2017 r. Komisja zauważa jednak, że:
„Celem art. 15 [dyrektywy powrotowej z 2008 r.] nie jest ochrona społeczeństwa przed osobami,
które stanowią zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa. Uzasadniony cel, jakim
jest «ochrona społeczeństwa» powinien być raczej uwzględniony w innych aktach prawnych, w
szczególności w prawie karnym, prawie karno-administracyjnym i przepisach dotyczących
zakończenia legalnego pobytu ze [względu na] porządek publiczny” 104. Z tego względu brzmienie
art. 18 oraz art. 18 odczytywany w związku z art. 6 ust. 1 lit. k–l) stanowi wyraźną zmianę w
podejściu Komisji.
Wreszcie, możliwość wydawania zakazów wjazdu bez obowiązku jednoczesnego przyjęcia
decyzji nakazującej powrót wobec migrantów o nieuregulowanym statusie wykrytych przy
wyjeździe (art. 13) nie jest ani potwierdzona przez wcześniej wydane dokumenty Komisji, ani
z nimi sprzeczna.
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Oprócz oficjalnych dokumentów rzucających światło na przeanalizowane powyżej podejście Komisji
do skuteczności unijnej polityki w zakresie powrotów Europejska Sieć Migracyjna (ESM)
przeprowadziła w 2017 r. badanie dotyczące skuteczności powrotów w państwach członkowskich
UE. ESM przeanalizowała wdrożenie dyrektywy powrotowej na poziomie krajowym, również w
świetle zalecenia Komisji z 2017 r. 105 W zastrzeżeniu prawnym otwierającym badanie ESM stwierdza
się, że „niniejsze sprawozdanie nie powinno być interpretowane jako odzwierciedlające w
jakikolwiek sposób poglądy lub opinię prawną Komisji Europejskiej” 106. Niemniej jednak badanie to
zostało opracowane na wniosek Komisji Europejskiej i opublikowane przez tę instytucję. Ponadto
Komisja określa prace ESM jako część konsultacji z zainteresowanymi stronami, na których opiera się
proponowana dyrektywa powrotowa 107. Punkty wskazane w badaniu ESM są zatem wskaźnikami
skuteczności polityki UE w zakresie powrotów, na które Komisja zwróciła szczególną uwagę, a także
które instytucja ta odnotowała. Badanie ESM z 2017 r. dotyczące skuteczności powrotów w
państwach członkowskich UE w porównaniu z brzmieniem proponowanej dyrektywy powrotowej
pomaga rzucić światło na własne wybory Komisji w kwestii skuteczności. Poniższe punkty
koncentrują się zatem na różnicach w podejściu między badaniem ESM a wnioskiem Komisji.
W odniesieniu do ryzyka ucieczki nielegalnie przebywającego obywatela państwa trzeciego w
badaniu ESM przedstawiono trudności, jakie państwa członkowskie miały z oceną tego ryzyka i
uzasadnieniem swojej decyzji, powołując się na spostrzeżenie Finlandii, że „często pierwsza
konkretna oznaka ryzyka ucieczki [zbiega się] z zaginięciem danej osoby” 108. W analizie odnotowano
również, powołując się na przypadek Niderlandów, że samo „odznaczenie” pól odnoszących się do
szeregu obiektywnych kryteriów nie wystarczy do określenia „progu motywacji” ustalonego przez
krajowe organy sądowe 109. Ponadto w odniesieniu do stosowania domniemania wzruszalnego
dotyczącego ryzyka ucieczki w analizie zauważono, że może ono wiązać się z nałożeniem na
migranta nadmiernie uciążliwego – lub nawet nierealistycznego – ciężaru dowodu 110. Jak zostanie
to szerzej omówione w sekcji 2.2.4, obawy wyrażone w badaniu ESM znajdują odzwierciedlenie w
wątpliwościach co do tego, czy niektóre aspekty art. 6 proponowanej dyrektywy powrotowej są
odpowiednie do osiągnięcia jej celu.
W kontekście dobrowolnych powrotów stwierdzono konkretne trudności: termin dobrowolnego
powrotu przewidziany w dyrektywie powrotowej z 2008 r. został uznany za zbyt krótki przez około
połowę państw członkowskich, nawet w przypadku pełnej współpracy danego migranta 111.
Odnotowano również, że możliwość podlegania zakazom wjazdu nawet w przypadku
dobrowolnego wyjazdu może zniechęcać do dobrowolnych powrotów 112. Powyższe uwagi stanowią
uzupełnienie spostrzeżenia poczynionego powyżej, zgodnie z którym w proponowanej dyrektywie
powrotowej Komisja nie położyła wielkiego nacisku na zwiększenie liczby dobrowolnych powrotów.
Wreszcie inne wyzwania dla skuteczności polityki UE w zakresie powrotów, które określono w
badaniu ESM, obejmowały brak współpracy ze strony państw trzecich, w tym nieakceptowanie
przez nie dokumentów podróży wydawanych przez UE do celów powrotu 113. Uczestniczące państwa
członkowskie zgłosiły również obawy dotyczące trudności z utrzymaniem wysokich standardów w
ośrodkach detencyjnych, zwłaszcza w przypadku obecności migrantów znajdujących się w
105
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szczególnie trudnej sytuacji i potrzebujących pomocy 114. Są to obawy, których nie uwzględniono w
proponowanej dyrektywie powrotowej jako takiej. Należy zauważyć, że brak współpracy państw
trzecich w zakresie readmisji należy w szczególności do dziedziny polityki Unii i działań
zewnętrznych jej państw członkowskich. W związku z tym nie można się było nim zająć w tym
wniosku. 115
Najważniejsze wnioski dotyczące skuteczności
Pytanie 1: Czy wniosek stanowi odpowiedź na wyzwania określone przez Komisję i pozwoli
osiągnąć cel, jakim jest skuteczna polityka w zakresie powrotów?
Komisja uważa, że celem skuteczności jest przede wszystkim zwiększenie wskaźnika powrotów
obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE. Istnieją alternatywne
podejścia do skuteczności polityki UE w zakresie powrotów. Często sugeruje się, że zamiast kłaść
nacisk na odsetek powrotów można by położyć nacisk na ich trwałość. Niniejsze ukierunkowane
opracowanie skupia się na podejściu Komisji do skuteczności.
W oficjalnych dokumentach Komisji dotyczących dyrektywy powrotowej z 2008 r. nie stwierdzono
wyraźnie potrzeby zmiany ram prawnych w celu zwiększenia ich skuteczności.
Porównując Wniosek z poprzednimi dokumentami Komisji, zauważamy, że ogólny nacisk w
podejściu Komisji przesunął się z wcześniejszego akcentu na dobrowolny wyjazd w kierunku
umożliwienia szerszego korzystania ze środka detencyjnego.
Utworzenie krajowych systemów zarządzania powrotami, powiązanych z systemem centralnym
zarządzanym przez Europejską Agencję ds. Straży Granicznej i Przybrzeżnej (ESGP, art. 14), nałożenie
obowiązku współpracy na obywateli państw trzecich (art. 7) oraz próba ograniczenia czasu trwania
postępowań w sprawie powrotu, w których interweniuje się za pomocą środków odwoławczych (art.
16), przy jednoczesnym zapewnieniu koordynacji między przyspieszonymi postępowaniami
azylowymi a powrotami (art. 22) są prima facie zgodne ze spójnymi ustaleniami Komisji, zgodnie z
którymi brak współpracy, monitorowania i koordynacji, a także żmudne i powtarzalne procedury
mogą osłabić skuteczność.
Podejście Komisji do wykazu kryteriów związanych z ryzykiem ucieczki (art. 6), jak również z
powodami zatrzymania nie jest zgodne z wcześniejszymi oświadczeniami Komisji, w szczególności
w odniesieniu do art. 18 ust. 1 lit. c) proponowanej dyrektywy powrotowej.
Możliwość wydawania zakazów wjazdu bez obowiązku jednoczesnego przyjęcia decyzji nakazującej
powrót wobec migrantów o nieuregulowanym statusie wykrytych przy wyjeździe (art. 13) nie jest
ani potwierdzona przez wcześniej wydane dokumenty Komisji, ani z nimi sprzeczna.
Istotna rola, jaką w skuteczności unijnej polityki w zakresie powrotów odgrywa współpraca państw
trzecich, odnosi się do polityki zewnętrznej UE i nie mogła zostać uwzględniona w niniejszym
wniosku.
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2.2. Pomocniczość i proporcjonalność wniosku
Podstawą prawną proponowanej dyrektywy powrotowej jest art. 79 ust. 2 lit. c) Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przyznający UE kompetencje do przyjmowania środków „w
[…] dziedzinach [...] nielegalna imigracja i nielegalny pobyt, w tym wydalanie i odsyłanie osób
przebywających nielegalnie” na potrzeby tworzenia wspólnej polityki imigracyjnej. Polityka ta
wchodzi w zakres kompetencji dzielonych UE, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. j) TFUE. Prawodawstwo UE w
tej dziedzinie musi zatem być zgodne zarówno z zasadami pomocniczości, jak i proporcjonalności
(art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)). Jak wynika z art. 67 ust. 1 TFUE, Unia stanowi przestrzeń
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS) w odniesieniu do różnych systemów prawnych
i tradycji państw członkowskich. Z art. 72 TFUE wynika również jasno, że tytuł V TFUE dotyczący PWBS
nie wpływa na wykonywanie obowiązków ciążących na państwach członkowskich w odniesieniu do
utrzymania porządku publicznego oraz ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.
Zgodność proponowanej dyrektywy powrotowej z zasadami pomocniczości i proporcjonalności
zostanie oceniona, w miarę możliwości, w kolejnych podsekcjach.

2.2.1. Definicja pomocniczości
Zgodnie z art. 5 TUE zasada pomocniczości oznacza, że „w dziedzinach, które nie należą do jej
wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim
cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa
członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu
na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie
Unii”.
Jak potwierdzono w Zestawie instrumentów służących lepszemu stanowieniu prawa 116, kontrola
zgodności z zasadą pomocniczości proponowanego prawodawstwa UE powinna przebiegać
dwuetapowo: po pierwsze, powinna obejmować ocenę niewystarczających działań państw
członkowskich, określanych niekiedy jako istotne znaczenie problemu dla Unii. Po drugie, powinna
ona przejść do oceny wartości dodanej działania Unii.
W następnej sekcji będziemy śledzić te dwa etapy, aby ocenić, czy proponowana dyrektywa
powrotowa jest zgodna z zasadą pomocniczości. Należy dodać, że podstawową funkcję kontroli
zasady pomocniczości pełnią parlamenty krajowe, zgodnie z protokołem 2 do traktatów UE. W
wyznaczonym terminie, tj. do dnia 12 grudnia 2018 r., parlamenty narodowe nie przedłożyły żadnych
uzasadnionych opinii 117.

2.2.2. Pomocniczość proponowanej dyrektywy powrotowej
Znaczenie dla Unii
Zarządzanie migracją nieuregulowaną było w ostatnich latach wspólnym wyzwaniem dla UE, o czym
świadczą liczne inicjatywy podejmowane przez różne instytucje unijne 118. W obszarze bez granic
wewnętrznych zarządzanie migracją staje się wspólnym obowiązkiem, który ma być realizowany
przez opracowanie wspólnej polityki, jak przewidziano w art. 79 ust. 1 TFUE. W odniesieniu do
powrotów migrantów o nieuregulowanym statusie w większości państw członkowskich przeważają
trudności w zwiększaniu wskaźnika powrotów, czemu towarzyszą podobne wyzwania i trudności w
stosowaniu dorobku prawnego UE w tej dziedzinie 119.
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Trudności z odsyłaniem migrantów mają wyraźne skutki transgraniczne ze względu na ryzyko, że
nielegalni migranci, którzy nie zostaną odesłani i nie uzyskają jasnego statusu prawnego, uciekną i
nie zostaną wykryci w strefie Schengen. Ryzyko wtórnego przemieszczania się oznacza, że braki w
systemie powrotów jednego państwa członkowskiego będą miały wpływ na kontrolę nielegalnej
migracji również w innych państwach członkowskich.
Zgodnie z danymi procentowymi zawartymi w dokumentach instytucjonalnych pomimo silnej presji
politycznej na zwiększenie liczby powrotów w ciągu ostatnich kilku lat liczba ta nie wzrosła 120.
Pokazuje to, że państwa członkowskie napotykają trudności w sprostaniu temu wspólnemu
wyzwaniu, które wymaga koordynacji między organami krajowymi i współpracy państw
trzecich. W tym kontekście spełniony jest pierwszy warunek testu pomocniczości.

Unijna wartość dodana
Aby zweryfikować, czy dalsze działania na szczeblu UE przyniosłyby wyraźne korzyści w obszarze
powrotów, musimy określić główne trudności napotykane przez państwa członkowskie podczas
wdrażania obecnego dorobku prawnego UE i ocenić, czy można je lepiej rozwiązać poprzez
interwencję na szczeblu unijnym, która może usprawnić podejścia krajowe, lub poprzez
ustanowienie ponadnarodowych mechanizmów koordynacji.
Główne wyzwania wskazane przez państwa członkowskie w kontekście badania ESM (o którym
mowa w sekcji 2.1.4) to: „ryzyko ucieczki obywatela państwa trzeciego – w tym w trakcie procedury
azylowej i przyznanego terminu dobrowolnego wyjazdu; trudności w zorganizowaniu
dobrowolnych wyjazdów w ramach czasowych określonych w unijnych przepisach i normach lub
równoważnych przepisach i normach; stosowanie przepisów i norm, w tym orzecznictwa TSUE,
dotyczących stosowania środka detencyjnego; możliwości i zasoby potrzebne do zatrzymania
obywateli państw trzecich w kontekście procedur powrotu; czas trwania procedury powrotu, w
szczególności w przypadku odwołania się od decyzji” 121.
Interwencja na szczeblu UE może przynieść wartość dodaną, przynajmniej w odniesieniu do
niektórych ze wskazanych wyzwań, zwłaszcza braku koordynacji między państwami
członkowskimi, braku automatycznego uznawania decyzji nakazującej powrót, a także trudności
wynikających z obowiązujących przepisów UE określających terminy dobrowolnego wyjazdu i
wymagających zatrzymania w wielu okolicznościach.
Proponowana dyrektywa powrotowa jest zgodna z zasadą pomocniczości w zakresie, w jakim
ma na celu sprostanie takim wyzwaniom. Odpowiedniość każdego z zaproponowanych środków
w formie, w jakiej zostały opracowane, do osiągnięcia określonych celów zostanie przeanalizowana
w sekcji 2.2.4, w kontekście analizy proporcjonalności. Na temat trudności w ocenie wartości dodanej
Wniosku w porównaniu z zaleceniem z 2017 r. i Podręcznikiem dotyczącym powrotów, zob. powyżej,
sekcja 2.1.4.

2.2.3. Definicja proporcjonalności
Zgodnie z art. 5 TUE zasada proporcjonalności oznacza, że „zakres i forma działania Unii nie
wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów”. Zasada proporcjonalności,
jak zostanie to przeanalizowane w niniejszej sekcji, odnosi się zatem do relacji między
kompetencjami UE i kompetencjami krajowymi i ma na celu ochronę sfery krajowej przed
niepożądaną ingerencją w prawo Unii Europejskiej 122.

120

Zob. COM(2015)0453, s. 9; COM(2017)0200, s. 2.

121

Tamże, s. 1.

122

Zob. Koen Lenaerts i Pieter Van Nuffel, European Union Law, wyd. 3, Sweet & Maxwell 2011, s. 144-145; Takis Tridimas,
The General Principles of EU Law, wyd. 2, Oxford University Press, 2006, s. 13. Zob. również zestaw pytań
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Zasada proporcjonalności jest również powszechnie rozumiana jako jeden z elementów, które
należy wziąć pod uwagę przy analizie ograniczeń praw podstawowych. Wspomniany drugi wymiar
tej zasady zostanie omówiony w części 2.3, stanowiącej integralną część analizy każdego z
wybranych praw podstawowych, w odniesieniu do których badana jest proponowana dyrektywa
powrotowa w kontekście niniejszej ukierunkowanej oceny skutków.
Zasadę tę konsekwentnie interpretuje się jako wymagającą podwójnej weryfikacji: po pierwsze
weryfikacji, czy dany środek nadaje się lub jest odpowiedni do osiągnięcia zamierzonych celów, a po
drugie weryfikacji konieczności lub nieodzowności danego środka do osiągnięcia tego samego
celu 123.
W odniesieniu do proporcjonalności proponowanej dyrektywy powrotowej w uzasadnieniu
stwierdza się, że „ograniczone i ukierunkowane” zmiany zaproponowane w odniesieniu do
dyrektywy powrotowej z 2008 r. mają na celu sprostanie wyzwaniom stojącym przed państwami
członkowskimi podczas wdrażania unijnego dorobku prawnego w zakresie powrotów i „nie
wykracza[ją] poza to, co jest konieczne” do osiągnięcia tego celu. Brak oceny skutków dołączonej do
wniosku utrudnia potwierdzenie lub zaprzeczenie twierdzeniu Komisji. W następnej podsekcji,
zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego, będziemy jednak dążyć do przeprowadzenia
podwójnej weryfikacji, o której mowa powyżej, w odniesieniu do każdej z proponowanych zmian 124.
Dotrzemy do wniosku dotyczącego ich proporcjonalności, mającej na celu osiągnięcie sprawiedliwej
i skutecznej polityki UE w zakresie powrotów, w zakresie, w jakim jest to możliwe w oparciu o obecnie
dostępne dane.
Analiza proporcjonalności uwzględni Zestaw instrumentów służących lepszemu stanowieniu prawa.
Zestaw ten zawiera wytyczne dotyczące oceny proporcjonalności, wymienia szereg istotnych
kwestii 125, które zostały uwzględnione, i w razie potrzeby stanowi wytyczne dla analizy.

2.2.4. Proporcjonalność proponowanej dyrektywy powrotowej
Proporcjonalność art. 6
Artykuł 3 ust. 7 proponowanej dyrektywy powrotowej (pozostawiony bez zmian) definiuje ryzyko
ucieczki jako „istnienie w indywidualnych przypadkach powodów, opartych na obiektywnych
kryteriach określonych przez prawo, pozwalających sądzić, że obywatel państwa trzeciego, który jest
objęty procedurami dotyczącymi powrotu, może uciec”.
W świetle trudności wyrażonych przez organy krajowe w ocenie ryzyka ucieczki w przypadku braku
dalszych wskazań na szczeblu UE 126 proponowana dyrektywa powrotowa zawiera nowy art. 6, który
ma zapewnić organom krajowym więcej wskazówek przy określaniu ryzyka ucieczki.
W art. 6 ust. 1 wniosku wymieniono 16 kryteriów, które organy krajowe są zobowiązane uwzględnić
przy określaniu istnienia ryzyka ucieczki. Lista ta nie jest wyczerpująca, a władze krajowe mają
swobodę określenia dalszych kryteriów w ustawodawstwie krajowym. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ryzyko
ucieczki powinno być określane indywidualnie dla każdego przypadku, z uwzględnieniem sytuacji

zamieszczonych w: Tool #5. Legal Basis, Subsidiarity and Proportionality [Podstawa prawna, pomocniczość i
proporcjonalność], s. 30.
123

Koen Lenaerts i Pieter Van Nuffel, European Union Law, wyd. 3, Sweet & Maxwell, 2011, s. 143-144; Takis Tridimas, The
General Principles of EU Law, wyd. 2, Oxford University Press, 2006, p.139.
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Refleksje na temat ogólnego podejścia regulacyjnego wybranego przez Komisję w proponowanej dyrektywie
powrotowej zostały rozwinięte w sekcji2.4.1, gdzie są one odniesione do podejścia regulacyjnego wybranego w
innych aktach prawnych UE w tej dziedzinie.

125

Tool #5. Legal Basis, Subsidiarity and Proportionality [Podstawa prawna, pomocniczość i proporcjonalność], s. 30.

126

Zob. na przykład: Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States (2017) [Skuteczność
powrotów w państwach członkowskich UE (2017)], s. 32.
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każdego migranta. Cztery z kryteriów wymienionych w ustępie pierwszym pociągają za sobą
domniemanie wzruszalne, że w przypadku migranta występuje ryzyko ucieczki.
Stosowność kodyfikacji obiektywnych kryteriów w celu określenia ryzyka ucieczki potwierdza
argument, że lista ta stanowiłaby bardzo pożądane wskazówki dla władz krajowych 127. Można jednak
poczynić szereg uwag, które mogą wzbudzić pewne wątpliwości co do stosowności środka w jego
obecnej formie do osiągnięcia założonych celów.
Po pierwsze, główne wyzwanie napotykane przez organy krajowe przy ustalaniu, czy istnieje ryzyko
ucieczki, dotyczy trudności związanych z indywidualną oceną w praktyce. Proponowany art. 6
zawiera długą listę niewyczerpujących kryteriów, które organy krajowe muszą uwzględnić w swojej
ocenie. Ponieważ lista ta jest niewyczerpująca 128 i nie obejmuje elementów, które mogłyby zostać
wykorzystane do wykluczenia ryzyka ucieczki – co stanowi zasadniczą część ogólnej oceny129,
wątpliwa jest jej przydatność do uczynienia oceny bardziej obiektywną. Osoby, z którymi
przeprowadzono rozmowę, wyraziły obawę, że długa lista kryteriów w formie, w jakiej została
sporządzona, może prowadzić do arbitralnych decyzji o zatrzymaniu 130. Więcej niż jedna osoba
zauważyła, że kryteria wskazujące na ryzyko ucieczki mogą być wykorzystywane przez organy
krajowe jako lista kontrolna, co de facto zwalnia je z konieczności indywidualnej oceny wszystkich
okoliczności sprawy, niezależnie od gwarancji zawartej w pierwszej części art. 6 ust. 2 131.
Po drugie, lista ta jest znacznie dłuższa niż lista zawarta w zaleceniu Komisji z 2017 r. 132, ale w
uzasadnieniu nie można znaleźć żadnej konkretnej wskazówki, dlaczego nowe kryteria zostały
uwzględnione. Komisja wyjaśniła, że nowe kryteria zostały uwzględnione w oparciu o szereg dyskusji
z państwami członkowskimi, które miały miejsce między przyjęciem zalecenia z 2017 r. a
proponowaną dyrektywą powrotową 133. Niemniej jednak, wobec braku oceny skutków i
wiarygodnych danych na temat rzeczywistego związku między każdym z kryteriów a ryzykiem
ucieczki, trudno jest ocenić ich odpowiedniość do rzeczywistego wskazania ryzyka ucieczki134.
Kilka osób zauważyło, że przepis ten wymienia wszystkie kryteria brane obecnie pod uwagę na
szczeblu krajowym, chociaż niektóre z nich są stosowane tylko w bardzo niewielu państwach
członkowskich 135. Niektóre z tych kryteriów są niezwykle szerokie. Niektórzy obserwatorzy
zauważyli, że praktycznie wszystkie osoby powracające wchodziłyby w zakres co najmniej
jednego z nich, co samo w sobie mogłoby zakwestionować ich odpowiedniość do wskazania
istnienia ryzyka ucieczki 136. Istnieją pewne powody, które były wielokrotnie wskazywane jako
budzące szczególne wątpliwości. Na przykład powiązanie między brakiem środków finansowych a
ryzykiem ucieczki może wydawać się sprzeczne z intuicją 137. Podobnie nie jest jasne, dlaczego
127

Rozmowy z ekspertami z ESGP, FRA i EUI.

128

Rozmowa z ekspertem z ICJ i ekspertem z ECRE.

129

Rozmowa z ekspertami z FRA; Komisja Meijersa, Uwagi CM1816 na temat wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie
wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona), COM(2018)0634, final, listopad 2018 r.

130

Rozmowa z ekspertem z ECRE; rozmowa z ekspertem z PICUM.

131

Art. 6 ust. 2 część pierwsza stanowi, że „[i]stnienie ryzyka ucieczki określa się na podstawie ogólnej oceny szczególnych
okoliczności w danym przypadku, biorąc pod uwagę obiektywne kryteria, o których mowa w ust. 1”.

132

Pkt 15 zalecenia Komisji (UE) 2017/432.

133

Proponowana dyrektywa powrotowa, Uzasadnienie; rozmowy z ekspertami Komisji.

134

Szeroki charakter niektórych kryteriów oraz brak wyraźnego powiązania zauważony przez kilka osób, z którymi
przeprowadzono rozmowę (rozmowa z ekspertami z FRA, rozmowa z ekspertem z PICUM, rozmowa z ekspertem z
ECRE, rozmowa z ekspertem z ICJ). Także organy krajowe wyraziły wątpliwości co do niektórych z powodów
wprowadzenia niektórych kryteriów.

135

Rozmowa z ekspertem z EUI; rozmowa z ekspertem z PICUM.

136

Rozmowa z ekspertami z FRA, rozmowa z ekspertem z EUI.

137

Osoby, z którymi przeprowadzono rozmowę, wyrażają zastrzeżenia co do powiązań w przypadku wielu dodatkowych
kryteriów (rozmowa z ekspertem z EUI, rozmowa z ekspertami z FRA).
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istnienie wyroku skazującego za jakiekolwiek przestępstwo, niezależnie od jego charakteru – nawet
minimalnego – może wiązać się z ryzykiem ucieczki 138. Wobec braku publicznych wiarygodnych
danych potwierdzających wprowadzenie każdego z odnośnych kryteriów do wykazu trudno jest
ocenić, czy są one odpowiednie do faktycznego wskazania ryzyka ucieczki 139.
Wreszcie domniemanie wzruszalne związane z czterema z 16 wymienionych kryteriów jest
odpowiedzią na chęć uproszczenia pracy organów. Eksperci 140 argumentowali jednak, że
odwrócenie ciężaru dowodu może być nieodpowiednie do osiągnięcia tego celu, ponieważ władze
pozostaną zobowiązane do rozważenia wszystkich okoliczności sprawy i zrównoważenia ich.
Mogłyby one również wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest ułatwienie
organom krajowym oceny, jeżeli zostanie to zinterpretowane jako przeniesienie ciężaru dowodu
całkowicie na migranta. W tym ostatnim scenariuszu udowodnienie braku ryzyka ucieczki może być
nadmiernie uciążliwe 141, narażając zgodność normy z prawami podstawowymi nielegalnie
przebywającego obywatela państwa trzeciego na skuteczne zaskarżenie, co może mieć wpływ na
legalność zatrzymania (zob. sekcja 2.3.2).

Proporcjonalność artykułu 7
Nowy art. 7 proponowanej dyrektywy powrotowej nakłada na nielegalnych migrantów „obowiązek
współpracy z właściwymi organami państw członkowskich na wszystkich etapach procedur
powrotu” przez podanie szczegółów dotyczących ich tożsamości oraz informacji na temat państwa
trzeciego, przez które dana osoba się przedostała, jak również przez pozostawanie dostępnym w
trakcie trwającej procedury i przedłożenie państwom trzecim wniosku o wydanie ważnych
dokumentów podróży. Przepis ten jest związany z trudnościami, jakie państwa członkowskie
napotykają przy identyfikacji obywateli państw trzecich, częściowo z powodu braku współpracy z
ich strony.
Komisja i kilku obserwatorów podkreśliło, że art. 7 kodyfikuje obowiązek, który był już domyślnie
zawarty w obecnej dyrektywie powrotowej 142. W tym względzie art. 7 jest zasadniczo odpowiedni
dla osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie większej jasności co do tego, czego oczekuje się od
osób powracających 143. Zauważono, że odpowiedniość normy dla osiągnięcia celu, jakim jest
zwiększenie wskaźnika powrotów, będzie w zasadniczym stopniu zależała od możliwości
nałożenia nie tylko sankcji, ale także zachęt do zachowań sprzyjających współpracy 144.
Zgodność z wymogami odpowiedniości i konieczności musi jednak zostać wykluczona w przypadku
art. 7 ust. 1 lit. d), ze względu na jego niezgodność z prawem do azylu i w konsekwencji z zasadą nonrefoulement 145 (zob. sekcja 2.3.1).
Jeśli chodzi o konieczność realizacji określonych celów tego przepisu, można wyrazić obawy co do
obowiązku dostarczania informacji na temat tras podróży i państw trzecich, przez które migrant
138

Rozmowa z ekspertem z ICJ.

139

Eksperci z organu krajowego oraz ESGP potwierdzili, że wszystkie kryteria wydają się odpowiednie do osiągnięcia
wyznaczonych celów, natomiast eksperci z trzech innych organów krajowych wyrazili obawy co do odpowiedniości
kilku z tych kryteriów.

140

Komisja Meijersa, Uwagi CM1816; rozmowa z ekspertami z FRA.

141

Zob. Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States (2017) [Skuteczność powrotów w
państwach członkowskich UE (2017)], s. 32.

142

Rozmowa z pierwszym ekspertem Komisji; rozmowa z ekspertem z EUI; rozmowa z ekspertem z ESGP; rozmowy z
organami krajowymi. Zob. np.: Wyrok w sprawie C-249/13 – Boudjlida, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, grudzień
2014 r., pkt 50; wyrok w sprawie C-146/14 PPU – Mahdi, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czerwiec 2014 r., pkt 82–
84; wyrok w sprawie C-82/16 – K.A. i inni przeciwko Belgische Staat, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, maj 2018 r.,
pkt 103, 105–106.
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Dalsze omówienie tej kwestii znajduje się również w sekcji 2.4.2.

144

Rozmowa z ekspertem z organu krajowego. Zob. w tym kontekście zobowiązanie do współpracy w ramach dyrektywy
w sprawie procedur udzielania azylu, sekcja 2.4.2.

145

Rozmowa z ekspertem z EUI.
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przejeżdżał tranzytem, jeśli te ostatnie zostałyby zinterpretowane jako obejmujące informacje
uznane za niepotrzebne do celów procedury indywidualnego powrotu, ale przydatne dla szerszych
celów władz krajowych w zakresie zarządzania migracją. Obowiązek współpracy ma istotne
konsekwencje w zakresie określenia ryzyka ucieczki, możliwości dobrowolnego opuszczenia Unii, a
także w zakresie detencji i dostępu do pomocy. Narzucenie takich konsekwencji dla osiągnięcia celu,
jakim jest gromadzenie danych dla szerszego celu kontroli granicznej, można by uznać za
wykraczające poza to, co jest konieczne w odniesieniu do głównego celu normy, a mianowicie
umożliwienie identyfikacji i powrotu danego migranta 146. Autorzy projektu interpretują ten przepis
jako ograniczony do informacji niezbędnych do przeprowadzenia procedury powrotu w odniesieniu
do danej osoby powracającej 147.

Proporcjonalność art. 8
Nowy art. 8 ust. 6 proponowanej dyrektywy powrotowej zobowiązuje państwa członkowskie do
wydania decyzji nakazującej powrót bezzwłocznie po przyjęciu decyzji o zakończeniu legalnego
pobytu obywatela państwa trzeciego, w tym decyzji o nieprzyznaniu mu statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej. Cel ten pozwala uniknąć sytuacji, w których krajowe organy administracyjne
kończą legalny pobyt obywatela państwa trzeciego, ale nie przyjmuje się decyzji nakazującej
powrót 148.
Przepis ten jest odpowiedni jako odpowiedź na wyzwanie, jakie stanowi fakt, że niektóre
państwa członkowskie nie przyjmują systematycznie decyzji nakazującej powrót, gdy legalny
pobyt obywatela państwa trzeciego zostaje zakończony. Nie wykracza on poza to, co jest
konieczne do osiągnięcia jego celu.
Niektórzy obserwatorzy i organy krajowe stwierdziły, że odpowiedniość tego przepisu mogłaby
zostać zwiększona, gdyby wymagał on przyjęcia decyzji nakazującej powrót dopiero po zakończeniu
procedury sądowej w sprawie określenia statusu, a nie w momencie wydania pierwszej decyzji
administracyjnej o zakończeniu legalnego pobytu. Podano dwa powody: (i) konieczność
wyjaśnienia, że osoby ubiegające się o azyl nie są uznawane za nielegalnie przebywające na
terytorium do czasu, gdy ich wnioski zostaną odrzucone w ostatniej instancji 149; (ii) koszty
administracyjne i komplikacje wynikające z konieczności skoordynowania procedury powrotu z
odrębną, lecz trwającą procedurą sądową dotyczącą statusu danej osoby 150.
Z drugiej strony inne osoby, z którymi przeprowadzono rozmowę, wyraziły obawy, że art. 8 ust. 6
może uniemożliwić państwom członkowskim utrzymanie jednoetapowej procedury, a mianowicie
podejmowanie decyzji na końcu legalnego pobytu i powrotu w jednym i tym samym akcie, a nie w
kolejnych 151. Wydaje się jednak, że w uzasadnieniu towarzyszącym wnioskowi wyjaśniono, że jego
autorzy nie zamierzali zapobiec połączeniu tych dwóch aktów, ponieważ wyraźnie przewidziano w
nim możliwość „decyzj[i] nakazując[ej] powrót […] wydan[ej] […] w ramach tego samego aktu, co ta
decyzja [o odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej]” (wyróżnienie dodano) 152.

Proporcjonalność artykułu 9
Zdaniem Komisji art. 9 ust. 1 proponowanej dyrektywy w sprawie powrotów ma na celu
wyeliminowanie jednego z przepisów, a mianowicie minimalnego okresu siedmiu dni na
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dobrowolny wyjazd. Komisja zwróciła uwagę, że przepis ten nie jest stosowany w praktyce, ponieważ
termin przyznany przez organy krajowe jest zawsze dłuższy 153. Niektóre organy krajowe zauważyły,
że zmiana ta jest przydatna, na przykład w przypadku odsyłania migrantów zatrzymanych krótko po
wjeździe z niektórych państw sąsiadujących, w stosunku do których można zorganizować
dobrowolny powrót w terminie krótszym niż siedem dni 154.
W zakresie, w jakim ma on na celu zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności w
tym kontekście, przepis ten wydaje się odpowiedni do osiągnięcia swojego celu.
Zauważono jednak również 155, że druga część art. 9 ust. 1 przewiduje już możliwość wyjazdu
obywateli państw trzecich przed upływem przewidzianego okresu 156, a prawie wszystkie państwa
członkowskie już „skróciły okres dobrowolnego wyjazdu do mniej niż siedmiu dni” w niektórych
przypadkach 157. W tym sensie zniesienie minimalnego okresu wynoszącego 7 dni może wykraczać
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu elastyczności, ponieważ ten ostatni może zostać
uznany za wystarczający w kontekście dyrektywy powrotowej z 2008 r.
Ponadto osoby, z którymi przeprowadzono rozmowę, zauważyły, że do dyrektywy powrotowej z
2008 r. wprowadzono minimalny okres siedmiu dni, aby zapobiec arbitralnym praktykom państw
członkowskich, które mogłyby przyznawać nierealistycznie krótki okres dobrowolnego powrotu, a
następnie wykorzystywać brak zgodności ze strony migranta jako podstawę do zatrzymania i
nałożenia zakazu wjazdu 158. Jest to szczególnie istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w sprawie
Z.Zh. i O. TSUE zauważył, że okres dobrowolnego wyjazdu „ma na celu w szczególności zapewnienie
poszanowania praw podstawowych tych obywateli [państw trzecich] przy wykonywaniu decyzji
nakazującej powrót” 159. W świetle zmian przewidzianych we wniosku, które wyraźnie wiążą
nieprzestrzeganie zasady dobrowolnego powrotu z ryzykiem ucieczki, a tym samym z możliwością
zastosowania środka detencyjnego 160, zniesienie minimalnego siedmiodniowego terminu
dobrowolnego wyjazdu można uznać za wykraczające poza to, co jest konieczne do realizacji celu
elastyczności.
Proponowana dyrektywa powrotowa wprowadza również nowy art. 9 ust. 4, który przekształca
fakultatywne podstawy do odmowy przyznania terminu dobrowolnego wyjazdu w podstawy
obowiązkowe. Uzasadnieniem tego przepisu zdaniem Komisji jest zobowiązanie organów
krajowych do przyjęcia odpowiedzialności przy ustalaniu, czy należy udzielić zgody na dobrowolny
wyjazd, aby przeciwstawić się praktyce, zgodnie z którą termin dobrowolnego wyjazdu jest de facto
przyznawany automatycznie, nawet jeżeli jest oczywiste, że szanse na powrót na zasadzie
dobrowolności są małe lub migrant nie jest na niego chętny 161.
Przepis ten wydaje się odpowiedni do osiągnięcia wyznaczonego celu, ale można uznać, że wykracza
poza to, co jest konieczne. W rzeczywistości główny cel mógł zostać osiągnięty przez wyraźne
wymaganie oceny „szczególnych okoliczności w danym przypadku” nie tylko przy ustalaniu długości
terminu dobrowolnego wyjazdu, jak przewidziano w nowej drugiej części art. 9 ust. 1, ale również
przy ustalaniu, czy należy przyznać termin dobrowolnego wyjazdu, czy też nie. Za tym rozwiązaniem
przemawia również fakt, że w dyrektywie powrotowej z 2008 r. (motyw 6, niezmieniony w
153

Rozmowa z pierwszym ekspertem z Komisji.

154

Rozmowy z organami krajowymi.

155

Rozmowa z ekspertem z EUI.

156

Rozmowa z ekspertem z EUI.

157

Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States (2017) [Skuteczność powrotów w
państwach członkowskich UE (2017)], s. 5.

158

Rozmowa z ekspertem z EUI; rozmowa z ekspertami z FRA.

159

Wyrok w sprawie C-554/13 – Zh. i O., Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czerwiec 2015 r., pkt 47.

160

Artykuł 6 ust. 1 lit. h) proponowanej dyrektywy powrotowej.

161

Rozmowa z ekspertem z Komisji.

56

Załącznik 1: Proponowana dyrektywa powrotowa (wersja przekształcona) – Aspekty prawne

proponowanej dyrektywie powrotowej) oraz w orzecznictwie TSUE 162 skoncentrowano się na
decyzjach dotyczących poszczególnych przypadków 163. W szczególności w wyroku w sprawie Zh. i O.
TSUE orzekł, że przepisy dyrektywy powrotowej z 2008 r. w powiązaniu z ogólnymi zasadami UE, w
tym z zasadą proporcjonalności, oznaczają, że „decyzje wydawane na podstawie tej dyrektywy
powinny być podejmowane indywidualnie i należycie uwzględniać prawa podstawowe
zainteresowanej osoby” 164. W związku z tym „państwo członkowskie nie może odstąpić w sposób
automatyczny, w drodze przepisów wykonawczych czy też poprzez praktykę, od wyznaczania
terminu dobrowolnego wyjazdu, w przypadku gdy zainteresowana osoba stanowi zagrożenie dla
porządku publicznego” 165. Wątpliwe jest zatem, czy sam prawodawca UE mógłby
automatycznie uniemożliwić przyznanie terminu dobrowolnego wyjazdu bez naruszenia
ogólnej zasady proporcjonalności.
Kilku obserwatorów i kilka organów krajowych również wyraziło obawy dotyczące art. 9 ust. 4.
Przypomnieli oni, że dobrowolne powroty powinny być dozwolone zawsze, gdy są realistyczne,
ze względu na to, że „jest to godniejsza, bezpieczniejsza i często bardziej opłacalna opcja
powrotu” – jak zauważyła sama Komisja w Podręczniku dotyczącym powrotów z 2017 r. 166 –
jak również w związku z mniejszym prawdopodobieństwem ponownego wjazdu. 167 Chociaż
preferowanie dobrowolnego wyjazdu jest przedstawiane jako jedna z zasad przewodnich
proponowanej dyrektywy powrotowej 168, niektóre osoby, z którymi przeprowadzono
rozmowę, wyraziły obawę, że proponowane zmiany mogą pozbawić taką zasadę
jakiegokolwiek rzeczywistego znaczenia.
Ponadto problematyczny jest zakaz przyznawania terminu dobrowolnego wyjazdu w przypadku,
gdy wniosek o przyznanie legalnego pobytu zostaje odrzucony jako ewidentnie bezpodstawny (art.
9 ust. 4 lit. b)). Sytuacja w państwie pochodzenia osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony
międzynarodowej, może ulec zmianie w trakcie właściwej procedury, co sprawi, że wniosek, który
był uzasadniony i poparty dowodami w momencie składania, stanie się ewidentnie bezpodstawny.
W tym przypadku migrant nie miałby zapewnionego terminu dobrowolnego wyjazdu, jeżeli chciałby
to zrobić 169.
Eksperci z jednego z organów krajowych podkreślili, że różne miejsca pochodzenia i środowiska, z
których pochodzą nielegalni migranci przebywający najczęściej w różnych państwach
członkowskich, mają znaczący wpływ na to, czy polityka sprzyjająca przyznawaniu terminów
dobrowolnego wyjazdu jest odpowiednia do osiągnięcia celu, jakim jest skuteczna polityka
powrotów 170.

Proporcjonalność artykułu 13
Artykuł 13 obecnie wprost zezwala na nakładanie zakazów wjazdu na migrantów wykrytych podczas
opuszczania przez nich strefy Schengen, w oparciu o indywidualne badanie okoliczności sprawy.
Komisja wyjaśniła, że przepis ten został wprowadzony w celu wypełnienia luki prawnej. Straż
graniczna znajdująca migrantów o nieuregulowanym statusie opuszczających strefę Schengen w
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rzeczywistości nie wiedziała, jak postępować. Wydawało się, że aby umożliwić nałożenie zakazu
wjazdu, prawo wymaga od nich, aby poddali migranta procedurze powrotu, zamiast pozwolić mu
opuścić terytorium 171.
Zgodnie z uzasadnieniem dołączonym do wniosku nakładanie zakazów wjazdu w takich
okolicznościach może być „właściwe[,] aby zapobiec ponownemu wjazdowi […] i tym samym
ograniczyć ryzyko nielegalnej imigracji” oraz „nie powinno to opóźniać wyjazdu takiej osoby
[migranta], biorąc pod uwagę fakt, że zamierza ona właśnie opuścić terytorium państw
członkowskich” 172.
Odpowiedniość tego przepisu dla osiągnięcia jego celu określonego w uzasadnieniu jest
trudna do oceny w przypadku braku dokładnej oceny skutku odstraszającego, jaki taki
przepis może mieć dla migrantów o nieuregulowanym statusie chcących opuścić Unię 173.
Ponadto przepis ten nie określa odpowiednich gwarancji proceduralnych, w związku z czym nie jest
jasne, w jaki sposób można by go wdrożyć w praktyce w sposób, który pozwoliłby na niemal
natychmiastowy wyjazd migranta bez naruszania jego prawa do bycia wysłuchanym i do
skutecznego środka odwoławczego (zob. sekcje 2.3.4 i 2.3.5). Konieczne będzie wprowadzenie
procedur określających, czy należy wprowadzić zakazy wjazdu, jak również skutecznych środków
odwoławczych na szczeblu krajowym w odniesieniu do tych zakazów.
Niezbędne gwarancje – w tym prawo migranta do bycia wysłuchanym, dostępu do swoich akt,
skorzystania z porady prawnej, indywidualnego zbadania jego sprawy i uzasadnienia
odpowiedniej decyzji 174 – mogą znacznie złagodzić korzyści, jakie nowa norma ma przynieść,
a mianowicie umożliwić natychmiastowy wyjazd migranta, zachowując jednocześnie
możliwość wydania wobec niego zakazu wjazdu.
Osoby, z którymi przeprowadzono rozmowę, zauważyły, że względy odpowiedniości wymagają
jaśniejszego określenia możliwych scenariuszy, w których nałożenie zakazu wjazdu w tych
okolicznościach byłoby właściwe. Zatrzymanie migranta o nieuregulowanym statusie, który
dobrowolnie opuszcza terytorium państwa członkowskiego, zasadniczo stanowiłoby nadmierne
obciążenie nie tylko dla podstawowych praw migranta, ale także dla samej administracji państwa 175.
W zakresie, w jakim przepis ten może wymagać utworzenia urzędów granicznych zdolnych do
podjęcia decyzji w sprawie proporcjonalności zakazu wjazdu i dostarczenia migrantowi informacji
związanych z dostępnymi środkami odwoławczymi, może on pociągać za sobą koszty (zob. analizę
dotyczącą oceny skutków, obejmującą aspekty ekonomiczne wniosku 176).
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Proporcjonalność artykułu 14
Artykuł 14 ust. 1 i 2 proponowanej dyrektywy powrotowej wymaga ustanowienia, działania i
utrzymania systemu zarządzania powrotami, który jest technicznie zgodny z systemem
ustanowionym na mocy proponowanego rozporządzenia w sprawie ESGP 177.
Zdaniem Komisji systemy zarządzania powrotami, które są już stosowane w niektórych państwach
członkowskich, okazały się korzystne w ogólnym zarządzaniu procedurą powrotu oraz jej
koordynacji z procedurami określania statusu. Ustanowienie krajowego systemu monitorowania
(art. 14 ust. 1) ma zatem na celu zagwarantowanie bardziej spójnego i sprawnego przebiegu procesu
powrotu i wydaje się odpowiednie do osiągnięcia zamierzonego celu.
Celem narzucenia zgodności technicznej (art. 14 ust. 2) systemów krajowych z centralną bazą danych
dotyczącą powrotów zarządzaną przez ESGP oraz aplikację zarządzania migracją nieuregulowaną
(IRMA) 178 wydaje się być rozwiązanie problemu braku koordynacji między państwami członkowskimi
przy wdrażaniu dorobku prawnego UE w zakresie powrotów. Ten rodzaj braku koordynacji jest
jednym z głównych problemów wskazanych przez państwa członkowskie. Przepis ten jest zatem
odpowiedni do osiągnięcia celu, jakim jest bardziej skuteczna polityka w zakresie powrotów Niemniej
jednak, niektórzy uważają, że narzucanie opracowywania i stosowania nowego systemu
zarządzania powrotami zgodnego z aplikacją IRMA państwom członkowskim, które już
posiadają funkcjonujący system zarządzania powrotami, wykracza poza to, co jest konieczne
do osiągnięcia odpowiedniego celu, a w szczególności jest nadmiernie uciążliwe dla
zainteresowanych państw członkowskich 179 (zob. również analizę dotyczącą oceny skutków,
obejmującą aspekty ekonomiczne wniosku 180).
Artykuł 14 ust. 3 zobowiązuje państwa członkowskie do ustanawiania programów udzielania
pomocy logistycznej, finansowej i innej pomocy rzeczowej lub niefinansowej w celu wspierania
powrotów migrantów pochodzących z państw trzecich wymienionych w załączniku I do
rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001. Chodzi o osiągnięcie celu, jakim jest pomoc migrantom w
powrocie, unikanie nieuregulowanej migracji wahadłowej, a środek ten jest odpowiedni do
osiągnięcia tego celu. Ograniczenie obowiązku do konkretnego wykazu państw wiąże się z potrzebą
zniechęcania do niewłaściwych zachowań, a mianowicie nieuregulowanego przekraczania granicy z
państwami sąsiadującymi jedynie w celu uzyskania pomocy w zakresie reintegracji, która
przewyższałaby koszty biletu powrotnego 181. Elementy odpowiedniości i konieczności tego wyboru
nie wydają się być szczególnie problematyczne.

Proporcjonalność artykułu 16
Artykuł 16 ust. 1 akapit pierwszy proponowanej dyrektywy powrotowej eliminuje możliwość
ustanowienia administracyjnych środków odwoławczych od decyzji nakazującej powrót, nakładając
obowiązek interwencji właściwego organu sądowego. Przepis ten ma na celu zapewnienie
poszanowania prawa do skutecznego środka odwoławczego; jest on odpowiedni i nie wykracza poza
to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celu. Może on pociągać za sobą koszty dla państw
członkowskich, które będą musiały dostosować swoje systemy 182 (zob. analizę dotyczącą oceny
skutków, obejmującą aspekty ekonomiczne wniosku 183).
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Artykuł 16 ust. 1 akapit drugi stanowi, że od decyzji nakazującej powrót opartej na uprzednim
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej zgodnie z przepisami prawa UE, która
była już przedmiotem kontroli sądowej, przysługuje prawo do odwołania się przed jedną instancją
sądową. Przepis ten, interpretowany w świetle uzasadnienia 184, wydaje się mieć na celu wykluczenie
możliwości zagwarantowania przez państwa członkowskie więcej niż jednej sądowej instancji
odwoławczej. W tym kontekście przepis ten ma wyraźnie na celu skrócenie procedury powrotu.
Niemniej jednak zgodność normy z zasadą konieczności jest wątpliwa. Wynika to również z
problemów związanych z konstytucyjnością, które mogą pojawić się w niektórych państwach
członkowskich, które uważają prawo do więcej niż jednego odwołania za podstawowe dla swojej
tradycji konstytucyjnej. W tym przypadku sprowadzenie środków odwoławczych do
najmniejszego wspólnego mianownika może spowodować napięcia między krajowymi
tradycjami konstytucyjnymi a zasadą pierwszeństwa 185.Problematyczny może być również
brak sądu wyższej instancji, który ujednolicałby wykładnię sądów niższej instancji w kwestii
stosowania poszczególnych norm na szczeblu krajowym186. Zamiast tego kodyfikacja
orzecznictwa TSUE w sprawie Gnandi 187, zgodnie z którą państwa członkowskie mogą – ale nie muszą
– ograniczyć środki odwoławcze do jednego odwołania, może być równie odpowiednia do
osiągnięcia celu, jakim jest zachęcanie do skracania procedur, bez wychodzenia poza to, co
konieczne. Dyskusja na temat techniki regulacyjnej przyjętej w art. 16 znajduje się w sekcji 2.4.1
poniżej.
Artykuł 16 ust. 3 akapit pierwszy proponowanej dyrektywy powrotowej przewiduje automatyczne
zawieszenie wykonania decyzji nakazującej powrót na czas wniesienia odwołania do sądu pierwszej
instancji oraz na czas jego rozpatrywania, jeśli zachodzi ryzyko naruszenia zasady non-refoulement.
W zakresie, w jakim ma na celu kodyfikację orzecznictwa TSUE 188, norma ta wydaje się odpowiednia i
nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jej celu.
W art. 16 ust. 3 akapit pierwszy wskazuje się również, że nie należy przyznawać automatycznego
zawieszenia w odniesieniu do kolejnych instancji odwoławczych. W zakresie, w jakim ma on na celu
jak największe przyspieszenie postępowania w sprawie powrotu bez uniemożliwiania sądom
krajowym przyznania zawieszenia, gdy wymagają tego indywidualne okoliczności sprawy, przepis
ten wydaje się odpowiedni do osiągnięcia wyznaczonego celu. Podobnej oceny można dokonać w
odniesieniu do drugiego akapitu art. 16 ust. 3, w którym ustala się termin 48 godzin na rozpatrzenie
wniosku o zawieszenie, który może zostać przedłużony w razie potrzeby przez właściwy organ.
Niemniej jednak konieczność tych przepisów jest wątpliwa. Zależy ona w dużej mierze od stopnia
ograniczenia w tych przepisach podstawowego prawa do skutecznego środka odwoławczego (zob.
sekcja 2.3.5).
Artykuł 16 ust. 3 akapit trzeci stanowi, że normy zawarte w pozostałych akapitach art. 16 ust. 3 nie
mają zastosowania w przypadku braku nowych elementów lub ustaleń, gdy powód tymczasowego
zawieszenia został oceniony w kontekście procedury dotyczącej ochrony międzynarodowej na mocy
dyrektywy w sprawie kwalifikowania, podlegającej skutecznej kontroli sądowej, lub gdy decyzja o
powrocie jest konsekwencją decyzji o zakończeniu legalnego pobytu, którą podjęto zgodnie z takimi
procedurami. Wydaje się, że norma ta ma na celu uniknięcie podwójnej oceny powodów zawieszenia
decyzji nakazujących powrót 189. Odpowiedniość normy do osiągnięcia wyznaczonego celu może być
zagrożona przez jej niejasne sformułowanie. W rzeczywistości norma nie uznaje zasadniczej
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różnicy między (węższymi) podstawami ochrony międzynarodowej na mocy dyrektywy w
sprawie kwalifikowania a (szerszym) zakresem zasady non-refoulement 190 (zob. poniżej,
sekcja 2.3.1). Konieczność istnienia normy może być również kwestionowana w odniesieniu do
przypadków, w których nie istnieje ryzyko odesłania. Określenie, że zawieszenie nie powinno
być w tych sytuacjach automatyczne, ale raczej zawsze następować po indywidualnej ocenie,
może być wystarczające do osiągnięcia odpowiedniego celu, a jednocześnie mniej ingerować
w krajowe prawo proceduralne państwa członkowskiego, a tym samym mniej ograniczać
prawo do skutecznego środka odwoławczego.
Artykuł 16 ust. 4 akapit pierwszy nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia
niezbędnych zasad umożliwiających migrantom egzekwowanie prawa do skutecznego środka
odwoławczego w kontekście postępowania w sprawie powrotu. Nie porusza on kwestii
proporcjonalności.
Artykuł 16 ust. 4 akapit drugi harmonizuje maksymalny okres, w którym można złożyć odwołanie od
decyzji nakazującej powrót po wydaniu ostatecznej decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie
ochrony międzynarodowej na mocy dyrektywy w sprawie kwalifikowania. Norma ta ma na celu
skrócenie procedur, ale budzi obawy co do odpowiedniości i konieczności. Po pierwsze, norma jest
niejasna, ponieważ nie określa, czy ostateczna decyzja o odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony
międzynarodowej odpowiada decyzji sądowej podjętej zgodnie z dyrektywą w sprawie procedur
azylowych (lub z proponowanym rozporządzeniem o procedurze azylowej 191), od której nie ma już
możliwości odwołania się, czy też raczej pierwszej decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie
ochrony międzynarodowej na mocy prawa UE 192. Brak jasności budzi obawy co do odpowiedniości.
Należy dodać, że nawet jeśli przepis ten był odpowiedni do osiągnięcia zamierzonego celu, termin
pięciu dni na wniesienie odwołania jest tak ścisły, że wydaje się on naruszać podstawowe prawo do
skutecznego środka odwoławczego (zob. sekcja 2.3.5). 193
W ujęciu bardziej ogólnym należy dodać, że szczegółowa technika regulacyjna wybrana w trakcie
opracowywania art. 16 wniosku jest bliższa technice rozporządzenia niż dyrektywy, zgodnie z
postanowieniami przewidzianymi w traktatach, co może budzić obawy co do proporcjonalności 194.
W rzeczywistości zgodnie z Zestawem instrumentów służących lepszemu stanowieniu prawa
„dyrektywy powinny mieć, na ile to możliwe, charakter ogólny i obejmować cele, okresy ważności i
zasadnicze wymogi, natomiast kwestie techniczne i szczegóły powinny być pozostawione do decyzji
państw członkowskich” 195.
Niezależnie od zastosowanej szczegółowej techniki regulacyjnej jedna z osób, z którymi
przeprowadzono rozmowę, zauważyła, że wybór, by zaproponować dyrektywę, a nie
rozporządzenie, może być szkodliwy z punktu widzenia skuteczności, ponieważ z pewnością
pozostawi szeroki margines dla transpozycji w państwach członkowskich 196.
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Proporcjonalność artykułu 18
W art. 18 ust. 1 z tekstu wniosku usunięto słowo „tylko”. Zmiana ta nie modyfikuje zasady prawa
międzynarodowego i unijnego, zgodnie z którą środek detencyjny służący do zatrzymywania osób
ubiegających się o azyl jest uzasadniony jedynie w celu powrotu i o ile istnieje realna perspektywa
wydalenia, co potwierdza ostatnia część art. 18 ust. 1 i pierwsze zdanie art. 18 ust. 5. Jeśli jednak
odczytywać je w połączeniu z ukierunkowaną zmianą w motywie 27, usuwającą wskazanie, że
zatrzymanie powinno być ograniczone, może się wydawać, że odchodzi się od zasady, że
zatrzymanie powinno być środkiem ostatecznym 197. W związku z tym wydaje się, że wykracza to poza
to, co jest konieczne do osiągnięcia celu – określonego przez Komisję 198 – polegającego na
uproszczeniu tekstu artykułu 199.
Wymóg określenia powodów zatrzymania w prawie krajowym nie budzi wątpliwości co do
proporcjonalności. Uściślenie to, zawarte w ostatniej części art. 18 ust. 1, wprowadza jasność
prawną 200, ponieważ stanowi pożądaną kodyfikację zasady wyrażonej w art. 9 ust. 1
Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP)201, zgodnie z którą „[n]ikt nie
może być pozbawiony wolności inaczej jak tylko na zasadach i w trybie ustalonym przez ustawę” 202,
a także w orzecznictwie TSUE 203 i ETPCz 204.
W art. 18 ust. 1 lit. c) wprowadzono nowy powód zastosowania środka detencyjnego, a
mianowicie „zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub
bezpieczeństwa narodowego”. Podając przyczyny jego wprowadzenia, w uzasadnieniu
wspomina się jedynie, że „w ostatnich latach pojawiły się nowe zagrożenia” 205. Dlatego też
ocena odpowiedniości tych powodów dla osiągnięcia celów związanych z polityką w zakresie
powrotów jest trudna. Traktowanie kwestii związanych z prawem karnym w kontekście prawa
migracyjnego ma istotne konsekwencje dla praw podstawowych, które należy wziąć pod
uwagę przy ocenie konieczności podjęcia tego rodzaju środków. Mówiąc bardziej ogólnie, nie
jest jasne, dlaczego konieczne jest zajmowanie się zagrożeniami dla porządku publicznego,
bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa narodowego stwarzanymi przez migrantów o
nieuregulowanym statusie za pomocą prawa administracyjnego, a nie karnego 206.
Artykuł 18 ust. 1 lit. a) stanowi, że ryzyko ucieczki, które może uzasadniać zatrzymanie, musi być
określone zgodnie ze zmienionym art. 6, w którym wymieniono 16 niewyczerpujących kryteriów,
które organy krajowe muszą uwzględnić w swojej ocenie. Wspomniano o trudności w ocenie
odpowiedniości kilku kryteriów do określenia ryzyka ucieczki. Należy przypomnieć, że niezwykle
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szeroki charakter niektórych z tych powodów, zwłaszcza „nielegalnego wjazdu” budzi wątpliwości
co do ich proporcjonalności i może prowadzić do arbitralnego zatrzymania (zob. sekcja 2.3.2).
Artykuł 18 ust. 5 wymaga od państw członkowskich ustanowienia maksymalnego okresu
zastosowania środka detencyjnego wynoszącego co najmniej trzy miesiące. Zdaniem niektórych
osób, z którymi przeprowadzono rozmowę, jest to odpowiedni środek do osiągnięcia celu
ograniczenia wtórnego przemieszczania się, które może nastąpić po zwolnieniu z państw
członkowskich, w których okresy zatrzymania są zbyt krótkie, aby umożliwić zakończenie
postępowania w sprawie powrotu w czasie zatrzymania migranta. 207 Jednakże, jak zauważyła
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej „dostępne dane nie przemawiają za
nieodzownością [środka] do stymulowania skutecznych powrotów, ponieważ nie wydaje się,
aby istniał wyraźny związek pomiędzy maksymalnym okresem zastosowania środka
detencyjnego ustanowionym na mocy prawa krajowego a skutecznością powrotów
z poszczególnych państw członkowskich” 208.

Proporcjonalność artykułu 22
Artykuł 22 przewiduje specjalną i przyspieszoną procedurę graniczną mającą zastosowanie do
obywateli państw trzecich, których wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej został
odrzucony na podstawie procedury granicznej przewidzianej w rozporządzeniu o procedurze
azylowej (jeszcze nie przyjętym) 209.
Ponieważ procedura ta jest całkowicie „nowa” i nie jest poparta konkretnymi badaniami
przedstawionymi przez Komisję, trudno jest ocenić jej odpowiedniość dla osiągnięcia deklarowanego
celu, jakim jest przyspieszenie powrotu i zagwarantowanie ścisłej koordynacji między przyspieszoną
procedurą azylową i procedurą powrotu 210.
Niepewność co do sposobu, w jaki norma będzie odnosić się do procedury azylowej na granicy, oraz
różne sposoby jej transpozycji i stosowania na szczeblu krajowym utrudniają ustalenie, czy przepisy
takie jak art. 22 ust. 3, nakładający obowiązek wydawania nakazu powrotu na standardowym
formularzu oraz art. 22 ust. 4, zakazujący państwom członkowskim wyznaczania terminu
dobrowolnego wyjazdu – z wyjątkiem sytuacji, gdy obywatel państwa trzeciego posiada ważne
dokumenty podróży i wypełnia obowiązek współpracy z właściwymi organami – sprawią, że
procedura będzie szybsza, czy też raczej zwiększą prawdopodobieństwo zarówno wszczęcia
postępowania sądowego, jak i naruszenia praw podstawowych 211. Bardziej ogólnie rzecz biorąc,
związek między procedurą powrotu na granicy a procedurą azylową na granicy w
proponowanym rozporządzeniu o procedurze azylowej, który sam w sobie jest nadal
przedmiotem intensywnych negocjacji, uniemożliwia ocenę zgodności z prawami
podstawowymi, a tym samym proporcjonalności normy 212.
Niezależnie od trudności w ocenie odpowiedniości normy jako całości, kilka osób, z którymi
przeprowadzono rozmowę, uważa, że art. 22 ust. 5 jest w każdym razie nieodpowiedni do osiągnięcia
wyznaczonego celu lub wykracza poza to, co jest konieczne. Ustęp ten przewiduje 48-godzinny
termin na odwołanie się od decyzji nakazującej powrót. Zdaniem Komisji przepis ten, mający na celu
zapewnienie szybkości procedury powrotu, jest uzasadniony okolicznościami, w których migranci
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podlegający decyzjom nakazującym powrót w tym kontekście są zatrzymywani na granicy i nigdy
nie osiedlili się na terytorium państw członkowskich. Ich fizyczna bliskość do organów państwa
zapewniłaby szybkie doręczenie decyzji nakazującej powrót, co z kolei pozwoliłoby na szybką
reakcję migranta 213. Ponadto zdaniem Komisji, obywatele państw trzecich objęci procedurą
graniczną w art. 22 mogli już ubiegać się o ochronę, z odpowiednimi gwarancjami, w kontekście
procedury azylowej na granicy w ramach dyrektywy w sprawie procedur azylowych lub
proponowanego rozporządzenia o procedurze azylowej (art. 22 ust. 1) 214.
Kilka osób, z którymi przeprowadzono rozmowę, uznało ten przepis za nieodpowiedni do
osiągnięcia wyznaczonego celu 215. Nawet jeśli dostępność pomocy prawnej została
zagwarantowana w kontekście procedury granicznej, prawnicy w takim kontekście mogliby być
zmuszeni do systematycznego odwoływania się, nie mając czasu na sformułowanie opinii na temat
szans powodzenia odwołania, a tym samym na poinformowanie klienta w tym kontekście. W tym
przypadku przepis ten może prowadzić do inflacji sporów sądowych. Jakość odwołań byłaby
również narażona na szwank przez upływ terminu, co utrudniłoby pracę sędziów i naruszyłoby
prawo migranta do skutecznego sądowego środka odwoławczego.
W przypadku trudnego dostępu do pomocy prawnej w kontekście procedury granicznej przepis ten
poważnie naruszyłby prawo do skutecznego środka odwoławczego, czyniąc odwołania de facto
niemożliwymi i wykraczając poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest szybkie
wykonanie decyzji nakazującej powrót (zob. poniżej w sekcji 2.3.5).
Artykuł 22 ust. 6 akapit pierwszy proponowanej dyrektywy powrotowej ma na celu uniknięcie
wielokrotnych ocen ryzyka naruszenia zasady non-refoulement. Jednakże przepis w obecnym
brzmieniu można uznać za wykraczający poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu, w zakresie,
w jakim jego sformułowanie wydaje się naruszać bezwzględny charakter zasady non-refoulement
(zob. poniżej w sekcji 2.3.1).
Wreszcie art. 22 ust. 7 proponowanej dyrektywy powrotowej zezwala organom krajowym na dalsze
zatrzymywanie wnioskodawców, którzy zostali już zatrzymani w kontekście procedury azylowej na
granicy zgodnie z proponowanym rozporządzeniem o procedurze azylowej (jeszcze nie przyjętym),
w związku z przekształconą dyrektywą w sprawie warunków przyjmowania 216 (jeszcze nie przyjętą).
Jeżeli pierwszy okres zatrzymania, zgodnie z dyrektywą w sprawie procedur azylowych 217 w związku
z dyrektywą w sprawie warunków przyjmowania (lub z proponowanymi zmianami, w odpowiednim
czasie), może być uzasadniony w celu ustalenia prawa wjazdu migranta na terytorium państwa
członkowskiego, celem drugiego okresu zatrzymania, zgodnie z proponowaną dyrektywą
powrotową, jest zapewnienie wydalenia osoby po odmowie jej prawa wjazdu na terytorium. Ocena
odpowiedniości wniosku pod kątem osiągnięcia wyznaczonego celu przy braku jasnych ram
prawnych dotyczących procedury azylowej na granicy jest niemożliwa; wniosek prawdopodobnie
jednak wykroczy poza to, co jest konieczne, zarówno pod względem kosztów nakładanych na
państwa członkowskie (zob. analizę dotyczącą oceny skutków obejmującą ekonomiczne aspekty
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Rozmowa z pierwszym ekspertem z Komisji.
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Tamże.
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Rozmowa z ekspertem z ICJ; rozmowa z ekspertem z PICUM; rozmowa z ekspertem z ECRE; rozmowa z ekspertem z
EUI.

216

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców
ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona), COM(2016)0465, Komisja Europejska, lipiec
2016 r.

217

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur
udzielania i cofania ochrony międzynarodowej.
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wniosku 218), jak i pod względem ograniczenia praw podstawowych obywateli państw trzecich (zob.
sekcja2.3.2 poniżej).
Najważniejsze wnioski dotyczące pomocniczości i proporcjonalności
Pytanie nr 2: Czy wniosek Komisji jest zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności?
Ogólnie rzecz biorąc: Wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości. Zarządzanie migracją
nieuregulowaną ma znaczenie dla całej Unii i okazało się wyzwaniem dla państw członkowskich,
które napotykają na trudności w prowadzeniu skutecznej polityki w zakresie powrotów. Ponadto
istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że działanie Unii zapewni wartość dodaną w
przezwyciężaniu niektórych przeszkód napotykanych na szczeblu krajowym.
Artykuł 6: Brak publicznie dostępnych danych uzasadniających wprowadzenie konkretnych
kryteriów wskazujących na ryzyko ucieczki utrudnia ocenę odpowiedniości listy kryteriów. Wydaje
się, że praktycznie wszystkie osoby powracające wchodziłyby w zakres przynajmniej jednego z nich.
Artykuł 7: Artykuł 7 kodyfikuje obowiązek, który był już domyślnie zawarty w obecnej dyrektywie
powrotowej. W tym względzie jest on zasadniczo odpowiedni dla osiągnięcia celu, jakim jest
zapewnienie większej jasności co do tego, czego oczekuje się od osób powracających. Jednakże
odpowiedniość normy dla osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie odsetka powrotów, będzie zależeć
od możliwości nałożenia nie tylko sankcji, ale także zachęt do zachowań sprzyjających współpracy.
Artykuł 8: Przepis ten jest odpowiedni jako odpowiedź na wyzwanie, jakie stanowi fakt, że niektóre
państwa członkowskie nie przyjmują systematycznie decyzji nakazujących powrót, gdy legalny
pobyt obywatela państwa trzeciego zostaje zakończony. Nie wykracza on poza to, co jest konieczne
do osiągnięcia jego celu.
Artykuł 9: Proponowane zmiany znacznie ograniczają możliwości dobrowolnych powrotów, co jest
sprzeczne z deklarowanym celem proponowanej dyrektywy powrotowej, polegającym na
przedkładaniu dobrowolnych powrotów nad powroty przymusowe. Wobec braku dalszych danych
nie ma pewności, czy takie ograniczenia, mające na celu zapobieganie ucieczkom, są odpowiednie z
punktu widzenia ogólnego celu, jakim jest zwiększenie skuteczności polityki UE w zakresie
powrotów.
W oparciu o orzecznictwo TSUE wątpliwe jest, czy sam prawodawca UE mógłby automatycznie
uniemożliwić przyznanie terminu dobrowolnego wyjazdu – jak ma to miejsce w art. 9 ust. 4 – bez
naruszenia ogólnej zasady proporcjonalności.
Artykuł 13: Odpowiedniość tego przepisu dla osiągnięcia jego celu określonego w uzasadnieniu jest
trudna do oceny w przypadku braku dokładnej oceny skutku odstraszającego, jaki taki przepis może
mieć dla migrantów o nieuregulowanym statusie chcących opuścić strefę Schengen.
Konieczne będzie wprowadzenie procedur zapewniających poszanowanie prawa migranta do bycia
wysłuchanym oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego wobec zakazu wjazdu wydanego
przy wyjeździe. W związku z tym wątpliwa jest odpowiedniość normy, która pozwoliłaby uniknąć
opóźniania wyjazdu osoby, podczas gdy nadal możliwe jest wydanie wobec niej zakazu wjazdu.
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Ukierunkowana ocena skutków przekształconej dyrektywy powrotowej – aspekty ekonomiczne (zawarta w załączniku
2).
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Artykuł 14: Narzucanie opracowywania i stosowania nowego systemu zarządzania powrotami
zgodnego z aplikacją IRMA państwom członkowskim, które już posiadają funkcjonujący system
zarządzania powrotami, może być uważane za wykraczające poza to, co jest konieczne do
osiągnięcia odpowiedniego celu, a w szczególności za nadmiernie uciążliwe dla zainteresowanych
państw członkowskich (w tej kwestii zob. również analizę dotyczącą oceny skutków, obejmującą
aspekty ekonomiczne wniosku).
Artykuł 16: W art. 16 ust. 1 akapit drugi i art. 16 ust. 4 akapit drugi zharmonizowano zasady dotyczące
środków odwoławczych, zobowiązując wszystkie państwa członkowskie do przestrzegania
minimalnego wspólnego mianownika dopuszczalnego na mocy prawa UE. Ograniczono zarówno
zakres decyzji krajowych, jak i praw podstawowych bardziej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu,
jakim jest umożliwienie szybszych procedur powrotu. Odpowiedniość art. 16 ust. 3 akapit trzeci do
osiągnięcia wyznaczonego celu może być zagrożona przez jej niejasne sformułowanie. Nie jest jasne
znaczenie wyrażenia „nie ujawniono żadnych istotnych elementów lub ustaleń, które znacznie
zmieniają szczególne okoliczności w danym przypadku, ani dany obywatel państwa trzeciego nie
przedstawił takich elementów lub ustaleń”. Norma wykraczałaby poza to, co jest konieczne do
osiągnięcia jej celu, jeżeli byłaby interpretowana jako wykluczająca automatyczny efekt zawieszający
odwołań, nawet jeżeli istnieje ryzyko wydalenia. Konieczność istnienia normy może być również
kwestionowana w odniesieniu do przypadków, w których nie istnieje ryzyko odesłania. Określenie,
że zawieszenie nie powinno być w tych sytuacjach automatyczne, lecz zawsze powinno następować
po indywidualnej ocenie, może być wystarczające do osiągnięcia odpowiedniego celu, a
jednocześnie mniej ingerować w normy proceduralne państw członkowskich, a także mniej
ograniczać prawo do skutecznego środka odwoławczego.
Artykuł 18: W art. 18 ust. 1 lit. c) wprowadzono nowy powód zastosowania środka detencyjnego,
mianowicie „zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub
bezpieczeństwa narodowego”. Podając przyczyny jego wprowadzenia, w uzasadnieniu wspomina
się jedynie, że „w ostatnich latach pojawiły się nowe zagrożenia”, w związku z tym trudno jest ocenić
odpowiedniość tej podstawy do osiągnięcia celów polityki w zakresie powrotów. Traktowanie
kwestii związanych z prawem karnym w kontekście prawa migracyjnego ma istotne konsekwencje
dla praw podstawowych, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie konieczności podjęcia tego
rodzaju środków.
Odpowiedniość art. 18 ust. 5 – przewidującego maksymalny okres zatrzymania wynoszący co
najmniej trzy miesiące, aby osiągnąć cel zwiększenia liczby powrotów – nie jest wystarczająco
poparta danymi.
Artykuł 22: Ze względu na swój nowatorski charakter i ścisłą korelację z procedurą azylową na granicy,
określoną w proponowanym rozporządzeniu o procedurze azylowej (jeszcze nie przyjętym), trudno
jest ocenić, czy norma ta jest odpowiednia do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie koordynacji
między azylem a powrotem oraz zapewnienie szybkiego wykonywania decyzji dotyczących
powrotu. Kilka norm zawartych w art. 22 ma bardzo daleko idące skutki w zakresie ograniczania praw
wnioskodawcy, co budzi obawy co do ich konieczności do osiągnięcia pożądanych celów.
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2.3. Oczekiwane skutki społeczne i wpływ na prawa człowieka
Jak wynika z art. 67 ust. 1 TFUE, Unia stanowi przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
w odniesieniu do praw podstawowych. Nadaje ona dalszy kształt wspólnej polityce w dziedzinie
azylu, imigracji i kontroli granic zewnętrznych, która jest „sprawiedliw[a] wobec obywateli państw
trzecich” (niezależnie od faktu, że art. 73 ust. 1 TFUE odnosi się do sprawiedliwości wobec legalnie
przebywających obywateli państw trzecich). Sprawiedliwość jest również jednym z dwóch celów
proponowanej dyrektywy powrotowej. Przede wszystkim wymaga ona przestrzegania praw
podstawowych obywateli państw trzecich. Artykuł 6 TUE stanowi ponadto, że prawodawstwo UE
musi być zgodne z wieloma źródłami prawnymi dotyczącymi praw podstawowych, do których
odniesienie znajdziemy poniżej. Ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w Karcie
praw podstawowych UE 219 („Karta”) muszą być zgodne z jej art. 52 ust. 1; w szczególności, i jest to
element wspólny z ograniczeniami praw i wolności zapisanymi w innych źródłach prawnych,
ograniczenia takie muszą być uzasadnione i proporcjonalne, co zostanie przeanalizowane.
W niniejszej ukierunkowanej ocenie skutków ocenimy prawdopodobny wpływ wniosku na zasadę
non-refoulement, jak również na podstawowe prawa do azylu, wolności, edukacji, zdrowia, życia
prywatnego i rodzinnego, do bycia wysłuchanym oraz do skutecznego sądowego środka
odwoławczego. Poruszymy również kwestię prawa dzieci przebywających w ośrodku detencyjnym,
prawa do zdrowia oraz prawa do życia prywatnego i rodzinnego. Należy zauważyć, że wniosek nie
modyfikuje wymogów dotyczących warunków przetrzymywania i nie uniemożliwia stosowania
wobec osób powracających korzystniejszych przepisów wynikających z innych unijnych
instrumentów prawnych.

2.3.1. Prawo do azylu i zasada non-refoulement
Ramy prawne
Artykuł 18 Karty gwarantuje prawo do azylu. Dyrektywa w sprawie kwalifikowania gwarantuje status
uchodźcy osobom, które w przypadku wydalenia byłyby zagrożone prześladowaniami, a status
ochrony uzupełniającej osobom, które w przypadku wydalenia byłyby zagrożone poważną krzywdą,
jak określono w art. 15 dyrektywy w sprawie kwalifikowania.
Zasada non-refoulement wiąże się z prawem do azylu, dlatego też w niniejszej sekcji zostały
omówione obie te kwestie. Zasada non-refoulement ma jednak szerszy zakres niż prawo do azylu,
co wyjaśniono poniżej. Zasada non-refoulement określa zakaz wydalania osób do krajów, w których
istnieje prawdopodobieństwo poważnego naruszenia niektórych praw podstawowych. Jej główny
wyraz w międzynarodowym prawie dotyczącym uchodźców można znaleźć w art. 33 Konwencji
genewskiej dotyczącej statusu uchodźców 220 zakazującym odsyłania uchodźców i osób
ubiegających się o azyl do miejsc, w których mogą być prześladowani 221. Artykuł 3 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka (EKPC) 222 zawiera bezwzględny 223 zakaz odsyłania do kraju, w którym
istnieje ryzyko stosowania tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania. W porządku
219

Unia Europejska, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, 7 lipca 2016 r., 2016/C 202/02.

220

Zgromadzenie Ogólne ONZ, Konwencja dotycząca statusu uchodźców, 28 lipca 1951 r., Organizacja Narodów
Zjednoczonych, zbiór traktatów, tom 189, s. 137 („konwencja genewska”).

221

Zakaz wydalenia do kraju, w którym istnieje ryzyko stosowania tortur, jest wyraźnie przewidziany w art. 3 Konwencji
w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (10 grudnia 1984 r., ONZ, Seria traktatów, tom 1465,
s. 85), podczas gdy art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przyjętego przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych (16 grudnia 1966 r., ONZ, Seria Traktatów, tom 999, str. 171) był konsekwentnie
interpretowany jako obejmujący zakaz wydalania ludzi do krajów, w których mogą oni być poddawani torturom lub
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu.

222

Rada Europy, Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, listopad 1950 r. ETS 5 (EKPC).

223

Wyrok w sprawie skargi nr 14038/88 – Soering przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Europejski Trybunał Praw
Człowieka, lipiec 1989 r., pkt 88.
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prawnym Unii zasada non-refoulement znajduje swój wyraz w prawie pierwotnym w kilku
artykułach, które chronią niektóre prawa podstawowe nie tylko przed naruszeniami ze strony państw
członkowskich, ale także przed naruszeniami ze strony państw trzecich po wydaleniu 224. Zgodnie z
art. 78 ust. 1 TFUE wspólna polityka azylowa UE musi zapewniać zgodność z zasadą nonrefoulement 225.
Aby ocenić, czy wydalenie będzie oznaczało odesłanie, należy zbadać sytuację każdego migranta
indywidualnie. Z tego punktu widzenia zasada non-refoulement może być zapewniona jedynie
wtedy, gdy przepisy proceduralne odpowiednich instrumentów prawnych, w tym proponowanej
dyrektywy powrotowej, pozwalają na wystarczająco dokładne zbadanie okoliczności każdego
przypadku 226. Niezbędne gwarancje obejmują: automatyczny środek odwoławczy o charakterze
zawieszającym w przypadku ryzyka naruszenia zasady non-refoulement 227; prawo do niezależnej i
rygorystycznej kontroli 228; prawo do dostępnego środka odwoławczego, który zostałby naruszony
przez zbyt krótki termin na wniesienie roszczenia lub odwołania 229; niewystarczające informacje na
temat uzasadnienia decyzji i dostępnych środków odwoławczych 230, a także brak pomocy
językowej 231 i prawnej 232. W tym sensie zasada non-refoulement przecina się z prawem do
skutecznego środka odwoławczego (zob. również sekcja 2.3.5).

Artykuł 7 ust. 1 lit. d) wniosku a prawo do azylu
Artykuł 7 ust. 1 lit. d) proponowanej dyrektywy powrotowej, nakładający na migrantów w
ramach procedury powrotu obowiązek złożenia wniosku o uzyskanie ważnego dokumentu
podróży do właściwych organów państw trzecich, stanowiłby wyraźne naruszenie prawa do
azylu, a w konsekwencji – zasady non-refoulement. Prawo do azylu obejmuje prawo do
poufności oraz obowiązek państwa do niezwracania się do osoby ubiegającej się o azyl o kontakt z
jej krajem pochodzenia 233. W związku z tym, aby zapewnić przestrzeganie praw podstawowych,
224

Są to: art. 4 (zakaz stosowania tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania), art. 19 ust. 2
(ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji) oraz art. 18 Karty (prawo do azylu).

225

Fundamentalny charakter zasady dotyczącej całej konstrukcji wspólnego europejskiego systemu azylowego został
potwierdzony przez TSUE w sprawie N.S. (wyrok w połączonych sprawach C-411/10 i C-493/10 – N.S. przeciwko
Secretary of State for the Home Department oraz M.E. i inni przeciwko Refugee Applications Commissioner and Minister for
Justice, Equality and Law Reform, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, grudzień 2011 r.).225 Odniesienia do tej zasady
można znaleźć we wszystkich instrumentach dorobku prawnego UE w dziedzinie migracji. Proponowana dyrektywa
powrotowa odnosi się do zasady non-refoulement w motywie 9, art. 4 ust. 4 lit. b), narzucając przestrzeganie zasady
non-refoulement również w odniesieniu do migrantów wyłączonych z zakresu stosowania dyrektywy, art. 5 i art. 11.

226

Zob. w tym względzie wyrok w sprawie skargi nr 22689/07 – De Souza Ribeiro przeciwko Francji, Europejski Trybunał
Praw Człowieka, grudzień 2012 r., pkt 82.

227

Wyrok w sprawie skargi nr 40035/98 – Jabari przeciwko Turcji, Europejski Trybunał Praw Człowieka, lipiec 2000 r., pkt.
50; wyrok w sprawie skargi nr 51564/99 – Čonka przeciwko Belgii, Europejski Trybunał Praw Człowieka, luty 2002 r., pkt.
82–83; wyrok w sprawieskargi nr 41416/08 – M. i inni przeciwko Bułgarii, Europejski Trybunał Praw Człowieka, lipiec
2011 r., pkt 128–129.

228

Zob. na przykład wyrok w sprawie skargi nr 20493/07 – Diallo przeciwko Republice Czeskiej, Europejski Trybunał Praw
Człowieka, czerwiec 2011 r.; wyrok w sprawieskargi nr 33210/11 – Singh i inni przeciwko Belgii, Europejski Trybunał
Praw Człowieka, październik 2012 r.; M. i inni przeciwko Bułgarii.

229

Zob. na przykład wyrok w sprawie skargi nr 25894/94 – Bahaddar przeciwko Niderlandom, Europejski Trybunał Praw
Człowieka, luty 1998 r., pkt. 45; wyrok w sprawie skargi nr 30696/09 – M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, Europejski Trybunał
Praw Człowieka, styczeń 2011 r., pkt 180 i 301.

230

Zob. na przykład wyrok w sprawie skargi nr 27765/09 – Hirsi Jamaa i inni przeciwko Włochom, Europejski Trybunał Praw
Człowieka, luty 2012 r. pkt 204; Čonka przeciwko Belgii, pkt 50.

231

Zob. na przykład wyrok w sprawie skargi nr 9152/09 – I.M. przeciwko Francji, Europejski Trybunał Praw Człowieka, maj
2012 r., pkt 54; zob. także Podręcznik dotyczący powrotów, załącznik do zalecenia Komisji (UE) 2017/2338, s. 64.

232

Zob. na przykład, I.M. przeciwko Francji, pkt 51. Zob. także Podręcznik dotyczący powrotów, załącznik do zalecenia
Komisji (UE) 2017/2338, s. 64.

233

Zob. UNHCR, Advisory opinion on the rules of confidentiality regarding asylum information [Opinia doradcza na temat
zasad poufności dotyczących informacji azylowych], 2005; art. 25 konwencji genewskiej; art. 48 dyrektywy w sprawie
procedur azylowych.
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należy koniecznie odrzucić ten przepis lub ograniczyć go do migrantów, których wniosek o azyl
został już odrzucony ostateczną decyzją i którzy nie podlegają już środkom odwoławczym.

Artykuły 16 i 22 wniosku a zasada non-refoulement
Jak zostanie to szerzej omówione w sekcji 2.3.5, artykuły 16 i 22 proponowanej dyrektywy
powrotowej znacznie ograniczają gwarancje proceduralne dla osób, którym odmówiono ochrony
międzynarodowej. Rozróżnienie między tymi ostatnimi a innymi migrantami o nieuregulowanym
statusie opiera się na założeniu, że obawy związane z zasadą non-refoulement są już wystarczająco
uwzględnione w kontekście postępowania azylowego 234. Jednakże, jak przyznała Komisja w
Podręczniku dotyczącym powrotów z 2017 r., podstawy ochrony międzynarodowej na mocy
dyrektywy w sprawie kwalifikowania nie obejmują wszystkich możliwych przypadków, w których
wydalenie byłoby równoznaczne z odesłaniem na mocy orzecznictwa ETPCz i TSUE 235.
Po pierwsze, ETPCz uznał, że zasada non-refoulement nie ogranicza się do ochrony przed torturami
lub nieludzkim i poniżającym traktowaniem oraz do ochrony prawa do życia236, ale obejmuje
ochronę innych praw 237, które nie są wymienione wśród przyczyn, na podstawie których można
udzielić ochrony międzynarodowej na mocy prawa UE. 238 W szczególności ETPCz przyjął wnioski o
zastosowanie zasady non-refoulement w przypadkach rażącego naruszenia prawa do rzetelnego
procesu sądowego, jak zapisano w art. 6 EKPC. 239 Uznał on, że obawy związane z zasadą nonrefoulement mogą zasadniczo wynikać z wydalenia wiążącego się z ryzykiem niewolnictwa i pracy
przymusowej, co stanowi naruszenie artykułu 4 EKPC 240, lub z rażącym naruszeniem prawa do
wolności i bezpieczeństwa, co stanowi naruszenie artykułu 5 EKPC. 241
Po drugie, nawet w ramach prawa UE, zgodnie z wykładnią TSUE, istnieją sytuacje, w których
obywatel państwa trzeciego – który nie jest uprawniony do ochrony międzynarodowej na mocy
dyrektywy w sprawie kwalifikowania – nie może zostać wydalony na podstawie zasady nonrefoulement 242. TSUE stwierdził, że „[w] tym względzie, w bardzo wyjątkowych wypadkach, gdy
wydalenie obywatela państwa trzeciego cierpiącego na poważną chorobę do państwa, w którym
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Rozmowy z ekspertami z Komisji.
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Rozmowy z ekspertami z ICJ, ECRE, FRA i EUI.
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Wyrok w sprawie skargi nr 46221/99 – Öcalan przeciwko Turcji, Europejski Trybunał Praw Człowieka, maj 2005 r.; wyrok
w sprawie skargi nr 13284/04 – Bader i Kanbor przeciwko Szwecji, Europejski Trybunał Praw Człowieka, listopad 2005 r.
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Zob. na przykład wyrok w sprawie skargi nr 8139/09 – Othman (Abu Qatada) przeciwko Zjednoczonemu Królestwu,
Europejski Trybunał Praw Człowieka, maj 2012 r., pkt 260. Ogólny opis znajduje się w UNHCR, The Case Law of the
European Regional Courts: The Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights
[Orzecznictwo europejskich sądów okręgowych: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał
Praw Człowieka], 2015, s. 188 i następne
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Artykuły 2 lit. d) i 15 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (ostatni przepis był interpretowany przez Trybunał, na
przykład w wyroku w sprawie c-465/07 – Meki Elgafaji i Noor Elgafaji przeciwko Staatssecretaris van Justitie, Europejski
Trybunał Sprawiedliwości, luty 2009 r.)
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W sprawie Soering przeciwko Zjednoczonemu Królestwu ETPCz uznał już, że co do zasady rażące naruszenia prawa do
sprawiedliwego procesu mogą budzić obawy związane z zasadą non-refoulement. Po raz prawo do skorzystania z
zasady non-refoulement na podstawie art. 6 EKPC przyznano w sprawie Othman (Abu Qatada), ponieważ wydalenie
skutkowałaby „naruszeniem zasad sprawiedliwego procesu zagwarantowanych w art. 6, co ma tak zasadnicze
znaczenie, że oznaczałoby unieważnienie lub zniszczenie samej istoty prawa zagwarantowanego w tym artykule”
(Othman (Abu Qatada) przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 260). Zob. komentarz Christophera Michaelsena: „The
Renaissance of Non-Refoulement? The Othman (Abu Qatada) decision of the European Court of Human Rights”
[Renesans zasady non-refoulement? Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Othman (Abu
Qatada)], International and Comparative Law Quarterly, tom 61(3), CUP, 2012 r.
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Decyzja w sprawie skargi nr 7196/10 – V.F.przeciwko Francji, Europejski Trybunał Praw Człowieka, listopad 2011 r.
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Othman (Abu Qatada) przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 233.
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Wyrok w sprawie C-542/13 – M’Bodji, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, grudzień 2014 r., pkt 31-42; wyrok w
sprawie C-353/16 – MP, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, kwiecień 2018 r., pkt 38-46, przytaczający wyrok w
sprawie skargi nr 41738/10 – Paposhvili przeciwko Belgii, Europejski Trybunał Praw Człowieka, grudzień 2016 r.; Abdida,
pkt 42–47.
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brak jest odpowiedniego leczenia, naruszałoby zasadę non refoulement, państwa członkowskie nie
mogą […] dokonać takiego wydalenia” 243. Trybunał uznał również, że jeżeli brak odpowiedniego
leczenia zależy od jego niedostępności w danym państwie trzecim, a nie od umyślnego pozbawienia
opieki zdrowotnej 244, wówczas obywatel państwa trzeciego nie byłby uprawniony do ochrony
międzynarodowej na mocy dyrektywy w sprawie kwalifikowania, chociaż jest chroniony zasadą nonrefoulement 245.
W tym kontekście jedna z osób, z którymi przeprowadzono rozmowę, wyraziła poważne obawy
dotyczące ograniczenia gwarancji dla osób, którym odmówiono azylu, i została wyróżniona jako
członek grupy, której prawa są znacznie ograniczone w kontekście procedur powrotu 246.
Podsumowując, ochrona międzynarodowa na mocy dyrektywy w sprawie kwalifikowania i
zasada non-refoulement mają różne zakresy. Dlatego też aby zapobiec naruszeniu zasady
non-refoulement, w kontekście procedur powrotu, nawet w przypadku osób, którym
odmówiono ochrony międzynarodowej, musi pozostać możliwa dokładna ocena dotycząca
zagrożenia zasady non-refoulement.

Artykuł 16 wniosku i środki odwoławcze mające na celu zapewnienie zasady nonrefoulement
Po pierwsze, zgodnie z art. 16 ust. 3 akapit pierwszy „[w]ykonanie decyzji nakazującej powrót zostaje
automatycznie zawieszone na czas wniesienia odwołania do sądu pierwszej instancji oraz […] na czas
jego rozpatrywania, jeżeli zachodzi ryzyko naruszenia zasady non-refoulement” (wyróżnienie
dodano). Ustęp ten kodyfikuje wymóg, wyrażony w orzecznictwie ETPCz 247, zgodnie z którym
skuteczny środek odwoławczy od zasady non-refoulement wymaga automatycznego zawieszenia
wydalenia.
Po drugie, zgodnie z art. 16 ust. 3 akapit pierwszy „[w] przypadku zaskarżenia pierwszej lub kolejnej
decyzji w sprawie odwołania, oraz we wszystkich innych przypadkach, nie zawiesza się wykonania
decyzji nakazującej powrót, chyba że na wniosek wnioskodawcy lub z urzędu sąd lub trybunał
postanowi inaczej, należycie uwzględniając szczególne okoliczności w danym przypadku”
(wyróżnienie dodano). W tym przypadku efekt zawieszający dalszych odwołań jest zharmonizowany,
przyjmując najniższy wspólny mianownik dopuszczalny w prawie UE (zob. sekcje 2.2.4 i 2.4.1). W
rzeczywistości TSUE uznał, że nawet w przypadku, gdy istnieje ryzyko naruszenia zasady nonrefoulement, prawo do skutecznego środka odwoławczego nie zmusza państw członkowskich do
„wprowadzenia dwuinstancyjnego postępowania sądowego ani nadania w stosownym przypadku
takiemu postępowaniu apelacyjnemu skutku zawieszającego z mocy prawa”. 248
Po trzecie, art. 16 ust. 3 akapit trzeci zapobiega automatycznemu zawieszeniu wykonania decyzji
nakazującej powrót w przypadku braku nowych elementów lub ustaleń, gdy „a) przyczyny
tymczasowego zawieszenia, o którym mowa w tych akapitach, zostały ocenione w ramach
procedury [azylowej] […] i były przedmiotem skutecznej kontroli sądowej zgodnie z art. 53 tego
rozporządzenia [proponowane rozporządzenie o procedurze azylowej]; b) decyzja nakazująca
powrót jest następstwem decyzji o zakończeniu legalnego pobytu, którą podjęto zgodnie z takimi

Abdida, pkt 48.
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M’Bodji, pkt 36.
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Tamże, pkt. 40.
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Art. 6, 9, 16 i 22 proponowanej dyrektywy powrotowej.
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M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, pkt 388, wyrok w sprawie skargi nr 29094/09 – A.M. przeciwko Niderlandom, Europejski
Trybunał Praw Człowieka, lipiec 2016 r., pkt 66.
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Wyrok w sprawie c-180/17 – X i Y przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Europejski Trybunał
Sprawiedliwości, wrzesień 2018 r., pkt 32, cytujący A.M. przeciwko Niderlandom, pkt 70. Zobacz również Gnandi, pkt
58.
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procedurami” (wyróżnienie dodano). Warunki określone w lit. a) i b) należy rozumieć jako łączne 249.
Wydaje się, że przepis ten nie uwzględnia wystarczająco różnicy między zakresem ochrony
międzynarodowej a zakresem zasady non-refoulement 250 (zob. wyżej).
Jak zauważyła Komisja, art. 16 ust. 3 należy nadal odczytywać w związku z art. 11 wniosku, który
zakazuje wydalania w każdym przypadku, gdy pojawiają się wątpliwości co do zasady nonrefoulement, a automatyczne zawieszenie w przypadku ryzyka naruszenia zasady non-refoulement
pozostałoby zasadą w każdym przypadku, gdy istnieją „nowe elementy lub ustalenia”, jak wskazano
w art. 16 ust. 3 akapit trzeci. Innymi słowy, automatyczne zawieszenie musiałoby zostać przyznane
we wszystkich przypadkach, w których obawy dotyczące non-refoulement są szersze (a zatem
„nowe”) w porównaniu z tymi, które rozpatrywane były w kontekście procedury azylowej 251. Należy
również zauważyć, że „[w]ykonanie decyzji nakazującej powrót powodującej wydalenie obywatela
państwa trzeciego cierpiącego na poważną chorobę do państwa, w którym brak jest odpowiedniego
leczenia, może z tego względu stanowić w niektórych przypadkach naruszenie art. 5” proponowanej
dyrektywy powrotowej 252. Artykuł ten zobowiązuje organy krajowe do uwzględniania stanu zdrowia
obywatela państwa trzeciego za każdym razem, gdy dyrektywa jest stosowana. Może to zatem
skutkować zakazem wydalenia nawet w okolicznościach objętych art. 16 ust. 3 akapit trzeci
proponowanej dyrektywy powrotowej.
Jednak istnieje niebezpieczeństwo, że wyrażenie „nowe elementy lub ustalenia” będzie
transponowane i interpretowane w prawie krajowym jako odnoszące się jedynie do
elementów, które dotyczą procedury wprowadzonej na mocy dyrektywy w sprawie
kwalifikowania, ale które nie zostały użyte w kontekście wspomnianej procedury, na przykład
dlatego, że nie istniały w tym czasie. Interpretacja ta nie pozwoliłaby na automatyczne
zawieszenie wydalenia w przypadku, gdy pewne elementy – takie jak poważny stan zdrowia
obywatela państwa trzeciego i brak odpowiedniego leczenia w państwie pochodzenia – zostały
użyte i rozpatrzone w kontekście wniosku o ochronę na podstawie dyrektywy w sprawie
kwalifikowania, ale nie były odpowiednie lub wystarczające do tego celu. Tego rodzaju
interpretacja art. 16 ust. 3 akapit trzeci byłaby sprzeczna z zasadą non-refoulement i powinna
być wyraźnie wykluczona.
Po czwarte, art. 16 ust. 4 akapit drugi nakłada termin pięciu dni na złożenie odwołania od „decyzji
nakazującej powrót, jeżeli taka decyzja jest następstwem ostatecznej decyzji o odrzuceniu wniosku
o udzielenie ochrony międzynarodowej”. W świetle rozumowania TSUE w sprawie Samba Diouf 253
jednolity termin pięciu dni jest prawdopodobnie zbyt krótki, aby można było skorzystać z prawa do
skutecznego środka odwoławczego (zob. sekcję 2.3.5). Jest to szczególnie prawdziwe w świetle
powyższych obserwacji dotyczących różnych zakresów zasady non-refoulement i ochrony
międzynarodowej. Pięć dni może zostać uznanych za niewystarczające do stworzenia solidnej
sprawy dotyczącej zasady non-refoulement, przynajmniej w przypadku jej zastosowania do
wszystkich państw członkowskich, niezależnie od struktury, złożoności i wymogów dotyczących
dopuszczalności poszczególnych procedur odwoławczych 254.
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Rozmowa z drugim ekspertem z Komisji.
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FRA, Opinia 1/2019, s. 11: FRA, Opinia 9.

251

Rozmowa z drugim ekspertem z Komisji.
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Abdida, pkt 49.
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W sprawie Samba Diouf Trybunał stwierdził, że w kontekście procedury przyspieszonej termin na wniesienie odwołania
wynoszący 15 dni – trzy razy dłuższy niż termin przewidziany w drugim akapicie art. 16 ust. 4 wniosku – „nie wydaje
się być, ogólnie rzecz biorąc, niewystarczający w praktyce do przygotowania i wniesienia skutecznej skargi oraz wydaje
się rozsądny i proporcjonalny w odniesieniu do danych praw i interesów”. Uściślił on jednak, że ostateczną decyzję o
tym, czy termin ten jest wystarczający w okolicznościach danej sprawy, należy pozostawić sądom krajowym.
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Artykuł 22 i środki odwoławcze mające na celu zapewnienie zasady non-refoulement
Po pierwsze, art. 22 ust. 3 nakłada obowiązek stosowania znormalizowanych formularzy zamiast
zindywidualizowanych decyzji nakazujących powrót. Może to zagrozić skuteczności zasady nonrefoulement, gdyż obywatel państwa trzeciego byłby zobowiązany do odwołania się od decyzji
nakazującej powrót w ciągu 48 godzin na podstawie jednej, uniwersalnej broszury informacyjnej
dostępnej w pięciu językach 255, które niekoniecznie obejmują język, którym się posługuje. 256 Wymogi
te 257, a w szczególności 48-godzinny termin, sprawiają, że złożenie odwołania jest niezwykle trudne.
Zbudowanie solidnej sprawy o odmowę wydalenia w ciągu 48 godzin może być praktycznie
niemożliwe 258, a także uzależnione od dostępności szybkiej pomocy językowej i prawnej na miejscu.
Ukierunkowana zmiana motywu 21 wniosku, zgodnie z którym bezpłatna pomoc prawna w
kontekście procedur powrotu – w tym procedury granicznej – ma być udzielana jedynie „na
wniosek”, wprowadza kolejną przeszkodę w tym zakresie.
Po drugie, art. 22 ust. 6 uzależnia zawieszenie wykonania decyzji nakazującej powrót w przypadku
ryzyka naruszenia zasady non-refoulement od spełnienia dalszych warunków. Ponieważ zakaz
stosowania zasady non-refoulement odpowiada bezwzględnemu prawu obywatela państwa
trzeciego, zawieszenie wydalenia w przypadku ryzyka odesłania nie może być uzależnione od
spełnienia dalszych warunków. Gdy sędzia uzna, że istnieje ryzyko odesłania, zawieszenie
wykonania powinno następować automatycznie 259.

2.3.2. Prawo do wolności
Zgodnie z art. 6 Karty prawo do wolności przysługuje każdemu. Jednakże jak zobaczymy poniżej,
odpowiednie gwarancje zapewniają szczególną ochronę, gdy ograniczenie lub pozbawienie
wolności dotyczy osób szczególnie wrażliwych. Z tego powodu w poniższej sekcji przeanalizowano
najpierw gwarancje mające zastosowanie w przypadku detencji administracyjnej dowolnego
obywatela państwa trzeciego, a następnie konkretne gwarancje związane z zastosowaniem środka
detencyjnego w odniesieniu do małoletnich i innych obywateli państw trzecich znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji.

Zatrzymanie obywateli państw trzecich
Ramy prawne
Zgodnie z art. 6 Karty „każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego”. Podobne
sformułowanie znajduje się w kilku instrumentach prawa międzynarodowego, w tym w art. 5 EKPC i
art. 9 MPPOiP. Niezbędnym następstwem prawa do wolności jest zakaz arbitralnego zatrzymania 260.
Zatrzymanie nie jest arbitralne, a zatem jest zgodne z prawem, jeżeli spełnia szereg wymogów, a
mianowicie: dobrą wiarę ze strony władz 261, istnienie jasnej podstawy prawnej w prawie krajowym262,
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Art. 15 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy powrotowej z 2008 r.
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„Państwa członkowskie udostępniają ogólne broszury informacyjne wyjaśniające najważniejsze elementy
standardowego formularza przynajmniej w pięciu językach, które są najczęściej używane lub rozumiane przez
nielegalnych migrantów przybywających do danego państwa członkowskiego” (art. 15 ust. 3 proponowanej
dyrektywy powrotowej).
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mieszczenie się w zakresie jednej z przyczyn dozwolonych na mocy art. 5 ust. 1 EKPC263,
przestrzeganie pewnych gwarancji proceduralnych oraz humanitarny i godny charakter warunków
zatrzymania 264. W odniesieniu do powodów zatrzymania dotyczących konkretnie migrantów art. 5
ust. 1 lit. f) EKPC zezwala na zatrzymanie w celu „zapobieżenia [...] nielegalnemu wkroczeniu na
terytorium państwa lub [...] wydaleni[a] lub ekstradycj[i]”. W odniesieniu do gwarancji
proceduralnych szczególnie istotne jest prawo do niezwłocznego otrzymania w zrozumiałym dla
danej osoby języku informacji o przyczynach zastosowania środka detencyjnego 265 oraz do
„odwołania się do sądu w celu ustalenia bezzwłocznie przez sąd legalności pozbawienia wolności i
zarządzenia zwolnienia, jeżeli pozbawienie wolności jest niezgodne z prawem” 266.
Proponowana dyrektywa powrotowa ingeruje w dziedzinę środków detencyjnych stosowanych
przed wydaleniem, wprowadzając szereg nowych norm.

Artykuł 18 a prawo do wolności
Po pierwsze, proponowana dyrektywa powrotowa, chociaż utrzymuje wymóg proporcjonalności
środka detencyjnego w celu wydalenia w motywie 27, usuwa z tego samego motywu wskazanie, że
środek detencyjny powinien być ograniczony267. W art. 18 ust. 1 wskazuje się również, że
zastosowanie środka detencyjnego jest możliwe w celu przygotowania powrotu lub
przeprowadzenia procesu wydalenia, a nie „wyłącznie” w celu dokonania tego, ponieważ we
wniosku skreślono to słowo. W dyrektywie powrotowej z 2008 r. wyjaśniono, że środek detencyjny
należy uznać za środek ostateczny, stosowany „tylko” gdy jest to konieczne do osiągnięcia celu
wydalenia. 268 Mimo że w proponowanej dyrektywie powrotowej utrzymano wymóg, by
zastosowanie środka detencyjnego opierało się na ocenie indywidualnych przypadków i było
proporcjonalne, można zauważyć, że zmiany przedstawione powyżej zmieniają ton tego przepisu,
przekształcając klauzulę ograniczającą zawartą w art. 15 ust. 1 obecnej dyrektywy powrotowej w
klauzulę dopuszczającą 269.
Po drugie, art. 18 ust. 1 proponowanej dyrektywy powrotowej wymaga, by powody zatrzymania były
wyraźnie określone w prawie krajowym. Zmiana ta stanowi pożądane doprecyzowanie zasady
wyrażonej w art. 9 ust. 1 MPPOiP 270, jak również w orzecznictwie TSUE 271 i ETPCz 272.
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dotyczące stosowania środka detencyjnego wobec dzieci], czerwiec 2017 r., s. 33. Zob. także Podręcznik dotyczący
powrotów, załącznik do zalecenia Komisji (UE) 2017/2338, s. 68–88.
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Wyrok w sprawie skargi nr 22696/16 – J.R. i inni przeciwko Grecji, Europejski Trybunał Praw Człowieka, styczeń 2018 r.
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Wyrok w sprawie skargi nr 19776/92 – Amuur przeciwko Francji, Europejski Trybunał Praw Człowieka, czerwiec 1996 r.;
art. 5 EKPC. Podobne gwarancje są skodyfikowane na poziomie prawa międzynarodowego przez art. 9 MPPOiP.
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Motyw 27 proponowanej dyrektywy powrotowej.
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Jak podano w wyroku w sprawie El Dridi, „[t]aki środek detencyjny powinien być stosowany […] przez możliwie
najkrótszy okres i tylko dopóki trwają przygotowania do wydalenia, oraz podlega wykonaniu z należytą starannością.
[...] przesłanki jego zastosowania ustają, jeżeli okaże się, że nie ma już rozsądnych perspektyw wydalenia osoby. [...] Z
powyższego wynika, że kolejność poszczególnych etapów procedury powrotu ustanowionej przez dyrektywę
2008/115 odpowiada gradacji środków, które należy podjąć celem wykonania decyzji nakazującej powrót, począwszy
od środka pozostawiającego zainteresowanemu najwięcej swobody, czyli wyznaczenia terminu dobrowolnego
wyjazdu, do środków najbardziej go ograniczających, czyli zatrzymania w specjalnym ośrodku detencyjnym. Na
każdym etapie procedury należy przestrzegać zasady proporcjonalności”. Zob. również FRA, Opinia 1/2019, s. 11: FRA,
Opinia 11.
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Rozmowa z ekspertami z FRA.
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Przepis ten odnosi się również do zatrzymań migracyjnych (ONZ, Komitet Praw Człowieka, Komentarz ogólny nr 8
MPPOiP, pkt 1). Zob. również art. 52 ust. 1 Karty w związku z art. 6 Karty.
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Zob. na przykład Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie przeciwko Salah Al Chodor i
inni, pkt 38.
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H.L. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 114; Khlaifia i inni przeciwko Włochom.
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Po trzecie, w art. 18 ust. 1 lit. c) do powodów, które zostały wymienione jako umożliwiające
zatrzymanie przed wydaleniem, dodaje się nowe, a mianowicie porządek publiczny, bezpieczeństwo
publiczne i bezpieczeństwo narodowe. To wydaje się stanowić reakcję na wyrok TSUE w sprawie
Kadzoev, zgodnie z którym „[m]ożliwość zastosowania wobec danej osoby środka detencyjnego ze
względów porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego nie może opierać się na [dyrektywie
powrotowej z 2008 r.]” 273. W przeciwieństwie do swojego poprzednika art. 18 lit. c) proponowanej
dyrektywy powrotowej wyraźnie umożliwia zatrzymanie ze względu na porządek publiczny i
bezpieczeństwo publiczne. W tym względzie należy przypomnieć, że do niedawna sama Komisja
rozumiała cel dyrektywy powrotowej jako umożliwienie wydalania cudzoziemców, którzy nie mają
prawa do pobytu na terytorium danego państwa, a nie ochronę społeczeństwa przed zagrożeniami
dla bezpieczeństwa 274. Komisja wyjaśniła, że ta ostatnia funkcja jest wykonywana przez prawo karne,
które zezwala już na tymczasowe aresztowanie zgodnie z szeregiem gwarancji. Umożliwianie
obchodzenia tych gwarancji w kontekście migracji jest problematyczne, również w odniesieniu do
dopuszczalnych powodów zastosowania środka detencyjnego na mocy art. 5 EKPC 275, i nie jest
wystarczająco usprawiedliwione w uzasadnieniu do proponowanej dyrektywy powrotowej, w
którym po prostu stwierdza się, że „w ostatnich latach pojawiły się nowe zagrożenia” 276.
W przypadku utrzymania tego nowego powodu zatrzymania konieczne byłoby odwołanie się –
przynajmniej w motywach 277 – do orzecznictwa TSUE w sprawie potrzeby wąskiej interpretacji pojęć
porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego w kontekście prawodawstwa dotyczącego
migracji. 278 Detencja administracyjna – nawet jeśli opiera się na względach bezpieczeństwa
narodowego – jest uzasadniona tylko wtedy, gdy wydalenie migranta jest możliwe, a organy
skrupulatnie wykonują odpowiednie procedury. 279 W przypadku braku rozsądnej perspektywy
wydalenia zatrzymanie imigracyjne jest arbitralne, niezależnie od tego, na jakiej podstawie zostało
zarządzone. Odwołanie się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i ETPCz w motywach
może przyczynić się do bardziej precyzyjnej transpozycji nowych powodów zatrzymania do prawa
krajowego państw członkowskich. Przepisy krajowe dotyczące środka detencyjnego, w tym
dotyczące porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i względów bezpieczeństwa
narodowego, będą musiały być zgodne z wymogami jakościowymi ustanowionymi przez
orzecznictwo ETPCz, a mianowicie precyzją, przewidywalnością i dostępnością. 280

Artykuł 18 w związku z art. 6 oraz prawo do wolności
Proponowana dyrektywa powrotowa rozszerza powody zatrzymania nie tylko ze względu na nowy
powód zatrzymania zapisany w art. 18 ust. 1 lit. c), ale również ze względu na zmianę art. 6, określając
długi wykaz kryteriów, które mogą wskazywać na ryzyko ucieczki i tym samym uzasadniać
zatrzymanie na mocy art. 18 ust. 1 lit. a).
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Wyrok w sprawie C-357/09 – Kadzoev, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, listopad 2009 r., pkt 70.
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Podręcznik dotyczący powrotów, załącznik do zalecenia Komisji (UE) 2017/2338, s. 69.
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Zgodnie z wyrokiem w sprawie Saadi przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 74, zastosowanie środka detencyjnego
na podstawie art. 5 ust. 1 lit. f) „musi być ściśle związane z celem uniemożliwienia osobie nieupoważnionego wjazdu
do państwa”.
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Rozmowa z ekspertami z FRA.
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Tamże.
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Wyrok w sprawie C-601/15 PPU – J. N. przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Europejski Trybunał
Sprawiedliwości, luty 2016 r.; Zh. i O.
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Wyrok w sprawie skargi nr 3455/05 – A. i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Europejski Trybunał Praw Człowieka,
luty 2009 r., pkt 169 i 170.
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Amuur przeciwko Francji, pkt 50; wyrok w sprawie skargi No. 40907/98 – Dougoz przeciwko Grecji, Europejski Trybunał
Praw Człowieka, marzec 2001 r., pkt 55.
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Zatrzymanie migrantów wyłącznie na podstawie ich nielegalnego statusu byłoby arbitralne, co
potwierdza rozumowanie TSUE w sprawie El Dridi 281. Motyw 6 proponowanej dyrektywy powrotowej
(pozostawiony bez zmian) stanowi, że „[z]godnie z ogólnymi zasadami prawa UE decyzje
podejmowane na mocy niniejszej dyrektywy [powrotowej] powinny być podejmowane
indywidualnie, na podstawie obiektywnych kryteriów, co oznacza, że pod uwagę powinien być brany
nie tylko sam fakt nielegalnego pobytu” (wyróżnienie dodano).
Kilka osób, z którymi przeprowadzono rozmowę, wyraziło obawę, że niektóre z kryteriów, które
należy wziąć pod uwagę w celu określenia ryzyka ucieczki, są tak szerokie, że ich zastosowanie może
doprowadzić do arbitralnego zatrzymania ogromnej liczby migrantów o nieuregulowanym statusie.
W rzeczywistości wiele osób ubiegających się o azyl wjeżdża do UE z fałszywymi lub podrobionymi
dokumentami 282. Mogą one stanąć w obliczu domniemania, że stwarzają ryzyko ucieczki, które w
połączeniu z przynajmniej jednym innym istotnym kryterium (nielegalny wjazd), mogłoby pogorszyć
ich sytuację. Trzeba dodać, że zdaniem niektórych osób, z którymi przeprowadzono rozmowę 283,
wspólny tytuł ust. 1 i 2 art. 6 nie wyjaśnia wystarczająco potrzeby indywidualnej oceny sprawy,
sprawiając wrażenie, że zastosowanie kryteriów wymienionych w ust. 1 może być wystarczające do
celów określenia ryzyka ucieczki. Wyrażono również obawy co do możliwości uznania toczących się
dochodzeń za istotne do celów detencji administracyjnej. Aresztowanie osób objętych
dochodzeniem jest już możliwe w kontekście prawa karnego, jeżeli towarzyszą mu odpowiednie
gwarancje, które nie powinny być omijane przez zastosowanie detencji administracyjnej 284.
Podsumowując, długa lista kryteriów zawarta w art. 6, w połączeniu z szerokim zakresem
niektórych z tych kryteriów, prawdopodobnie zwiększy ryzyko arbitralnych decyzji o
zatrzymaniu.

Artykuł 22 a prawo do wolności
Artykuł 22 ust. 7 proponowanej dyrektywy powrotowej pozwala na zatrzymanie migrantów w
ramach nowo ustanowionej procedury granicznej. Na mocy tego artykułu migranci, którzy zostali już
zatrzymani w ramach procedury azylowej na granicy, jak opisano w art. 43 dyrektywy w sprawie
procedur azylowych i art. 41 proponowanego rozporządzenia o procedurze azylowej, mogą być
zatrzymani na okres dalszych czterech miesięcy w celu ostatecznego wydalenia z państwa
członkowskiego.
Na wstępie należy zauważyć, że art. 22 nie ma wpływu na zakres odstępstwa zapisanego w art. 2 ust.
2 lit. a). Państwa członkowskie zachowują możliwość zwolnienia z zakresu stosowania wniosku w
odniesieniu do migrantów zatrzymanych na oficjalnych przejściach granicznych, jak również tych,
którzy zostaną znalezieni na nielegalnych przejściach granicznych, a nie wystąpili o azyl 285. Dlatego
też procedura graniczna jest przeznaczona dla obywateli państw trzecich, którzy w przypadku jej
braku podlegaliby „zwykłej” procedurze powrotu zgodnie z innymi przepisami proponowanej
dyrektywy powrotowej.
Podobnie jak środek detencyjny, o którym mowa w art. 18, środek detencyjny określony w art. 22
ust. 7 ma na celu wydalenie obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie na terytorium
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El Dridi, pkt 39–53 i 57–62; zob. również FRA, Detention of third-country nationals in return procedures [Stosowanie
środka detencyjnego wobec obywateli państw trzecich w procedurach powrotowych], s. 19.
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Rozmowa z ekspertami z FRA.
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Tamże.
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Rozmowa z ekspertem z organu krajowego.
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Rozmowa z drugim ekspertem z Komisji. Zob. powiązane orzecznictwo: wyrok w sprawie C-47/15 – Affum, Europejski
Trybunał Sprawiedliwości, czerwiec 2016 r., pkt 72 i 74.
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państwa członkowskiego 286. Ma on również na celu zapobieganie ich nielegalnemu wjazdowi na
terytorium państwa członkowskiego (motyw 36 wniosku).
W tym względzie ETPCz potwierdził w sprawie Saadi przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, że „[…]
dopóki dane państwo nie »zezwoliło« na wjazd na terytorium państwa, każdy wjazd pozostaje
»nielegalny«, wobec czego zatrzymanie osoby, która pragnie wjechać do kraju – która potrzebuje
nań zezwolenia, lecz jeszcze go nie posiada – może nastąpić, zgodnie z dokładnym brzmieniem
rzeczonego postanowienia, »w celu zapobieżenia jej nielegalnemu wkroczeniu«”. Sama tylko
okoliczność, że „osoba ubiegająca się o azyl odda się do dyspozycji organów imigracyjnych”, nie
wyklucza zatrzymania jej w celu „zapobieżenia jej nielegalnemu wkroczeniu na terytorium państwa”
[art. 5 ust. 1 lit. f) akapit pierwszy EKPC] 287.
Jednak w sprawie Suso Musa przeciwko Malcie ETPCz zbadał sprawę, „w której państwo […] przyjęło
ustawodawstwo (z inicjatywy własnej lub na mocy prawa Unii Europejskiej) wyraźnie zezwalające na
wjazd lub pobyt imigrantów do rozpatrzenia wniosku o azyl”. W tych okolicznościach nie byłoby już
możliwe uznanie zatrzymania za legalnie zmierzające do zapobieżenia nielegalnemu wjazdowi,
zgodnie z pierwszym akapitem art. 5 ust. 1 lit. f) EKPC 288.
W tym kontekście zatrzymanie w celu zapobieżenia nielegalnemu wjazdowi na mocy art. 22 ust. 7
proponowanej dyrektywy powrotowej byłoby możliwe jedynie w przypadku tych obywateli państw
trzecich, których wniosek o azyl został odrzucony w ramach czterotygodniowej procedury azylowej
na granicy. Po pierwszych czterech tygodniach, zgodnie z art. 43 ust. 2 dyrektywy w sprawie
procedury azylowej, jak również w obecnym stanie art. 41 wniosku dotyczącego rozporządzenia o
procedurze azylowej, osoby ubiegające się o azyl muszą uzyskać zgodę na wjazd na terytorium289,
tak aby niemożliwe było zatrzymanie w celu zapobieżenia nielegalnemu wjazdowi.
Dokładny zakres stosowania procedury granicznej przewidzianej w art. 22 wniosku w odniesieniu do
danej osoby będzie zależał od ostatecznego tekstu art. 41 proponowanego rozporządzenia o
procedurze azylowej, który jest nadal przedmiotem intensywnych negocjacji. Możliwość
zastosowania tej procedury w odniesieniu do osób małoletnich lub osób znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji będzie zależeć od tego, czy zostaną one objęte zakresem stosowania
środka detencyjnego na mocy proponowanego rozporządzenia o procedurze azylowej, czy też
zostaną z niego wyłączone 290.
Zgodnie z art. 22 ust. 7 „państwa członkowskie mogą umieścić w ośrodku detencyjnym obywatela
państwa trzeciego, który został zatrzymany” w związku z procedurą azylową na granicy. Tekst nie
zawiera wyraźnego wymogu przyjęcia nowej decyzji o zatrzymaniu, niemniej jednak taka decyzja
byłaby konieczna. W sprawie Kadzoeva TSUE wyjaśnił, że zatrzymanie osób ubiegających się o azyl
oraz zatrzymanie w celu powrotu wchodzi w zakres różnych systemów prawnych 291. Różne systemy
zatrzymań wymagają różnych decyzji, w oparciu o podstawy prawne dostępne na mocy
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Jak potwierdzono w rozmowie z drugim ekspertem Komisji, który wyjaśnił, że wniosek ma zastosowanie jedynie do
migrantów nielegalnie przebywających na terytorium państwa i wymagających odesłania.
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Saadi przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 65.
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Wyrok w sprawie skargi nr 42337/12 – Suso Musa przeciwko Malcie, Europejski Trybunał Praw Człowieka, lipiec 2013 r.,
pkt. 97.
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Artykuł 41 ust. 3 proponowanego rozporządzenia o procedurze azylowej brzmi: „[w] przypadku gdy decyzja nie została
podjęta w terminie czterech tygodni, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie
może być dłużej przetrzymywana na granicy lub w strefach tranzytowych i otrzymuje pozwolenie na wjazd na
terytorium państwa członkowskiego w celu rozpatrzenia jej wniosku zgodnie z innymi przepisami niniejszego
rozporządzenia”.
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Zob. również FRA, Opinia 1/2019, s. 14: FRA, Opinia 17.
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Kadzoev, pkt 45.
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odpowiednich przepisów 292. Logika stojąca za tym wnioskiem jest prawdziwa również w kontekście
związku między procedurą azylową na granicy a art. 22 ust. 7 proponowanej dyrektywy powrotowej.
W szczególności zgodnie z art. 22 ust. 7 zastosowanie środka detencyjnego w ramach procedury
granicznej jest wyłącznie dobrowolne i może być on „stosowany jedynie dopóty, dopóki
trwają przygotowania do wydalenia i są one wykonywane należytą starannością”. W związku
z tym aby zatrzymać osobę ubiegającą się o azyl na podstawie tego artykułu, należy podjąć
decyzję o zatrzymaniu, która uwzględni perspektywę wydalenia. Przy podejmowaniu decyzji o
zatrzymaniu na mocy art. 22 ust. 7 należy przestrzegać prawa obywatela państwa trzeciego do bycia
wysłuchanym 293 (zob. sekcję 2.3.4).
W motywie 36 określono cel zatrzymania na mocy art. 22 ust. 7 jako „unikn[ięcie] sytuacji, w której
obywatel państwa trzeciego jest automatycznie zwalniany z ośrodka detencyjnego i może wjechać
na terytorium państwa członkowskiego, pomimo że odmówiono mu prawa do pobytu [w ramach
procedury azylowej na granicy]”. Biorąc pod uwagę zamiar autorów projektu, zatrzymanie w celu
wydalenia w ramach procedury granicznej nie byłoby oparte na podstawach określonych w art. 18
ust. 1, na przykład istnieniu ryzyka ucieczki 294. Możliwość zastosowania do zatrzymania na mocy art.
22 ust. 7 innych gwarancji zapisanych w art. 18 jest niejasna. Artykuł 22 ust. 7 pkt 2 stanowi, że „[o]
ile nie wskazano inaczej w niniejszym rozdziale, przepisy rozdziałów II, III i IV stosuje się” również do
procedury granicznej, ale art. 22 ust. 7 nie przywraca wyraźnie wymogu rozważenia mniej
przymusowej alternatywy dla środka detencyjnego i zawiera zastrzeżenie dotyczące zwolnienia
osoby, gdy tylko zatrzymanie nie jest już konieczne.
Artykuł 22 ust. 7 akapit drugi stanowi: „Środek detencyjny stosowany jest przez możliwie najkrótszy
okres, który w żadnym przypadku nie może przekroczyć czterech miesięcy. Środek taki jest stosowany
jedynie dopóty, dopóki trwają przygotowania do wydalenia i są one wykonywane [z] należytą
starannością” (wyróżnienie dodano). Przepis ten kodyfikuje orzecznictwo ETPCz, zgodnie z którym
„każde pozbawienie wolności na podstawie [art. 5 ust. 1 lit. f) EKPC] będzie uzasadnione tylko tak
długo, jak toczy się postępowanie o wydalenie. Jeśli postępowanie nie jest prowadzone z należytą
starannością, zatrzymanie na podstawie [art. 5 ust. 1 lit. f) ETPCz] przestaje być dopuszczalne”. 295
Interpretując art. 22 ust. 7 akapit drugi, należy wziąć pod uwagę fakt, że „polityka utrzymywania
możliwości wydalenia wnioskodawców «pod czynnym nadzorem»” nie została uznana przez ETPCz
za „wystarczająco pewną lub rozstrzygającą, by stanowić «działanie […] podjęte w celu
wydalenia»”. 296
Poważny brak jasności co do gwarancji proceduralnych, które będą dostępne na mocy
proponowanego rozporządzenia o procedurze azylowej, utrudnia przewidywanie potencjalnych
skutków zatrzymania na mocy art. 22 pod względem zgodności z prawami podstawowymi.
Niezwykle krótkie terminy składania odwołań na podstawie art. 22 oraz brak automatycznego skutku
zawieszającego odwołań, nawet w przypadkach, w których istnieje ryzyko naruszenia zasady nonrefoulement, zostaną przeanalizowane poniżej (zob. sekcja 2.3.5). Budzą one poważne obawy co do
zgodności normy z zasadą non-refoulement i prawem do skutecznego środka odwoławczego.
W celu uniknięcia arbitralnego zatrzymania powody zatrzymania na podstawie art. 22 ust. 7 będą
musiały być określone w prawie krajowym, w sposób odpowiadający wymogom określonym przez
ETPCz w zakresie jakości prawa 297. W tym miejscu należy ponownie podkreślić, że zgodnie z
292

Zob. uzasadnienie TSUE w sprawie Kadzoev, pkt 47 i wyrok w sprawie C-534/11 – Arslan, Europejski Trybunał
Sprawiedliwości, maj 2013 r., pkt 61–62.
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Wyrok w sprawie C-383/13 PPU – G&R, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wrzesień 2013 r., pkt 29–32.
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Potwierdzono w rozmowie z drugim ekspertem z Komisji.

295

Wyrok w sprawie skargi nr 22414/93 – Chahal przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Europejski Trybunał Praw
Człowieka, listopad 1996 r., pkt 113.
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A. i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 167.
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Amuur przeciwko Francji, pkt 50; Dougoz przeciwko Grecji, pkt 55.
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orzecznictwem ETPCz „w celu uniknięcia oznaczenia jako arbitralne zatrzymanie [w celu wydalenia]
musi być dokonane w dobrej wierze; musi być ściśle związane z powodem zatrzymania, na który się
powołuje […]; miejsce i warunki zatrzymania powinny być odpowiednie; a czas trwania zatrzymania
nie powinien przekraczać czasu rozsądnie koniecznego do osiągnięcia zamierzonego celu” 298.
Kształt proponowanej dyrektywy powrotowej, w związku z treścią art. 43 dyrektywy w sprawie
procedur azylowych lub art. 41 proponowanego rozporządzenia o procedurze azylowej, pozwala na
zatrzymanie na okres czterech tygodni w kontekście procedury azylowej na granicy, a następnie
dalsze zatrzymanie na okres do czterech miesięcy. Niejasne jest, dlaczego czterech miesięcy
zatrzymania na podstawie art. 22 nie wlicza się do bezwzględnego maksymalnego okresu 18
miesięcy, który władze mogą wykorzystać w celu przeprowadzenia przymusowego wydalenia przy
jednoczesnym zatrzymaniu migrantów na podstawie art. 18 299. Jako że celem zatrzymania na
granicy do czterech miesięcy jest również zapewnienie powrotu 300, te cztery miesiące należy
zaliczyć na poczet bezwzględnego maksimum 18 miesięcy zgodnie z art. 18 proponowanej
dyrektywy powrotowej. 301 Istotnie zatrzymanie ma na celu zapewnienie wydalenia zarówno na
mocy art. 18, jak i art. 22 proponowanej dyrektywy powrotowej. W obu przypadkach jest ono legalne
jedynie wtedy, gdy wydalenie jest nadal możliwe i prowadzone z należytą starannością przez organy
państwa członkowskiego 302. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w stwierdzeniu, bezpośrednio
wynikającym z prawa do wolności, że zatrzymanie powinno trwać jak najkrócej 303.

Zatrzymanie osób małoletnich i osób wymagających szczególnego traktowania w
kontekście migracji
Ramy prawne
Oprócz wszystkich rozważań przedstawionych powyżej należy poczynić pewne uwagi na temat
możliwego wpływu proponowanej dyrektywy w sprawie powrotów na zatrzymywanie małoletnich
i innych migrantów wymagających szczególnej troski (patrz również sekcja 2.3.3).
Zgodnie z art. 24 Karty „[w]e wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych
przez władze publiczne, jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy
interes dziecka”. Obowiązek uwzględnienia najlepszego interesu dziecka jest również nałożony na
poziomie prawa międzynarodowego, w odniesieniu do „wszystkich działa[ń] dotyczących dzieci”
przez art. 3 Konwencji ONZ o prawach dziecka (CRC) 304, i jest wyraźnie przywołane w art. 20 ust. 5
proponowanej dyrektywy powrotowej (pozostawiony bez zmian).
Niezależnie od apelu Komitetu Praw Dziecka ONZ 305 o zaprzestanie zatrzymywania dzieci z powodu
imigracji, jako środka nigdy nie odpowiadającego ich najlepszym interesom, ani prawo UE, ani EKPC
w ich obecnym kształcie nie zabraniają całkowicie zatrzymywania małoletnich 306. Niemniej jednak w

298

A. i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 164.

299

Interpretacja art. 22 ust. 7 akapit trzeci jako umożliwiającego kumulację czterech miesięcy zatrzymania w ramach
procedury granicznej z maksymalnym okresem zatrzymania zgodnie z art. 18 jest uzasadniona tekstem art. 22 ust. 7,
odczytywanym w świetle motywu 36. Zostało to potwierdzone jako zgodne z intencją autorów projektu (rozmowa z
pierwszym ekspertem Komisji).
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Potwierdzono w rozmowie z drugim ekspertem z Komisji.

301

Zob. również FRA, Opinia 1/2019, s. 14: FRA, Opinia 17.

302

Art. 18 ust. 1 i 22 ust. 7 proponowanej dyrektywy powrotowej.

303

El Dridi, pkt 40 i 43. Zob. także art. 18 ust. 1 i 22 ust. 7 proponowanej dyrektywy powrotowej.

304

Zgromadzenie Ogólne ONZ, Konwencja o prawach dziecka, 20 listopada 1989 r., Organizacja Narodów
Zjednoczonych, seria traktatów, tom 1577, s. 3 (CRC).
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UN Child Rights Experts call for EU-wide ban on child immigration detention [Eksperci ONZ ds. praw dzieci wzywają
do ogólnounijnego zakazu stosowania środka detencyjnego wobec dzieci], 21 lutego 2018 r.

306

Twenty Guidelines on Forced Return [Dwadzieścia wytycznych dotyczących powrotów przymusowych], Rada Europy,
Komitet Ministrów, maj 2005 r., Wytyczna 11 – dzieci i rodziny; Podręcznik dotyczący powrotów, załącznik do zalecenia
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świetle trwałego wpływu, jaki pozbawienie wolności może mieć na rozwój dzieci 307, rozważenie ich
najlepszego interesu musi zawsze wiązać się z badaniem wszystkich możliwych alternatyw dla
pozbawienia wolności. W przypadku braku takiej oceny zatrzymanie dzieci jest zawsze arbitralne 308.
Artykuł 20 ust. 1 wniosku stanowi, że „[m]ałoletni bez opieki oraz rodziny z małoletnimi umieszczane
są w ośrodku detencyjnym jedynie w ostateczności i na możliwie najkrótszy odpowiedni okres”, a
art. 20 ust. 4 stanowi, że „[m]ałoletnim bez opieki zapewnia się zakwaterowanie w placówkach
dysponujących personelem i wyposażeniem przystosowanym do potrzeb osób w tym wieku”. Jeżeli
zatrzymanie dzieci wraz z rodziną uznaje się czasem za działanie w ich własnym interesie,
domniemywa się, że zatrzymanie dzieci bez opieki jest sprzeczne z najlepszym interesem dziecka –
a zatem jest zabronione – w kilku państwach członkowskich UE 309. Wrażliwość dzieci na zagrożenia
wpływa również na gwarancje proceduralne, które muszą być udostępniane w przypadku
zastosowania środka detencyjnego i które wymagają udzielania informacji w sposób przyjazny dla
dzieci 310 oraz szczególnie częstych kontroli sądowych dotyczących konieczności zastosowania
środka detencyjnego 311. Ośrodki detencyjne powinny być wyposażone tak, aby przyjmować
małoletnich, uwzględniając ich potrzeby i podatność na zagrożenia oraz oferując im odpowiednie
wsparcie 312.
Artykuł 5 wniosku nakłada obowiązek uwzględnienia najlepszego interesu dziecka przy stosowaniu
przepisów proponowanej dyrektywy powrotowej. Proponowana dyrektywa może mieć pośrednie
skutki dla zatrzymywania dzieci w ramach postępowania w sprawie powrotu.

Możliwe skutki wniosku w zakresie prawa do wolności małoletnich i migrantów znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji
Po pierwsze, rozszerzenie powodów zatrzymania osób dorosłych, w niektórych przypadkach w
drodze domniemania wzruszalnego w następstwie wspólnej wykładni art. 6 ust. 2 i art. 18 ust. 1
proponowanej dyrektywy powrotowej, może doprowadzić do zwiększenia liczby dzieci
zatrzymywanych razem z rodzicami. 313 W tym przypadku właściwe obiekty muszą być
dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi, umożliwiając ich oddzielenie od innych zatrzymanych.
Po drugie, obowiązek przewidziany w art. 18 ust. 5 wniosku, polegający na zapewnieniu
maksymalnego okresu zatrzymania wynoszącego co najmniej trzy miesiące w celu wydalenia, może
Komisji (UE) 2017/2338, s. 86–88 (?); FRA, European legal and policy framework on immigration detention of children,
s. 8.
307

Wyrok w sprawie skargi nr 15297/09 – Kanagaratnam i inni przeciwko Belgii, Europejski Trybunał Praw Człowieka,
grudzień 2011 r., pkt 67–69.

308

Wyrok w sprawie skargi nr 8687/08 – Rahimi przeciwko Grecji, Europejski Trybunał Praw Człowieka, kwiecień 2011 r.,
pkt. 109. Zob. również wyrok w sprawie skargi nr 13178/03 – Mubilanzila Mayeka i Kaniki Mitunga przeciwko Belgii,
Europejski Trybunał Praw Człowieka, październik 2006 r. pkt 83.

309

FRA, European legal and policy framework on immigration detention of children [Europejskie ramy prawne i polityczne
dotyczące stosowania środka detencyjnego wobec dzieci], s. 36.

310

Tamże s. 65.

311

Tamże s. 60. Zob. również wyrok w sprawie skargi nr 75157/14 – Bistieva i inni przeciwko Polsce, Europejski Trybunał
Praw Człowieka, kwiecień 2018 r., zgodnie z którym zastosowanie środka detencyjnego wobec małoletnich wymaga
szczególnej szybkości i staranności.

312

Art. 17 ust. 3 i 4 dyrektywy powrotowej z 2008 r.; zob. również Mubilanzila Mayeka i Kaniki Mitunga przeciwko Belgii;
wyrok w sprawie skarg nr 39472/07 i 39474/07 – Popov przeciwko Francji, Europejski Trybunał Praw Człowieka, styczeń
2012 r.; wyrok w sprawie skargi nr 29217/12 – Tarakhel przeciwko Szwajcarii, Europejski Trybunał Praw Człowieka,
listopad 2014 r.; wyrok w sprawie skarg nr 25794/13 i 28151/13 – Abdullahi Elmi i Aweys Abubakar przeciwko Malcie,
Europejski Trybunał Praw Człowieka, listopad 2016 r.; wyrok w sprawie skargi nr 14902/10 – Mahmundi i inni przeciwko
Grecji, Europejski Trybunał Praw Człowieka, lipiec 2012 r.

313

Należy zauważyć, że od 2017 r. tylko jedno państwo członkowskie całkowicie zakazało zatrzymywania dzieci dla
potrzeb powrotu, podczas gdy jedno inne zasadniczo tego zakazało, ale dopuściło wyjątki, a trzy inne nie
zatrzymywały rodzin z dziećmi (FRA, European legal and policy framework on immigration detention of children, s.
34–35).
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być interpretowany jako niepozwalający na wyodrębnienie dzieci lub innych kategorii osób
wymagających szczególnego traktowania. Jak wspomniano, kilka państw członkowskich UE
zasadniczo nie zezwala na stosowanie środka detencyjnego w odniesieniu do małoletnich bez opieki
w celu wydalenia. Aby uniknąć znacznego wzrostu liczby zatrzymanych małoletnich, należałoby
sprecyzować, że wymóg, zgodnie z którym prawo krajowe zezwala na zatrzymanie na
maksymalny okres co najmniej trzech miesięcy, nie uniemożliwia stosowania przepisów
wykluczających lub zdecydowanie ograniczających zatrzymanie dzieci i innych kategorii osób
wymagających szczególnego traktowania 314.
Po trzecie, harmonizacja gwarancji proceduralnych, a w szczególności termin pięciu dni na
odwołanie się od decyzji nakazujących powrót wydanych przeciwko osobom ubiegającym się o
ochronę międzynarodową, którym odmówiono ochrony, może mieć wpływ na możliwość
zaspokojenia przez państwa członkowskie szczególnych potrzeb dzieci w zakresie opieki, pomocy i
udzielania informacji przyjaznych dzieciom, jak również wystarczająco zindywidualizowanych ocen
ich najlepszego interesu. Wreszcie zakres, w jakim małoletni zostaną objęci lub wyłączeni z
zakresu stosowania środka detencyjnego na mocy art. 22 ust. 7 wniosku, będzie zależał od
organizacji procedury granicznej przewidzianej w rozporządzeniu o procedurze azylowej. W
związku z tym nie można ocenić wpływu tego artykułu na prawo dzieci do wolności. Powyższe,
w połączeniu z bardzo ograniczonymi gwarancjami proceduralnymi oferowanymi przez tę
procedurę, może prowadzić do arbitralnego zatrzymywania małoletnich, przy braku szczególnych i
wyraźnych rozróżnień.

2.3.3. Prawo do edukacji, zdrowia, życia prywatnego i
rodzinnego
Ramy prawne
Migranci o nieuregulowanym statusie poddani procedurom wydalenia mają prawo do
poszanowania ich praw społecznych.
Obejmują one prawo do edukacji, prawo do zdrowia oraz prawa do życia prywatnego i rodzinnego.
Zgodnie z art. 5 proponowanej dyrektywy powrotowej 315 przy wdrażaniu dyrektywy uwzględnia się:
a) najlepszy interes dziecka, b) życie rodzinne, c) stan zdrowia obywatela państwa trzeciego.
Prawo do edukacji dla „każdego” jest zapisane w art. 14 Karty i w protokole 1 do EKPC. W kontekście
prawa migracyjnego ma ono zastosowanie do wszystkich dzieci, nawet jeśli przebywają one
nielegalnie na terytorium danego państwa 316, co potwierdza art. 17 ust. 1 proponowanej dyrektywy
powrotowej (pozostawiony bez zmian), zgodnie z którym „państwa członkowskie zapewniają, by
następujące zasady były brane pod uwagę, tak dalece jak to możliwe, w odniesieniu do obywateli
państw trzecich w okresie przed upływem terminu dobrowolnego wyjazdu […] oraz przed upływem
okresu, na jaki wstrzymano wydalenie [:] c) małoletnim zapewniony jest dostęp do podstawowego
systemu edukacji w zależności od długości ich pobytu”. Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 3

314

Rozmowa z ekspertem z ICJ; rozmowa z ekspertem z FRA.

315

Bez zmian w stosunku do dyrektywy powrotowej z 2008 r.

316

Wyrok w sprawie skargi nr 5335/05 – Ponomaryovi przeciwko Bułgarii, Europejski Trybunał Praw Człowieka, czerwiec
2011 r., pkt 339. Zob. także FRA, European legal and policy framework on immigration detention of children
[Europejskie ramy prawne i polityczne dotyczące stosowania środka detencyjnego wobec dzieci], s. 71, w odniesieniu
do Komitetu Praw Dziecka ONZ, Komentarz ogólny nr 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated Children
Outside their Country of Origin [Postępowanie z dziećmi pozbawionymi opieki i odizolowanymi od rodziców], 1
września 2005 r. CRC/GC/2005/6, pkt 63 oraz do Przepisów dotyczących ochrony nieletnich pozbawionych wolności,
ONZ, A/RES/45/113, 14 grudnia 1990 r. (przepisy hawańskie), pkt 38, które mają zastosowanie do wszelkich
przypadków pozbawienia wolności, w sprawie prawa do edukacji w areszcie; oraz FRA, Fundamental rights of migrants
in an irregular situation in the European Union [Prawa podstawowe migrantów w sytuacji migracji nieuregulowanej
w Unii Europejskiej], 2011.
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(pozostawionym bez zmian) małoletni przebywający w ośrodku detencyjnym „w zależności od
długości ich pobytu, mają dostęp do edukacji”.
Prawo do zdrowia jest zapisane w art. 35 Karty oraz w art. 12 Międzynarodowego paktu praw
gospodarczych, społecznych i kulturalnych 317, którego stronami są wszystkie państwa członkowskie
UE. W kontekście procedur powrotu prawo do opieki zdrowotnej zostało skodyfikowane w art. 17
ust. 1 lit. b) proponowanej dyrektywy powrotowej (pozostawionej bez zmian) jako nakładające na
państwa członkowskie obowiązek zapewnienia „opiek[i] zdrowotn[ej] w nagłych wypadkach oraz
leczeni[a] chorób w podstawowym zakresie”. Zgodnie z art. 19 ust. 3 (pozostawionym bez zmian)
osobom zatrzymanym zostaje zapewniona „opieka zdrowotna w nagłych wypadkach oraz leczenie
chorób w podstawowym zakresie.”
Prawo do życia prywatnego i rodzinnego jest chronione przez artykuł 8 europejskiej Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i artykuł 7 Karty. Musi ono być brane pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji dotyczących powrotu, w tym zakazów wjazdu. Prawo do życia
prywatnego i rodzinnego może, w niektórych przypadkach, stanowić przeszkodę w wydaleniu, co
uznaje orzecznictwo ETPCz 318. Pojęcie życia prywatnego jest szersze niż życie rodzinne i obejmuje
„całość więzi społecznych między osiadłymi migrantami a społecznością, w której żyją” 319. Wyrażenia
odnoszące się do prawa do życia prywatnego i rodzinnego można również znaleźć w kilku
przepisach proponowanej dyrektywy powrotowej, które w tym celu pozostawiono niezmienione,
np. w art. 20 ust. 2 dotyczącym zatrzymania małoletnich i rodzin.

Artykuł 18 rozumiany w połączeniu z art. 6, oraz prawo do edukacji
W odniesieniu do prawa do edukacji art. 17 ust. 1 lit. c) wniosku stanowi, że w okresie przed upływem
terminu dobrowolnego wyjazdu oraz przed upływem okresu, na jaki wstrzymano wydalenie, „c)
małoletnim zapewniony jest dostęp do podstawowego systemu edukacji w zależności od długości
ich pobytu”. Podręcznik dotyczący powrotów z 2017 r. pomaga w interpretacji tej normy, precyzując,
że „[w] przypadku wątpliwości dotyczących prawdopodobnej długości pobytu poprzedzającego
powrót należy raczej przyznać dostęp do edukacji. Za dopuszczalną można uznać praktykę krajową,
w ramach której dostęp do systemu edukacji jest zwykle przyznawany wyłącznie wtedy, gdy długość
pobytu wynosi więcej niż czternaście dni”. 320
Prawo dostępu do edukacji, w zależności od długości ich pobytu, przyznaje się również
małoletnim zatrzymanym w ramach procedur powrotu, zgodnie z art. 20 ust. 4 wniosku.
Jednakże zwiększone możliwości zastosowania środka detencyjnego przewidziane w art. 18
wniosku w związku z art. 6 (zob. sekcja 2.3.2 powyżej) mogą w praktyce wpływać na prawo do
edukacji. W rzeczywistości jakość i stosowność edukacji dla zatrzymanych migrantów,
zwłaszcza jeśli jest ona zapewniana w ośrodku detencyjnym, może być trudna do
zapewnienia 321.

317

Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, 16 grudnia 1966
r., ONZ, Seria Traktatów, tom 993, s. 3.

318

Wyrok w sprawie skargi nr 1638/03 – Maslov przeciwko Austrii, Europejski Trybunał Praw Człowieka, czerwiec 2008 r.,
pkt 74–75; wyrok w sprawie skargi nr 49441/12 – Kolonja przeciwko Grecji, Europejski Trybunał Praw Człowieka, maj
2016 r., pkt 56–57; wyrok w sprawie skargi nr 46410/99 – Uner przeciwko Niderlandom, Europejski Trybunał Praw
Człowieka, październik 2006 r., pkt 59–60; wyrok w sprawie skargi nr 12738/10 – Jeunesse przeciwko Niderlandom,
Europejski Trybunał Praw Człowieka, październik 2014 r., pkt 114-123.
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Maslov przeciwko Austrii, pkt 63.

320

Podręcznik dotyczący powrotów, załącznik do zalecenia Komisji (UE) 2017/2338, s. 66.
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FRA, European legal and policy framework on immigration detention of children [Europejskie ramy prawne i polityczne
dotyczące stosowania środka detencyjnego wobec dzieci], 2017.
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Artykuły 16 i 22 a prawo do zdrowia
Jak zauważono, art. 5 proponowanej dyrektywy powrotowej stanowi, że państwa członkowskie,
wprowadzając w życie niniejszą dyrektywę „należycie uwzględniają […] stan zdrowia danego
obywatela państwa trzeciego”. Przepis ten został zinterpretowany przez TSUE w świetle
orzecznictwa ETPCz 322 jako uniemożliwiający wydalenie „obywatela państwa trzeciego cierpiącego
na poważną chorobę do państwa, w którym brak jest odpowiedniego leczenia”, gdy takie wydalenie
byłoby równoznaczne z odesłaniem w związku z „powagą i nieodwracalnym charakterem szkody
wynikającej z wydalenia obywatela państwa trzeciego” 323.
Jak omówiono w sekcjach 2.3.1 i 2.3.5, ograniczenie zawieszającego charakteru sądowych
środków odwoławczych od decyzji nakazujących powrót, które są nakładane na osoby,
którym odmówiono ochrony międzynarodowej na mocy dyrektywy w sprawie
kwalifikowania, nie uwzględnia odpowiednio tego orzecznictwa. Mogą być one
interpretowane jako zezwalające na wydalenie poważnie chorych osób, którym odmówiono
ochrony międzynarodowej, nawet jeśli istnieje ryzyko odesłania. Stanowiłoby to naruszenie
nie tylko zasady non-refoulement, ale także art. 5 wniosku i prawa do zdrowia danego
obywatela państwa trzeciego.

Artykuł 18 odczytywany w związku z art. 6, art. 22 ust. 7, oraz prawo do zdrowia
Jak wspomniano, zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b) wniosku wszystkie państwa członkowskie muszą
zagwarantować opiekę zdrowotną w nagłych wypadkach wszystkim migrantom o
nieuregulowanym statusie. Zauważono, że obowiązek ten jest na ogół przestrzegany, chociaż tylko
niektóre państwa członkowskie wykraczają poza niego, aby zagwarantować podstawową i
dodatkową opiekę zdrowotną obywatelom państw trzecich objętym procedurami powrotu 324.
Niemniej jednak w sprawie Abdida TSUE wyjaśnił implikacje obowiązku zapewnienia opieki
zdrowotnej w nagłych wypadkach, precyzując, że należy przewidzieć możliwość zaspokojenia
podstawowych potrzeb ciężko chorego migranta, a brak takiej możliwości pozbawiłby znaczenia
wymóg zapewnienia opieki zdrowotnej w nagłych wypadkach oraz leczenia chorób w
podstawowym zakresie 325. Artykuł 17 ust. 1 lit. b) „należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na
przeszkodzie ustawodawstwu krajowemu, które nie przewiduje zapewnienia, tak dalece, jak to
możliwe, zaspokojenia podstawowych warunków bytowych obywatela państwa trzeciego
cierpiącego na poważną chorobę, w celu zagwarantowania, by opieka zdrowotna w nagłych
wypadkach i leczenie chorób w podstawowym zakresie mogły rzeczywiście być realizowane, przez
okres, na jaki zainteresowane państwo członkowskie jest zobowiązane wstrzymać wydalenie tego
obywatela państwa trzeciego w następstwie skorzystania ze środka odwoławczego od wydanej
wobec niego decyzji nakazującej powrót 326”.
W świetle tego orzecznictwa dotyczącego art. 17 ust. 1 lit. b) oraz a fortiori w sytuacjach zatrzymani,
zwiększone możliwości zastosowania środków detencyjnych wobec obywateli państw
trzecich, oferowane przez art. 18 w związku z art. 6 (zob. sekcja 2.3.2), mogą prowadzić do
daleko idących ograniczeń prawa do opieki zdrowotnej, zgodnie z wykładnią Trybunału, w
świetle praktycznych trudności, jakie państwa członkowskie napotkały już – na mocy
dyrektywy powrotowej z 2008 r. – w zapewnianiu obywatelom państw trzecich godnych
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warunków zatrzymania podczas procedur powrotu, zwłaszcza grupom znajdującym się w
szczególnie trudnej sytuacji 327.
Zakres, w jakim migranci wymagający szczególnej troski i ciężko chorzy zostaną objęci lub
wyłączeni z zakresu stosowania środka detencyjnego na mocy art. 22 ust. 7 wniosku, będzie
zależał od organizacji procedury granicznej przewidzianej w rozporządzeniu o procedurze
azylowej. W związku z tym nie można ocenić wpływu tego artykułu na prawo do zdrowia.

Artykuł 8 ust. 6, art. 9 ust. 4 i art. 13 a prawo do życia prywatnego i rodzinnego.
W orzecznictwie ETPCz uznano, że przy podejmowaniu decyzji o wydaleniu należy uwzględnić więzi
rodzinne i, bardziej ogólnie, społeczne 328. Sam art. 5 lit. b) proponowanej dyrektywy powrotowej
zobowiązuje państwa członkowskie do uwzględniania przy jej wdrażaniu kwestii życia rodzinnego.
W wyroku w sprawie K.A. TSUE stwierdził, że wykładni art. 5 dyrektywy powrotowej z 2008 r.
(pozostawiony bez zmian i figurujący we wniosku jako art. 5) „należy dokonywać w ten sposób, że
stoj[i] [on] na przeszkodzie praktyce krajowej polegającej na wydawaniu decyzji nakazującej powrót
obywatela państwa trzeciego, wobec którego wydano już – nadal pozostające w mocy – decyzję
nakazującą powrót wraz z zakazem wjazdu, bez uwzględnienia poszczególnych aspektów
związanych z jego życiem rodzinnym” 329.
Orzeczenie to jest ważne i nabiera ważnej funkcji ochronnej w kontekście wniosku, który
jednoznacznie wymaga, aby decyzja nakazująca powrót była wydawana bezzwłocznie po przyjęciu
decyzji o zakończeniu legalnego pobytu (art. 8 ust. 6). W rzeczywistości w wyroku w sprawie K.A.
TSUE wyjaśnia, że obywatelowi państwa trzeciego należy przyznać prawo do bycia wysłuchanym i
do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących jego życia rodzinnego przed przyjęciem
decyzji nakazującej powrót zob. sekcja 2.3.4).
Artykuł 9 ust. 4 nie zezwala państwom członkowskim na wyznaczenie terminu dobrowolnego
wyjazdu w szczególnych przypadkach. W oparciu o orzecznictwo TSUE przepis ten wydaje się
naruszać zarówno prawo do bycia wysłuchanym, jak i zasadę proporcjonalności, co zostało
szczegółowo wyjaśnione poniżej (zob. sekcja 2.3.4). Ponieważ przepis ten uniemożliwia
migrantom objętym jego zakresem informowanie władz o okolicznościach dotyczących ich
życia prywatnego i rodzinnego przed przyjęciem decyzji o odmowie przyznania terminu
dobrowolnego wyjazdu, może on również prowadzić do naruszenia prawa obywateli państw
trzecich do życia prywatnego i rodzinnego 330. Nawet w okolicznościach wymienionych w art. 9
ust. 4 państwom członkowskim należy pozostawić swobodę „uwzględnia[nia] w danym przypadku
szczególn[ych] okoliczności, taki[ch] jak długość pobytu, obecność dzieci uczęszczających do szkoły
oraz istnienie innych związków rodzinnych i społecznych” zgodnie z wymogami art. 9 ust. 2 wniosku.
Prawo do bycia wysłuchanym w odniesieniu m.in. do szczegółów swojego życia prywatnego lub
rodzinnego, które mogą być istotne przy przyjmowaniu decyzji dotyczących powrotu, musi również
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pozostać dostępne dla migrantów o nieuregulowanym statusie, którzy zostali wykryci przy
opuszczaniu strefy Schengen, w każdym przypadku gdy władze przewidują możliwość nałożenia
zakazu wjazdu na mocy art. 13 wniosku (zob. sekcja 2.3.4).

Artykuł 16 i 22 a prawo do życia prywatnego i rodzinnego.
Przy podejmowaniu decyzji, czy powrót będzie zgodny z prawem, musi być brane pod uwagę prawo
migranta o życia prywatnego i rodzinnego. W związku z tym na prawa te prawdopodobnie będą
miały istotny wpływ przepisy, które znacznie zmniejszają szanse obywatela państwa trzeciego na to,
by poinformować władze o kwestiach związanych z jego życiem prywatnym lub rodzinnym.
Możliwość ta musi zostać przyznana nie tylko przed przyjęciem decyzji dotyczących powrotu, jak
wspomniano powyżej, ale także po ich przyjęciu, w kontekście odpowiednich sądowych środków
odwoławczych 331.
Ograniczenie skutku zawieszającego w przypadku odwołań od decyzji nakazujących powrót, w
następstwie odrzucenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na mocy dyrektywy
kwalifikacyjnej, może uniemożliwić zainteresowanym obywatelom państw trzecich dostęp do
skutecznego środka odwoławczego. Poszanowanie życia rodzinnego nie wymaga automatycznego
zawieszenia wydalenia w przypadku odwołania się 332. Jednakże jak potwierdziła Komisja w
Podręczniku dotyczącym powrotów z 2017 r., organy sądowe muszą nadal być w stanie nakazać
zawieszenie wydalenia w oczekiwaniu na odwołanie, w oparciu o indywidualną ocenę okoliczności
sprawy 333. Artykuł 16 ust. 3 akapit trzeci może prowadzić do naruszenia prawa do życia
prywatnego i rodzinnego w zakresie, w jakim może być interpretowany jako uniemożliwiający
zawieszenie wydalenia w oparciu o względy związane z życiem prywatnym i rodzinnym, które
nie są istotne w kontekście procedury azylowej, ale nadal zapewniają ochronę przed
wydaleniem (zob. sekcję 2.3.5 dotyczącą niejasnego brzmienia art. 16 ust. 3 akapit trzeci). Jak
zauważyła Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „[p]rzewidywane nowe zasady regulujące
skutek zawieszający odwołań w przypadku osób, którym odmówiono azylu i którym wydano decyzję
nakazującą powrót [art. 16 ust. 3 akapit trzeci], nie uwzględniają odmiennego charakteru kontroli
sądowej w kontekście azylu i powrotu, zwłaszcza przy ocenie ryzyka odesłania oraz tego, czy prawo
do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego uniemożliwia wydalenie 334”.

Artykuł 6, art. 18 i art. 22 ust. 7 a prawo do życia prywatnego i rodzinnego.
Po pierwsze, art. 6 kodyfikuje jedynie kryteria, które wskazują na ryzyko ucieczki, pomijając elementy,
które mogłyby, przeciwnie, prowadzić do wykluczenia ryzyka ucieczki. Tak więc, jak zostało
omówione powyżej (sekcja 2.3.2), lista kryteriów w art. 6 może być wykorzystywana przez władze
krajowe jako lista kontrolna, co de facto ogranicza indywidualną ocenę wszystkich okoliczności
sprawy, wymaganą w art. 6 ust. 2 akapit pierwszy. Skodyfikowanie elementów, które mogłyby
wskazywać, że obywatel państwa trzeciego nie stwarza ryzyka ucieczki, w tym obecność w państwie
członkowskim członków rodziny lub istnienie sieci społecznej lub długi okres pobytu 335, pomogłoby
zapewnić należyte uwzględnienie podstawowego prawa do życia prywatnego i rodzinnego przed
przyjęciem decyzji o zatrzymaniu oraz decyzji dotyczących przyznania terminu dobrowolnego
wyjazdu, co jest wymagane zgodnie z prawem do bycia wysłuchanym. 336
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Po drugie, art. 22 ust. 7 i art. 18 odczytywane w połączeniu z art. 6 prawdopodobnie zwiększą
możliwości zatrzymywania obywateli państw trzecich. W tym kontekście należy pamiętać, że art. 20
ust. 1 i 2 wniosku stanowi, że „[r]odzinom oczekującym w ośrodku detencyjnym na wydalenie
zapewnia się pobyt w oddzielnych pomieszczeniach gwarantujących odpowiedni poziom
prywatności”. W świetle praktycznych trudności, jakie państwa członkowskie już napotkały – z
tytułu dyrektywy w sprawie powrotów z 2008 r. – w zapewnieniu obywatelom państw trzecich
godnych warunków zatrzymania przy procedurach powrotu, prawdopodobny wzrost liczby
zatrzymanych obywateli państw trzecich (zob. wyżej sekcja2.3.2) mógłby utrudnić
zastosowanie się do tego przepisu, prowadząc do naruszenia prawa do życia prywatnego i
rodzinnego 337.

2.3.4. Prawo do bycia wysłuchanym
Ramy prawne
Art. 41 Karty potwierdza, że prawo do dobrej administracji „obejmuje [...] prawo każdego do bycia
wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne środki mogące negatywnie wpłynąć na jego
sytuację”.
Jak zauważył TSUE w wyroku w sprawie Mukarubega, prawo do dobrej administracji, zapisane w art.
41 Karty, dotyczy wyłącznie instytucji, organów, urzędów i agencji UE. Niemniej jednak prawo do
bycia wysłuchanym stanowi integralną część „prawa do obrony, które stanowi ogólną zasadę prawa
Unii” 338. Prawo do bycia wysłuchanym jest również potwierdzone w art. 47 i 49 Karty, które
zapewniają poszanowanie zarówno prawa do obrony, jak i prawa do rzetelnego procesu sądowego
we wszystkich postępowaniach sądowych 339. Gwarantuje ono „każdemu możliwość użytecznego i
skutecznego przedstawienia swego stanowiska w trakcie postępowania administracyjnego i przed
wydaniem jakiejkolwiek decyzji, która mogłaby negatywnie wpłynąć na jego interesy” 340.

Artykuł 8 a prawo do bycia wysłuchanym
Artykuł 5 wniosku, pozostawiony bez zmian w stosunku do dyrektywy powrotowej z 2008 r., brzmi
następująco: „[w]prowadzając w życie niniejszą dyrektywę, państwa członkowskie należycie
uwzględniają a) dobro dziecka; b) życie rodzinne; c) stan zdrowia danego obywatela państwa
trzeciego i przestrzegają zasady non-refoulement”.
Aby móc nadać moc art. 5, właściwy organ musi koniecznie wysłuchać zainteresowaną osobę przed
przyjęciem decyzji nakazującej powrót341. Uwaga ta pozostaje ważna nawet w kontekście
proponowanego art. 8 ust. 6, zgodnie z którym „państwa członkowskie wydają decyzję nakazującą
powrót bezzwłocznie po przyjęciu decyzji o zakończeniu legalnego pobytu obywatela państwa
trzeciego, w tym decyzji o nieprzyznaniu statusu uchodźcy lub statusu ochrony uzupełniającej”.
TSUE zauważył, że ze względu na zasady skuteczności i równoważności „poszanowanie prawa do
obrony obowiązuje również wtedy, gdy właściwe uregulowanie nie przewiduje wyraźnie takiej
formalności” 342,343. Państwa członkowskie są zatem prawnie zobowiązane do zapewnienia jego
przestrzegania przy podejmowaniu decyzji nakazujących powrót, nawet w przypadku braku
wyraźnego wskazania w tym względzie w art. 8.
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Jednak gdyby w art. 8 ust. 6 lub w przepisie mającym zastosowanie horyzontalne zawarto wyraźne
odniesienie do prawa do bycia wysłuchanym, zwłaszcza w odniesieniu do praw zapisanych w art. 5,
zapewniona byłaby jasność prawna i większy dostęp do odpowiednich gwarancji prawnych 344.

Artykuł 9 ust. 4 a prawo do bycia wysłuchanym
W sprawie Boudjlida TSUE zauważył, że „w treści prawa do bycia wysłuchanym przed wydaniem
decyzji nakazującej powrót mieści się też ciążący na właściwych organach krajowych obowiązek
umożliwienia zainteresowanemu wypowiedzenia się co do warunków, w jakich ma się odbyć jego
powrót, na co składa się określenie terminu wyjazdu oraz ustalenie, czy wyjazd ten ma się odbyć
dobrowolnie, czy też pod przymusem” 345. To, wraz z ogólnymi zasadami prawa UE, w tym zasadą
proporcjonalności, oznacza, że państwo członkowskie „nie może odstąpić w sposób automatyczny,
w drodze przepisów wykonawczych czy też poprzez praktykę, od wyznaczania terminu
dobrowolnego wyjazdu, w przypadku gdy zainteresowana osoba stanowi zagrożenie dla porządku
publicznego. Prawidłowe skorzystanie z możliwości, jaką daje w tym względzie art. 7 ust. [4]
dyrektywy 2008/115, wymaga indywidualnego ustalania, czy brak takiego terminu będzie zgodny z
prawami podstawowymi tej osoby” 346.
W świetle powyższego przepis taki jak art. 9 ust. 4, zobowiązujący państwa członkowskie do
automatycznego powstrzymania się od wyznaczania dobrowolnego terminu wyjazdu w
szczególnych przypadkach, narusza prawo do bycia wysłuchanym, a także zasadę
proporcjonalności, zgodnie z wykładnią Trybunału. Jak zauważyła jedna z osób, z którymi
przeprowadzono rozmowę, art. 9 ust. 4 uniemożliwiłby na przykład organom krajowym uznanie, że
wniosek o udzielenie azylu, złożony przez osobę powracającą w dobrej wierze, mógł zostać
odrzucony jako w sposób oczywisty bezzasadny z powodu zmiany sytuacji kraju pochodzenia w
trakcie procedury udzielania azylu 347.

Artykuł 13 a prawo do bycia wysłuchanym
W kontekście dyrektywy powrotowej z 2008 r. prawo do bycia wysłuchanym oznacza „umożliwienie
[zainteresowanej osobie] skorygowania błędu lub podniesienia takich okoliczności dotyczących
sytuacji osobistej, które przemawiają za przyjęciem decyzji, za jej nieprzyjęciem lub za taką czy inną
treścią tej decyzji” 348. Decyzja „oznacza również, że organ administracji zwraca należytą uwagę na
przedstawione w ten sposób przez zainteresowanego uwagi, oceniając starannie i w sposób
bezstronny wszystkie istotne elementy danej sprawy i uzasadniając decyzję w szczegółowy sposób
[…], a obowiązek uzasadnienia decyzji w wystarczająco szczegółowy i konkretny sposób, aby
umożliwić zainteresowanemu zrozumienie powodów odmowy uwzględnienia jego wniosku,
stanowi tym samym konsekwencję zasady przestrzegania prawa do obrony” 349. Jak potwierdziła
Komisja w Podręczniku dotyczącym powrotów z 2017 r., przestrzeganie prawa do złożenia wyjaśnień
jest konieczne w odniesieniu do wszystkich decyzji dotyczących powrotów, w tym zakazów
wjazdu 350.
Oznacza to, że prawo do bycia wysłuchanym będzie musiało być zagwarantowane także
migrantom, którzy zostaną wykryci podczas opuszczania strefy Schengen, zawsze gdy władze
zamierzają wydać zakaz wjazdu w przypadku braku decyzji nakazującej powrót. W obecnej
wersji wniosku konieczność przestrzegania prawa do bycia wysłuchanym można wywnioskować ze
wskazania, zapisanego w art. 13 ust. 2 wniosku, że zakazy wjazdu wydane przy wyjeździe muszą być
344

Zob. również FRA, Opinia 1/2019, s. 9: FRA, Opinia 5.

345

Boudjlida, pkt 51.

346

Zh. i O., pkt 69–70.

347

Rozmowa z ekspertami z FRA.

348

Tamże, pkt 47.

349

Tamże pkt 48.

350

Podręcznik dotyczący powrotów, załącznik do zalecenia Komisji (UE) 2017/2338, s. 57.

86

Załącznik 1: Proponowana dyrektywa powrotowa (wersja przekształcona) – Aspekty prawne

uzasadnione „szczególnymi okolicznościami danej sprawy i [podejmowane] z uwzględnieniem
zasady proporcjonalności”. Jednak gdyby główne ustalenia Trybunału Sprawiedliwości UE w
przypadkach podsumowanych powyżej zostały skodyfikowane w art. 13 lub w przepisie mającym
zastosowanie horyzontalne, zapewniona byłaby jasność prawna i większy dostęp do odpowiednich
gwarancji prawnych.

2.3.5. Prawo do skutecznego środka odwoławczego
Ramy prawne
Prawo do skutecznego środka odwoławczego jest zapisane w art. 47 Karty, a także w art. 13
EKPC 351.W kontekście powrotów prawo to jest niezbędne, by przestrzegane były również inne prawa,
np. zasada non-refoulement, prawo do azylu i prawo do wolności 352.
Prawo do skutecznego środka odwoławczego wymaga dostępu do niezależnego organu sądowego,
który jest w stanie ocenić wszystkie okoliczności faktyczne i prawne istotne dla wydania decyzji 353.
Wiąże się ono również z potrzebą skorzystania ze środka odwoławczego o automatycznym skutku
zawieszającym w przypadku uzasadnionego wniosku dotyczącego zastosowania zasady nonrefoulement oraz z możliwością wystąpienia z wnioskiem o zawieszenie we wszystkich innych
przypadkach, w których wykonanie decyzji mogłoby naruszyć prawa podstawowe 354. Skuteczność
środka odwoławczego przekłada się na szereg dodatkowych gwarancji, w tym pełne i zrozumiałe
informacje na temat treści i przyczyn wydania decyzji naruszającej czyjeś prawa, a także dostępność
pomocy językowej i prawnej, w razie potrzeby 355.
Analiza zgodności proponowanej dyrektywy powrotowej z podstawowym prawem do skutecznego
środka odwoławczego, uzupełniona odniesieniem do materiałów prawnych pochodzących z innych
dziedzin prawa UE oraz prawa międzynarodowego, skupi się na dwóch artykułach proponowanej
dyrektywy powrotowej. Artykuły 16 i 22 wniosku zawierają liczne przepisy dotyczące środków
odwoławczych i uległy istotnym zmianom w porównaniu z dyrektywą powrotową z 2008 r.
TSUE wielokrotnie orzekał w sprawie konkretnej treści prawa do skutecznego środka odwoławczego
w kontekście procedur dotyczących ochrony międzynarodowej. Odpowiednie orzecznictwo jest
przydatne, z właściwymi rozróżnieniami, dla zrozumienia podstawowego prawa do skutecznego
środka odwoławczego w innym, ale związanym z nim kontekście samej proponowanej dyrektywy
powrotowej. Ponieważ proponowane rozporządzenie o procedurze azylowej nie zostało jeszcze
przyjęte, należy przede wszystkim odnieść się do obecnego instrumentu, czyli dyrektywy w sprawie
procedur azylowych 356, albo do jej poprzedniczki, czyli dyrektywy z 2005 r. w sprawie procedur
azylowych 357, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia związanego z nią orzecznictwa.

351

Należy zauważyć, że art. 6 EKPC nie ma zastosowania w kontekście postępowania w sprawie migracji, ponieważ ma on
zastosowanie jedynie w sferze prawa cywilnego i karnego.

352

Zob. w kwestii zasady non-refoulement, De Souza Ribeiro przeciwko Francji, pkt 82.

353

Zob. na przykład wyrok w sprawie skargi nr 13867/88 – Brincat przeciwko Włochom, Europejski Trybunał Praw
Człowieka, listopad 1992 r., pkt. 21; wyrok w sprawie C-199/11 – Europese Gemeenschap przeciwko Otis NV i inni,
Europejski Trybunał Sprawiedliwości, listopad 2012 r., pkt 49; Jabari przeciwko Turcji.

354

De Souza Ribeiro przeciwko Francji; wyrok w sprawie skargi nr 25389/05 – Gebremedhin [Gaberamadhien] przeciwko
Francji, Europejski Trybunał Praw Człowieka, kwiecień 2007 r., pkt 66–67; wyrok w sprawie skargi nr 41872/10 – M.A.
przeciwko Cyprowi, Europejski Trybunał Praw Człowieka, lipiec 2013 r., pkt 133 i orzecznictwo w nim cytowane; Čonka
przeciwko Belgii, pkt 79; Khlaifia i inni przeciwko Włochom, pkt 279–281.

355

I.M. przeciwko Francji, pkt 145–155; M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, pkt 319.

356

Dyrektywa 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony
międzynarodowej, Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 60–95.

357

Dyrektywa 2005/85/EC 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 z 13.12.2005, s. 13–34.

87

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego

Artykuł 16 ust. 1 a liczba instancji sądowych
Artykuł 16 ust. 1 akapit drugi proponowanej dyrektywy powrotowej stanowi, że dany obywatel
państwa trzeciego otrzymuje możliwość skorzystania ze skutecznych środków odwoławczych, aby
zaskarżyć decyzje dotyczące powrotu przed właściwym organem sądowym. Takie prawo do
odwołania się przysługuje „tylko” przed jedną instancją sądową, jak wynika z art. 16 ust. 1 w świetle
motywu 17 preambuły proponowanej dyrektywy powrotowej.
TSUE zbadał liczbę instancji sądowych wystarczających do zagwarantowania przestrzegania prawa
do skutecznego środka odwoławczego w dwóch sprawach dotyczących, odpowiednio, dyrektywy w
sprawie procedur azylowych z 2005 r. 358, dyrektywy w sprawie procedur azylowych z 2013 r. i
dyrektywy powrotowej z 2008 r. 359 W wyroku w sprawie Diouf TSUE podkreślił, że „[i]stotne jest tylko
istnienie środka odwoławczego przed jedną instancją sądową […]. Zasada skutecznej ochrony
sądowej przyznaje jednostce prawo dostępu do sądu, a nie do kilku instancji sądowych” 360. Kwestia
ta została szerzej omówiona w orzeczeniu w sprawie X i Y, które również w użyteczny sposób
podsumowuje wcześniejsze orzecznictwo, zarówno w odniesieniu do obecnej wersji dyrektywy w
sprawie procedur azylowych (art. 46 ust. 5), jak i dyrektywy powrotowej z 2008 r. (art. 13 ust. 1 w
związku z art. 12 ust. 1). TSUE zauważył, że ani brzmienie odpowiednich przepisów, ani system lub
cel tych dyrektyw 361 – nawet w świetle Karty 362 – nie ustanawiają wymogu „wprowadzenia
dwuinstancyjnego postępowania sądowego” 363. W tym względzie orzecznictwo TSUE odzwierciedla
orzecznictwo ETPCz, uznając również jedną instancję sądową za wystarczającą do zapewnienia
poszanowania prawa do skutecznego środka odwoławczego 364.
W świetle tej grupy przypadków propozycja Komisji, aby ograniczyć kontrolę sądową do jednej
instancji sądowej w przypadku odwołania od decyzji nakazującej powrót, która opiera się na decyzji
o odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, nie narusza zatem unijnych
przepisów dotyczących praw podstawowych. Jak jednak omówiono w sekcji 2.4.1, może to
uniemożliwić państwom członkowskim stosowanie wyższych poziomów ochrony na mocy ich
własnych wymogów konstytucyjnych, co budzi poważne wątpliwości co do zgodności z zasadą
proporcjonalności (zob. sekcja 2.2.4 powyżej). Ta ostatnia wymaga od Unii, aby pozostawiła
„możliwie szeroką swobodę decyzji na szczeblu krajowym, jednocześnie przyczyniając się do
zadowalającego osiągnięcia założonych celów”, oraz aby uwzględniła „szczególne okoliczności
mające zastosowanie w poszczególnych państwach członkowskich” 365. Proponuje się zatem, aby w
art. 16 ust. 1 skodyfikować zamiast tego orzecznictwo TSUE, które wymaga środka odwoławczego w
jednej instancji, nie uniemożliwiając ustanawiania kolejnych instancji 366.

Artykuły 16 i 22: Procedury zwyczajne i specjalne oraz prawo do skutecznego środka
odwoławczego
Podobnie jak w przypadku dyrektywy w sprawie procedur azylowych, zarówno w jej obecnej, jak i
poprzedniej wersji, proponowana dyrektywa powrotowa przewiduje różne rodzaje procedur. W
szczególności w proponowanej dyrektywie powrotowej dokonano rozróżnienia między środkami
odwoławczymi na mocy art. 16 a procedurą graniczną na mocy art. 22.

358

Tamże; Samba Diouf.

359

X i Y przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

360

Samba Diouf, pkt 69.

361

X i Y przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, pkt 23 i 24.

362

Tamże, pkt. 33.

363

Tamże, pkt. 30.

364

A.M. przeciwko Niderlandom.

365

Zestaw instrumentów służących lepszemu stanowieniu prawa, Komisja Europejska, s. 25.

366

Zob. również FRA, Opinia 1/2019, s. 10: FRA, Opinia 8.
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W orzecznictwie zarówno TSUE, jak i ETPCz przyznaje się, że zasadniczo tego rodzaju rozróżnienie w
zakresie gwarancji proceduralnych może być uprawnione. W wyroku w sprawie Diouf TSUE
zauważył, że różnice między procedurami przyspieszonymi a zwykłymi, w kontekście dyrektywy w
sprawie procedur azylowych z 2005 r., są związane z charakterem wprowadzonej procedury. TSUE
uznał, że „[p]rzepisy rozpatrywane w postępowaniu przed sądem krajowym mają na celu
zapewnienie szybszego rozpatrywania bezzasadnych lub niedopuszczalnych wniosków o udzielenie
azylu, tak aby umożliwić skuteczniejsze rozpatrywanie wniosków złożonych przez osoby, w
odniesieniu do których istnieją silne podstawy do tego, by skorzystały one ze statusu uchodźcy” 367.
Dlatego też w ramach jednej dyrektywy mogą współistnieć różne zestawy gwarancji
proceduralnych. Różnice takie muszą być jednak obiektywnie uzasadnione w odniesieniu do
zamierzonego celu, a te gwarancje muszą być zgodne z prawami podstawowymi. Argumentacja
ETPCz dotycząca możliwości rozróżnienia między procedurą przyspieszoną a zwykłą w kontekście
prawa migracyjnego jest analogiczna: dopuszcza się możliwość, że takie różnice mogą być
uzasadnione, ale wymagana jest zgodność wszystkich procedur z prawami podstawowymi 368.
W tym kontekście istnienie zestawu norm mających zastosowanie do procedury granicznej na
podstawie art. 22, który stanowi odstępstwo od zwykłych gwarancji określonych w art. 16, nie
jest samo w sobie problematyczne. Niemniej jednak ustawodawca musi być w stanie obiektywnie
uzasadnić znacznie mniej korzystny system 369 mający zastosowanie do obywateli państw trzecich,
którzy obowiązkowo podlegają procedurze granicznej: procedura taka musi być nadal zgodna z
normami praw podstawowych, a w szczególności z prawem do skutecznego środka odwoławczego.

Artykuł 16(4) i art. 22(5) a terminy
Rozsądny charakter terminów zgłaszania roszczeń i wnoszenia odwołań stanowi istotny aspekt
prawa do skutecznego środka odwoławczego, zarówno zgodnie z art. 47 Karty, jak i art. 13 EKPC. Jak
już wspomniano, terminy w przypadku procedur zwykłych i specjalnych mogą być różne, ale nie
mogą naruszać podstawowego prawa do skutecznego środka odwoławczego.
Zgodnie z art. 16 ust. 4 proponowanej dyrektywy powrotowej „[p]aństwa członkowskie ustanawiają
rozsądne terminy i inne konieczne zasady w celu zapewnienia możliwości egzekwowania prawa do
skutecznego środka odwoławczego […]”. Terminy takie nie przekraczają „pięciu dni na złożenie
odwołania od decyzji nakazującej powrót, jeżeli taka decyzja jest następstwem ostatecznej decyzji o
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej” podjętej zgodnie z dyrektywą w
sprawie procedur azylowych 370.
Zgodnie z art. 22 ust. 3 proponowanej dyrektywy powrotowej „[d]ecyzje nakazujące powrót [w
kontekście procedury granicznej] wydawane są na standardowym formularzu”. Artykuł 22 ust. 5
stanowi, że termin na wniesienie odwołania od decyzji nakazującej powrót nie może przekraczać 48

367

Samba Diouf, pkt 65.

368

Zob. wyrok w sprawie skargi nr 45223/05 – Sultani przeciwko Francji, Europejski Trybunał Praw Człowieka, wrzesień
2007 r., pkt 64–65, i I.M. przeciwko Francji, pkt 142.

369

W szczególności w kontekście procedury granicznej decyzje nakazujące powrót są wydawane na standardowym
formularzu (art. 22 ust. 3) z mniejszymi gwarancjami proceduralnymi niż na mocy art. 15 ust. 1–2 proponowanej
dyrektywy powrotowej. Termin na złożenie odwołania od decyzji nakazującej powrót opartej na ostatecznej decyzji o
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w kontekście procedur granicznych określonych w art.
43 dyrektywy w sprawie procedur azylowych nie przekracza 48 godzin. (Art. 22 ust. 5) Ponadto wykonanie decyzji
nakazującej powrót zostaje automatycznie zawieszone na czas wniesienia odwołania do sądu pierwszej instancji oraz,
o ile odwołanie zostało złożone w ustalonym terminie, na czas jego rozpatrywania, jeżeli zachodzi ryzyko naruszenia
zasady non-refoulement, ale podlega ono dwóm warunkom określonym w art. 22 ust. 6.

370

Proponowana dyrektywa powrotowa odnosi się do proponowanego rozporządzenia o procedurze azylowej które nie
zostało jeszcze przyjęte.
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godzin 371, jeśli decyzja nakazująca powrót opiera się na ostatecznej decyzji o odrzuceniu wniosku o
udzielenie ochrony międzynarodowej w kontekście procedur granicznych określonych w art. 43
dyrektywy w sprawie procedur azylowych 372.
W wyroku w sprawie Diouf TSUE przeanalizował terminy na wniesienie skargi w kontekście
dyrektywy z 2005 r. w sprawie procedur azylowych. TSUE zauważył, że ważne jest, aby „wyznaczony
termin był rzeczywiście wystarczający na przygotowanie i wniesienie skutecznego środka
odwoławczego” 373. W szczególności w kontekście przyspieszonej procedury rozpatrywania wniosku
o udzielenie ochrony międzynarodowej „termin na wniesienie odwołania wynoszący 15 dni nie
wydaje się, ogólnie rzecz biorąc niewystarczający w praktyce na przygotowanie i wniesienie
skutecznej skargi oraz wydaje się rozsądny i proporcjonalny w odniesieniu do danych praw i
interesów” 374. TSUE ostatecznie pozostawił decyzję o tym, czy termin ten jest wystarczający w
szczególnych okolicznościach danej sprawy, sądowi krajowemu.
Kluczową rolę w orzecznictwie ETPCz odgrywa również kwestia wystarczalności terminów w
kontekście prawa do skutecznego środka odwoławczego. W wyroku w sprawie I.M. przeciwko Francji
ETPCz stwierdził naruszenie art. 13 w związku z art. 3 EKPC przy rozpatrywaniu terminu pięciu dni,
którego nie można przedłużyć, na złożenie wniosku o azyl w ramach procedury przyspieszonej.
Trybunał zwrócił uwagę na „szczególnie krótki i obowiązkowy charakter tego terminu”, biorąc
również pod uwagę, że wnioskodawca był zobowiązany do „przygotowania, w czasie zatrzymania,
kompletnego i udokumentowanego wniosku o udzielenie azylu w języku francuskim, na tych
samych warunkach, jakie mają zastosowanie do wniosków złożonych poza kontekstem zatrzymania
i zgodnie ze zwykłą procedurą” 375. Trybunał zauważył również, że wpływ na ocenę miał bardzo
ograniczony charakter pomocy językowej dostępnej wnioskodawcy, jak również warunki, w jakich
składający wniosek był przetrzymywany, utrudniające gromadzenie dowodów 376.
W tej samej sprawie, a także w odniesieniu do przyznanego wnioskodawcy środka odwoławczego
od decyzji nakazującej powrót ETPCz zwrócił uwagę na „niezwykle krótki termin 48 godzin
wyznaczony wnioskodawcy na przygotowanie odwołania” 377. Sytuację pogarsza fakt, że
wnioskodawca przebywał w ośrodku detencyjnym i był pozbawiony pomocy językowej i prawnej,
co uniemożliwiło uzasadnienie jego odwołania, a w konsekwencji doprowadziło do oddalenia
odwołania378. Podobnie jak w innych sprawach 379 ETPCz doszedł do wniosku o naruszeniu prawa do
skutecznego środka odwoławczego w oparciu o kompleksową ocenę okoliczności sprawy. W
rzeczywistości wystarczalność określonego terminu dla celów skuteczności sądowego środka
odwoławczego zależy od szeregu powiązanych ze sobą aspektów, w tym dostępności pomocy
językowej i prawnej, konstrukcji środka odwoławczego, zasad związanych z dopuszczalnością skarg

371

Artykuł 22 ust. 5 proponowanej dyrektywy powrotowej tak naprawdę odnosi się do przepisów proponowanego
rozporządzenia o procedurze azylowej; jak wspomniano powyżej, niniejsza analiza opiera się jednak na obecnym
stanie prawnym.

372

Proponowana dyrektywa powrotowa odnosi się do art. 41 proponowanego rozporządzenia o procedurze azylowej
które nie zostało jeszcze przyjęte.

373

Samba Diouf, pkt 66.

374

Tamże, pkt. 67.

375

Tłumaczenie autorów z tekstu oryginalnego w języku francuskim: „144…La Cour relève le caractère particulièrement
bref et contraignant d’un tel délai, s’agissant pour le requérant de préparer, en rétention, une demande d’asile
complète et documentée en langue française, soumise à des exigences identiques à celles prévues pour les demandes
déposées hors rétention selon la procédure normale”.

376

I.M. przeciwko Francji, pkt 145–146.

377

Tamże, pkt 150 „[…] Avant tout, la Cour met en exergue le caractère extrêmement bref du délai de quarante‑huit
heures imparti au requérant pour préparer son recours”.

378

Tamże, pkt 151.

379

Zob. na przykład Čonka przeciwko Belgii; M.S.S. przeciwko Grecji i Belgii.
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i odwołań oraz rozłożenia ciężaru dowodowego. Jednak w uzasadnieniu ETPCz w sprawie I.M.
zasadnicze znaczenie miał szczególnie krótki charakter terminu.
Terminy wynoszące odpowiednio pięć dni i 48 godzin, ustanowione w proponowanej dyrektywie
powrotowej, nie zostały zbadane w ich specyficznym kontekście ani przez TSUE, ani przez ETPCz.
Niemniej jednak w świetle uzasadnienia TSUE w sprawie Diouf oraz wyroku ETPCz w sprawie I.M.
wydaje się mało prawdopodobne, aby którykolwiek z tych dwóch terminów spełniał wymóg
bycia wystarczającym pod względem praktycznym, aby umożliwić wnioskodawcy
przygotowanie i wniesienie skutecznej skargi. 380 W odniesieniu do terminu 48-godzinnego
wniosek jest poparty tymi samymi względami, które wyszczególnił ETPCz w sprawie I.M. – a
mianowicie trudnościami językowymi wynikającymi z faktu, że decyzje są wydawane na
standardowym formularzu i nie muszą być specjalnie tłumaczone na język migranta, jak również
innymi wyzwaniami związanymi z dostępem do pomocy prawnej i gromadzeniem dowodów
podczas pobytu w ośrodku detencyjnym.
W tym kontekście należy dodać, że zgodnie z art. 16 ust. 5 proponowanej dyrektywy powrotowej
obywatele państw trzecich mają „możliwość uzyskania porady prawnej, reprezentacji prawnej oraz,
w razie konieczności, pomocy tłumacza”. Artykuł 16 ust. 6 stanowi, że „[p]aństwa członkowskie
zapewniają, aby niezbędna pomoc prawna lub reprezentacja prawna zostały przyznane
nieodpłatnie na wniosek, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi lub z zasadami
dotyczącymi pomocy prawnej, oraz mogą ustalić, że taka nieodpłatna pomoc prawna lub
reprezentacja prawna podlegają warunkom”. Na mocy art. 22 ust. 2 przepisy te mają zastosowanie
również w kontekście procedury granicznej. W ocenie dyrektywy powrotowej z 2013 r. odnotowano
jednak szereg uchybień dotyczących zarówno pomocy prawnej, jak i językowej w praktyce kilku
państw członkowskich 381, a kilka osób, z którymi przeprowadzono rozmowę, wyraziło związane z tym
obawy 382.

Artykuł 16 ust. 3 i artykuł 22 ust. 6 a zawieszające skutki kontroli sądowej
Artykuł 16 ust. 3 akapit pierwszy i drugi proponowanej dyrektywy powrotowej w związku z
motywami (18–19) stanowi, że odwołanie od decyzji nakazującej powrót ma automatyczny skutek
zawieszający „tylko” w przypadkach, gdy zachodzi ryzyko naruszenia zasady non-refoulement.
Organy sądowe, na wniosek danego obywatela państwa trzeciego albo z urzędu, mają możliwość
tymczasowego zawieszenia wykonania decyzji nakazującej powrót w indywidualnych przypadkach,
gdy okaże się to konieczne z innych względów.
Orzecznictwo ETPCz dotyczące prawa do skutecznego środka odwoławczego wymaga sądowego
środka odwoławczego o automatycznym skutku zawieszającym w co najmniej jednej instancji w
przypadku ryzyka naruszenia zasady non-refoulement (zob. 2.3.1). Ten sam wymóg jest wyrażony w
orzecznictwie TSUE 383. Wydaje się, że orzecznictwo ETPCz nie wymaga automatycznego skutku
zawieszającego w żadnym innym przypadku, pod warunkiem że zawieszenie wydalenia jest możliwe
w poszczególnych przypadkach w celu zagwarantowania, że prawa podstawowe inne niż zasada
non-refoulement nie zostaną naruszone 384.
W związku z powyższym art. 16 ust. 3 akapit pierwszy jest zgodny z unijnym i międzynarodowym
prawem dotyczącym praw podstawowych, które wymaga automatycznego skutku zawieszającego
sądowego środka odwoławczego jedynie w przypadku ryzyka naruszenia zasady non-refoulement.
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Zob. również FRA, Opinia 10 i 17.
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Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC) [Ocena stosowania dyrektywy powrotowej
(2008/115/EC)], Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, Komisja Europejska, 2013 r. s. 124–128.
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Rozmowa z ekspertami z FRA; rozmowa z ekspertem z ICJ, rozmowa z ekspertem z EUI.

383

X i Y przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, pkt 29.
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De Souza Ribeiro przeciwko Francji, pkt 82–83.
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W art. 16 ust. 3 akapit trzeci stwierdza się, że skutek zawieszający nie ma zastosowania, o ile nie
ujawniono żadnych istotnych nowych elementów lub ustaleń, w przypadku gdy a) przyczyny
tymczasowego zawieszenia zostały ocenione w ramach procedury przeprowadzonej z
zastosowaniem dyrektywy w sprawie procedur azylowych i były przedmiotem skutecznej kontroli
sądowej zgodnie z art. 46 tej dyrektywy 385, b) decyzja nakazująca powrót jest następstwem decyzji o
zakończeniu legalnego pobytu, którą podjęto zgodnie z takimi procedurami.
W odniesieniu do art. 16 ust. 3 akapit trzeci istnieje niebezpieczeństwo, że wyrażenie „nowych
elementów lub ustaleń” będzie transponowane i interpretowane w prawie krajowym jako
odnoszące się jedynie do elementów, które odnoszą się do procedury wprowadzonej na mocy
dyrektywy w sprawie kwalifikowania, ale które nie zostały użyte w kontekście wspomnianej
procedury, na przykład dlatego, że nie istniały w tym czasie. Interpretacja ta nie pozwoliłaby
na automatyczne zawieszenie wydalenia, jeżeli pewne elementy – takie jak poważny stan
zdrowia obywatela państwa trzeciego i brak odpowiedniego leczenia w państwie
pochodzenia – zostałyby użyte i rozpatrzone w procedurze azylowej, ale nie byłyby
wystarczające do przyznania wnioskodawcy ochrony uzupełniającej. Ponieważ środek
odwoławczy bez automatycznego skutku zawieszającego nigdy nie jest skuteczny w
przypadku spornego wniosku o zastosowanie zasady non-refoulement 386, taka interpretacja
art. 16 ust. 3 akapit trzeci byłaby sprzeczna z prawem do skutecznego środka odwoławczego.
W związku z tym należy ją jednoznacznie wykluczyć.
W art. 22 proponowanej dyrektywy powrotowej, w odniesieniu do procedury granicznej, zawarto
specjalne uregulowanie dotyczące skutku zawieszającego sądowych środków odwoławczych.
Zgodnie z art. 22 ust. 6 akapit pierwszy wykonanie decyzji nakazującej powrót zostaje automatycznie
zawieszone na czas wniesienia odwołania do sądu pierwszej instancji oraz, o ile odwołanie zostało
złożone w ustalonym terminie, na czas jego rozpatrywania, jeżeli zachodzi ryzyko naruszenia zasady
non-refoulement, z zastrzeżeniem spełnienia dwóch dalszych warunków 387: a) po przyjęciu decyzji o
odrzuceniu wniosku zgodnie z art. 43 dyrektywy w sprawie procedur azylowych ujawniono nowe
elementy lub ustalenia, które znacznie zmieniają szczególne okoliczności w danym przypadku, lub
b) decyzja o odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej podjęta na podstawie art.
43 dyrektywy w sprawie procedur azylowych nie była przedmiotem skutecznej kontroli sądowej
zgodnie z art. 46 tej dyrektywy 388. Niezgodność normy w jej obecnym brzmieniu z zasadą nonrefoulement została omówiona powyżej (zob. sekcja 2.3.1). Dość powtórzyć, że zgodnie z
orzecznictwem ETPCz skuteczny środek odwoławczy od spornego roszczenia o zastosowanie
zasady non-refoulement musi zawsze mieć automatyczny skutek zawieszający 389.
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Artykuł 16 ust. 3 proponowanej dyrektywy powrotowej tak naprawdę odnosi się do przepisów proponowanego
rozporządzenia o procedurze azylowej; jak wspomniano powyżej, niniejsza analiza opiera się jednak na obecnym
stanie prawnym.
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Wyrok w sprawie A.M. przeciwko Niderlandom, pkt 62, brzmi: „Trybunał powtarza również, że w przypadku gdy
odwołanie dotyczy zarzutu, że wydalenie danej osoby naraziłoby ją na rzeczywiste ryzyko cierpienia, co jest sprzeczne
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Zgodność tych dwóch dalszych warunków z obowiązkiem ochrony przed złamaniem zasady non-refoulementem
omówiono w sekcji 2.3.1.
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Artykuł 22 ust. 6 proponowanej dyrektywy powrotowej tak naprawdę odnosi się do przepisów proponowanego
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Artykuł 22 ust. 6 akapit drugi proponowanej dyrektywy powrotowej przewiduje zakaz stosowania
skutku zawieszającego we wszystkich innych przypadkach, w tym w przypadku dalszych instancji
odwoławczych, chyba że sąd lub trybunał postanowi inaczej, biorąc pod uwagę szczególne
okoliczności danej sprawy. Przepis ten nie wydaje się naruszać prawa do skutecznego środka
odwoławczego w zakresie, w jakim pozwala na ocenę konieczności zawieszenia w poszczególnych
przypadkach.

Artykuły 16 i 22 a łączne skutki niższych gwarancji proceduralnych
Zgodnie z art. 16 proponowanej dyrektywy powrotowej zestaw zasad dotyczących ograniczeń
skutków zawieszających (art. 16 ust. 3 akapit trzeci) i krótszych terminów (art. 16 ust. 4 akapit drugi)
dotyczą sytuacji osób, które złożyły wniosek na podstawie dyrektywy w sprawie procedur azylowych.
Podsumowując, krótkie terminy składania odwołań i ograniczona możliwość czasowego zawieszenia
zwiększają utrudnienia w korzystaniu przez zainteresowanych obywateli państw trzecich z
podstawowego prawa do skutecznego środka odwoławczego. Połączenie dostosowanych norm
stawia obywateli państw trzecich, którzy wystąpili o ochronę międzynarodową w kontekście
dyrektywy w sprawie procedur azylowych, w znacznie mniej korzystnej sytuacji niż
nielegalnych migrantów, którzy tego nie zrobili390. Jeżeli podejście to zostanie utrzymane,
ustawodawca będzie musiał uzasadnić utrudnienia w zakresie praw podstawowych dla tej
kategorii obywateli państw trzecich i wykazać proporcjonalność tych przeszkód.

Najważniejsze wnioski dotyczące praw społecznych i praw człowieka
Pytanie 3: Jaki jest spodziewany wpływ wniosku na migrantów o nieuregulowanym statusie w
zakresie praw społecznych i praw człowieka, także w porównaniu z obecnym dorobkiem
prawnym?
Artykuł 6: Długa lista kryteriów zawarta art. 6 w związku z art. 18, w połączeniu z szerokim zakresem
niektórych z tych kryteriów, prawdopodobnie zwiększy ryzyko arbitralnych decyzji o zatrzymaniu.
Artykuł 7: Artykuł 7 ust. 1 lit. d), który nakłada na powracających migrantów „obowiązek przedłożenia
właściwym organom […] państwa trzeciego wniosku o wydanie ważnego dokumentu podróży”,
stanowiłby wyraźne naruszenie prawa do azylu.
Artykuł 8: Jeżeli w art. 8 ust. 6 lub w przepisie mającym zastosowanie horyzontalne zawarto by
wyraźne odniesienie do prawa do bycia wysłuchanym, zwłaszcza w odniesieniu do praw zapisanych
w art. 5, zapewniona byłaby jasność prawna i większy dostęp do odpowiednich gwarancji prawnych.
Artykuł 9: Przepis taki jak art. 9 ust. 4, zobowiązujący państwa członkowskie do powstrzymania się od
automatycznego przyznawania dobrowolnego terminu wyjazdu w szczególnych przypadkach,
może naruszać prawo do bycia wysłuchanym zgodnie z wykładnią TSUE. Ponieważ przepis ten
uniemożliwia migrantom objętym jego zakresem informowanie władz o okolicznościach
dotyczących ich życia prywatnego i rodzinnego przed przyjęciem decyzji o odmowie przyznania
terminu dobrowolnego wyjazdu, może on również prowadzić do naruszenia prawa obywateli
państw trzecich do życia prywatnego i rodzinnego.
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Rozmowa z ekspertami z FRA.
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Artykuł 13: Prawo do bycia wysłuchanym bez wątpienia będzie musiało być zagwarantowane także
migrantom, którzy zostaną wykryci podczas próby opuszczenia strefy Schengen, zawsze gdy władze
zamierzają wydać zakaz wjazdu w przypadku braku decyzji nakazującej powrót.
Artykuł 16: W odniesieniu do art. 16 ust. 3 akapit trzeci istnieje niebezpieczeństwo, że wyrażenie
„nowych elementów lub ustaleń” będzie transponowane i interpretowane w prawie krajowym jako
odnoszące się jedynie do elementów, które odnoszą się do procedury wprowadzonej na mocy
dyrektywy w sprawie kwalifikowania, ale które nie zostały użyte w kontekście wspomnianej
procedury, na przykład dlatego, że nie istniały w tym czasie. Interpretacja ta nie pozwoliłaby na
automatyczne zawieszenie wydalenia, jeżeli pewne elementy – takie jak poważny stan zdrowia
obywatela państwa trzeciego i brak odpowiedniego leczenia w państwie pochodzenia – zostałyby
użyte i rozpatrzone w procedurze azylowej, ale nie byłyby wystarczające do przyznania
wnioskodawcy ochrony uzupełniającej. Taka interpretacja art. 16 ust. 3 akapitu trzeciego byłaby
sprzeczna z zasadą non-refoulement, jak również z prawem do zdrowia w przypadku stosowania go
w odniesieniu do poważnie chorych wnioskodawców, którym odmówiono ochrony
międzynarodowej. W związku z tym należy ją jednoznacznie wykluczyć.
Artykuł 16 ust. 3 akapit trzeci może prowadzić do naruszenia prawa do życia prywatnego i
rodzinnego, jeżeli będzie interpretowany jako uniemożliwiający zawieszenie wydalenia, w oparciu o
względy związane z życiem prywatnym i rodzinnym, które nie są istotne w kontekście procedury
ochrony międzynarodowej na mocy dyrektywy w sprawie kwalifikowania, ale nadal zapewniają
ochronę przed wydaleniem.
Artykuł 18: Rozszerzenie powodów zatrzymania zapisanych w art. 18, odczytywanym również w
świetle art. 6, może zwiększyć ryzyko arbitralnego zatrzymania. Zwiększenie możliwości stosowania
środków detencyjnych wobec obywateli państw trzecich może prowadzić do daleko idących
ograniczeń praw do opieki zdrowotnej, życia prywatnego i rodzinnego zatrzymanych osób
powracających, w świetle praktycznych trudności, jakie państwa członkowskie napotkały już – na
mocy dyrektywy w sprawie powrotów z 2008 r. – w zapewnieniu obywatelom państw trzecich w
procedurach powrotu godnych warunków zatrzymania, zwłaszcza grupom znajdującym się w
szczególnie trudnej sytuacji.
Zwiększenie liczby powodów zatrzymania osób dorosłych, w niektórych przypadkach w drodze
domniemania wzruszalnego w wyniku wspólnej wykładni art. 6 ust. 2 i art. 18 ust. 1, może
doprowadzić do zwiększenia liczby dzieci zatrzymywanych razem z rodzicami. Te zwiększone
możliwości zatrzymania mogą mieć wpływ na prawo do edukacji. W rzeczywistości jakość i
stosowność edukacji dla zatrzymanych migrantów, zwłaszcza jeśli jest ona zapewniana w ośrodku
detencyjnym, może być trudna do zapewnienia w praktyce.
Należałoby sprecyzować, że wymóg, zgodnie z którym prawo krajowe zezwala na zastosowanie
środka detencyjnego na maksymalny okres co najmniej trzech miesięcy, nie uniemożliwia
stosowania przepisów wykluczających lub zdecydowanie ograniczających możliwość zatrzymania
dzieci i innych kategorii osób wymagających szczególnego traktowania.
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Artykuł 22: Ponieważ zakaz stosowania zasady non-refoulement odpowiada bezwzględnemu prawu
obywatela państwa trzeciego, zawieszenie wykonania decyzji nakazującej powrót do czasu
wniesienia odwołania od tej decyzji w przypadku ryzyka wydalenia (art. 22 ust. 6) nie może być
uzależnione od spełnienia dalszych warunków. Jeżeli istnieje ryzyko wydalenia, zawieszenie
wykonania powinno następować automatycznie.
Środek detencyjny w ramach procedury granicznej (art. 22 ust. 7) jest tylko opcjonalny i może być
„stosowany jedynie dopóty, dopóki trwają przygotowania do wydalenia i są one wykonywane [z]
należytą starannością”. Tak więc aby zastosować środek detencyjny w stosunku do wnioskodawcy w
kontekście tego artykułu, należy podjąć nową decyzję o zastosowaniu środka detencyjnego, biorąc
pod uwagę perspektywę wydalenia.
Poważny brak jasności co do gwarancji proceduralnych, które będą dostępne na mocy
proponowanego rozporządzenia o procedurze azylowej, utrudnia przewidywanie potencjalnych
skutków zastosowania środka detencyjnego na mocy art. 22 pod względem zgodności z prawami
podstawowymi.
Jako że celem zatrzymania na granicy do czterech miesięcy jest również zapewnienie realizacji
powrotu, te cztery miesiące należy zaliczyć na poczet bezwzględnego maksimum 18 miesięcy
zgodnie z art. 18 proponowanej dyrektywy powrotowej.
Artykuły 16 i 22: Ze względu na różnicę zakresu ochrony międzynarodowej i zasady non-refoulement
należy zachować w procedurach powrotu – nawet w przypadku wnioskodawców, których wnioski o
ochronę międzynarodową zostały odrzucone – możliwość przeprowadzenia dokładnej oceny ryzyka
zastosowania zasady non-refoulement, aby zapobiec jej naruszeniu.
Wydaje się mało prawdopodobne, aby którykolwiek z terminów: przewidziany w art. 16 ust. 4 akapit
drugi na złożenie odwołania, wynoszący pięć dni, i przewidziany w art. 22 ust. 5, wynoszący 48
godzin, spełniał wymóg bycia wystarczającym w praktyce, aby umożliwić wnioskodawcy
skorzystanie ze skutecznego sądowego środka odwoławczego.
Połączenie dostosowanych norm stawia obywateli państw trzecich, którzy wystąpili o ochronę
międzynarodową zgodnie z dyrektywą w sprawie procedur azylowych, w znacznie mniej korzystnej
sytuacji niż migrantów o nieuregulowanym statusie, którzy tego nie zrobili. Jeżeli podejście to
zostanie utrzymane, ustawodawca będzie musiał uzasadnić utrudnienia w zakresie praw
podstawowych dla tej kategorii obywateli państw trzecich i wykazać proporcjonalność tych
przeszkód.
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2.4. Spójność proponowanej dyrektywy powrotowej z innymi
wybranymi przepisami UE w zakresie migracjii azylu
Proponowana dyrektywa powrotowa ma na celu „zapewnienie spójności i synergii z procedurami
azylowymi” 391. Jak już wspomniano, jest ona również częścią szerszego Europejskiego programu w
zakresie migracji na rok 2015. We wniosku stwierdza się, że zapewnia on spójność z przepisami
obowiązującymi w tym obszarze polityki 392, z których kilka, np. zalecenie w sprawie powrotów z 2017
r. i Podręcznik dotyczący powrotów z 2017 r., zostało już wspomnianych. Wniosek ma również na
celu zapewnienie spójności z innymi obszarami polityki Unii na poziomie ustawodawczym 393.
Niniejsze opracowanie koncentruje się na spójności – z prawnego punktu widzenia – z dyrektywą w
sprawie procedur azylowych 394, dyrektywą w sprawie warunków przyjmowania 395, dyrektywą w
sprawie kwalifikowania 396 oraz rozporządzeniem w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i
Przybrzeżnej 397.

2.4.1. Proponowana dyrektywa powrotowa w obecnych ramach
legislacyjnych i konstytucyjnych
Po pierwsze, wyjaśnimy związek między proponowaną dyrektywą powrotową a pakietem
instrumentów legislacyjnych w dziedzinie kontroli granicznych, azylu i imigracji, do których ta
dyrektywa należy. Wniosek należy do serii dokumentów przedstawionych przez Komisję jako „wkład
na spotkanie przywódców w Salzburgu w dniach 19–20 września 2018 r.” Objęły one zmieniony
wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu 398 oraz wniosek
dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej 399.
Wnioski te zostały przedstawione po pierwszym pakiecie inicjatyw ustawodawczych przedłożonych
w celu wprowadzenia zasadniczych zmian w unijnych regulacjach dotyczących zarządzania migracją
w świetle „kryzysu migracyjnego”. Pierwszy pakiet obejmował wnioski dotyczące rozporządzenia o
procedurze azylowej400, rozporządzenia o kwalifikowaniu 401, nowej dyrektywy w sprawie warunków
przyjmowania, rozporządzenia ustanawiającego unijne ramy prawne w zakresie przesiedleń 402,
391

Proponowana dyrektywa powrotowa, uzasadnienie, s. 2.

392

Wymienione na str. 3.

393

Wymienione na str. 3.

394

Dyrektywa 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony
międzynarodowej.

395

Dyrektywa 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania
wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową.

396

Dyrektywa 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw
trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub
osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja
przekształcona).

397

Rozporządzenie (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr
863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE.

398

COM(2018)0633.

399

COM(2018)0631.

400

COM(2016)0467.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub
bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób
kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony oraz zmieniającego
dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących
rezydentami długoterminowymi, COM(2016)0466, Komisja Europejska, lipiec 2016 r. („proponowane rozporządzenie
o kwalifikowaniu”).

402

Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i zmieniającego rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014, COM(2016)0468, Komisja Europejska, lipiec 2016 r.

96

Załącznik 1: Proponowana dyrektywa powrotowa (wersja przekształcona) – Aspekty prawne

wreszcie rozporządzenia w sprawie wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) do
powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich 403.
Z wyjątkiem wniosku w sprawie SIS pozostałe instrumenty nie zostały jeszcze przyjęte. Jednak
proponowana dyrektywa powrotowa odnosi się do kilku z tych inicjatyw, a nie do przepisów obecnie
obowiązujących. We wniosku znajdują się odniesienia do proponowanego rozporządzenia o
procedurze azylowej` 404, proponowanego rozporządzenia w sprawie ESGP 405 oraz proponowanego
rozporządzenia o kwalifikowaniu 406.
Rada Europejska wyjaśniła stanowisko negocjacyjne państw członkowskich w tej dziedzinie w
następujący sposób: Rada Europejska „[a]peluje też o dalsze starania o to, by zakończyć negocjacje
nad dyrektywą powrotową, nad Agencją ds. Azylu i nad wszystkimi częściami wspólnego
europejskiego systemu azylowego [,] uwzględniając różne stopnie zaawansowania prac nad
odnośnymi aktami” 407. Proponowana dyrektywa powrotowa należy zatem do bardzo niestabilnego
otoczenia prawnego, które utrudnia ocenę jej związku z innymi powiązanymi wnioskami
dotyczącymi nowych przepisów. Na potrzeby niniejszego ukierunkowanego opracowania ocena
ogranicza się do związku między proponowaną dyrektywą powrotową a obecnie obowiązującym
prawodawstwem.
Po drugie, zauważamy, że obecnie obowiązujące dyrektywy w dziedzinie azylu i migracji w szerszym
ujęciu opierają się w dużej mierze na logice minimalnej harmonizacji. Jak potwierdził TSUE w
odniesieniu do dyrektywy w sprawie procedur azylowych 408, instrumenty te mają przede wszystkim
na celu ustanowienie zbioru minimalnych wspólnych norm, po przekroczeniu których państwa
członkowskie mają swobodę przyjmowania dalszych zasad, o ile nie kwestionują one brzmienia i
skuteczności wspomnianego prawodawstwa.
Proponowana dyrektywa powrotowa odbiega od tego podejścia w wielu punktach, w odniesieniu
do których określa zarówno minimalne, jak i maksymalne normy. Jest to szczególnie wyraźne w
przypadku przepisów dotyczących organizacji sądowych środków odwoławczych. Na przykład w art.
16 ust. 1 proponowanej dyrektywy, interpretowanym w świetle motywu 17 wniosku, wyjaśniono, że
„[o]dwołanie od decyzji nakazującej powrót wydanej w oparciu o decyzję o odrzuceniu wniosku o
udzielenie ochrony międzynarodowej, która była już przedmiotem skutecznego środka zaskarżenia,
powinno być rozpatrywane tylko przez jedną instancję sądową”. Proponowana dyrektywa
powrotowa ustanawia także kilka szczegółowych zasad, takich jak wyłączenie tymczasowego
zawieszenia skutków decyzji nakazujących powrót w szczególnych okolicznościach (art. 16 ust. 3
akapit trzeci) lub maksymalny okres 48 godzin na złożenie odwołania od decyzji nakazującej powrót
w procedurze granicznej (art. 22 ust. 5).
Oprócz tego, że takie szczególne normy, o ile same nie zostaną uznane za naruszenie praw
podstawowych (co omówiono w sekcji 2.3.5), mogą uniemożliwiać państwom członkowskim
stosowanie wyższych norm w zakresie ochrony praw podstawowych, z naruszeniem zasady
proporcjonalności (co omówiono w sekcji2.2.4), co powoduje rozbieżności w charakterze przepisów
w porównaniu z innymi instrumentami w tej dziedzinie 409. Jak zauważył TSUE w sprawie Melloni:
„[Z]ezwolenie państwu członkowskiemu na powołanie się na art. 53 Karty w celu [zapewnienia

403

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu
nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, COM(2016)0881, Komisja Europejska, grudzień 2016 r.

404

Motyw 32 i art. 16 i 22 proponowanej dyrektywy powrotowej.

405

Motywy 38 i 40 oraz art. 14 ust. 2 proponowanej dyrektywy powrotowej.

406
407

Artykuł 8 ust. 6 proponowanej dyrektywy powrotowej.
Pkt 6 Konkluzji Rady Europejskiej z dnia 13 i 14 grudnia 2018 r.

408

Samba Diouf, pkt 29-30; zob. również wyrok w sprawie C-175/11 – D. i A., Europejski Trybunał Sprawiedliwości, styczeń
2013 r., pkt 57 i nast. Zob. również X i Y przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

409

Jak zauważyła FRA.
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wyższych standardów ochrony praw podstawowych, jeżeli taka możliwość nie jest przewidziana w
specjalistycznym prawie wtórnym UE], prowadziłoby poprzez podważenie jednolitości standardu
ochrony praw podstawowych określonego w [prawie wtórnym] do zagrożenia […] skuteczności
[prawa wtórnego UE]” 410. Na przykład obowiązująca obecnie dyrektywa powrotowa z 2008 r. nie
uniemożliwia państwu członkowskiemu ustanowienia przepisów dotyczących drugiej instancji
sądowej dla odwołań od decyzji nakazujących powrót 411. Możliwość ta zostałaby jednak
zlikwidowana, gdyby art. 16 ust. 1 wniosku pozostał bez zmian.
Podejście regulacyjne leżące u podstaw proponowanej dyrektywy powrotowej będzie
kontrastować z obecnie obowiązującą dyrektywą. W dyrektywie powrotowej z 2008 r. ustanowiono
jedynie minimalne progi ochrony i umożliwiono państwom członkowskim opracowanie wyższych
progów ochrony proceduralnej. Ustawodawca stoi zatem przed wyborem między dwoma
technikami regulacyjnymi, z których każda ma istotne konsekwencje. Z jednej strony, zgodnie z
propozycją Komisji, prawodawca może określić zarówno minimalne, jak i maksymalne normy. Po
określeniu takich norm w ustawodawstwie UE zapewniają one jasność, ale najprawdopodobniej
wykluczają wyższe standardy ochrony praw podstawowych na poziomie krajowym. Co ważniejsze,
te normy legislacyjne mogą zostać umieszczone na poziomie uznanym przez ustawodawcę za
najbardziej odpowiedni, o ile nie stanowią one same w sobie naruszenia praw podstawowych UE
(mogłyby na przykład zapewnić wysoki poziom ochrony proceduralnej). Z drugiej strony,
ustawodawca może określić jedynie minimalne standardy ochrony. Takie standardy ochrony
również można umieścić na poziomie uznanym przez ustawodawcę za najbardziej odpowiedni, o ile
nie stanowią one same w sobie naruszenia praw podstawowych UE. Państwa członkowskie miałyby
jednak swobodę oferowania ochrony wykraczającej poza te normy, korzystając z krajowej autonomii
proceduralnej, ograniczonej zasadami skuteczności i równoważności, jak również z prawami
podstawowymi UE.

2.4.2. Proponowana dyrektywa powrotowa a dyrektywa w sprawie
procedur
Cele tych dwóch instrumentów: różnice i komplementarność
Proponowana dyrektywa powrotowa jest szczególnie ściśle związana z dyrektywą w sprawie
procedur azylowych i ma ona „zapewnić lepsze powiązanie między procedurą azylową i procedurą
powrotu” 412. Dyrektywa w sprawie procedur azylowych 413 ustanawia wspólne procedury udzielania
i cofania ochrony międzynarodowej na mocy dyrektywy 2011/95 414. Jak już wspomniano,
proponowane rozporządzenie o procedurze azylowej jest obecnie przedmiotem dyskusji, 415 dlatego
też będziemy się przede wszystkim odnosić do dyrektywy w sprawie procedur azylowych. 416
Odpowiednie cele dyrektywy w sprawie procedur azylowych i dyrektywy powrotowej z 2008 r.
zostały uznane przez TSUE za dotyczące przede wszystkim dalszego rozwoju „norm dotyczących
procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej w państwach członkowskich z myślą o
ustanowieniu wspólnej procedury azylowej w Unii Europejskiej” 417, w odniesieniu do dyrektywy w
sprawie procedur azylowych, oraz „ustanowieniu skutecznej polityki wydalania i powrotu, z pełnym
410

Wyrok w sprawie C-399/11 – Melloni, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, luty 2013 r., pkt 63.

411

X i Y przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, pkt 26.

412

Proponowana dyrektywa powrotowa, uzasadnienie, s. 2.

413

Dyrektywa ta uchyliła i zastąpiła dyrektywę 2005/85 w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących
procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy.

414

Art.1 dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

415

COM(2016)0467.

416

COM(2016)0467.

417
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X i Y przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, pkt 24.
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poszanowaniem praw podstawowych, a także godności osób, których to dotyczy”, w odniesieniu do
dyrektywy powrotowej z 2008 r. 418 Niektóre ze wspólnych celów dyrektywy w sprawie procedur
azylowych oraz proponowanej dyrektywy powrotowej to unikanie wtórnego przemieszczania się419
oraz umożliwienie szybkiego przyjęcia i wejścia w życie decyzji w sprawie statusu migrantów 420.

Związek między procedurami zapisanymi w obu dyrektywach
Chociaż dyrektywa w sprawie procedur azylowych i dyrektywa powrotowa z 2008 r. pełnią
uzupełniające się funkcje, należy je wyraźnie rozróżnić. W sprawie Arslan TSUE podkreślił, że
dyrektywa powrotowa z 2008 r. nie ma zastosowania do obywatela państwa trzeciego, który złożył
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w rozumieniu dyrektywy w sprawie procedur
azylowych, w okresie od złożenia wniosku do przyjęcia decyzji w pierwszej instancji w sprawie tego
wniosku lub, w zależności od przypadku, do czasu rozpoznania ewentualnych skarg wniesionych
przeciwko tej decyzji 421. To podejście do relacji między obiema dyrektywami opiera się na brzmieniu,
systemie i celu dyrektywy w sprawie procedur azylowych 422 oraz dyrektywy powrotowej z 2008 r. 423
Osoby, z którymi przeprowadzono rozmowę 424, sugerowały, że wydanie decyzji nakazującej powrót
bezzwłocznie po przyjęciu decyzji o zakończeniu legalnego pobytu, zgodnie z wymogiem art. 8 ust.
6 proponowanej dyrektywy powrotowej w świetle motywu 7 425, byłoby sprzeczne z duchem motywu
10, jeżeli byłoby interpretowane jako mające zastosowanie do pierwszej – a nie do ostatniej –
instancji decyzji o odmowie ochrony międzynarodowej. Byłoby tak, zdaniem osoby, z którą
przeprowadzono rozmowę, nawet gdyby skutki decyzji nakazującej powrót można by zawiesić do
czasu zakończenia procedury azylowej, jak sugeruje motyw 7 proponowanej dyrektywy
powrotowej 426, ponieważ celem motywu 10 jest zapewnienie, by wnioskodawcy ubiegający się o
ochronę międzynarodową nie byli traktowani jako „nielegalnie przebywający”. Niemniej jednak
TSUE w wyroku w sprawie Gnandi wyjaśnił, że chociaż dyrektywa powrotowa z 2008 r. uniemożliwia
uznanie osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową za „przebywającą nielegalnie” do czasu
wydania decyzji w pierwszej instancji 427, nie wyklucza to jednak, że pobyt ten stanie się nielegalny
po wydaniu w pierwszej instancji decyzji odmownej w sprawie ochrony międzynarodowej428. Nawet
w przypadku odwołania od takiej negatywnej decyzji w pierwszej instancji, któremu towarzyszy
upoważnienie do pozostania w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie odwołania, przepisy UE nie
uniemożliwiają uznania pobytu za „nielegalny” 429.
Rozważając związek między dyrektywą w sprawie procedur azylowych a proponowaną dyrektywą
powrotową, ustawodawca UE musi zatem albo utrzymać wyraźne rozróżnienie między tymi dwiema
procedurami 430, albo ponownie rozważyć ogólny związek między tymi dwoma instrumentami przy
jednoczesnym zapewnieniu zgodności z obowiązkami UE wynikającymi z międzynarodowych i
418

Tamże; Gnandi, pkt 48 i przywołane w nim orzecznictwo.

419

Motyw 13 dyrektywy w sprawie procedur azylowych, jak podkreślono również w wyroku w sprawie C-585/16 – Alheto,
Europejski Trybunał Sprawiedliwości, lipiec 2018 r., pkt 107, i motyw 7 proponowanej dyrektywy powrotowej.

420

Zob. na przykład motywy 16, 20 i 34 proponowanej dyrektywy powrotowej.

421

Arslan, pkt 49.

422

Orzeczenie odnosiło się do dyrektywy 2005/85, zastąpionej obecnie przez dyrektywę w sprawie procedur azylowych.

423

Konkretnie na motywie 9 i art. 2 ust. 1 dyrektywy powrotowej z 2008 r., który pozostaje niezmieniony w obecnym
wniosku (zob. motyw 10 i art. 2 ust. 1 proponowanej dyrektywy powrotowej) (Arslan, pkt 48 i 49).

424

Rozmowa z ekspertem z ECRE, rozmowa z ekspertem z EUI.

425

Zob. również proponowana dyrektywa powrotowa, uzasadnienie, s. 7.

426

Zob. również proponowana dyrektywa powrotowa, uzasadnienie, s. 7.

427

Gnandi, pkt 40–41.

428

Gnandi, pkt 44.

429

Gnandi, pkt 46.

430

Zgodnie z obecnym brzmieniem dwóch odpowiednich dyrektyw, jak również motywu 9 i art. 2 ust. 1 dyrektywy
powrotowej z 2008 r.
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unijnych przepisów dotyczących praw podstawowych. W szczególności TSUE podkreślił, że „sam
fakt, iż osoba ubiegająca się o azyl w chwili złożenia przez siebie wniosku jest adresatem decyzji o
powrocie i że jest względem niej stosowany środek detencyjny na podstawie art. 15 dyrektywy
2008/115, nie pozwala przypuszczać, bez dokonania indywidualnej oceny wszystkich istotnych
okoliczności, że osoba ta złożyła ów wniosek jedynie w celu opóźnienia lub uniemożliwienia
wykonania decyzji o powrocie i że utrzymanie w mocy środka detencyjnego jest obiektywnie
niezbędne i proporcjonalne” 431.
Należy zauważyć, że chociaż dyrektywa powrotowa z 2008 r. nie ma zastosowania w trakcie
procedury, w której rozpatrywany jest wniosek o udzielenie azylu, TSUE podkreślił, że nie oznacza to
ostatecznego zakończenia procedury powrotu, ponieważ może ona być kontynuowana w
przypadku odrzucenia wniosku o udzielenie azylu 432.
Zastosowanie środka detencyjnego na mocy art. 15 dyrektywy powrotowej z 2008 r. (obecnie art. 18
proponowanej dyrektywy powrotowej) jest również możliwe, nawet po złożeniu wniosku o
udzielenie azylu 433. Cel dyrektywy powrotowej z 2008 r., czyli skuteczny powrót nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich, byłby zagrożony, gdyby zatrzymane osoby powracające
mogły automatycznie zapewnić sobie zwolnienie przez złożenie wniosku o udzielenie azylu 434.
Ponadto art. 31 ust. 8 lit. g) dyrektywy w sprawie procedur azylowych wyraźnie przewiduje, że
wnioskodawca składa wniosek jedynie w celu opóźnienia lub udaremnienia wykonania
wcześniejszej lub mającej nastąpić decyzji, która skutkowałaby jego wydaleniem. Może to być
również brane pod uwagę w procedurze, w której wniosek ten jest rozpatrywany, ponieważ fakt ten
może uzasadniać zastosowanie procedury przyspieszonej lub innej szybkiej ścieżki 435. Dyrektywa w
sprawie procedur gwarantuje zatem, że państwa członkowskie mają do dyspozycji instrumenty
niezbędne do zapewnienia skuteczności procedury powrotu, przez uniknięcie jej zawieszenia na
dłużej, niż jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku 436.

Obowiązek współpracy na mocy obu dyrektyw
Artykuł 13 dyrektywy w sprawie procedur azylowych nakłada obowiązek współpracy w celu
ustalenia tożsamości i kontroli kryteriów w art. 4 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania 437.
Państwa członkowskie mogą nakładać inne zobowiązania do współpracy w zakresie, w jakim jest to
konieczne. Artykuł 13 ust. 2 dyrektywy w sprawie procedur azylowych zawiera również przykłady
tego, o co mogą wnioskować państwa członkowskie. Chociaż obowiązek współpracy wynikający z
art. 7 proponowanej dyrektywy powrotowej w pewnym stopniu odzwierciedla cel określony w art.

431

Arslan, pkt 62.

432

Tamże, pkt 60.

433

Tamże, pkt 57.

434

Tamże, pkt 60 (zob. przez analogię Achughbabian, pkt 30).

435

Arslan, pkt 61.

436

Tamże.
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Artykuł 4 dyrektywy w sprawie kwalifikowania dotyczący oceny faktów i okoliczności:
„1. Państwa członkowskie mogą nałożyć na wnioskodawcę obowiązek jak najszybszego przedstawienia wszystkich
elementów niezbędnych do uzasadnienia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Obowiązkiem państwa
członkowskiego jest ocenienie odpowiednich elementów wniosku we współpracy z wnioskodawcą.
2. Na elementy, o których mowa w ust. 1, składają się oświadczenia wnioskodawcy oraz wszelkie dokumenty
znajdujące się w jego posiadaniu odnoszące się do jego wieku, przeszłości, w tym przeszłości uwzględnianych
krewnych, jego tożsamości, obywatelstwa (obywatelstw), państwa (państw) i miejsca (miejsc) poprzedniego pobytu,
wcześniejszych wniosków azylowych, tras podróży, dokumentów podróży oraz powodów występowania o udzielenie
ochrony międzynarodowej […]”.
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13 dyrektywy w sprawie procedur azylowych 438, to jednak w przypadku każdego z tych
instrumentów cel obowiązku współpracy znacznie się różni 439.
W świetle dyrektywy w sprawie procedur azylowych obowiązek współpracy wnioskodawcy
naturalnie wynika z jego praw i osobistego interesu w skutecznym ubieganiu się o ochronę
międzynarodową na podstawie dyrektywy w sprawie kwalifikowania 440. W kontekście
proponowanej dyrektywy powrotowej nie istnieją równoważne pozytywne bodźce. Zamiast tego
brak współpracy jest wymieniony jako kryterium, które powinno być brane pod uwagę przy ocenie
ryzyka ucieczki, a ocena ta może prowadzić do zatrzymania 441. Ponadto w odniesieniu do dyrektyw
w sprawie procedur azylowych TSUE podkreślił znaczenie współpracy z organami mającymi zasoby
i wyspecjalizowany personel 442. W obecnej formie proponowana dyrektywa powrotowa nie określa
wymogów dotyczących zasobów i personelu organów odpowiedzialnych za procedurę powrotu.
Nie ma również wyraźnego związku między obowiązkiem współpracy a ewentualnymi prawami
wnioskodawców. Chociaż cel proponowanej dyrektywy powrotowej niewątpliwie różni się od celu
dyrektywy w sprawie procedur azylowych, ustawodawca może chcieć dokładniej wyjaśnić
równowagę między sprawiedliwością a skutecznością w odniesieniu do obowiązku współpracy, w
celu zapewnienia większej spójności z dyrektywą w sprawie procedur.
Bardziej szczegółowe, a zarazem istotne rozbieżności między ramami prawnymi można znaleźć w
art. 7 ust. 1 lit. d) proponowanej dyrektywy powrotowej i art. 48 dyrektywy w sprawie procedur
azylowych, co zostało szerzej omówione powyżej w sekcji 2.3.1.

Sposoby oceny kryteriów dotyczących stosowania środka detencyjnego w każdej z dwóch
dyrektyw
W sprawie Arslan TSUE ustanowił ogólne normy oceny zgodności z prawem stosowania środka
detencyjnego na podstawie art. 15 ust. 1 lit. a) dotyczącej ryzyka ucieczki oraz lit. b) dotyczącej
unikania lub utrudniania przygotowań do powrotu lub wydalenia dyrektywy powrotowej z 2008 r.
(co odpowiada art. 18 lit. a) i b) wniosku). Sprawa dotyczyła decyzji o zatrzymaniu w ośrodku
detencyjnym obywatela państwa trzeciego, który ubiegał się o azyl. W momencie wydania wyroku
powody zatrzymania osób ubiegających się o azyl nie były zharmonizowane, a jedynym wyraźnym
ograniczeniem autonomii krajowej w tym zakresie był zakaz zatrzymywania wyłącznie w oparciu o
złożenie wniosku o udzielenie azylu 443.
W wyroku, przy ocenie zgodności zatrzymania z prawem, TSUE oparł się na „postępowaniu” 444 osoby,
które budziło wątpliwości, jak również na zamiarze złożenia wniosku o udzielenie azylu. Trybunał
zauważył, że środek detencyjny w sprawie Arslan, zastosowany na mocy dyrektywy powrotowej z
2008 r., jest zgodny z dyrektywą w sprawie procedur azylowych, ponieważ nie wynika ze złożenia
wniosku o udzielenie azylu, lecz z „okoliczności charakteryzujących indywidualne zachowanie
owego wnioskodawcy przed złożeniem tego wniosku oraz w momencie jego złożenia” 445. Innymi
438

Proponowana dyrektywa powrotowa, uzasadnienie, s. 7.

439

Rozmowa z ekspertem z ECRE.

440

Zob. uzasadnienie TSUE w sprawie Alheto, pkt 116, zgodnie z którym „rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony
międzynarodowej przez organ administracyjny lub quasi-sądowy, dysponujące szczególnymi środkami i personelem
wyspecjalizowanym w tej dziedzinie, jest zasadniczym etapem wspólnych procedur wprowadzonych tą dyrektywą.
Tym samym uznane w art. 46 ust. 3 tej dyrektywy prawo wnioskodawcy do uzyskania pełnego rozpatrzenia ex nunc
przed sądem nie może łagodzić ciążącego na tym wnioskodawcy obowiązku współpracy z tym organem,
uregulowanego w art. 12 [gwarancje dla wnioskodawców] i 13 [obowiązki wnioskodawcy] rzeczonej dyrektywy”.

441

Art. 6 ust. 1 lit. j) proponowanej dyrektywy powrotowej.

442

Zob. uzasadnienie sądu w sprawie Alheto, pkt 116.

443

Artykuł 18 ust. 1 dyrektywy 2005/85 w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i
cofania statusu uchodźcy.

444

Zob. również odniesienie do „postępowania” obywatela państwa trzeciego w celu podjęcia decyzji o przedłużeniu
okresu zatrzymania na mocy art. 15 ust. 6 dyrektywy powrotowej z 2008 r. w wyroku w sprawie Mahdi, pkt 82.

445

Arslan, pkt 58.
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słowy, decydującymi kryteriami stosowanymi przez TSUE do oceny zgodnego z prawem zatrzymania
na podstawie dyrektywy powrotowej z 2008 r. przy braku dalszych wytycznych legislacyjnych w tym
zakresie jest zatem indywidualne postępowanie lub zachowanie, jak również ramy czasowe oceny
tego indywidualnego zachowania.
Artykuł 6 proponowanej dyrektywy powrotowej wymaga „ogólnej oceny szczególnych okoliczności
w danym przypadku” 446. Nie jest jasne, czy ta formuła zapewnia takie same gwarancje w odniesieniu
do indywidualnej oceny, jak te, które wynikają z analizy TSUE przeprowadzonej w sprawie Arslan.
Zaleca się stosowanie tej samej formuły, co formuła stosowana przez TSUE do oceny legalności
zatrzymania w kontekście orzeczenia w sprawie Arslan, w szczególności jeżeli obszerna lista
kryteriów, które mogą wskazywać na ryzyko ucieczki, pozostaje niezmieniona, oraz w świetle ryzyka
arbitralnego zatrzymania omówionego powyżej (zob. sekcja 2.4.52.3.2).

Stosowanie środka detencyjnego na podstawie dyrektywy w sprawie procedur azylowych i
proponowanej dyrektywy powrotowej
Zatrzymanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz zatrzymanie w celu wydalenia
podlega różnym regulacjom prawnym 447. Zasadniczo przepisy prawa ustanowione w przypadku
zastosowania środka detencyjnego objętego dyrektywą w sprawie procedur azylowych nie mają
zastosowania do sytuacji zastosowania środka detencyjnego na mocy proponowanej dyrektywy w
sprawie powrotów. Wymaga to dwóch uwag.
Po pierwsze, pomimo tego zasadniczego rozróżnienia ochrona przed wydaleniem ma zastosowanie
zarówno w kontekście dyrektywy w sprawie procedur azylowych, jak i proponowanej dyrektywy
powrotowej 448. Pojawia się pytanie, w jakim stopniu kilka przepisów dyrektywy w sprawie procedur
azylowych może przyczynić się do lepszej ochrony przed wydaleniem (np. art. 8 dyrektywy w sprawie
procedur azylowych dotyczący informowania i doradztwa w ośrodkach detencyjnych i na
przejściach granicznych, a także art. 29 dyrektywy w sprawie procedur azylowych dotyczący roli
Komisji Praw Człowieka ONZ), a zatem powinny nadal mieć zastosowanie w kontekście stosowania
środka detencyjnego na mocy proponowanej dyrektywy powrotowej. Wzywa się ustawodawcę do
wyjaśnienia związku między gwarancjami proceduralnymi zapisanymi w dyrektywie w sprawie
procedur a procesami przewidzianymi w proponowanej dyrektywie powrotowej.
Po drugie, co istotne, okresy zatrzymania w kontekście dyrektywy w sprawie procedur azylowych i
proponowanej dyrektywy powrotowej mogą być kumulowane. Zgodność tego skumulowanego
skutku z podstawowym prawem do wolności omówiono w sekcji 2.3.2.

Związek między procedurami granicznymi zapisanymi w obu dyrektywach
Proponowana dyrektywa powrotowa ma na celu zwiększenie synergii między procedurą azylową i
procedurą powrotu, w szczególności w kontekście procedur granicznych. Mówiąc dokładniej,
oczekuje się, że procedura graniczna przewidziana w proponowanej dyrektywie powrotowej
zapewni powrót nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, których wnioski o
udzielenie ochrony międzynarodowej w procedurze azylowej na granicy, zapisanej w art. 43
dyrektywy w sprawie procedur azylowych, zostały odrzucone, w celu zapewnienia bezpośredniej
komplementarności między procedurą azylową i powrotu na granicy oraz zapobieżenia
powstawaniu luk między tymi procedurami 449.
Artykuł 22 ust. 7 proponowanej dyrektywy powrotowej gwarantuje, że obywatel państwa trzeciego,
który został już zatrzymany w trakcie rozpatrywania jego wniosku o udzielenie ochrony
międzynarodowej w procedurze granicznej przewidzianej w dyrektywie w sprawie procedur
446

Art. 6 ust. 2 akapit pierwszy proponowanej dyrektywy powrotowej.

447

Arslan, pkt 52.

448

Zob. np. art. 16 ust. 3 i art. 22 ust. 6 proponowanej dyrektywy powrotowej.

449

Motyw 32 proponowanej dyrektywy powrotowej.

102

Załącznik 1: Proponowana dyrektywa powrotowa (wersja przekształcona) – Aspekty prawne

azylowych, może – po odrzuceniu jego wniosku – zostać zatrzymany w celu przygotowania do
powrotu lub przeprowadzenia procesu wydalenia. Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, w której
obywatel państwa trzeciego zostałby automatycznie zwolniony z ośrodka detencyjnego, mimo że
odmówiono mu prawa do pobytu 450.
W rzeczywistości zgodnie z art. 22 ust. 7 proponowanej dyrektywy powrotowej państwa
członkowskie mogą zatrzymać w ośrodku detencyjnym obywatela państwa trzeciego, który został
zatrzymany zgodnie z art. 8 ust. 3 dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania 451 w procedurze
prowadzonej na mocy art. 43 dyrektywy w sprawie procedur azylowych 452 i który podlega
procedurom powrotu zgodnie z procedurą graniczną przewidzianą w proponowanej dyrektywie
powrotowej. Chociaż art. 22 ust. 7 proponowanej dyrektywy powrotowej ma zwiększać spójność
między procedurami granicznymi przewidzianymi w dyrektywie w sprawie procedur azylowych i
proponowanej dyrektywie powrotowej, pojawiają się dwie niewiadome dotyczące związku między
nimi.
Po pierwsze, art. 43 ust. 1 dyrektywy w sprawie procedur azylowych zezwala państwom
członkowskim na stosowanie procedur granicznych jedynie w kontekście tej dyrektywy. Powinno to
zostać przeciwstawione obowiązkowemu brzmieniu art. 22 proponowanej dyrektywy powrotowej,
zgodnie z którym państwa członkowskie „ustanawiają” procedury graniczne dotyczące powrotu i
niezwłocznie dostosowują je do procedur granicznych ustanowionych w kontekście dyrektywy w
sprawie procedur azylowych 453.
Po drugie, proponowana dyrektywa powrotowa odnosi się w szczególności do art. 41
proponowanego rozporządzenia o procedurze azylowej, którego treść prawdopodobnie nie
zostanie ustalona w najbliższym czasie i który jest zupełnie nowy. Trudno zatem przewidzieć,
w jaki sposób zostanie on przetransponowana do prawa krajowego, i ocenić wszelkie
racjonalnie uzasadnione skutki, jakie może on mieć pod względem spójności między
powrotem a azylem 454.

Zabezpieczenia proceduralne w dyrektywie w sprawie procedur: podsumowanie
najważniejszych przepisów i porównanie
Jak omówiono powyżej, proponowana dyrektywa powrotowa idzie znacznie dalej niż dyrektywa z
2008 r. w zakresie harmonizacji środków odwoławczych dla niektórych kategorii osób
powracających, gdyż wprowadza nie tylko minimalne (jak w dyrektywie z 2008 r.), ale również
maksymalne gwarancje. Nie da się jednak określić podobnych zmian w zakresie szczegółowego
charakteru odpowiednich przepisów w odniesieniu do gwarancji proceduralnych, które będzie
trzeba wprowadzić w celu zapewnienia jakości procesu decyzyjnego w nowym kontekście
regulacyjnym. W tym względzie porównanie z dyrektywą w sprawie procedur azylowych jest
pouczające.

450

Motyw 36 proponowanej dyrektywy powrotowej; proponowana dyrektywa powrotowa, uzasadnienie, s. 8.

451

Odniesienie dotyczy proponowanego przekształcenia dyrektywy o warunkach przyjmowania; jak zauważono
wcześniej, niniejsze opracowanie opiera się jednak na analizie prawa UE w jego obecnym brzmieniu.

452

Odniesienie dotyczy proponowanego rozporządzenia o procedurze azylowej; jak zauważono wcześniej, niniejsze
opracowanie opiera się jednak na analizie prawa UE w jego obecnym brzmieniu.

453

Rozmowa z ekspertem z ECRE.

454

Można zauważyć, że przepisy dotyczące procedur granicznych zawarte w art. 22 proponowanej dyrektywy
powrotowej nie zawierają szczegółowych przepisów dotyczących gwarancji dla małoletnich bez opieki, które są
obecnie przewidziane w art. 41 ust. 5 proponowanego rozporządzenia o procedurze azylowej. Analiza skutków
proponowanej dyrektywy powrotowej w odniesieniu do małoletnich bez opieki została przeprowadzona w sekcji
2.3.2.
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Rozdział II dyrektywy w sprawie procedur azylowych zawiera długą listę podstawowych zasad i
gwarancji mających na celu wspieranie jakości procesu decyzyjnego 455. Ponadto większość z tych
zasad i gwarancji ma zastosowanie również w kontekście procedur granicznych przewidzianych w
dyrektywie w sprawie procedur azylowych, która jest szczególnie ściśle związana z art. 22
proponowanej dyrektywy powrotowej 456.
Artykuł 46 dyrektywy w sprawie procedur azylowych zawiera długą listę podstawowych zasad i
gwarancji mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa do skutecznego środka
odwoławczego w kontekście odwołań od decyzji o odmowie ochrony międzynarodowej 457.
Gwarancje te nie tylko mają zastosowanie do procedury granicznej, ale podlegają nawet
dostosowaniom mającym na celu zwiększenie ochrony prawa do skutecznego środka
odwoławczego w kontekście takiej procedury. Na przykład państwa członkowskie mogą przewidzieć
kontrolę z urzędu decyzji podjętych w procedurach granicznych (art. 46 ust. 4 akapit drugi) i muszą
zapewnić dodatkową warstwę zabezpieczeń, jeżeli chcą uzyskać decyzję, zgodnie z art. 46 ust. 6, w
sprawie prawa do pozostania na terytorium wnioskodawcy objętego procedurą graniczną (art. 46
ust. 7).
Ta długa lista kontrastuje z bardziej ograniczonymi gwarancjami proceduralnymi dotyczącymi
jakości procesu decyzyjnego, upodmiotowienia obywateli państw trzecich oraz zaangażowania
stron trzecich w proponowaną dyrektywę powrotową. Proponowana dyrektywa powrotowa zawiera
przepisy dotyczące warunków pobytu w ośrodku detencyjnym, w tym kontaktu z przedstawicielami
prawnymi, członkami rodziny i właściwymi organami konsularnymi; osób znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji; dostępu właściwych organizacji do ośrodków detencyjnych; informacji
na temat przepisów stosowanych w ośrodku detencyjnym, praw i obowiązków, a także prawa do
kontaktu z organizacjami zewnętrznymi (art. 19). Odnosi się ona również do obowiązku
zagwarantowania przez państwa członkowskie niezbędnej pomocy prawnej, reprezentacji i pomocy
językowej (art. 16 ust. 5 i 6) 458. Nie zostały jednak zmienione gwarancje proceduralne i przepisy
uprawniające obywatela państwa trzeciego do korzystania z jego praw, tak aby zwiększyć gwarancje
proceduralne dla obywateli państw trzecich (poza wyraźnym wymogiem środka odwoławczego
przed organem sądowym 459), chociaż proponowane zmiany ogólnie znacznie zwiększają możliwości
zatrzymania obywateli państw trzecich, w tym w nowo utworzonych procedurach granicznych.

455

Gwarancje te dotyczą: (i) dostępu do procedur (art. 6); (ii) wniosków złożonych w imieniu osób pozostających na
utrzymaniu lub małoletnich (art. 7); (iii) informacji i poradnictwa w ośrodkach detencyjnych i na przejściach
granicznych (art. 8); (iv) prawa do pozostania w państwie członkowskim do czasu rozpatrzenia wniosku (art. 9); (v)
wymogów dotyczących rozpatrywania wniosków, w tym jakości rozpatrywania wniosków (art. 10); (vi) wymogów
dotyczących obowiązku uzasadnienia i informacji o możliwości odwołania się od negatywnej decyzji (art. 11); (vi)
gwarancji dla wnioskodawców w procedurach pierwszej instancji, w tym terminowych i zrozumiałych informacji, usług
tłumacza ustnego, możliwości kontaktu z UNHCR (art. 12), (vii) przesłuchania (art. 14-18); (viii) informacji prawnych i
proceduralnych; pomocy i reprezentacji prawnej (art. 19-23); (ix) gwarancji dla małoletnich bez opieki i innych
wnioskodawców wymagających szczególnej troski (art. 24-25); (x) zastosowania środka detencyjnego (art. 26); (xi)
procedur w przypadku wycofania lub porzucenia wniosku (art. 27-28), (xii) roli UNHCR (art. 29); (xiii) gromadzenia
informacji dotyczących poszczególnych przypadków (art. 30).

456

Artykuł 43 ust. 1 dyrektywy dotyczącej procedur azylowych.

457

Główne gwarancje w tym zakresie są następujące: pełne zbadanie zarówno faktów, jak i kwestii prawnych od danego
momentu, przynajmniej przed sądem lub trybunałem pierwszej instancji (art. 46 ust. 3); rozsądne terminy na
skorzystanie z prawa do skutecznego środka odwoławczego (art. 46 ust. 4); możliwość pozostania wnioskodawcy na
terytorium państwa członkowskiego do upływu terminu na skorzystanie z prawa do skutecznego środka
odwoławczego, a w przypadku skorzystania z tego prawa w terminie – w oczekiwaniu na wynik postępowania
odwoławczego; uprawnienie sądu lub trybunału do orzekania, czy wnioskodawca może pozostać na terytorium
państwa członkowskiego (art. 46 ust. 6).

458

Należy zauważyć, że art. 16 ust. 6 nie został zaktualizowany i nadal odnosi się do dyrektywy z 2005 r. w sprawie
procedur azylowych.

459

Artykuł 16 ust. 1 proponowanej dyrektywy powrotowej, zostało to omówione powyżej w sekcji 2.3.5. Wymóg ten
został przyjęty z zadowoleniem przez wiele osób, z którymi przeprowadzono rozmowy (rozmowa z ekspertem z ICJ,
rozmowa z ekspertem z EUI).
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Przykładowo proponowana dyrektywa powrotowa nie zawiera przepisu równoważnego art. 4
dyrektywy w sprawie procedur azylowych, zawierającemu wymogi dotyczące zasobów, szkoleń i
wiedzy personelu odpowiedzialnych organów. Jest tak, mimo że Komisja kilkakrotnie zwracała
uwagę na znaczenie wyszkolonego i kompetentnego personelu w dziedzinie powrotów 460.
W proponowanej dyrektywie powrotowej gwarancje proceduralne dotyczące jakości procesu
decyzyjnego, uprawnienia obywatela państwa trzeciego do wykonywania swoich jego oraz
zaangażowania stron trzecich pozostawiono zatem przede wszystkim w obszarze autonomii
proceduralnej państw członkowskich. Państwa członkowskie powinny korzystać z tej autonomii
zgodnie z zasadami skuteczności i równoważności, a także z prawami podstawowymi 461. Kontrastuje
to z niezwykle szczegółowym charakterem przepisu ograniczającego zabezpieczenia proceduralne
dla niektórych kategorii osób powracających i może skłonić do dalszej refleksji.

2.4.3. Proponowana dyrektywa powrotowa a dyrektywa w
sprawie kwalifikowania
Dyrektywa w sprawie kwalifikowania ma określać normy dotyczące kwalifikowania obywateli
państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego
statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu
udzielanej ochrony. Motyw 13 dyrektywy w sprawie kwalifikowania stanowi, że „[z]bliżenie
przepisów dotyczących uznawania oraz zakresu statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej powinno
pomóc ograniczyć wtórny przepływ wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową
między państwami członkowskimi, spowodowany wyłącznie różnicami w przepisach prawnych”. Cel
zapobiegania wtórnemu przepływowi jest wspólny z proponowaną dyrektywą powrotową. 462
Podobnie jak obecna dyrektywa w sprawie procedur azylowych, również obecna dyrektywa w
sprawie kwalifikowania nie jest bezpośrednio wymieniona w proponowanej dyrektywie
powrotowej. W art. 8 ust. 6 wniosku, stanowiącym, że „[p]aństwa członkowskie wydają decyzję
nakazującą powrót bezzwłocznie po przyjęciu decyzji o zakończeniu legalnego pobytu obywatela
państwa trzeciego, w tym decyzji o nieprzyznaniu statusu uchodźcy lub statusu ochrony
uzupełniającej”, wymienia się proponowane rozporządzenie o kwalifikowaniu (jeszcze nieprzyjęte),
a nie obowiązującą obecnie dyrektywę.
Jak wspomniano powyżej (zob. sekcje 2.3.1 i 2.3.5), odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej
na mocy dyrektywy w sprawie kwalifikowania ma istotne konsekwencje w kontekście dyrektywy
powrotowej z 2008 r., ponieważ wprowadza ona zdecydowane ograniczenie gwarancji
proceduralnych w procedurach powrotowych, nawet w przypadku złożenia uzasadnionego wniosku
o zastosowanie niedopuszczalności wydalenia. Można pokrótce przypomnieć, że na mocy art. 16 ust.
3 akapit trzeci odrzucenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej determinuje
domniemanie dotyczące zawieszenia wykonania decyzji nakazującej powrót. Ta sama konsekwencja
wiąże się z odrzuceniem wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w procedurze granicznej
(art. 22 ust. 6 akapit pierwszy). Na podstawie art. 16 ust. 4 akapit drugi wniosku termin odwołania jest
ograniczony do maksymalnie pięciu dni od decyzji nakazującej powrót, która jest „następstwem
ostatecznej decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej”. Wreszcie art. 9
ust. 4 lit. b) wniosku zakazuje przyznawania terminu dobrowolnego wyjazdu, jeżeli „wniosek o
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Przykładowo: zalecenie Komisji (UE) 2017/432, motyw 10, jak również pkt 2 lit. c) i 4; Podręcznik dotyczący powrotów,
załącznik do zalecenia Komisji (UE) 2017/2338, s. 78–79.
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Wyrok w sprawie 33/76, Rewe-Zentralfinanz eG i Rewe-Zentral AG, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, grudzień 1976
r.; wyrok w sprawie 45/76 – Comet BV, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, grudzień 1976 r.; wyrok w sprawie C617/10 – Åkerberg Fransson, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, luty 2013 r. Zob. przez analogię: X i Y przeciwko
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, pkt 27 i 34.
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pozwolenie na legalny pobyt [w tym w charakterze osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej]
został odrzucony jako zawierający fałszywe informacje lub oczywiście bezzasadny”.
W świetle tego przeglądu można poczynić dwie uwagi na temat spójności wniosku z dyrektywą w
sprawie kwalifikowania.
Po pierwsze, ograniczenie gwarancji proceduralnych, nawet w przypadkach, w których istnieje
uzasadniony wniosek o zastosowanie niedopuszczalności wydalenia, wydaje się opierać na
założeniu, że takie wnioski o odmowę wydalenia musiały zostać dokładnie przeanalizowane w
procedurze azylowej. Jednakże, jak kilkakrotnie wspomniano powyżej (patrz np. sekcja 2.3.5), art. 15
dyrektywy w sprawie kwalifikowania, wskazujący podstawy przyznania ochrony
uzupełniającej, nie obejmuje wszystkich okoliczności, które mogą stanowić podstawę do
złożenia wniosku o niedopuszczalność wydalenia, zgodnie z orzecznictwem ETPCz. Budzi to
obawy co do przestrzegania praw podstawowych, jak omówiono wcześniej w tym
opracowaniu, i stanowi element niespójności w ramach prawnych dotyczących migracji i
azylu.
Po drugie, jak sugerują liczne przepisy dyrektywy w sprawie kwalifikowania 463 i co znajduje
potwierdzenie w orzecznictwie zarówno TSUE 464, jak i ETPCz 465, ochrona międzynarodowa musi
zostać udzielona lub musi nastąpić odmowa jej udzielenia na podstawie okoliczności, które
występują w momencie podejmowania decyzji. W świetle powyższego osoby wnioskujące o
ochronę międzynarodową, które na początku procedury zdecydowanie ubiegają się o ochronę
uzupełniającą lub azyl, mogą się spotkać z odrzuceniem wniosku jako „oczywiście bezzasadnego”
pod koniec procedury, na przykład ze względu na znaczącą zmianę okoliczności w ich kraju
pochodzenia466. W tym kontekście powód, dla którego zabroniono by im dobrowolnego powrotu w
świetle wszystkich okoliczności, jest niejasny i wydaje się, że powoduje to niespójność między
proponowaną dyrektywą powrotową a dyrektywą w sprawie kwalifikowania. Jeśli osoba
powracająca zostanie ukarana za złożenie wyraźnie nieuzasadnionego wniosku, wówczas
odpowiednie ustalenie powinno być zawsze powiązane z jej zachowaniem, a nie z okolicznościami
zewnętrznymi.

2.4.4. Proponowana dyrektywa powrotowa a dyrektywa w sprawie
warunków przyjmowania
Celem dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania jest ustanowienie norm dotyczących
przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Jest zatem od razu
jasne, że grupa migrantów, do której ma zastosowanie ta dyrektywa, różni się od grupy, do której ma
zastosowanie proponowana dyrektywa powrotowa, a mianowicie nielegalnie przebywających
obywateli państw trzecich. Jak wspomniano powyżej, osoby ubiegające się o ochronę
międzynarodową na podstawie dyrektywy w sprawie kwalifikowania nie mogą być uznane za
nielegalnie przebywające do czasu odrzucenia ich wniosku (zob. sekcja 2.4.2).
Podobnie jak w przypadku proponowanej dyrektywy powrotowej, dyrektywa w sprawie warunków
przyjmowania również zezwala w niektórych przypadkach na zastosowanie środka detencyjnego.
Ze względu na fakt, że oba systemy zatrzymań mają charakter administracyjny i podlegają
ograniczeniom wynikającym z podstawowego prawa do wolności (zob. sekcja 2.3.2 powyżej), mają
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Artykuł 5, 11 i 16 dyrektywy w sprawie kwalifikowania.
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Wyrok w sprawie C-348/16 – Sacko, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, lipiec 2017 r., pkt 42–49.
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Europejski Trybunał Praw Człowieka, marzec 2016 r., pkt 115.
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one pewne wspólne cechy, w tym preferowanie mniej drastycznych środków przymusu 467,
obowiązek przeprowadzenia przez organ odpowiedniej procedury administracyjnej z należytą
starannością 468 oraz wymóg „szybkiej” kontroli sądowej zatrzymania 469.
Niemniej jednak powody zatrzymania na mocy tych dwóch dyrektyw są różne, ponieważ
odpowiadają one szczegółowym celom poszczególnych instrumentów.
W szczególności art. 18 proponowanej dyrektywy powrotowej wskazuje trzy niewyczerpujące
przesłanki, na podstawie których uzasadnione jest zastosowanie środka detencyjnego w celu
wydalenia: a) ryzyko ucieczki; b) zachowanie obywatela państwa trzeciego, który „unika lub utrudnia
przygotowania do powrotu lub proces wydalenia”, lub c) zagrożenie dla porządku publicznego,
bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa narodowego.
Z drugiej strony, art. 8 ust. 3 dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania wskazuje sześć
wyczerpujących powodów, na które można się powołać w celu uzasadnienia zatrzymania
wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową:
„Wnioskodawcę można zatrzymać wyłącznie:
a) w celu ustalenia lub weryfikacji jego tożsamości lub obywatelstwa;
b) w celu uzyskania informacji, na których opiera się wniosek o udzielenie ochrony
międzynarodowej, a których uzyskanie bez zatrzymania byłoby niemożliwe, szczególnie gdy
istnieje ryzyko ucieczki wnioskodawcy;
c) w związku z postępowaniem mającym na celu podjęcie decyzji w sprawie prawa
wnioskodawcy do przybycia na terytorium państwa członkowskiego;
d) gdy zatrzymanie to wiąże się z procedurą powrotu na podstawie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i
procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich (9) i ma służyć przygotowaniu powrotu lub
przeprowadzeniu procesu wydalania, a dane państwo członkowskie może wykazać na
podstawie obiektywnych kryteriów, w tym informacji, że wnioskodawca już uprzednio miał
możliwość skorzystania z procedury azylowej, istnienie racjonalnych przesłanek, by sądzić, że
wnioskodawca wystąpił o ochronę międzynarodową tylko w celu opóźnienia lub
uniemożliwienia wykonania decyzji nakazującej powrót;
e) jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo narodowe lub porządek publiczny;
f) zgodnie z art. 28 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 kraju
trzeciego lub bezpaństwowca (10)”.
Porównując te dwie listy, można poczynić dwie wstępne uwagi.
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Motyw 27 i art. 18 ust. 1 proponowanej dyrektywy powrotowej; art. 8 ust. 2 dyrektywy w sprawie warunków
przyjmowania.
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Motyw 16 art. 9 dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania; art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 7 oraz motyw 36
proponowanej dyrektywy powrotowej.
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Artykuł 18 ust. 2 proponowanej dyrektywy powrotowej; art. 9 ust. 3 dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania.
Analogiczne uwagi w odniesieniu do dyrektywy powrotowej z 2008 r. przedstawiono w opracowaniu Valerii Ilarevej
„Detention of asylum seekers: interaction between the Return and Reception Conditions Directives in Bulgaria”
[Zatrzymywanie osób ubiegających się o azyl: zależności między dyrektywą powrotową a dyrektywą w sprawie
warunków przyjmowania], EU Immigration and Asylum Law and Policy, 25 listopada 2015 r.
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Po pierwsze, powody wymienione w lit. c) proponowanej dyrektywy powrotowej i lit. e) dyrektywy
w sprawie warunków przyjmowania są analogiczne 470. Jak wspomniano powyżej, istnieją
wątpliwości co do tego, czy powody te są odpowiednie do realizacji celów związanych z powrotami
(zob. sekcja 2.2.4). Niemniej jednak, jeżeli artykuł 18 ust. 1 lit. c) proponowanej dyrektywy w sprawie
powrotów zostanie przyjęty, należy go interpretować zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. e) dyrektywy w
sprawie warunków przyjmowania, który został już wąsko zinterpretowany przez TSUE w sprawie
J.N 471, a bardziej ogólnie – zgodnie ze ścisłą wykładnią pojęcia porządku publicznego w kontekście
prawodawstwa dotyczącego imigracji (zob. na przykład sprawę ZH i O) 472.
Po drugie, powód d) wymieniony w dyrektywie w sprawie warunków przyjmowania wyraźnie tworzy
pomost między jej systemem zatrzymywania a systemem proponowanej dyrektywy powrotowej,
umożliwiając pozostawienie w ośrodku detencyjnym migrantów zatrzymanych w kontekście
postępowania w sprawie powrotu, niezależnie od złożenia wniosku o ochronę międzynarodową.
Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek określony w samym art. 8 ust. 3 lit.
d) dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania: „dane państwo członkowskie może wykazać na
podstawie obiektywnych kryteriów [...] istnienie racjonalnych przesłanek, by sądzić, że
wnioskodawca wystąpił o ochronę międzynarodową tylko w celu opóźnienia lub uniemożliwienia
wykonania decyzji nakazującej powrót”. Jak potwierdził TSUE w sprawie Arslan, oznacza to, że aby
zatrzymać osobę powracającą po złożeniu przez nią wniosku o udzielenie ochrony
międzynarodowej, należy podjąć nową decyzję o konieczności zatrzymania. Decyzja taka będzie
musiała wynikać z „indywidualnej oceny wszystkich istotnych okoliczności” 473 i stwierdzać, że
warunek ustanowiony w art. 8 ust. 3 lit. d) dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania jest
spełniony.
Taki wniosek jest spójny z różnymi celami zatrzymywania odpowiednio osób powracających i osób
ubiegających się o ochronę międzynarodową. Oznacza to również, że po zmianie powodu
zatrzymania i objęciu danej osoby zakresem stosowania dyrektywy w sprawie warunków
przyjmowania zastosowanie będą miały odpowiednie gwarancje, na przykład w zakresie prawa do
zdrowia 474 i ochrony grup wymagających szczególnego traktowania 475, które są znacznie bardziej
szczegółowe niż odpowiednie przepisy proponowanej dyrektywy powrotowej 476.
Jak potwierdził TSUE w wyroku w sprawie Kadzoev, nowa decyzja o zastosowaniu środka
detencyjnego byłaby również konieczna, gdyby odrzucony wnioskodawca, który wcześniej był
przetrzymywany w ośrodku detencyjnym zgodnie z dyrektywą w sprawie warunków przyjmowania,
miał być dalej przetrzymywany w celu powrotu na mocy proponowanej dyrektywy powrotowej.
Potrzeba nowego określenia, ze szczególnym uwzględnieniem celów dyrektywy powrotowej z 2008
r., nabiera pełnego znaczenia dla ochrony praw osób zatrzymanych, jeśli weźmie się pod uwagę, że
okresy zatrzymania na mocy dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania nie są wliczane do
maksymalnego okresu zatrzymania w celu wydalenia, wynoszącego 18 miesięcy, na jaki zezwala
dyrektywa powrotowa z 2008 r. 477
Powyższe rozważania są szczególnie istotne w kontekście proponowanej dyrektywy
powrotowej, której art. 8 ust. 6, interpretowany w świetle motywu 7, można interpretować
jako umożliwiający wydanie decyzji nakazującej powrót natychmiast po przyjęciu w pierwszej
instancji decyzji o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej (zob. powyżej, sekcja 2.4.2).
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J. N. przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, pkt 57–64.
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Zh. i O., pkt. 48.
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Arslan, pkt 62–63.
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Artykuły 17 i 19 dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania.
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Art. 11 i 21–25 dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania.
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Zob. artykuł 17 ust. 1 lit. b) i artykuł 19 ust. 3 proponowanej dyrektywy powrotowej.
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W tym kontekście, przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia odwołania od decyzji o odrzuceniu
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, zastosowanie miałby system detencji
określony w dyrektywie w sprawie warunków przyjmowania 478. Zatrzymanie może zatem
opierać się tylko na jednej z sześciu wymienionych w niej podstaw i musiałoby być zgodne ze
wszystkimi odpowiednimi zabezpieczeniami. W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na
wymóg, aby organy krajowe podejmowały decyzję o konieczności ponownego zatrzymania w
przypadku zmiany statusu migranta z osoby powracającej na osobę ubiegającą się o ochronę
międzynarodową lub odwrotnie.

2.4.5. Proponowana dyrektywa powrotowa a rozporządzenie w
sprawie europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej
Jak wspomniano w odniesieniu do dyrektyw w sprawie procedur i kwalifikowania, obecnie
obowiązujące rozporządzenie w sprawie europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej nie jest
bezpośrednio wymienione we wniosku. Motywy 38 i 40 oraz art. 40 wniosku odnoszą się do
proponowanego rozporządzenia w sprawie europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej (jeszcze nie
przyjętego).
Obecne rozporządzenie w sprawie ESGP 479 przypisuje jej zasadniczą rolę koordynacyjną i
wspierającą w realizacji unijnej polityki w zakresie powrotów. W szczególności zgodnie z art. 8
rozporządzenia w sprawie ESGP ma ona kompetencje m.in. do „l) wspomagani[a] państw
członkowskich w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej w celu
wykonania zobowiązania do powrotu osób powracających, w tym przez koordynowanie lub
organizowanie operacji powrotowych; […] n) tworzeni[a] zasobów obserwatorów przymusowych
powrotów, eskorty przymusowych powrotów oraz specjalistów ds. powrotów; o) tworzeni[a] i
rozmieszczani[a] europejskich zespołów interwencji powrotowych w czasie interwencji
powrotowych” (wyróżnienie dodano).
W celu zapewnienia skuteczności polityki UE w zakresie powrotów imigrantów Komisja
konsekwentnie podkreśla znaczenie koordynacji, przez komunikację między państwami
członkowskimi i z pomocą ESGP (zob. powyżej, sekcja 2.1.4). W tym kontekście wymiana danych ma
szczególne znaczenie dla zapobiegania wtórnemu przemieszczaniu się i wykrywania go,
gromadzenia danych zagregowanych, identyfikacji i wzajemnego uznawania zakazów wjazdu i
decyzji nakazujących powrót, jak również dla organizacji wspólnych operacji odsyłania imigrantów.
ESGP podjęła już inicjatywę mającą na celu poprawę wymiany danych 480 w ramach obecnej aplikacji
IRMA, która została opracowana przez Komisję i wprowadzona w życie w 2017 r. 481 Jednak nie
wszystkie państwa członkowskie mają obecnie zintegrowany system zarządzania powrotami na
poziomie krajowym, a wśród tych, które go mają, nie wszystkie zapewniły kompatybilność takich
systemów z innymi bazami danych UE 482.
Artykuł 14 wniosku wprowadza wymóg stanowiący, że każde państwo członkowskie „ustanawia,
eksploatuje, utrzymuje i rozwija krajowy system zarządzania powrotami, w którym przetwarza się
wszystkie informacje konieczne do wdrożenia niniejszej dyrektywy, w szczególności na potrzeby
zarządzania poszczególnymi sprawami, jak również zarządzania dowolną procedurą związaną z
powrotem”. Określa się w nim ponadto, że „[s]ystem krajowy ustanawiany jest w sposób, który
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Gnandi, pkt 63.
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A w jeszcze większym stopniu proponowane rozporządzenie w sprawie ESGP.
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Rozmowa z ekspertem z ESGP.
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IRMA została po raz pierwszy przedstawiona w planie działania dotyczącym powrotów na rok 2015, zob. s. 9 i 10
dokumentu COM(2015)0453.
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zapewnia kompatybilność techniczną umożliwiającą komunikację z systemem centralnym
ustanowionym zgodnie z” proponowanym rozporządzeniem w sprawie ESGP.
Przepis ten nie nakłada obowiązku utworzenia jednolitego systemu zarządzania powrotami, co
byłoby bardzo trudne w praktyce ze względu na niejednorodny charakter krajowych systemów
zarządzania powrotami oraz dużą liczbę i zróżnicowany charakter zaangażowanych organów 483.
W zakresie, w jakim art. 14 ma na celu umożliwienie zarządzania aplikacją IRMA na szczeblu
centralnym przez ESGP przez zapewnienie zgodności krajowych systemów zarządzania
powrotami z tą aplikacją 484, a tym samym natychmiastową wymianę niektórych kategorii
danych – w tym statystyk lub informacji na temat osób powracających gotowych do wydalenia
do konkretnych państw – przepis ten wydaje się tworzyć synergię z rozporządzeniem w
sprawie ESGP. W rzeczywistości pozwala to ESGP na bardziej aktywne organizowanie operacji
odsyłania imigrantów, ponieważ informacje o osobach, które mają zostać odesłane, będą pełniejsze
i łatwiej dostępne, a także na przeprowadzanie bardziej dostosowanych interwencji w oparciu o
dokładne dane krajowe 485.
Państwa członkowskie zauważyły jednak, że odpowiedzialność za zapewnienie interoperacyjności
IRMA i krajowych systemów zarządzania powrotami jest inaczej rozłożona w art. 14, który nakłada
odpowiednie obciążenia administracyjne na państwa członkowskie, oraz w art. 50 proponowanego
rozporządzenia w sprawie ESGP, który nakłada odpowiednie obciążenia administracyjne na
Frontex 486. Pojawiły się sugestie, że uregulowanie systemu zarządzania powrotami wyłącznie w
kontekście proponowanego rozporządzenia w sprawie ESGP byłoby bardziej właściwe i pozwoliłoby
uniknąć sprzeczności 487.
Potencjalny wpływ interoperacyjności systemów krajowych i centralnych na ochronę danych będzie
zależał między innymi od rodzaju danych wymienianych na tych platformach. Wykracza to jednak
poza zakres niniejszego opracowania (Parlament Europejski zwrócił się o opinię w tej sprawie do
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych).
Najważniejsze wnioski dotyczące spójności z powiązanymi aktami prawnymi UE
Pytanie 4: Czy proponowane zmiany są spójne z prawem azylowym i polityką azylową Unii oraz
innymi powiązanymi aktami prawnymi UE?
Artykuł 8: Jeśli art. 8 ust. 6 proponowanej dyrektywy powrotowej należy interpretować w ten sposób,
że zezwala on na wydanie decyzji nakazującej powrót natychmiast po przyjęciu decyzji w pierwszej
instancji odmawiającej ochrony międzynarodowej, należy zwrócić szczególną uwagę na mający
zastosowanie system detencji, jeśli taki istnieje. W przypadku osób ubiegających się o ochronę
międzynarodową, którym wydano już decyzję nakazującą powrót i które następnie odwołują się od
decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, zastosowanie miałby system
środków detencyjnych określony w dyrektywie w sprawie warunków przyjmowania. Dlatego
zatrzymanie mogłoby opierać się tylko na jednej z sześciu wymienionych w niej podstaw i musiałoby
być zgodne ze wszystkimi odpowiednimi zabezpieczeniami.
Artykuł 14: Stworzenie krajowych systemów monitorowania powrotów, które są kompatybilne z
centralnym systemem zarządzanym przez ESGP, prawdopodobnie zwiększy stopień dostosowania
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standardów do rozporządzenia w sprawie ESGP, ponieważ umożliwia ono lepsze przestrzeganie
przez ESGP jej zadań w ramach tego ostatniego instrumentu.
Artykuły 16 i 22: Standardy proceduralne działające zarówno jako minimalne, jak i maksymalne progi
ochrony powiązanych praw podstawowych znacznie odbiegają od podejścia regulacyjnego
stanowiącego podstawę dyrektywy powrotowej z 2008 r. Dyrektywa ta określa jedynie minimalne
progi ochrony, zawsze umożliwiając państwom członkowskim opracowanie wyższych standardów.
Ograniczenie gwarancji proceduralnych dla obywateli państw trzecich, którzy wystąpili o ochronę
międzynarodową na mocy prawa azylowego UE – nawet w przypadku osób, które mogą mieć
uzasadnione powody do ubiegania się o niedopuszczalność wydalenia – wydaje się opierać na
założeniu, że takie wnioski o odmowę wydalenia musiały zostać dokładnie przeanalizowane w
procedurze azylowej. Jednakże art. 15 dyrektywy w sprawie kwalifikowania, wskazujący podstawy
przyznania ochrony uzupełniającej, nie obejmuje wszystkich okoliczności, które mogą stanowić
podstawę do złożenia wniosku o niedopuszczalność wydalenia. Stanowi to element niespójności w
unijnych ramach prawnych dotyczących migracji i azylu.
Artykuł 22: Ponieważ art. 22 odnosi się konkretnie do art. 41 proponowanego rozporządzenia o
procedurze azylowej, którego treść jest zupełnie nowa i wydaje się, że nie zostanie ustalona w
najbliższym czasie, analiza skutków, jakie może mieć dla spójności ram prawnych zarówno w zakresie
powrotu, jak i azylu, jest niezwykle trudna.

111

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego

ŹRÓDŁA
International and European Treaties
Consolidated version of the Treaty on European Union, OJ C 202, 7 June 2016, pp. 13–388.
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 202, 7 June 2016,
pp. 1–388.
Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, November 1950, ETS 5.
European Union, Charter of Fundamental Rights of the European Union, 7 July 2016, 2016/C 202/02.
UN General Assembly, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85.
UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations,
Treaty Series, vol. 1577, p. 3.
UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations,
Treaty Series, vol. 189, p. 137.
UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United
Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171.
UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December
1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3.
European Union legislation and other documents by EU institutions
Council Framework Decision of 28 November 2002 on the strengthening of the penal framework to
prevent the facilitation of unauthorised entry, transit and residence.
Council Regulation (EC) 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the
Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the
European Union.
Directive 2013/33/EU of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for
international protection.
Directive 2013/32/EU of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing
international protection.
Directive 2011/95/EU of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country
nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for
refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection
granted (recast).
Directive 2008/115/EC of 24 December 2008 on common standards and procedures in Member
States for returning illegally staying third-country nationals.
Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States
for granting and withdrawing refugee status.
European Commission, Amended proposal for a regulation on the European Union Agency for
Asylum and repealing Regulation (EU) No 439/2010, COM(2018) 633, September 2018.
European Commission, Better Regulation Toolbox.
European Commission, Commission recommendation (EU) 2017/432 of 7 March 2017 on making
returns more effective when implementing the Directive 2008/115/EC of the European Parliament
and of the Council.

112

Załącznik 1: Proponowana dyrektywa powrotowa (wersja przekształcona) – Aspekty prawne

European Commission, Communication on Enhancing legal pathways to Europe: an indispensable
part of a balanced and comprehensive migration policy, COM(2018) 635, September 2018.
European Commission, Communication on Progress report on the Implementation of the European
Agenda on Migration, COM(2018) 250, March 2018.
European Commission, Communication on a more effective return policy in the European Union - A
Renewed Action Plan, COM(2017) 200, March 2017.
European Commission, Communication on EU Action Plan on Return, COM(2015) 453, 2015.
European Commission, Communication on a European agenda on migration, COM(2015) 240, 2015.
European Commission, Communication on EU return policy, COM(2014) 199, 2014.
European Commission, Directorate-General for Migration and Home Affairs, Evaluation on the
application of the Return Directive (2008/115/EC), 2013.
European Commission, Proposal for a directive on common standards and procedures in Member
States for returning illegally staying third-country nationals (Recast), COM(2018) 634, September
2018.
European Commission, Proposal for a regulation on the European Border and Coast Guard and
repealing Council Joint Action n°98/700/JHA, Regulation (EU) n° 1052/2013 of the European
Parliament and of the Council and Regulation (EU) n° 2016/1624 of the European Parliament and of
the Council, COM(2018) 631, September 2018.
European Commission, Proposal for a Council decision authorising the Commission to approve, on
behalf of the Union, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in the area of
immigration policy, COM(2018) 168, March 2018.
European Commission, Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 810/2009
establishing a Community Code on Visas (Visa Code), COM(2018) 252, March 2018 (‘Visa Code
Proposal’).
European Commission, Proposal for a regulation on the use of the Schengen Information System for
the return of illegally staying third-country nationals, COM(2016) 881, December 2016.
European Commission, Proposal for a regulation establishing a Union Resettlement Framework and
amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council, COM(2016) 468,
July 2016.
European Commission, Proposal for a regulation establishing a common procedure for international
protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU, COM(2016) 467, July 2016.
European Commission, Proposal for a regulation on standards for the qualification of third-country
nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for
refugees or for persons eligible for subsidiary protection and for the content of the protection
granted and amending Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status
of third-country nationals who are long-term residents, COM(2016) 466, July 2016.
European Commission, Proposal for a Directive laying down standards for the reception of applicants
for international protection (recast), COM(2016) 465, European Commission, July 2016.
European Commission, Report on the evaluation of the European Border Surveillance System
(EUROSUR), COM(2018) 632, September 2018.
European Commission, Return Handbook, Annex to Commission Recommendation (EU) 2017/2338
of 16 November 2017 establishing a common ‘Return Handbook’ to be used by Member States'
competent authorities when carrying out return-related tasks.
European Commission, Tool #5. Legal Basis, Subsidiarity and Proportionality.
European Commission, Tool #18. The choice of policy instruments.

113

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
European Council Conclusions of 13 and 14 December 2018.
European Council Conclusions of 28 June 2018.
European Council conclusions 18 October 2018.
European Data Protection Supervisor, Formal comments of the EDPS on the Commission Proposal for
a Directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in
Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast), January 2019.
FRA, Detention of third-country nationals in return procedures.
FRA, European legal and policy framework on immigration detention of children, June 2017.
FRA, Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union, 2011.
FRA, Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, 2014.
FRA, Opinion 1/2019 [Return] - The recast Return Directive and its fundamental rights implications,
January 2019.
FRA, Scope of the principle of non-refoulement in contemporary border management: evolving areas
of law, 2016.
Presidency Conclusions following the European Council meeting on 4 and 5 November 2004, Council
document 14292/04.
Presidency Conclusions of the Tampere European Council 15 and 16 October 1999.
Regulation (EU) 2016/1624 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and
amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing
Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC)
No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC.
Regulation (EU) 2016/399 of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of
persons across borders (Schengen Borders Code).
Regulation (EU) No 656/2014 of 15 May 2014 establishing rules for the surveillance of the external sea
borders in the context of operational cooperation coordinated by the European Agency for the
Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the
European Union.
Regulation (EU) No 1052/2013 of 22 October 2013 establishing the European Border Surveillance
System (Eurosur).
Regulation (EC) No 767/2008 of 9 July 2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the
exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation).
Case law of the Court of Justice of the EU
Judgment in Case c-180/17 - X and Y v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, European Court of
Justice, September 2018.
Judgment in Case C-585/16 - Alheto, European Court of Justice, July 2018.
Judgment in Case C-181/16 - Gnandi, European Court of Justice, June 2018.
Judgment in Case C-82/16 - K.A. and Others v Belgische Staat, European Court of Justice, May 2018.
Judgment in Case C-353/16 - MP, European Court of Justice, April 2018.
Judgment in Case C-240/17 - E., European Court of Justice, January 2018.
Judgment in Case C-348/16 - Sacko, European Court of Justice, July 2017.
Judgment in Case C-528/15 - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie
v Salah Al Chodor and Others, European Court of Justice, March 2017.
Judgment in Case C-47/15 - Affum, European Court of Justice, June 2016.

114

Załącznik 1: Proponowana dyrektywa powrotowa (wersja przekształcona) – Aspekty prawne

Judgment in Case C-601/15 PPU - J. N. v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, European Court of
Justice, February 2016.
Judgment in Case C-239/14 - Tall, European Court of Justice, December 2015.
Judgment in Case C-554/13 - Zh. and O., European Court of Justice, June 2015.
Judgment in Case C-38/14 - Zaizoune, European Court of Justice, April 2015.
Judgement in Case C-562/13 - Abdida, European Court of Justice, December 2014.
Judgment in Case C-249/13 - Boudjlida, European Court of Justice, December 2014.
Judgment in Case C-542/13 - M’Bodji, European Court of Justice, December 2014.
Judgment in Case C-166/13 - Mukarubega, European Court of Justice, November 2014.
Judgment in Case C- 146/14 PPU - Mahdi, European Court of Justice, June 2014.
Judgment in Case C-383/13 PPU - G&R, European Court of Justice, September 2013Judgment in Case
C-534/11 - Arslan, European Court of Justice, May 2013.
Judgment in Case C-399/11 - Melloni, European Court of Justice, February 2013.
Judgment in Case C-617/10 - Åkerberg Fransson, European Court of Justice, February 2013 .
Judgment in Case C-175/11 - D. and A., European Court of Justice, January 2013.
Judgment in Case C-430/11 - Sagor, European Court of Justice, December 2012.
Judgment in Case C-199/11 - Europese Gemeenschap v Otis NV and Others, European Court of Justice,
November 2012.
Judgment in Case C-329/11 - Achughbabian, European Court of Justice, December 2011.
Judgment in Joined Cases C-411/10 and C-493/10 - N.S. v Secretary of State for the Home Department
and M.E. and Others v Refugee Applications Commissioner and Minister for Justice, Equality and Law
Reform, European Court of Justice, December 2011.
Judgment in Case C-69/10 - Samba Diouf, European Court of Justice, July 2011.
Judgment in Case C-61/11 PPU - El Dridi, European Court of Justice, April 2011.
Judgment in case C-357/09 - Kadzoev, European Court of Justice, November 2009.
Judgment in Case c-465/07 - Meki Elgafaji and Noor Elgafaji v Staatssecretaris van Justitie, European
Court of Justice, February 2009.
Judgment in Case 33/76 - Rewe-Zentralfinanz eG and Rewe-Zentral AG, European Court of Justice,
December 1976.
Judgment in Case 45/76 - Comet BV, European Court of Justice, December 1976.
Case law of the European Court of Human Rights
Decision in App. No. 7196/10 - V.F. v France, European Court of Human Rights, November 2011.
Judgment in App. No. 75157/14 - Bistieva and Others v Poland, European Court of Human Rights, April
2018.
Judgment in App. No. 22696/16 - J.R. and Others v Greece, European Court of Human Rights, January
2018.
Judgment in App. No. 16483/12 - Khlaifia and Others v Italy, European Court of Human Rights,
December 2016.
Judgment in Apps. Nos. 25794/13 and 28151/13 - Abdullahi Elmi and Aweys Abubakar v Malta,
European Court of Human Rights, November 2016.
Judgment in App. No. 29094/09 - A.M. v the Netherlands, European Court of Human Rights, July 2016.

115

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
Judgment in App. No. 49441/12 - Kolonja v Greece, European Court of Human Rights, May 2016.
Judgment in App. No. 43611/11 - F.G. v Sweden, European Court of Human Rights, March 2016.
Judgment in App. No. 12738/10 - Jeunesse v the Netherlands, European Court of Human Rights,
October 2014.
Judgment in App. No. 29217/12 - Tarakhel v Switzerland, European Court of Human Rights, November
2014.
Judgment in App. No. 41872/10 - M.A. v Cyprus, European Court of Human Rights, July 2013.
Judgment in App. No. 42337/12 - Suso Musa v Malta, European Court of Human Rights, July 2013.
Judgment in App. No. 22689/07 - De Souza Ribeiro v France, European Court of Human Rights,
December 2012.
Judgment in App. No. 33210/11 - Singh and Others v Belgium, European Court of Human Rights,
October 2012.
Judgment in App. No. 14902/10 - Mahmundi and Others v Greece, European Court of Human Rights,
July 2012.
Judgment in App. No. 9152/09 - I.M. v France, European Court of Human Rights, May 2012.
Judgment in App. No. 8139/09 - Othman (Abu Qatada) v The UK, European Court of Human Rights,
May 2012.
Judgment in App. No. 27765/09 - Hirsi Jamaa and Others v Italy, European Court of Human Rights,
February 2012.
Judgment in App. Nos. 39472/07 and 39474/07 - Popov v France, European Court of Human Rights,
January 2012.
Judgment in App. No. 15297/09 - Kanagaratnam and Others v Belgium, European Court of Human
Rights, December 2011.
Judgment in App. No. 41416/08 - M. and Others v Bulgaria, European Court of Human Rights, July
2011.
Judgment in App. No. 27021/08- Al Jedda v The UK, European Court of Human Rights, July 2011.
Judgment in App. No. 55597/09 - Nuñez v Norway, European Court of Human Rights, June 2011.
Judgment in App. No. 20493/07 - Diallo v The Czech Republic, European Court of Human Rights, June
2011.
Judgment in App. No. 5335/05 - Ponomaryovi v Bulgaria, European Court of Human Rights, June 2011.
Judgment in App. No. 8687/08 - Rahimi v Greece, European Court of Human Rights, April 2011.
Judgment in App. No. 30696/09 - M.S.S. v Belgium and Greece, European Court of Human Rights,
January 2011.
Judgment in App. No. 11870/03 - Zakayev and Safanova v Russia, European Court of Human Rights,
February 2010.
Judgment in App. No. 3455/05, A. and Others v The UK, European Court of Human Rights, February
2009.
Judgment in App. No. 1638/03 - Maslov v Austria, European Court of Human Rights, June 2008.
Judgment in App. No. 26565/05 - N. v The UK, European Court of Human Rights, May 2008.
Judgment in App. No. 13229/03 - Saadi v The UK, European Court of Human Rights, January 2008.
Judgment in App. No. 45223/05 - Sultani v France, European Court of Human Rights, September 2007.

116

Załącznik 1: Proponowana dyrektywa powrotowa (wersja przekształcona) – Aspekty prawne

Judgment in App. No. 25389/05 - Gebremedhin [Gaberamadhien] v France, European Court of Human
Rights, April 2007.
Judgment in App. No. 13178/03 - Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v Belgium, European Court
of Human Rights, October 2006.
Judgment in App. No. 46410/99 - Uner v the Netherlands, European Court of Human Rights, October
2006.
Judgment in App. No. 13284/04 - Bader and Kanbor v Sweden, European Court of Human Rights,
November 2005.
Judgment in App. No. 46221/99 - Öcalan v Turkey, European Court of Human Rights, May 2005.
Judgment in App. No. 45508/99 - H.L. v The UK, European Court of Human Rights, October 2004.
Judgment in App. No. 56811/00 - Amrollahi v Denmark, European Court of Human Rights, July 2002.
Judgment in App. No.50963/99 - Al Nashif v Bulgaria, European Court of Human Rights, June 2002.
Judgment in App. No. 51564/99 - Čonka v Belgium, European Court of Human Rights, February 2002.
Judgment in App. No. 54273/00 - Boultif v Switzerland, European Court of Human Rights, August 2001.
Judgment in App. No. 40035/98 - Jabari v Turkey, European Court of Human Rights, July 2000.
Judgment in App. No. 40907/98 - Dougoz v Greece, European Court of Human Rights, March 2001.
Judgment in App. No. 25894/94 - Bahaddar v the Netherlands, European Court of Human Rights,
February 1998.
Judgment in App. No. 22414/93 - Chahal v The UK, European Court of Human Rights, November 1996.
Judgment in App. No. 19776/92 - Amuur v France, European Court of Human Rights, June 1996.
Judgment in App. No. 13867/88 - Brincat v Italy, European Court of Human Rights, November 1992.
Judgment in App. No. 14038/88 - Soering v The UK, European Court of Human Rights, July 1989.
Judgment in App. No. 10730/84 - Berrehab v the Netherlands, European Court of Human Rights, June
1988.
Literature and other online sources
Acosta D., ‘The good, the bad and the ugly in EU migration law: Is the European Parliament becoming
bad and ugly? (The Adoption of Directive 2008/15: The Returns Directive)’, European Journal of
Migration and Law, Vol. 11(1), Brill | Nijhoff, 2009.
Allain J., ‘The jus cogens nature of non-refoulement’, International Journal of Refugee Law, Vol. 13(4),
OUP, 2001.
Baldaccini A., ‘The EU Directive on Return: Principles and protests’, Refugee Survey Quarterly, Vol. 28(4),
Oxford Academic, 2009.
Baldaccini A., ‘The return and removal of irregular migrants under EU law: An analysis of the Returns
Directive’, European Journal of Migration and Law, Vol. 11(1), Brill | Nijhoff, 2009.
Basilien-Gainche M-L., ‘Immigration detention under the Return Directive: The Cjeu shadowed lights’,
European Journal of Migration and Law, Vol. 17(1), Brill | Nijhoff, 2015.
Boeles P., ‘Non-refoulement: is part of the EU’s Qualification Directive invalid?’ EU Law Analysis,
January 2017.
Cassarino J-P. (ed.), Reintegration and Development, Return Migration and Development Platform
(RDP); CRIS; Analytical Study; 2014
Council of Europe/European Court of Human Rights, Guide on Article 5 of the European Convention
on Human Rights - Right to liberty and security, Council of Europe/European Court of Human Rights,
August 2018.

117

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
European Migration Network, The effectiveness of return in EU Member States (2017), February 2018.
General Assembly Endorses First-Ever Global Compact on Migration, Urging Cooperation among
Member States in Protecting Migrants, GA/12113, 19 December 2018.
Gotev G., ‘Six EU countries - and counting - back out from the Global Migration Pact’, euractiv.com,
November 2018.
Ilareva V., ‘Detention of asylum seekers: interaction between the Return and Reception Conditions
Directives in Bulgaria’, EU Immigration and Asylum Law and Policy,25 November 2015.
Kushminder K., ‘Interrogating the Relationship between Remigration and Sustainable Return’
International Migration, Vol. 55(6), Wiley-Blackwell, 2017.
Latek M., ‘Reintegration of returning migrants’, Briefing, EPRS, October 2017.
Lenaerts K. and Van Nuffel P., European Union Law, 3rd edition, Sweet & Maxwell, 2011.
Lutz F., The negotiations of the Return Directive: comments and materials, Wolf Legal Publishers, 2010.
Meijers Committee, CM1816 Comments on the proposal for a Directive on common standards and
procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast),
COM(2018) 634 final, November 2018.
Michaelsen C., ‘The renaissance of non-refoulement? The Othman (Abu Qatada) decision of the
European Court of Human Rights’, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 61(3), CUP, 2012.
Peers S., 'Lock 'em up: the proposal to amend the EU’s Returns Directive', EU Law Analysis, September
2018.
Revision of the visa code, Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment, Ex-Ante
Impact Assessment Unit for the European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and
Home Affairs (LIBE), European Parliament, April 2018.
Ruben R. et al., ‘What Determines the Embeddedness of Forced-Return Migrants: Rethinking the Role
of Pre- and Post-Return Assistance’, Int'l Migration Rev., Vol. 43(4), SAGE Publications,2009, pp. 908937.
Speech by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the European Parliament
plenary session on the progress on the UN Global Compact for Safe, Regular and Orderly Migration
and UN Global Compact on Refugees, HR/VP Speech, 180313_20, European Union External Action,
13 March 2018.
Speech Delivered by Commissioner Stylianides on Behalf of HR/VP Mogherini, during the EP Debate
on the Global Compact on Migration, 13 November 2018, HR/VP Speech, 181114_7, European Union
External Action, 13 November 2018.
Tridimas T., The General Principles of EU Law, 2nd edition, Oxford University Press,2006.
Twenty Guidelines on Forced Return, Council of Europe, Committee of Ministers, May 2005.
UN Child Rights Experts call for EU-wide ban on child immigration detention, 21 February 2018.
UNHCR, Advisory opinion on the rules of confidentiality regarding asylum information, 2005.
UNHCR, The Case Law of the European Regional Courts: The Court of Justice of the European Union
and the European Court of Human Rights, 2015.
UN, Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 8 (1982): Article 9 (Right to Liberty and
Security of Persons), 30 June 1982, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I).
Yuan Y., ‘The two equilibriums arising from the EU Qualification Directive on the scope and content
of international protection’, University of Chicago Law School International Immersion Program Papers,
No. 17, 2015.

118

Załącznik 2

Analiza ukierunkowanej oceny
skutków proponowanej
dyrektywy powrotowej (wersja
przekształcona) – aspekty
ekonomiczne
Aspekty ekonomiczne

We wrześniu 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący
przekształcenia „dyrektywy powrotowej”. Celem niniejszej analizy jest
przedstawienie skutków ekonomicznych, które mogą wynikać z
najważniejszych proponowanych zmian. Analiza rozpoczyna się od
zbadania kosztów utrzymania obecnego stanu prawnego dla UE oraz
wybranych czterech reprezentatywnych państw członkowskich (Belgii,
Republiki Czeskiej, Niemiec i Włoch). Następnie przeanalizowano
dodatkowe koszty dla UE i państw członkowskich oraz potencjalne korzyści,
jakie mogą wyniknąć z wejścia w życie proponowanej dyrektywy
powrotowej (wersja przekształcona). Korzyści te należy rozumieć w
kategoriach skuteczności – zdefiniowanej tutaj jako powrót migrantów o
nieuregulowanym statusie – oraz wydajności – zdefiniowanej tutaj jako
skrócenie czasu trwania procedury powrotu i ustalenia rodzaju powrotu
(dobrowolny lub przymusowy).
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Duńska Rada ds. Uchodźców

EASO

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
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ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka
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IOM
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Streszczenie
We wrześniu 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała „przekształcenie” dyrektywy powrotowej
w celu zwiększenia odsetka powrotów migrantów o nieuregulowanym statusie opuszczających UE 1.
Szacuje się, że w 2017 r. tylko 36,6 % osób, które otrzymały zarządzenie powrotu, faktycznie opuściło
UE 2. Pomimo potencjalnej skali wpływu wniosku Komisji na UE i jej państwa członkowskie nie
dołączono do niego oceny skutków. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE) wystąpiła w związku z tym o przeprowadzenie
ukierunkowanej zastępczej oceny skutków dotyczącej głównych oczekiwanych pozytywnych i
negatywnych skutków najważniejszych przepisów zawartych we wniosku Komisji, ze szczególnym
uwzględnieniem skutków społecznych, skutków w dziedzinie praw człowieka i skutków
finansowych w porównaniu z obecnym stanem prawnym (status quo). Niniejsza analiza oceny
skutków skupia się na aspektach ekonomicznych i stanowi uzupełnienie zleconej oddzielnie analizy
aspektów prawnych. Ukierunkowany charakter analizy oznacza, że skupiono się w niej na głównych
zmianach, jakie wprowadza wniosek: art. 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18 i 22 Kierunek analizy wyznaczyły dwa
następujące pytania:




Jakie są spodziewane koszty i korzyści wynikające ze zmian, które ma przynieść wniosek
Komisji, przy uwzględnieniu proponowanych przepisów dotyczących środka
detencyjnego i procedur granicznych?
W jaki sposób proponowane środki wpłyną na liczbę powrotów obywateli państw
trzecich nielegalnie przebywających w UE?

Ocena obejmowała oryginalną, ukierunkowaną analizę ilościową dotyczącą czterech krajów (BE, CZ,
DE i IT), z których trzy odnotowały wysoką lub bardzo wysoką liczbę zarządzeń powrotów w
obecnym stanie prawnym (BE, DE i IT).
Główne koszty i korzyści wynikające z wniosku zostały podsumowane w tabeli poniżej. Wiele z tych
zmian pociąga za sobą znaczne nowe koszty dla państw członkowskich, a także dodatkowe koszty
dla organów UE. Jeśli chodzi o skutki, wzrosłoby prawdopodobieństwo zastosowania środka
detencyjnego przed wydaleniem ze względu na szeroki zakres kryteriów, które mogą narazić daną
osobę na ryzyko zatrzymania (art. 6 i 7). Konieczna byłaby budowa nowych ośrodków detencyjnych
ze względu na przepełnienie w istniejących placówkach, co wiązałoby się z wyższymi kosztami. Na
przykład rząd włoski przewidział w budżecie 13 mln EUR na budowę nowych obiektów oraz
dodatkowe 35,5 mln EUR na zarządzanie nimi w latach 2017–2019. 3 Jeśli chodzi o korzyści, to
oszczędności finansowe można uzyskać z tytułu szacowanego obniżenia kosztów związanych z
przyjmowaniem migrantów ze względu na skrócenie terminu odwołania. Oszczędności na tych
kosztach mogą zostać jednak w dużej mierze zniwelowane przez koszty związane z
nieprzestrzeganiem prawa do odwołania. Koszty te mogą wynikać z niższej jakości wniosków
odwoławczych, której można się spodziewać w związku ze skróceniem terminu i zwiększoną liczbą
skarg kierowanych do sądów w związku z naruszeniem praw procesowych.

1

Komisja Europejska, Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i
procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających
obywateli państw trzecich (wersja przekształcona), 2018/0329.

2

Tamże.

3

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Włoch.
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Tabela 1: Podsumowanie oceny ekonomicznej i kosztów bezpośrednich

Koszty

Artykuły

CZ

DE

IT

Zmiany operacyjne i kadrowe w
zakresie procedur powrotu

Wszystkie osiem artykułów pociąga za sobą nowe koszty dla państw
członkowskich i UE, natomiast cztery artykuły pociągają za sobą
znaczne koszty dla państw członkowskich (zob. rozdział 3).

Stosowanie środka
detencyjnego
przed wydaleniem

Znaczne zwiększenie (***) kosztów w związku z budową nowych
ośrodków detencyjnych i zarządzaniem nimi (np. obsada kadrowa
ośrodka, żywność dla osób zatrzymanych).

Przymusowe
powroty

6
6, 7, 18,
22

Spodziewany jest wzrost kosztów w związku z większym stopniem
wykorzystania środka detencyjnego.

9

Szacuje się, że liczba dobrowolnych powrotów ulegnie zmniejszeniu ze
względu na wprowadzenie procedury granicznej i skrócenie terminu
dobrowolnego wyjazdu, który jest poniżej limitów czasowych
obowiązujących obecnie we wszystkich krajach.

Koszty związane z
nieprzestrzeganiem
prawa do
odwołania

16

Przewiduje się, że koszt rozpatrywania odwołania wzrośnie ze względu na
niższą oczekiwaną jakość pism procesowych składanych w postępowaniu
odwoławczym. Inne koszty mogą obejmować koszty odszkodowań
przyznawanych przez sądy za nieprzestrzeganie prawa do odwołania.

Szacowane
zmniejszenie
potrzeb w zakresie
przyjmowania ze
względu na
odwołania

16

Dobrowolne
powroty

Korzyści

BE

Migranci o
nieuregulowanym
statusie
wyjeżdżający
z UE…

Umiarkowane
obniżenie
kosztów (**)

Nieznaczne
obniżenie
kosztów (*)

Umiarkowane
obniżenie
kosztów (**)

Nieznaczne
obniżenie
kosztów (*)

Zwiększone możliwości powrotów, zwłaszcza powrotów przymusowych. Zakres, w
jakim mogą one zostać wykorzystane, zależy jednak od istnienia lub stosowania umów
i ustaleń dotyczących readmisji.

… mniejsze ryzyko
Brak solidnych dowodów dających podstawy, aby powiązać nielegalnych migrantów z
ich późniejszego
szarą strefą gospodarki (która jest również napędzana przez obywateli UE). Zakres, w
wejścia w szarą
jakim szara strefa mogłaby się zmniejszyć, jest niepewny.
strefę gospodarki
Uwaga: * < 10 mln EUR, ** 10–100 mln EUR, *** > 100 mln EUR, **** > 500 mln EUR. W powyższych wyliczeniach założono,
że państwa członkowskie zastosują się do proponowanych zmian w dyrektywie.

Kilka najważniejszych ustaleń wynikających z oceny:
Wniosek wiązałby się ze znacznymi kosztami dla państw członkowskich i UE. Cztery artykuły
wymagałyby znaczących nowych nakładów inwestycyjnych dotyczących przede wszystkim obsady
kadrowej, ale także infrastruktury (np. organy sądowe rozpatrujące odwołania w sprawach
azylowych i budowa nowych ośrodków detencyjnych). Dodatkowe koszty dla UE wynikałyby
głównie z konieczności monitorowania i zapewnienia koordynacji między agencjami.
Jest prawdopodobne, że wniosek doprowadzi do znacznie częstszego stosowania środka
detencyjnego, co niekoniecznie musi prowadzić do bardziej skutecznych powrotów. Dowody
wskazują, że okresy zatrzymania dłuższe niż jeden miesiąc nie zwiększają odsetka powrotów
migrantów o nieuregulowanym statusie. Wydaje się, że to raczej umowy o readmisji mają w tym
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względzie krytyczne znaczenie, czego dowodem jest przypadek Zjednoczonego Królestwa, które
notuje stosunkowo wysoki odsetek powrotów.
Proponowane zmiany zwiększyłyby szanse na przymusowy powrót, zmniejszając
jednocześnie prawdopodobieństwo dobrowolnego powrotu. Nie można przewidzieć
potencjalnego wpływu na odsetek powrotów. Przesunięcie akcentu na powrót przymusowy jest
sprzeczne z doświadczeniami praktyków w zakresie skutecznych i trwałych powrotów. Jeśli chodzi
o art. 22, to analizy dotyczące punktów szybkiej rejestracji migrantów („hotspotów”) wykazały niski
skuteczny odsetek powrotów.
Skrócenie terminu na złożenie odwołania mogłoby ewentualnie zmniejszyć liczbę i jakość
wniosków odwoławczych. Trudno jest jednak przewidzieć wpływ na ogólny odsetek
odwołań. Natomiast skrócenie terminu mogłoby oznaczać, że prawnicy nie będą mieli
wystarczająco dużo czasu na właściwą ocenę sprawy, co prowadzić będzie do składania
niskiej jakości odwołań. Co więcej, przepis ten nie rozwiązałby problemu leżącego u podstaw
składania odwołań, którym jest brak harmonizacji w zakresie kwalifikowania do decyzji o
udzieleniu azylu. Jak wykazano już we wcześniejszych analizach, odsetek uznawanych wniosków
jest różny w przypadku osób tej samej narodowości ubiegających się o azyl w różnych państwach
członkowskich. Jakość decyzji nakazujących powrót i decyzji azylowych była również
kwestionowana w wielu państwach członkowskich i może być czynnikiem decydującym o odsetku
odwołań. Skrócenie terminu składania odwołań nie rozwiązałoby tego podstawowego problemu
ani nie umożliwiałoby rozróżniania między osobami, które posiadają ważny tytuł prawny do
złożenia odwołania, a tymi, które go nie posiadają.
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1. Wprowadzenie
1.1. Kontekst
W następstwie posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 28 czerwca 2018 r. Komisja Europejska
przedstawiła wniosek ustawodawczy, który ma na celu rozwianie obaw państw członkowskich w
odniesieniu do azylu i migracji. Jedną z takich obaw jest kwestia nieskutecznego zarządzania
granicami zewnętrznymi, w szczególności niski odsetek powrotów osób, którym odmówiono azylu,
do państw spoza UE. Szacuje się, że w 2017 r. tylko 36,6 % osób, które otrzymały zarządzenie
powrotu, faktycznie opuściło UE 4. Wniosek Komisji ma na celu zwiększenie odsetka powrotów
migrantów o nieuregulowanym statusie opuszczających terytorium UE przez wprowadzenie
szeregu zmian w dyrektywie powrotowej5. Zauważony problem niskiego odsetka powrotów jest
największy w państwach członkowskich o dużej liczbie zarządzeń powrotu i niskim odsetku
powrotów. W 2017 r. liczba migrantów o nieuregulowanym statusie, którzy otrzymali zarządzenie
powrotu, przekroczyła 10 000 osób w 10 państwach członkowskich 6. Kraje te ponoszą największe
koszty w obecnym stanie prawnym i najbardziej zyskałyby na zmianie polityki.
Proponowana zmiana polityki rodzi dwie obawy co do skutków ekonomicznych. Po pierwsze, nie
jest jasne, czy wniosek doprowadzi do bardziej skutecznej i sprawiedliwej polityki w zakresie
powrotów, zważywszy na liczne i obszernie udokumentowane trudności związane z
przeprowadzaniem operacji powrotowych. Po drugie, o ile w uzasadnieniu wniosku napisano, że
nie spowoduje on dodatkowego obciążenia finansowego ani administracyjnego dla UE, to nie
poruszono kwestii kosztów po stronie państw członkowskich 7. Ponieważ do wniosku Komisji nie
dołączono oceny skutków, konieczne jest przeprowadzenie dalszej analizy w celu określenia
praktycznej wykonalności wniosku pod względem osiągnięcia określonych w nim celów oraz pod
kątem kosztów, jakie może on za sobą pociągać dla państw członkowskich.

1.2. Cele
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu
Europejskiego wystąpiła o przeprowadzenie ukierunkowanej, zastępczej oceny skutków w celu
wskazania newralgicznych kwestii oraz głównych kosztów i korzyści. Niniejsza analiza badawcza
skupia się na aspektach ekonomicznych i stanowi uzupełnienie zleconej oddzielnie analizy
aspektów prawnych.
Celem niniejszej analizy jest odpowiedź na następujące pytania:


Jakie są spodziewane koszty i korzyści wynikające ze zmian, które ma przynieść wniosek
Komisji, przy uwzględnieniu proponowanych przepisów dotyczących środka
detencyjnego i procedur granicznych?

4

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i
procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających
obywateli państw trzecich (wersja przekształcona) – 2018/0329.

5

Tamże.

6

BE, FR, DE, EL, IT, NL, PL, ES, SE i UK.

7

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i Komisja Europejska, uzasadnienie wniosku dotyczącego dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w
odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona), 2018/0329,
s. 6.
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W jaki sposób proponowane środki wpłyną na liczbę powrotów obywateli państw
trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE?

Analiza koncentruje się na następujących artykułach z proponowanego przekształcenia dyrektywy
powrotowej, które wnoszą zmiany w stosunku do obecnej sytuacji (status quo):
 Art. 6: Przepisy dotyczące ryzyka ucieczki
 Art. 7: Obowiązek współpracy
 Art. 9: Dobrowolny wyjazd
 Art. 13: Zakazy wjazdu wydawane podczas kontroli granicznych
 Art. 14: Zarządzanie powrotami
 Art. 16: Środki odwoławcze i odwołania
 Art. 18: Środek detencyjny
 Art. 22: Procedura graniczna

1.3. Metodyka
Niniejsza analiza jest w swoim ogólnym zarysie zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej
dotyczącymi lepszego stanowienia prawa w odniesieniu do oceny skutków i uwzględnia trzy z
siedmiu etapów: etap 1 – określenie problemu; etap 3 – co należy osiągnąć?; oraz etap 5 – jakie są
ekonomiczne skutki analizowanych zmian 8. W analizie dotyczącej etapu 5 określa się główne koszty
wynikające z wniosku dla UE i państw członkowskich oraz bada się potencjalny wzrost skuteczności
powrotów.
W rozdziale 2 dokonano oceny skutków obecnie napotykanych problemów, które przekształcona
dyrektywa ma rozwiązać. Głównym problemem jest niski faktyczny odsetek powrotów migrantów
o nieuregulowanym statusie do ich krajów pochodzenia. W rozdziale 3 przeanalizowano koszty i
konsekwencje proponowanych w dyrektywie zmian, rozpatrując po kolei każdy z ośmiu ocenianych
tu artykułów. Przedstawiono koszty dla UE i państw członkowskich, a skalę oczekiwanych kosztów
wskazano przy zastosowaniu podejścia opartego na ocenie jakościowej. Wreszcie w rozdziale 4
przeanalizowano skutki ekonomiczne wynikające z następstw opisanych w rozdziale 3.
Ocena skutków ekonomicznych w rozdziale 4 opiera się na analizie źródeł wtórnych, której
towarzyszy szczegółowa analiza ilościowa danych uzyskanych od czterech wybranych państw
członkowskich: Belgii, Republiki Czeskiej, Niemiec i Włoch 9. Dane te obejmowały statystyki Eurostatu
dotyczące powrotów w czterech państwach członkowskich, szacunki kosztów jednostkowych dla
poszczególnych krajów w odniesieniu do szeregu procedur powrotu (np. środek detencyjny,
przyjęcie, przymusowy powrót, dobrowolny powrót) oraz polityki państw członkowskich w tym
zakresie. Najważniejsze źródła ujęte w badaniu źródeł wtórnych to oceny Komisji Europejskiej,
krajowe strony internetowe i opracowania, badania przeprowadzone przez Europejską Sieć
Migracyjną (ESM) oraz analizy ekonomiczne dotyczące unijnej polityki azylowej przeprowadzone
przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS). Informacje z tych różnych źródeł zostały ze
sobą zestawione w celu opracowania szacunkowych wyliczeń ilościowych i zapewnienia podstawy
dla przyjętych założeń. Uzyskane w ten sposób dane liczbowe uwidaczniają różne rodzaje kosztów
i korzyści, jakich mogą spodziewać się państwa członkowskie, a także stopień ich zróżnicowania w
poszczególnych państwach członkowskich. Inne rodzaje kosztów, których nie można było określić
w ujęciu ilościowym, zostały poddane przeglądowi jakościowemu.
Kluczowe założenia i najważniejsza ograniczenia są następujące. Po pierwsze, analiza ilościowa
skutków opiera się na danych z 2017 roku. Sytuacja w tym roku (pod względem strategii z zakresu

8

Komisja Europejska, wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa – rozdział III dotyczący oceny skutków.

9

Państwa członkowskie zostały wybrane na podstawie ogólnego podejścia opartego na zidentyfikowaniu krajów i
zaklasyfikowaniu ich do konkretnych grup (zob. załącznik 1).
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polityki oraz liczby złożonych wniosków o udzielenie azylu i liczby powrotów) może nie być
reprezentatywna dla nadchodzących lat. Po drugie, osoby ubiegające się o azyl i osoby migrujące z
przyczyn ekonomicznych to dwie różne kategorie społeczne i możliwe, że ocena ich powrotu
według tych samych kryteriów nie jest właściwa. W analizie nie można było dokonać tego
rozróżnienia, ponieważ statystyki Eurostatu nie podają liczby powrotów w rozbiciu na osoby, którym
odmówiono azylu, i na osoby migrujące z przyczyn ekonomicznych. Po trzecie, w analizie skupiono
się na wybranych wcześniej czterech państwach członkowskich (BE, CZ, DE, IT), które są
nieproporcjonalnie bardziej dotknięte problemem niskiego odsetka powrotów. Potencjalne skutki
dla innych państw członkowskich mogą okazać się mniej odczuwalne. Wreszcie w ocenie skutków
założono scenariusz, w którym państwa członkowskie stosują się do proponowanych zmian w
dyrektywie – w rzeczywistości mogą tego nie robić.
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2. Skutki dyrektywy w obecnej sytuacji
2.1. UE
Obecny stan charakteryzuje się niskim odsetkiem powrotów migrantów o nieuregulowanym
statusie w UE do ich krajów pochodzenia. W 2016 r. odsetek powrotów migrantów o
nieuregulowanym statusie wynosił 45,8 %, a w 2017 r. spadł do 36,6 % 10. Poniższy wykres
przedstawia zmiany linii trendu w czasie w odniesieniu do ogólnego odsetka powrotów migrantów
o nieuregulowanym statusie i migrantów o nieuregulowanym statusie z państw trzecich.
Wykres 1: Zmiany linii trendu dotyczącego odsetka powrotów w UE-28

Źródło: Statystyki Eurostatu dotyczące imigracji (zob. załącznik 2).

Poniższy wykres przedstawia odsetek powrotów w poszczególnych państwach członkowskich w
2017 r. Odsetek powrotów jest bliski 100 % na Malcie i w Estonii, a szczególnie niski w Portugalii,
Republice Czeskiej i Belgii. Należy zauważyć, że liczba powrotów może przekraczać liczbę zarządzeń
powrotu wydanych w danym roku, ponieważ powrót może nie nastąpić natychmiast po wydaniu
zarządzenia.

10

Komisja Europejska, 2018 r., Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów
nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona),
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Wykres 2: Zestawienie zarządzeń powrotu w 2017 r. w ujęciu uwzględniającym fakt, czy migranci wrócili, czy też nie

Źródło: Statystyki Eurostatu dotyczące imigracji, 2017 r.

Migranci o nieuregulowanym statusie nie są równomiernie rozmieszczeni we wszystkich
państwach członkowskich. W 2017 r. liczba migrantów o nieuregulowanym statusie, którzy
otrzymali zarządzenie powrotu, przekroczyła 10 000 w 10 państwach członkowskich (zob. wykres
poniżej) 11. W obecnym stanie prawnym wywierane skutki są większe w krajach o większej liczbie
migrantów o nieuregulowanym statusie, a stosunkowo mniejsze w pozostałych krajach.

11

BE, FR, DE, EL, IT, NL, PL, ES, SE i UK.
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Wykres 3: Zarządzenia powrotu wydane w 2017 r. przez poszczególne państwa członkowskie

Obecny stan rzeczy charakteryzuje się również brakiem skuteczności wynikającym z
wydłużonego czasu trwania procedury powrotu i stosowania metod o charakterze
sankcyjnym. Stosowanie środka detencyjnego, na przykład, jest droższe od rozwiązań
alternatywnych, a jednocześnie pociąga za sobą koszt w związku ze zwiększonym ryzykiem
naruszenia praw podstawowych osób zatrzymanych. Wniosek Komisji został opracowany w
kontekście ogólnego planu zintensyfikowania skali działań UE w dziedzinie zarządzania
granicami. Zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2021–2027 wydatki w dziedzinie
migracji i kontroli granicznej mają ulec podwojeniu, a budżety niektórych agencji [takich jak
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)] mają zostać potrojone w porównaniu
z obecnymi poziomami 12.

12

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, pytania i odpowiedzi: przyszłe finansowanie UE w obszarze granic i migracji,
12 czerwca 2018 r.
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Na poziomie UE widoczne są cztery skutki ekonomiczne (zob. tabelę 2 poniżej). Obejmują one
bezpośrednie koszty ponoszone przez Frontex w ramach wspierania państw członkowskich w
przeprowadzaniu wspólnych operacji przymusowych powrotów. W 2017 r. Frontex
przeprowadził 341 operacji powrotowych w odniesieniu do 14 189 osób 13, w porównaniu z 232
operacjami powrotowymi w odniesieniu do 10 693 osób w roku 2016 14. Koszty bezpośrednie
obejmują również ułatwianie dobrowolnych powrotów za pomocą funduszy dostępnych w
ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Szacuje się, że 75 % kosztów obsługi
programów dobrowolnych powrotów pokrywanych jest z funduszy europejskich, a pozostała część
z budżetów krajowych 15. Głównymi podmiotami przeprowadzającymi operacje dobrowolnych
powrotów są rządy krajowe, Międzynarodowa Organizacja ONZ ds. Migracji (IOM) oraz krajowe
organizacje pozarządowe (NGO), takie jak Caritas czy Duńska Rada ds. Uchodźców (DRC). W 2017 r.
IOM wsparła 72 176 migrantów przez programy wspomagania dobrowolnych powrotów i środków
reintegracyjnych 16.
Pozostałe skutki można częściowo – lecz nie całościowo – wytłumaczyć kosztami ponoszonymi w
związku z zapobieganiem nieuregulowanej migracji i dlatego są one określane jako „skutki
pośrednie”. Na przykład, unijne lub dwustronne umowy o readmisji lub ustalenia dotyczące
readmisji mogą ułatwiać przeprowadzanie operacji powrotowych (w szczególności powrotów
przymusowych), które wymagają zgody państwa pochodzenia. Umowy o readmisji mogą również
ograniczać przyjazdy osób z danego państwa trzeciego do UE. W podobny sposób umowy z
państwami trzecimi i współpraca na rzecz rozwoju mogą ułatwiać powrót migrantów o
nieuregulowanym statusie, a jednocześnie eliminować czynniki leżące u podstaw wysiedleń i
zagrożenia dla bezpieczeństwa w tych państwach 17. Obecnie UE posiada 17 umów o readmisji i
sześć ustaleń dotyczących readmisji, a kolejne są przedmiotem dyskusji 18. Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki (EUTF) obejmuje cel strategiczny dotyczący zarządzania migracją, na który
przeznacza się rocznie łącznie 555,1 mln EUR, z czego 285 mln EUR przeznacza się na Afrykę
Północną, 99 mln EUR na Róg Afryki i 162,5 mln EUR na Sahel i jezioro Czad, a 8,6 mln EUR na różne
segmenty 19. Fundusze rozwojowe obejmują również fundusze kryzysowe przeznaczone na

13

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Risk Analysis for 2018[Analiza ryzyka na rok 2018], 2018 r..

14

Rada Unii Europejskiej, Frontex Annual Activity Report 2016[Roczne sprawozdanie z działalności agencji Frontex za
rok 2016], 2017 r.

15

Europejska Sieć Migracyjna, Overview: Incentives to return to a third country and support provided to migrants for
their reintegration, [Przegląd: zachęty do powrotu do państwa trzeciego oraz wsparcie udzielane migrantom na rzecz
ich reintegracji], 2016 r. Według tego źródła w 2015 r. na programy wspomaganych dobrowolnych powrotów i
środków reintegracyjnych w 23 państwach członkowskich przeznaczono łączną kwotę w wysokości 111,8 mln EUR.

16

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ONZ, Assisted and Voluntary Return an Reintegration: 2017 Key
Highlights[Wspomagany dobrowolny powrót i środki reintegracyjne: podsumowanie najważniejszych działań w roku
2017], 2018 r.

17

Zob. wariant strategiczny nr 6 w: Van Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., Cost of non-Europe in Asylum Policy[Koszt
braku działań na poziomie europejskim w ramach polityki azylowej], EPRS, Parlament Europejski, 2018 r.

18

Na dzień 30 grudnia 2018 r. UE posiadała umowy o readmisji z następującymi krajami: Hongkong, Makau, Sri Lanka,
Albania, Rosja, Ukraina, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, Mołdawia, Pakistan, Gruzja,
Armenia, Azerbejdżan, Turcja i Republika Zielonego Przylądka. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy/return-readmission_en.
UE posiada ustalenia dotyczące readmisji z następującymi sześcioma krajami: Afganistan, Gwinea, Bangladesz,
Etiopia, Gambia, Wybrzeże Kości Słoniowej, zob. komunikat Komisji Europejskiej, Zarządzanie migracją we wszystkich
jej aspektach: postępy w ramach europejskiego programu w zakresie migracji, COM(2018) 798, 4 grudnia 2018 r., s.
9–10.
Komisja Europejska, Kryzysowy fundusz powierniczy UE dla Afryki – sprawozdanie roczne za 2016 r., 2017. Całkowity
budżet kryzysowego funduszu powierniczego UE szacuje się na 4,1 mld EUR. Dane te są regularnie aktualizowane na
stronie internetowej Komisji Europejskiej.

19
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współpracę na rzecz rozwoju, których celem jest przeciwdziałanie czynnikom leżącym u podstaw
migracji do UE.
Tabela 2: Skutki na poziomie UE w obecnej sytuacji

Rodzaj skutku

Całkowity
koszt roczny
(EUR)

Ocena

Przymusowe powroty

53 mln

W 2017 r. około 24 % środków operacyjnych agencji
Frontex przeznaczono na powrót migrantów o
nieuregulowanym statusie 20

Pomoc w dobrowolnym
powrocie

55–73 mln

Budżet IOM na rzecz wspomaganych dobrowolnych
powrotów i środków reintegracyjnych w 2018 r. 21

Umowy z państwami
trzecimi

2,3 mld

Kryzysowy fundusz powierniczy UE dla Afryki: 555,1
mln EUR; Umowa z Turcją: 1,5 mld EUR 22

2,5 mld

Regionalne programy rozwoju i ochrony, wspólne
programy w obszarze migracji i mobilności oraz inne
instrumenty UE wspierające współpracę i zarządzanie
migracją 23

Skutki
bezpośrednie

Skutki
pośrednie

Współpraca na rzecz
rozwoju

2.2. Państwa członkowskie
W niniejszej sekcji dokonano przeglądu skutków dla państw członkowskich w obecnej sytuacji.
Skupiono się na czterech krajach – Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech i Włoszech – wybranych
w taki sposób, aby zapewnić uwzględnienie różnych głównych problemów leżących u podstaw
niskiej skuteczności powrotów, jak również na podstawie dostępności odpowiednich informacji i
położenia geograficznego (więcej informacji znajduje się w załączniku 1). Niemcy charakteryzowały
się bardzo dużą liczbą wydanych zarządzeń powrotów (ponad 50 000 w 2017 r.) oraz stosunkowo
wysokim odsetkiem powrotów (powyżej średniej). Belgia i Włochy wyróżniały się wysoką liczbą
wydanych zarządzeń powrotu (między 20 000 a 50 000 w 2017 r.) oraz stosunkowo niskim odsetkiem
powrotów (poniżej średniej). Republika Czeska natomiast wydała w 2017 r. stosunkowo niewiele
zarządzeń powrotu i odnotowała niski odsetek powrotów. Informacje dotyczące stosowania środka
detencyjnego przed wydaleniem, a także dane dotyczące powrotów i odwołań były dostępne dla
wszystkich czterech krajów. W tabeli 3 poniżej przedstawiono otrzymane z Eurostatu statystyki
dotyczące powrotów dla tych czterech krajów, a także kilka obliczeń przeprowadzonych
samodzielnie przez autorki (odsetek powrotów, odsetek przymusowych powrotów oraz
20

Skorygowany budżet agencji Frontex, N3. tabela A3 – Działania operacyjne, 2017 r. Źródło cytowane również w: Van
Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., Humanitarian Visas: European Added Value Assessment accompanying the
European Parliament’s legislative own-initiatve report, [Wizy wydawane ze względów humanitarnych: ocena
europejskiej wartości dodanej dołączona do sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych
Parlamentu Europejskiego] EPRS, Parlament Europejski, 2018 r.

21

Niższa wartość szacunkowa na podstawie danych z IOM, 2018 r., program i budżet: Van Ballegooij, W., wspólnie z
Navarra, C., Cost of non-Europe in Asylum Policy[Koszt braku działań na poziomie europejskim w ramach polityki
azylowej], EPRS, Parlament Europejski, 2018 r. (zob. załącznik 2). Wyższa wartość szacunkowa na podstawie danych
Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, Reintegracja powracających migrantów, 2017 r.

22

Van Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., Humanitarian Visas: European Added Value Assessment accompanying the
European Parliament’s legislative own-initiatve report, [Wizy wydawane ze względów humanitarnych: ocena
europejskiej wartości dodanej dołączona do sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych
Parlamentu Europejskiego] EPRS, Parlament Europejski, 2018 r.

23

Tamże.
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szacunkowa liczba migrantów o nieuregulowanym statusie obliczona jako różnica między liczbą
wydanych zarządzeń powrotu a liczbą osób powracających).
Tabela 3: Zestawienie danych dotyczących powrotów w czterech państwach członkowskich, 2017 r.

BE

CZ

DE

IT

Dane statystyczne Eurostatua
Nakazy
terytorium

opuszczenia

32 235

6 090

97 165

36 240

Obywatele krajów trzecich,
którzy powrócili w wyniku
nakazu opuszczenia
terytorium

5 880

680

44 960

7 045

– powroty dobrowolne

3 445

446

20 994

2 110

– powroty przymusowe

2 435

224

23 966

4 935

Dane szacunkowe na podstawie wyliczeń autorekb
Odsetek
odwołań
decyzji azylowych

od

44 %

38 %

60 %

27 %

Imigranci
o
nieuregulowanym statusie

26 355

5 410

52 205

29 215

Odsetek powrotów

18 %

11 %

46 %

19 %

Odsetek
powrotów
przymusowych

41 %

65 %

53 %

73 %

Uwagi: a Inne rodzaje powrotów zostały zaliczone do kategorii powrotów dobrowolnych. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w załączniku 2. b Odsetek odwołań szacowany jest jako liczba prawomocnych decyzji w stosunku do liczby
decyzji odmownych wydanych w pierwszej instancji; Liczbę migrantów o nieuregulowanym statusie oszacowano jako
różnicę między liczbą nakazów opuszczenia terytorium a liczbą obywateli państw trzecich, którzy wykonali nakaz w tym
samym roku. Odsetek powrotów jest to odsetek osób, które otrzymały zarządzenie zwrotu, a następnie faktycznie
powróciły. Wreszcie odsetek powrotów przymusowych obliczono jako odsetek powrotów, które zostały przeprowadzone
z zastosowaniem środków przymusu.

We wniosku Komisji nie określono docelowego odsetka powrotów, który wskazywałby, co
uznaje ona za skuteczną politykę. Taki odsetek powrotów powinien być niższy niż 100 % ze względu
na ryzyko związane z zasadą non-refoulement oraz brak umów ze wszystkimi krajami pochodzenia.
Ponadto maksymalny możliwy odsetek powrotów różniłby się w poszczególnych państwach
członkowskich i byłby uzależniony od głównych państw pochodzenia migrantów oraz zakresu
umów o readmisji zawartych przez dane państwo członkowskie z tymi państwami.
Migranci o nieuregulowanym statusie, którzy nie opuszczają UE, nie mają prawa do podejmowania
pracy i mogą nie mieć innego wyjścia niż praca w szarej strefie gospodarki. Osoby pracujące w
szarej strefie wywołują skutek ekonomiczny, ponieważ nie zasilają dochodów podatkowych, a
jednocześnie korzystają z publicznych usług społecznych (np. opieki zdrowotnej i edukacji). Zakres,
w jakim migranci o nieuregulowanym statusie przyczyniają się do powstawania szarej strefy
gospodarki, jest nieznany. Dostępne dane liczbowe wskazują, że liczba obywateli państw trzecich
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pracujących nielegalnie w UE jest niska 24. W tabeli 5 poniżej przedstawiono szacunkowe koszty
istnienia szarej strefy dla wybranych państw członkowskich.
Tabela 4: Koszty wynikające z istnienia szarej strefy gospodarki

BE

CZ

DE

IT

Szara strefa 25

16,2 %

13,6 % 26

12,2 %

20,6 %

PKB (w mln EUR)

439 052

191 643

3 277 340

1 724 955

Szacunkowa
wielkość szarej strefy
(w mln EUR)

71 126

26 063

393 281

355 341

Uwagi: Dane dotyczące PKB pochodzące z Eurostatu, 2017 r., Gross domestic product at market prices [Produkt krajowy
brutto w cenach rynkowych] (ceny bieżące, w mln EUR).

Państwa członkowskie ponoszą koszty związane z wdrażaniem dyrektywy powrotowej.
Istnieją cztery główne rodzaje kosztów, na które wniosek Komisji może mieć wpływ: 1) koszty
stosowania środka detencyjnego przed powrotem; 2) koszty przeprowadzania operacji
przymusowych powrotów; 3) koszty pomocy w dobrowolnym powrocie; oraz 4) koszty zapewnienia
przyjęcia migrantów w okresie zawieszenia wykonania decyzji w związku ze złożeniem odwołania.
W tabeli 6 poniżej przedstawiono przegląd dokonanych ustaleń 27. Każdy rodzaj kosztów jest opisany
bardziej szczegółowo w kolejnych podsekcjach.
Tabela 5: Koszty państw członkowskich w obecnej sytuacji, 2017 r. – ocena ilościowa

BE

CZ

DE

IT

61 762 190

271 728

2 484 405

6 907 680

Dobrowolne
powroty (w EUR)

5 684 250

17 840

67 180 800

205 725

Przymusowe
powroty (w EUR)

7 473 668

445 903

43 968 690

9 726 099

65 280 517

8 331 120

181 910 370

49 902 480

140 200 625

9 066 591

228 363 465

66 741 984

Stosowanie środka
detencyjnego
przed wydaleniem
(w EUR)

Przyjmowanie
migrantów w
okresie składania
odwołań (w EUR)
Całkowity
koszt
roczny (w EUR)

24

W 2016 r. państwa członkowskie odnotowały łącznie 1 187 takich przypadków; Europejska Sieć Migracyjna, Illegal
employment of third-country nationals in the European Union [Nielegalne zatrudnienie obywateli państw trzecich w
Unii Europejskiej], sprawozdanie podsumowujące, 2017 r.

25

Tudose, B. M. i Clipa, I. R., An analysis of the shadow economy in EU countries[Analiza szarej strefy gospodarki w
państwach UE]. CES Working Papers – tom VIII, wydanie 2, bez daty publikacji.

26

Przyjęto w tym miejscu średnią dla UE-15 (dane krajowe nie są dostępne).

27

Innym istotnym kosztem byłaby działalność prowadzona w szarej strefie przez migrantów o nieuregulowanym
statusie, którzy nie wracają do kraju pochodzenia. Koszt ten, jak omówiono w niniejszej sekcji, nie został oceniony
ilościowo, a zatem nie jest ujęty w tabeli podsumowującej.
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Koszty stosowania środka detencyjnego poprzedzającego wydalenie zostały oszacowane przy
użyciu trzech zmiennych. Pierwszą z nich była liczba osób przebywających w ośrodkach
detencyjnych w oczekiwaniu na wydalenie w 2016 roku. Wszystkie cztery kraje z wyjątkiem
Republiki Czeskiej korzystają w tym celu z wyspecjalizowanych placówek. Drugą zmienną był średni
czas trwania zatrzymania. Wobec braku takich informacji z Niemiec w analizie przyjęto wartość 25
dni w oparciu o skromne dostępne informacje na temat rzeczywistych długości pobytu w ośrodkach
detencyjnych. Zgodnie z niemieckim prawem maksymalny okres zatrzymania wynosi sześć
miesięcy. Trzecią zmienną był średni dzienny koszt stosowania środka detencyjnego w przeliczeniu
na jedną osobę. W Republice Czeskiej i w Niemczech osoby zatrzymane są zobowiązane do
pokrywania kosztów pobytu, ale nie można było określić, w jakim stopniu osoby te rzeczywiście
uiszczają opłaty. Koszty w Republice Czeskiej są stosunkowo niskie i mogą nie obejmować kosztów
utrzymania budynków i personelu. Te trzy zmienne zostały odpowiednio pomnożone w celu
uzyskania ogólnej szacunkowej rocznej liczby zatrzymań przed wydaleniem w poszczególnych
krajach (zob. tabela 7 poniżej).
Warto również zwrócić uwagę, że w obecnym stanie istnieje wysoki poziom przepełnienia w
ośrodkach detencyjnych we wszystkich czterech państwach członkowskich, tzn. liczba osób
zatrzymanych przekracza liczbę dostępnych miejsc 28.
Tabela 6: Stosowanie środka detencyjnego poprzedzającego wydalenie w czterech państwach członkowskich – szacunkowe
koszty roczne

BE

CZ

DE

IT

Liczba osób, wobec
których zastosowano
środek
detencyjny
przed wydaleniem w
2016 r. 29

6 106

444

2 151 30

1 968

Liczba
miejsc 31

585

850

416

359

Maksymalny czas
trwania zatrzymania

26 dni 35

dostępnych

Średni czas trwania
zatrzymania

34,6 dnia 32

72 dni 33

28

Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to
EU rules and standards – Synthesis Report, [Skuteczność powrotów w państwach członkowskich UE: wyzwania i dobre
praktyki dotyczące unijnych przepisów i norm – sprawozdanie podsumowujące], Bruksela: Europejska Sieć
Migracyjna, 2017 r. Dane liczbowe dotyczące stosowanie środka detencyjnego przed wydaleniem to dane z 2016 r.
pochodzące ze sprawozdań krajowych ESM.

29

Tamże.

30

Tamże.

31

Tamże.

32

Myria, Retour, detention et eloignement des etrangers en Belgique. Droit de vivre en famille sous pression, 2018 r., s.
10.

33

Średnia obliczona na podstawie danych liczbowych podanych w Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe
dotyczące Republiki Czeskiej.W sprawozdaniu odnotowano, co następuje: „Według oficjalnych źródeł średnia długość
zatrzymania wynosiła 51 dni w 2013 r.; 77 dni w 2012 r.; 83 dni w 2011 r.; 79 dni w 2010 r.; oraz 60 dni w 2009 r.[50]
Według kierownictwa ośrodka Bělá-Jezová średnia długość pobytu w ośrodku wynosiła w 2014 r. około 80 dni”.

35

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Włoch.
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BE

CZ

DE

IT

– 6 miesięcy 34;
przyjęty czas
trwania zatrzymania
– 25 dni
Koszt dzienny (w EUR)

289/dzień 36

8–9/dzień,
koszt
opłacany
przez
osobę zatrzymaną 37

231/dzień,
koszt
opłacany
przez
osobę zatrzymaną 38

135/dzień 39

Szacunkowy
roczny (w EUR)

61 762 190

271 728

2 484 405

6 907 680

koszt

Uwaga: Liczby osób przebywających w ośrodkach detencyjnych to szacunkowe dane z 2016 r. (dane z 2017 r. były
niedostępne).

Koszt przeprowadzania powrotów nie obejmuje kosztów wspólnych operacji przymusowych
powrotów wspomaganych przez Frontex. Szacuje się, że w 2017 r. 19 % przymusowych powrotów
zostało przeprowadzonych przez Frontex, a pozostałe 81 % zostało przeprowadzonych
samodzielnie przez państwa członkowskie 40. Państwa członkowskie pokrywają około 25 % kosztów
programów dobrowolnych powrotów i środków reintegracyjnych 41. W wyniku badań źródeł
wtórnych uzyskano pewne informacje na temat wydatków czterech analizowanych państw
członkowskich na organizację powrotów. Na przykład w 2016 r. koszt przeprowadzenia
przymusowych i dobrowolnych powrotów w Belgii oszacowano na 8 mln EUR, nie licząc
dodatkowych 11 mln EUR na pokrycie kosztów personelu 42. W Niemczech krajowy budżet na
finansowanie programów wspomaganych dobrowolnych powrotów w 2015 r. miał wynieść 11 mln
EUR 43. Od tego czasu kwota przyznanych na ten cel środków prawdopodobnie wzrosła. Szacuje się,
że w 2015 r. we Włoszech rząd wydał na wspomagane dobrowolne powroty 6 mln EUR 44. Zarówno

34

Baza Danych Informacji Azylowych, Sprawozdanie krajowe dotyczące Niemiec. W sprawozdaniu zwrócono uwagę na
następującą kwestię: „Znaczna liczba osób spędziła w tych ośrodkach od 10 do 40 dni. Przypadki dłuższego
zatrzymania były rzadkie, choć było kilka przypadków, w których osoby były przetrzymywane dłużej niż 90 dni”. Do
analizy przyjęto średnią 10 i 40 dni (tj. 25 dni).

36

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Belgii. Podana kwota została obliczona na podstawie
informacji o kosztach prowadzenia ośrodków zamkniętych oraz szacowanej liczbie osób zatrzymanych i szacowanym
czasie trwania pobytu w ośrodku. 289 EUR = [72 mln EUR/(35*7105)].

37

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Republiki Czeskiej.

38

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Niemiec. Podana kwota jest średnią kwot 42 EUR i 420
EUR wziętych z dwóch ośrodków detencyjnych w Niemczech w 2014 roku.

39

W związku z brakiem informacji z tego kraju, średnie dzienne koszty stosowania środka detencyjnego ustalono w
oparciu o: Van Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., Cost of non-Europe in Asylum Policy [Koszt braku działań na
poziomie europejskim w ramach polityki azylowej], EPRS, Parlament Europejski, 2018 r.

40

Ze statystyk agencji Frontex wynika, że w 2017 r. przeprowadzono 75 115 przymusowych powrotów, z czego 14 189
zostało przeprowadzonych przez Frontex.

41

Europejska Sieć Migracyjna, Overview: Incentives to return to a third country and support provided to migrants for
their reintegration [Przegląd: zachęty do powrotu do państwa trzeciego oraz wsparcie udzielane migrantom na rzecz
ich reintegracji], 2016 r.

42

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Belgii. Liczba przymusowych powrotów w 2017 r. była
porównywalna z rokiem 2016. Dane za rok 2017 będą prawdopodobnie bardzo zbliżone.

43

Europejska Sieć Migracyjna, Overview: Incentives to return to a third country and support provided to migrants for
their reintegration [Przegląd: zachęty do powrotu do państwa trzeciego oraz wsparcie udzielane migrantom na rzecz
ich reintegracji],2016 r.

44

Komisja Europejska, Managing Migration: EU Financial Support to Italy [Zarządzanie migracją: unijne wsparcie
finansowe dla Włoch], 2018 r.
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Belgia, jak i Niemcy oferują również programy reintegracji, które mogą przyczynić się do zwiększenia
trwałości powrotów.
Tabela 8 poniżej zawiera przegląd pomocy udzielanej w ramach programów dobrowolnych
powrotów w czterech omawianych krajach. Koszt przeprowadzania przez państwa członkowskie
dobrowolnych powrotów obliczono jako iloczyn szacowanej kwoty pomocy na osobę i liczby
dobrowolnych powrotów w 2017 r.
Tabela 7: Dobrowolne powroty – Pomoc udzielana w czterech analizowanych państwach członkowskich i szacunkowe koszty
BE

CZ

DE

IT

Pomoc gotówkowa w
miejscu wyjazdu/po
przyjeździe (w EUR)

250 na osobę dorosłą;
Pokrycie kosztów
podróży.

Możliwość
otrzymania
częściowego
zwrotu kosztów
podróży

200 na osobę
dorosłą; Pokrycie
kosztów podróży

150–400 na osobę

Wsparcie rzeczowe w
kraju powrotu (w EUR)

700 na osobę dorosłą

40 na osobę

2 200 na osobę
dorosłą; Pokrycie
kosztów podróży 45

1 100–2 000 na
osobę

Pomoc w zakresie
reintegracji (w EUR)

700 w formie pomocy
materialnej dla
lokalnych partnerów;
Możliwość uzyskania
dodatkowej kwoty
1 500

Nie dotyczy

800, a ponadto
pomoc rzeczowa w
zakresie
zakwaterowania 46

Nie dotyczy

Szacunkowa kwota
pomocy na osobę (w
EUR)

1 650

40

3 200

975

Dobrowolne powroty,
2017 r.

3 445

446

20 994

2 110

Szacunkowy koszt
roczny (w EUR)

5 684 250

17 840

67 180 800

205 725

Źródło: Europejska Sieć Migracyjna, Overview: Incentives to return to a third country and support provided to migrants for
their reintegration, [Przegląd: zachęty do powrotu do państwa trzeciego oraz wsparcie udzielane migrantom na rzecz ich
reintegracji], 2016 r.

Koszty przymusowych powrotów są dzielone między UE (Frontex) i państwa członkowskie (zob.
tabelę poniżej). Kwoty kosztów ponoszonych przez Frontex uzyskano w drodze wniosku o
udzielenie informacji na temat wspólnych operacji powrotowych. Na podstawie uzyskanych
informacji obliczono średni koszt na osobę. W praktyce koszt powrotu osoby w ramach wspólnej
operacji powrotowej może zależeć od szeregu czynników, takich jak uczestniczące państwa
pochodzenia, niezbędne zabezpieczenia i personel oraz liczba osób powracających w ramach danej

45

Strona internetowa programu REAG/GARP. Data ostatniego dostępu – 25 stycznia 2019 r. Na tej stronie internetowej
prezentowane są informacje o rodzajach wsparcia i jego wysokości. Zaznaczono, że pomoc obejmuje koszty leczenia
do wysokości 2 000 EUR. W tabeli przyjęto kwotę 1 000 EUR. Inne pokrywane koszty obejmują 200 EUR na pomoc
finansową w zakresie podróży i 1 000 EUR na pomoc finansową na rozpoczęcie działalności.

46

Strona internetowa programu Starthilfe Plus. Data ostatniego dostępu – 25 stycznia 2019 r. Na tej stronie internetowej
podano, że osoby powracające otrzymują 800 EUR w przypadku odrzucenia ich wniosku o udzielenie azylu oraz w
przypadku indywidualnych powrotów w wyznaczonym terminie wyjazdu.
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operacji. Oszacowano również koszty państw członkowskich ponoszone w związku z
przeprowadzaniem przymusowych powrotów osób, które pozostały na terytorium. Ze względu na
brak wyczerpujących informacji w źródłach wtórnych do analizy przyjęto średnią kwotę 2 000 EUR,
podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich analiz 47.
Tabela 8: Powroty przymusowe (organizowane przez Frontex i przeprowadzane na poziomie krajowym) w czterech
analizowanych państwach członkowskich oraz szacunkowe koszty

Ogólna liczba
przymusowych
powrotów, 2017 r.

BE

CZ

DE

IT

2 435

224

23 966

4 935

Koszty UE (Frontex)a
Osoby odesłane przez
Frontex w 2017 r.

108

3

5 445

98

Odsetek powrotów
przeprowadzanych
przez Frontex

4%

1%

2%

2%

Szacunkowy koszt
roczny (w EUR)

2 819 668

3 903

6 926 690

52 099

Koszt na osobęb

26 108

1 301

1 272

532

Koszty państwa członkowskiego
Osoby odesłane przez
państwa członkowskie
w 2017b

2 327

221

Koszt na osobę (w
EUR)c
Szacunkowy koszt
roczny (w EUR)

18 521

4 837

37 042 000

9 674 000

2000
4 654 000

442 000

Koszty UE i państw członkowskich
Szacunkowy koszt
roczny (w EUR)

7 473 668

445 903

43 968 690

9 726 099

Informacje udzielone na wniosek skierowany do Frontexu. Liczba osób powracających w ramach wspólnych operacji
powrotowych organizowanych przez dane państwo członkowskie lub z udziałem danego państwa członkowskiego we
wspólnej operacji powrotowej organizowanej przez inne państwo członkowskie. Koszty ponoszone przez Belgię mogą
być wyższe ze względu na uwzględnianie przez ten kraj kosztów związanych z organizacją szeregu przewozów
czarterowych do innego państwa członkowskiego. b Podane wartości zostały oszacowane jako liczba wszystkich
przymusowych powrotów pomniejszona o liczbę osób odesłanych w ramach wspólnych operacji powrotowych
organizowanych przez Frontex; c w związku z brakiem informacji krajowych podana liczba została zaczerpnięta z oceny
rozporządzenia Dublin III przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej.
a

Ostatnią kategorią analizowanych skutków dla państw członkowskich były odwołania. Ponieważ nie
można było uzyskać informacji o odwołaniach od zarządzeń powrotu, w zastępstwie do analizy
47

Dobrowolny powrót: Van Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., Cost of non-Europe in Asylum Policy[Koszt braku
działań na poziomie europejskim w ramach polityki azylowej]. EPRS, Parlament Europejski, 2018 r. (zob. załącznik 2 do
tego sprawozdania); Przymusowy powrót: Komisja Europejska, Evaluation of the Dublin III Regulation, Final
Report[Ocena rozporządzenia Dublin III – sprawozdanie końcowe], 2015.
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przyjęto odwołania od decyzji azylowych. W związku z tym szacunki dotyczące odsetka odwołań i
czasu trwania postępowań odwoławczych dotyczą decyzji azylowych, a nie decyzji nakazujących
powrót. Państwa członkowskie borykają się z dużą liczbą odwołań, co wydłuża procedurę
azylową i opóźnia procedurę powrotu w przypadku osób, które otrzymały decyzję odmowną.
Wysoki odsetek odwołań może do pewnego stopnia wynikać z braku harmonizacji w zakresie
kwalifikowania osób ubiegających się o azyl, co stanowi lukę w polityce azylowej UE, na co zwracano
już uwagę w innych opracowaniach 48. Na przykład wskaźniki przyznawania azylu osobom tej samej
narodowości różnią się znacząco w poszczególnych państwach członkowskich (zob. Wykres 6 w
załączniku 2). Z dziennikarskich śledztw wynika również, że wiele osób wydających decyzje w
sprawach azylowych pracowało przez ponad rok, nie ukończywszy wcześniej żadnego szkolenia w
tym zakresie. 49
Duża liczba odwołań pociąga za sobą koszty dla państw członkowskich, w tym koszty zapewnienia
bezpłatnej pomocy prawnej i tłumaczeń, a także koszty zatrudnienia sędziów i utrzymania sądów
zajmujących się rozpatrywaniem odwołań. Nie można było uzyskać informacji na temat kosztów
tych usług. Innym istotnym kosztem jest dalsze przyjmowanie osób oczekujących na decyzję w
sprawie złożonego przez nie odwołania. Koszt ten został oszacowany na podstawie zgromadzonych
informacji dotyczących kosztów przyjęcia w czterech analizowanych państwach członkowskich
(zob. tabela 9 poniżej).
Tabela 9: Odwołania od zarządzeń powrotu w czterech analizowanych państwach członkowskich – szacunkowe roczne koszty
przyjmowania migrantów
BE

CZ

DE

IT

Zarządzenia powrotu,
2017 r.a

32 235

6 090

97 165

36 240

Odsetek odwołań od
decyzji azylowycha

44 %

38 %

60 %

27 %

Szacowana
odwołańa

14 183

2 314

58 299

9 785

Trzy miesiące 50

6 miesięcy 51

3 miesiące 52

5 miesięcy 53

liczba

Czas
trwania
postępowania
odwoławczego

48

Van Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., Cost of non-Europe in Asylum Policy[Koszt braku działań na poziomie
europejskim w ramach polityki azylowej]. EPRS, Parlament Europejski, 2018 r.

49

Baza Danych Informacji Azylowych, Sprawozdanie krajowe dotyczące Niemiec.

50

Baza Danych Informacji Azylowych, Sprawozdanie krajowe dotyczące Belgii.

51

W związku z brakiem odnośnych informacji średni czas trwania postępowania odwoławczego zaczerpnięto z: Van
Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., Cost of non-Europe in Asylum Policy [Koszt braku działań na poziomie
europejskim w ramach polityki azylowej], EPRS, Parlament Europejski, 2018 r.

52

Na stronie internetowej BAMF umieszczono informację, że czas ten został skrócony do 3 miesięcy i jest on
przestrzegany. Ustalenie to wydaje się być zgodne ze sprawozdaniem z 2017 r. (BAMF, 2017 r., Das Bundesamt in
Zahlen), w którym stwierdzono, że średni czas rozpatrywania wniosku o udzielnie azylu z uwzględnieniem
postępowań odwoławczych wynosił 13,2 miesiąca. W związku z tym do celów analizy przyjęto szacunkowy okres 3
miesięcy.

53

W sprawozdaniu umieszczono informację, że w 2014 r. w Rzymie czas trwania postępowań odwoławczych wynosił od
1,5 miesiąca do 8 miesięcy. Po 2015 r. czas trwania mógł się wydłużyć, ale sądy w Rzymie są bardziej przeciążone i
liczby te można rozumieć jako górną granicę. Do celów analizy przyjęto średnią wartość. Roma Tre Universita Degli
Stude, Analisi dei Procedimenti di Opposizione al Decreto di Espulsione nella Sede di Roma. 2014 r.
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Koszt
EUR)b

przyjęcia

(w

Szacunkowy koszt (w
EUR)

BE

CZ

DE

IT

51/dzień

20/dzień

35/dzień

34/dzień

65 280 517

8 331 120

181 910 370

49 902 480

Statystyki Eurostatu dotyczące azylu. Odsetek odwołań szacowany jest jako liczba prawomocnych decyzji w stosunku do
liczby decyzji odmownych wydanych w pierwszej instancji; b zob. załącznik 2.4 (koszty przyjęcia w państwach
członkowskich).
a
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3. Przegląd kosztów i następstwa proponowanych zmian
W niniejszym rozdziale dokonano przeglądu kosztów bezpośrednich i następstw związanych z
wdrożeniem proponowanych zmian w ośmiu artykułach dyrektywy powrotowej. Skutki
ekonomiczne proponowanych zmian zostały przedstawione w sekcji 4.
Artykuł 6 ma wprowadzić ogólnounijne kryteria identyfikacji osób stwarzających ryzyko ucieczki,
które powinny zostać umieszczone w ośrodku detencyjnym. Jednym z przedstawionych kryteriów
jest obowiązek współpracy, który został szczegółowo opisany w artykule 7. Zmiany te pociągają za
sobą szereg kosztów. Jedna grupa kosztów dotyczyłaby praktycznego stosowania i monitorowania
tych kryteriów na poziomie krajowym. Na przykład, konieczne byłoby organizowanie grup
dyskusyjnych lub rozmów z właściwymi grupami zainteresowanych stron w celu wyjaśnienia
niektórych szeroko zdefiniowanych lub niejasnych kryteriów, takich jak brak dokumentów
tożsamości (jakie dokumenty byłyby wystarczające?) lub brak zasobów finansowych (jakie rodzaje
zasobów uznawane byłyby za odpowiednie i co byłoby wystarczające do udowodnienia ich
posiadania?). Inne koszty obejmują szkolenie personelu, który sprawdza tożsamość obywateli
państw trzecich lub weryfikuje informacje przekazywane władzom krajowym. Konieczne może być
również zatrudnienie większej liczby pracowników, w zależności od stopnia, w jakim kryteria
ogólnounijne są bardziej szczegółowe niż kryteria krajowe.
Wszystkie państwa członkowskie – z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa i Irlandii – zdefiniowały
obiektywne kryteria w celu określenia ryzyka ucieczki 54. W czterech analizowanych państwach
członkowskich istnieje obowiązek współpracy w określonym zakresie. Spośród czterech
omawianych państw członkowskich tylko Republika Czeska stosuje kryterium związane z zasobami
finansowymi. Inne państwa członkowskie również posiadają to kryterium (np. AT, CZ, EL, ES, HR, HU,
LT, LU, MT, SI, SK). W żadnym z tych czterech krajów nie stosuje się jako kryterium braku
dokumentów tożsamości. Kryteria ogólnounijne wydają się być zatem szersze niż kryteria krajowe.
Tabela 10: Kryteria pozwalające określić ryzyko ucieczki

54

BE

CZ

DE

IT

Odmowa współpracy w procesie ustalania tożsamości









Brutalny sprzeciw wobec egzekwowania powrotu lub
podawanie nieprawdziwych informacji w celu wstrzymania
procedury powrotu







Jednoznaczne wyrażenie zamiaru niezastosowania się do
decyzji nakazującej powrót







Niezastosowanie się do terminu dobrowolnego wyjazdu







Brak zasobów finansowych



Wyrok skazujący za poważne przestępstwo kryminalne w
państwie członkowskim





Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to
EU rules and standards – Synthesis Report, [Skuteczność powrotów w państwach członkowskich UE: wyzwania i
dobre praktyki dotyczące unijnych przepisów i norm – sprawozdanie podsumowujące], Bruksela: Europejska Sieć
Migracyjna, 2017 r.
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BE

CZ

DE

IT

Niezastosowanie się do środka mającego na celu zapobiec
ucieczce









Niezastosowanie się do zakazu wjazdu









Wtórne przemieszczanie się
członkowskiego bez zezwolenia

do

innego

państwa



Źródło: Europejska Sieć Migracyjna, 2017 r., The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good
practices linked to EU rules and standards – Synthesis Report, [Skuteczność powrotów w państwach członkowskich UE:
wyzwania i dobre praktyki dotyczące unijnych przepisów i norm – sprawozdanie podsumowujące], Bruksela: Europejska
Sieć Migracyjna.

Artykuł 8 ma wprowadzić nowy obowiązek wydawania decyzji nakazującej powrót natychmiast po
wydaniu decyzji o zakończeniu legalnego pobytu (np. po odrzuceniu w pierwszej instancji wniosku
o udzielenie azylu). Obowiązek ten mógłby skrócić czas trwania procedury powrotu, a tym samym
obniżyć koszty przyjęcia ponoszone przez państwo członkowskie, a także posłużyć przekazywaniu
migrantom o nieuregulowanym statusie wyraźniejszych informacji na temat ich sytuacji.
Obowiązek ten jest już obecny w trzech z czterech analizowanych państw członkowskich (CZ, DE i
IT) 55. Na przykład w Niemczech osoby, którym odmówiono udzielenia azylu, otrzymują dokument,
który zawiera decyzję nakazującą powrót. W Belgii Urząd Imigracyjny wydaje zarządzenie powrotu
zazwyczaj w ciągu tygodnia od wydania decyzji odmownej przez Biuro Komisarza Generalnego ds.
Uchodźców i Bezpaństwowców (CGRS) 56. Jest mało prawdopodobne, aby zmiany w art. 8
spowodowały znaczne nowe obciążenie dla czterech analizowanych państw członkowskich.
Artykuł 9 dotyczy dobrowolnego wyjazdu. Proponowane zmiany znoszą minimalny okres siedmiu
dni na dobrowolny wyjazd. Ta proponowana zmiana może pozwalać państwom członkowskim na
wyznaczanie krótszego terminu (mniej niż siedem dni) na dobrowolny powrót, co w praktyce byłoby
niemożliwe do wykonania i wywierałoby znaczną presję na osoby, które rzeczywiście są
zainteresowane dobrowolnym powrotem. Obecnie szereg państw członkowskich zgłasza trudności
w zakresie przestrzegania obowiązujących terminów 57. Zdolności tych państw musiałyby zostać
zwiększone, aby mogły one dotrzymywać obowiązujących obecnie terminów, a gdyby doszło do
skrócenia terminu dobrowolnego wyjazdu, zdolności te należałoby zwiększyć jeszcze bardziej.
Artykuł 9 wiąże również opcję dobrowolnego wyjazdu z oceną ryzyka ucieczki, jak określono w art.
6. Proponowane zmiany mają następstwa dla krajów, w których możliwość dobrowolnego wyjazdu
jest automatycznie przyznawana w decyzji nakazującej powrót (np. BE i DE, zob. tabelę poniżej).
Kraje te musiałyby ustanowić procedurę nieprzyznawania lub zawieszania możliwości
dobrowolnego powrotu w zależności od tego, czy kryteria ryzyka ucieczki są spełnione. Do
przeprowadzania tej procedury i związanej z nią oceny ryzyka ucieczki potrzebny byłby dodatkowy
personel. Biorąc pod uwagę szeroki charakter kryteriów dotyczących ryzyka ucieczki określonych w
art. 6, oczekuje się, że w krajach tych wzrośnie liczba przypadków odmowy dobrowolnego wyjazdu,
a także zwiększy się stopień wykorzystania środków detencyjnych i przymusowych powrotów.
Zgodnie z proponowanymi zmianami w art. 6 osoba, która nie powróci w terminie dobrowolnego

55

Tamże.

56

Europejska Sieć Migracyjna, Returning rejected asylum seekers: Challenges and good practices in Belgium, [Odsyłanie
osób, których wnioski o udzielenie azylu zostały odrzucone: wyzwania i dobre praktyki w Belgii], analiza belgijskiego
punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej, 2016 r.

57

Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to
EU rules and standards – Synthesis Report, [Skuteczność powrotów w państwach członkowskich UE: wyzwania i dobre
praktyki dotyczące unijnych przepisów i norm – sprawozdanie podsumowujące], Bruksela: Europejska Sieć
Migracyjna, 2017 r. Trudności w tym zakresie zgłosiły następujące kraje: AT, CY, DE, EE, HU, LU, SE, SI, SK.
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wyjazdu, spełnia kryterium ryzyka ucieczki i podlega zatrzymaniu 58. Jedynie w przypadku Belgii
stosowanie środków detencyjnych jest związane z upływem terminu dobrowolnego wyjazdu (zob.
tabelę 11 poniżej). Dlatego też prawdopodobne jest, że stosowanie środków detencyjnych i
przymusowych powrotów zwiększy się również w Republice Czeskiej i we Włoszech.
Tabela 11: Środki związane z dobrowolnym powrotem

BE

CZ

Termin
dobrowolnego
wyjazdu
wyznaczany
automatycznie wraz z
decyzją
nakazującą
powrót

Tak

Nie
–
zainteresowana
osoba
musi
złożyć wniosek

Elastyczne podejście do
terminu
dobrowolnego
wyjazdu

Tak – do 30 dni

Stosowane
środka
detencyjnego po upływie
terminu
dobrowolnego
powrotu

Tak

Nie

Nie

DE

IT

Tak

Nie
–
zainteresowana
osoba musi złożyć
wniosek

Tak – do 30 dni

Nie

Nie

Nie

Źródło: Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked
to EU rules and standards – Synthesis Report, [Skuteczność powrotów w państwach członkowskich UE: wyzwania i dobre
praktyki dotyczące unijnych przepisów i norm – sprawozdanie podsumowujące], Bruksela: Europejska Sieć Migracyjna,
2017 r.

Zaproponowano szereg zmian w art. 13 dotyczącym zakazów wjazdu. Najbardziej znaczące jest
stosowanie zakazu wjazdu wobec nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, w tym
tych, którym nie wydano decyzji nakazującej powrót, ale którzy opuszczają UE i są wykrywani
podczas kontroli granicznej przy wyjeździe. Szacuje się, że koszty modyfikacji Systemu
Informacyjnego Schengen (SIS) na szczeblu centralnym nie będą znaczne, częściowo ze względu na
planowane już wcześniej techniczne modernizacje SIS. Zmiany te mogą zniechęcać migrantów o
nieuregulowanym statusie do dobrowolnego powrotu, ponieważ będą mieli świadomość, że nie
będą mogli ponownie wjechać do strefy Schengen.
Artykuł 14 nakłada na państwa członkowskie obowiązek utworzenia krajowych systemów
zarządzania powrotami jako systemów dobrowolnych powrotów, które będą zgodne z aplikacją
zarządzania migracją nieuregulowaną (IRMA). Frontex opracował modelowy system, na którym
państwa członkowskie mogą się wzorować przy opracowywaniu własnych systemów, które
mogłyby zostać utworzone w ramach istniejących struktur. Na przykład w Niemczech system taki
mógłby zostać utworzony jako grupa lub wydział w ramach Federalnego Urzędu ds. Migracji i
Uchodźców (BAMF). W Belgii mógłby on zostać utworzony w ramach CGRS. Pociągałoby to za sobą
koszty związane z personelem obsługującym ten system i zapewniającym jego operacyjność w
urzędach centralnych i regionalnych (w stosownych przypadkach). Centralny system zarządzania
mógłby wzmocnić wzajemne powiązania między dobrowolnymi i przymusowymi powrotami (np.
w przypadku osób, które nie wyjechały w terminie dobrowolnego wyjazdu). Prawdopodobnie

58

Zob. art. 6 ust. 1 lit. h); Komisja Europejska, Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona), 2018 r.https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/pl/ALL/?uri=COM:2018:634:FIN
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wymagałoby to również zapewnienia interoperacyjności z systemami monitorującymi stosowanie
środka detencyjnego.
Koszt krajowego systemu zarządzania powrotami można oszacować na podstawie rocznych
budżetów istniejących organizacji krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie kwestiami
azylowymi. Na przykład w Niemczech budżet BAMF na rok 2018 wynosił 822 967 000 EUR 59. Przy
założeniu, że wprowadzenie krajowego systemu zarządzania powrotami mogłoby zwiększyć koszty
o 1–3 %, szacowane koszty wyniosłyby w Niemczech od 7,8 do 23,4 mln EUR. Koszty takiego systemu
mogą być niższe w mniejszych krajach o strukturze niefederacyjnej lub w krajach, w których
programy dobrowolnych powrotów są mniej rozwinięte niż w Niemczech.
Wszystkie cztery analizowane państwa członkowskie oferują programy pomocy w dobrowolnym
powrocie, chociaż ich warunki i wysokość świadczeń znacznie się różnią. Proponowane zmiany nie
określają minimalnej normy, a zatem nie mają wyraźnego wpływu na koszty. Belgia i Niemcy oferują
również programy wsparcia na rzecz reintegracji, o których jest mowa w art. 14, choć nie ma
wymogu przyznawania takiej pomocy.
Istotne zmiany proponuje się w odniesieniu do art. 16 dotyczącego środków odwoławczych.
Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia terminu pięciu dni na złożenie odwołania od decyzji
nakazującej powrót, w przypadku gdy decyzja ta została podjęta w następstwie decyzji o odrzuceniu
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, która jest prawomocna. Obecnie termin na
złożenie odwołania jest w większości państw członkowskich znacznie dłuższy, w tym w przypadku
czterech omawianych tu krajów. W Belgii 60 i we Włoszech 61 termin ten wynosi 30 dni, w Republice
Czeskiej 15 dni, a w Niemczech 14 dni 62. Wprowadzenie krótszego terminu może oznaczać, że osoby
ubiegające się o azyl nie znajdą na czas niezbędnej pomocy prawnej lub że prawnicy nie będą mieli
wystarczająco dużo czasu na właściwą ocenę sprawy, co przypuszczalnie może doprowadzić do
obniżenia jakości i liczby składanych odwołań. Jednak w innych przypadkach, w tym gdy pomoc
prawna jest odpowiednio dostępna, skrócenie terminów może prowadzić do wyższego odsetka
odwołań. Prawnicy, którzy nie będą mieli niezbędnego czasu na przygotowanie i sprawdzenie
odwołania, mogą w każdym przypadku składać dokumenty odwoławcze niezbędne do dotrzymania
wyznaczonego terminu na złożenie odwołania, co może prowadzić do niskiej jakości odwołań 63.
Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych (ECRE) w swojej opinii w sprawie przekształcenia
dyrektywy powrotowej podkreśla wyzwania stojące przed osobami składającymi odwołania w
zakresie dotrzymywania ściśle określonych terminów ze względu na niedostępność pomocy
prawnej i tłumaczeń, w szczególności na obszarach oddalonych 64. Proponowane zmiany w
dyrektywie powrotowej obejmują jednak również harmonizację przepisów dotyczących bezpłatnej
pomocy prawnej, co mogłoby zapewnić lepsze środki ochrony prawnej.
Proponowane zmiany w art. 16 wprowadziłyby również obowiązek składania odwołań do organu
sądowego. Obecnie odwołania mogą być wnoszone do organów sądowych we wszystkich czterech
analizowanych państwach członkowskich. Niemniej jednak można oczekiwać znacznego

59

Bundeshaushaltsplan 2018, Niemcy.

60

AIDA, Sprawozdanie krajowe: Belgia, 2016 r.

61

AIDA, Procedura zwykła: Włochy.

62

AIDA, Sprawozdanie krajowe: Niemcy, 2016 r. Chociaż odwołanie od zwykłej decyzji odmownej należy złożyć w
terminie 14 dni kalendarzowych, to jeżeli decyzja odmowna jest w oczywisty sposób bezpodstawna, termin na
złożenie odwołania skraca się do 1 tygodnia.

63

Zob. analizę ukierunkowanej oceny skutków proponowanego przekształcenia dyrektywy powrotowej – aspekty
prawne (znajdującej się w załączniku 1), s. 33–34 (załącznik 1).

64

Rada Europejska ds. Uchodźców i Wypędzonych (ECRE), Uwagi dotyczące wniosku Komisji w sprawie przekształcenia
dyrektywy powrotowej COM(2018) 634, 2018 r.
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zwiększenia kosztów w związku z koniecznością zwiększenia możliwości organu sądowego w
zakresie rozpatrywania odwołań.
Artykuł 18 określa maksymalny okres utrzymania środka detencyjnego wynoszący nie mniej niż trzy
miesiące i nie więcej niż sześć miesięcy oraz rozszerza grupę osób, które mogą kwalifikować się do
zatrzymania. Koszty wprowadzenia tej zmiany byłyby minimalne i podobne jak w przypadku art. 6 i
8. Konieczne byłoby ustanowienie jasnych wytycznych w celu ułatwienia oceny, czy dana osoba
powinna zostać zatrzymana, czy też nie. Może zaistnieć potrzeba organizowania grup
zainteresowanych stron i grup dyskusyjnych w celu praktycznego wytłumaczenia proponowanych
zmian przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu krajowego.
Artykuł 22, który wprowadza procedury graniczne, ma istotny wpływ na koszty. Potrzebny byłby
bowiem dodatkowy personel do stworzenia równoległych systemów na granicy i w strefie
tranzytowej w celu wydawania decyzji nakazujących powrót oraz zarządzania procedurami
powrotu. Kraje, które ustanowiły tymczasowe kontrole graniczne, również musiałyby wprowadzić
procedurę graniczną 65. Aby wobec osób ubiegających się o azyl móc stosować środek detencyjny
podczas rozpatrywania złożonych przez nie wniosków, a następnie przez okres do czterech miesięcy
w przypadku decyzji odmownej, konieczne byłoby utworzenie większej liczby bardziej pojemnych
ośrodków detencyjnych. Termin na złożenie odwołania wynoszący 48 godzin jest niezwykle
ograniczony, przy czym jest mało prawdopodobne, aby osoby fizyczne mogły w tym czasie uzyskać
dostęp do tłumacza ustnego i pomocy prawnej 66. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
(EASO) stwierdził, że przyspieszone procedury skutkują wyższym odsetkiem odrzuconych
wniosków, w związku z czym należy oczekiwać większego odsetka zatrzymań 67. Dotyczy to w
szczególności grup szczególnie wrażliwych, w tym małoletnich bez opieki. Jak podkreślono w
poprzednich analizach, osoby te mogą w wyniku zatrzymania doświadczać negatywnych skutków
zdrowotnych 68.
Wśród analizowanych krajów Włochy i Republika Czeska nie posiadają granicznych procedur
azylowych z wyjątkiem międzynarodowych portów lotniczych. W Niemczech w 2017 r.
zarejestrowano w sumie 444 procedury graniczne, z czego większość na lotnisku we Frankfurcie nad
Menem 69. Urzędnicy mają dwa dni na rozpoznanie wniosku. W pozostałych przypadkach BAMF
stwierdza, że decyzja nie może zostać podjęta i przyznaje się dostęp do zwykłej procedury azylowej.
Niektóre organizacje pozarządowe wyraziły jednak obawy co do jakości rozpatrywania wniosków.
Belgia posiada 13 punktów kontroli granicznej na granicach zewnętrznych i najbardziej rozwiniętą
procedurę graniczną spośród czterech omawianych krajów. Szacuje się, że w 2017 r. w punktach
kontroli granicznej, głównie na lotnisku Zaventem, złożono 469 wniosków o udzielenie azylu.
Wnioski o udzielenie azylu mogą być rozpatrywane w czasie, gdy osoby ubiegające się o azyl są
umieszczone w ośrodku detencyjnym w pobliżu przejścia granicznego. Zgodnie z konwencją
chicagowską przewoźnicy lotniczy mają obowiązek usunięcia z punktów kontroli granicznej lotniska
osób, których wnioski o udzielenie azylu zostały odrzucone. Konwencja ta ma w tym przypadku
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Rada Europejska ds. Uchodźców i Wypędzonych (ECRE), Uwagi dotyczące wniosku Komisji w sprawie przekształcenia
dyrektywy powrotowej – COM(2018) 634, 2018 r.
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Tamże.

67

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, Sprawozdanie roczne na temat sytuacji w dziedzinie azylu w UE w 2017
r., 2018r. W sprawozdaniu odnotowano, że wskaźnik przyznawania azylu w procedurach granicznych wynosił około
8 %.

68

Van Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., Cost of non-Europe in Asylum Policy[Koszt braku działań na poziomie
europejskim w ramach polityki azylowej], EPRS, Parlament Europejski, 2018 r.
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Baza Danych Informacji Azylowych, Sprawozdanie krajowe dotyczące Niemiec.
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zastosowanie, ponieważ osoby te nigdy oficjalnie nie wjechały na terytorium danego kraju 70. Z
analizy źródeł wtórnych zdaje się wreszcie wynikać, że choć Włochy niedawno wprowadziły
procedurę graniczną, to jak dotąd żadnej nie przeprowadziły 71.
Tabela 12: Tabela podsumowująca – bezpośrednie koszty wprowadzenia proponowanych zmian w dyrektywie powrotowej

Artykuł

Koszty państw członkowskich
•

6i7

Ryzyko ucieczki i
obowiązek
współpracy

8

Wydanie
decyzji
nakazującej powrót

++

Większe potrzeby kadrowe i
szkoleniowe
Organizacja grup
zainteresowanych stron i grup
dyskusyjnych w celu
opracowania wytycznych

 Dodatkowe koszty ponoszone
przez
EASO
w
związku
z
zapewnieniem niezbędnych szkoleń

Zwiększona koordynacja
instytucjonalna w celu
wydania zarządzenia powrotu
w ramach decyzji azylowej

Nie dotyczy

Zwiększone potrzeby kadrowe
w celu zarządzania
dobrowolnymi powrotami w
krótszych ramach czasowych
Koordynacja instytucjonalna
mająca na celu powiązanie
przypadków niewykonania
dobrowolnego powrotu z
zastosowaniem środka
detencyjnego

 Dodatkowe koszty świadczeń
wypłacanych przez AMIF w związku
z dobrowolnym wyjazdem

•

Minimalny koszt
wprowadzenia zakazu wjazdu
dla osoby o ustalonej
tożsamości opuszczającej UE

 Dodatkowe koszty dla agencji
Frontex
związane
z
monitorowaniem i zapewnieniem
koordynacji działań we wszystkich
krajach

•

Nowy dział z personelem w
wydziałach migracji i azylu
Zmiany w systemach
zarządzania informacjami w
celu wspierania
interoperacyjności

 Dodatkowe koszty dla agencji
Frontex
związane
z
monitorowaniem i zapewnieniem
koordynacji działań we wszystkich
krajach

Zwiększenie kosztów
tłumaczeń i bezpłatnej
pomocy prawnej dostępnych
w krótkim terminie
Zwiększenie czasu
potrzebnego na weryfikację i
rozpatrzenie wniosków
odwoławczych (ze względu na
ich niższą jakość)

 Dodatkowe koszty związane z
monitorowaniem
należytego
przestrzegania praw procesowych

•

•
+

•

9

Dobrowolny wyjazd

13

Zakaz wjazdu

System zarządzania
powrotami

14

+++

•

+

+++

•

•

Środki odwoławcze i
odwołania

16

-

Koszty UE

•

70

Baza Danych Informacji Azylowych, Sprawozdanie krajowe dotyczące Belgii.

71

http://eumigrationlawblog.eu/beyond-closed-ports-the-new-italian-decree-law-on-immigration-and-security/
Sekcja 2.2, akapit trzeci.
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Artykuł

Koszty państw członkowskich
•
•
•

18

Środek detencyjny

+++

•

22

Procedura graniczna

+++

•

Wzrost kosztów w ośrodkach
detencyjnych ze względu na
większą liczbę zatrzymanych
Zwiększenie liczby
pracowników w ośrodkach
detencyjnych
Szkolenie personelu, w tym w
zakresie postępowania z
większymi grupami;
specjalistyczne szkolenia w
zakresie postępowania z
zatrzymanymi, którzy są
uznawani za osoby
stwarzające zagrożenie dla
porządku publicznego i
bezpieczeństwa, w tym
bezpieczeństwa narodowego
Dodatkowy personel na
wszystkich obszarach
granicznych i tranzytowych
Wyższe koszty związane z
nieprzestrzeganiem prawa do
odwołania 72

Koszty UE


Większa
rola
EASO
w
monitorowaniu systemu azylowego,
w tym w zakresie stosowania środka
detencyjnego.


Większa
rola
monitorowaniu
procedury azylowej

EASO
w
granicznej

Uwaga: Wysokość kosztów została oceniona jakościowo (+ = niska, ++, średnia i +++ = wysoka).

72

Procedury graniczne/przyspieszone niosą ze sobą wysokie ryzyko naruszenia zasady non-refoulement (ECRE, Uwagi
ECRE dotyczące wniosku Komisji w sprawie przekształcenia dyrektywy powrotowej, listopad 2018 r., dostępne na
stronie internetowej: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2018/11/ECRE-Comments-Commission-ProposalReturn-Directive.pdf). Ponadto w przypadku procedury granicznej prawo do odwołania przysługuje w ciągu 48
godzin.
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4. Ocena ekonomiczna proponowanych zmian
Proponowane zmiany w dyrektywie powrotowej miałyby kilka następstw wywierających
potencjalnie istotne skutki ekonomiczne. Do następstw tych należą:





Zwiększone stosowanie środka detencyjnego;
Zwiększone prawdopodobieństwo przymusowego powrotu;
Zmniejszone prawdopodobieństwo dobrowolnego powrotu;
Skrócenie czasu trwania procedury powrotowej.

Środek detencyjny jest na ogół droższy niż alternatywne rozwiązania, a powrót przymusowy jest
droższy niż powrót dobrowolny 73. W związku z tym pierwsze trzy z tych następstw mogą skutkować
wzrostem kosztów dla państw członkowskich w porównaniu z obecną sytuacją. Dodatkowe koszty
związane ze stosowaniem środka detencyjnego i przymusowym powrotem mogą być
uzasadnione, jeżeli będą prowadzić do większej skuteczności w zakresie powrotu migrantów
z państw trzecich o nieuregulowanym statusie do państw pochodzenia. We wniosku Komisji
nie przytoczono jednak dowodów na poparcie tego twierdzenia ani nie wskazano żadnej
dokumentacji uzupełniającej, która potwierdzałaby jego słuszność.
Czwarte z wymienionych następstw może zmniejszyć koszty bezpośrednie i zwiększyć skuteczność
powrotów. Z analizy wynika jednak, że art. 22 może prowadzić do dodatkowych kosztów, takich jak
odszkodowania przyznawane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz), jeśli obywatele
państw trzecich wniosą skargę, że ze względu na bardzo krótki termin na wniesienie odwołania (48
godzin) nie zabezpieczono należycie ich prawa do środka odwoławczego.
Tabela 13 poniżej zawiera przegląd prawdopodobnych następstw wynikających z każdego z
analizowanych artykułów. W kolejnych sekcjach dokonano przeglądu skutków ekonomicznych
związanych z poszczególnymi następstwami, opierając się na informacjach zgromadzonych w
ramach badań źródeł wtórnych oraz na danych z czterech państw członkowskich poddanych
analizie w niniejszym dokumencie.
Tabela 13: Identyfikowanie następstw wywierających skutki ekonomiczne

Zwiększone
stosowanie
środka
detencyjnego

Artykuł

73

6

Ryzyko ucieczki



7

Obowiązek
współpracy



8

Wydanie decyzji
nakazującej
powrót

9

Dobrowolny
wyjazd

13

Zakaz wjazdu

Zwiększone
prawdopodobień
stwo
przymusowego
powrotu

Zmniejszone
prawdopodobieństw
o dobrowolnego
powrotu

Skrócenie czasu
trwania
procedury
powrotowej







Van Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., Cost of non-Europe in Asylum Policy[Koszt braku działań na poziomie
europejskim w ramach polityki azylowej]. EPRS, Parlament Europejski, 2018 r.
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Zwiększone
stosowanie
środka
detencyjnego

Artykuł

14

System
zarządzania
powrotami

16

Środki
odwoławcze
odwołania

18

Środek
detencyjny



22

Procedura
graniczna



Zwiększone
prawdopodobień
stwo
przymusowego
powrotu

Zmniejszone
prawdopodobieństw
o dobrowolnego
powrotu

Skrócenie czasu
trwania
procedury
powrotowej

i







W tabeli przedstawiono zbiorczo szacunkowe koszty związane z każdym z rodzajów skutków
ekonomicznych. Obliczenia te zostały opisane bardziej szczegółowo w kolejnych podsekcjach.
Tabela 14: Zbiorcze zestawienie skutków ekonomicznych proponowanych zmian (w EUR, w ujęciu rocznym)

Skutek
ekonomiczny

Wynik

BE

CZ

DE

IT

Zwiększone
stosowanie
środka
detencyjnego

Wzrost
kosztów:

138 636 190

1 108 944

46 029 060

61 253 010

Zwiększone
prawdopodobieństwo
przymusowego
powrotu
/
Zmniejszone
prawdopodobieństwo
dobrowolnego
powrotu

Wzrost
kosztówb

241 150

174 440

-5 038 800

432 550

Skrócenie
czasu
trwania
procedury
powrotowejc

Obniżenie
kosztów:

13 056 103

1 666 224

36 382 074

9 980 496

Znaczący wzrost
(***)

Nieznaczne
obniżenie (*)

Nieznaczny
wzrost (*)

Umiarkowany
wzrost (**)

Ogólna ocena:

Uwagi: a W Niemczech koszt dobrowolnego powrotu został uznany za wyższy niż w przypadku powrotu przymusowego,
a zatem proponowana zmiana spowodowała obniżenie kosztów; b Powyższe szacunki opierają się na założeniu, że odsetek
powrotów przymusowych zwiększy się o 20 % w stosunku do powrotów dobrowolnych. Ujemna wartość szacunkowa dla
Niemiec oznacza, że koszty faktycznie maleją ze względu na stosunkowo niższe koszty przymusowego powrotu w tym
kraju; c Te obniżenia kosztów zostaną prawdopodobnie zniwelowane przez zwiększenie kosztów związanych z
rozpatrywaniem każdego pojedynczego odwołania oraz wzrost innych kosztów związanych z nieprzestrzeganiem prawa
do odwołania.
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4.1. Zwiększone stosowanie środka detencyjnego
Cztery artykuły (6, 7, 18 i 22) proponowanego przekształcenia dyrektywy powrotowej mogą
zwiększyć prawdopodobieństwo zastosowania środka detencyjnego lub czas trwania zatrzymania.
W obecnej sytuacji odsetek zatrzymań przed wydaleniem wynosił od 3 % w Niemczech do 18 % w
Belgii. Nowe art. 6 i 7 znacznie zwiększyłyby prawdopodobieństwo zastosowania środka
detencyjnego, do czego przyczyniłyby się w szczególności szerokie kryteria dotyczące ryzyka
ucieczki określone w art. 6. Analiza potencjalnych kosztów została przeprowadzona przy
ostrożnym założeniu, że około 60 % osób posiadających zarządzenie powrotu może zostać
uznanych za osoby, co do których istnieje „ryzyko ucieczki”, niechętne do współpracy lub niezdolne
do dotrzymania terminów dobrowolnego wyjazdu. Przyjęta wartość procentowa jest bardzo
ostrożnym szacunkiem, jeśli weźmie się pod uwagę inne badania, które wykazały, że ponad 90 %
osób ubiegających się o azyl wjeżdża na terytorium UE w sposób nielegalny 74. Analiza wykazała, że
koszty zastosowania środka detencyjnego przed wydaleniem wzrosną w porównaniu z obecnym
stanem prawnym. Na przykład w Belgii koszty zakwaterowania osób zatrzymanych wzrosłyby
o 139 mln EUR, a w Niemczech o 46 mln EUR (zob. scenariusz w tabeli poniżej i załącznik 2).
Zmiany w art. 18 w odniesieniu do minimalnego okresu utrzymania środka detencyjnego
najprawdopodobniej nie wpłyną na czas trwania zatrzymania i nie wynikną z nich dalsze zmiany w
wysokości ponoszonych kosztów. Konkluzja ta opiera się na przeglądzie okresów zatrzymania w
trzech krajach (BE, CZ i IT). W Belgii początkowy okres zatrzymania wynosi dwa miesiące i może
zostać przedłużony do pięciu miesięcy. W Republice Czeskiej początkowy okres nie może
przekraczać sześciu miesięcy, przy czym może on zostać przedłużony do 18 miesięcy. Wreszcie we
Włoszech maksymalny okres zatrzymania wynosi 90 dni. Nie można było uzyskać informacji na ten
temat dotyczących Niemiec 75.
Tabela 15: Koszt stosowania środka detencyjnego przed wydaleniem w czterech państwach członkowskich

BE

CZ

DE

IT

33 020

3 760

70 005

32 365

Liczba osób wobec
których zastosowano
środek
detencyjny
przed wydaleniem 77

6 106

444

2 151 78

1 968

Odsetek
osób
z
nakazem
powrotu,
które przebywają w

18 %

12 %

3%

6%

Zarządzenia powrotu,
2016 r. 76

74

Van Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C.,Humanitarian Visas: European Added Value Assessment accompanying the
European Parliament’s legislative own-initiatve report, [Wizy wydawane ze względów humanitarnych: ocena
europejskiej wartości dodanej dołączona do sprawozdania z inicjatywy własnej w kwestiach ustawodawczych
Parlamentu Europejskiego] EPRS, Parlament Europejski, 2018 r.

75

Global Detention Project, sprawozdania krajowe.

76

Wykorzystano dane z 2016 r. (zmienna Eurostatu: migr_eiord) w celu zwiększenia porównywalności z danymi
dotyczącymi stosowania środka detencyjnego przed wydaleniem.

77

Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to
EU rules and standards – Synthesis Report, [Skuteczność powrotów w państwach członkowskich UE: wyzwania i dobre
praktyki dotyczące unijnych przepisów i norm – sprawozdanie podsumowujące], Bruksela: Europejska Sieć
Migracyjna, 2017 r. Dane liczbowe dotyczące stosowanie środka detencyjnego przed wydaleniem to dane z 2016 r.
pochodzące ze sprawozdań krajowych ESM.

78

Tamże.
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BE

CZ

DE

IT

ośrodkach
detencyjnych przed
wydaleniem – dane
dotyczące obecnego
stanu prawnego
Scenariusz uwzględniający zwiększenie się odsetka osób umieszczanych w ośrodkach detencyjnych przed wydaleniem do
60 %
Szacowana
liczba
osób umieszczanych
w
ośrodkach
detencyjnych przed
wydaleniem
Dodatkowy koszt
(EUR)

19 812

2 256

42 003

19 419

138 636 190

1 108 944

46 029 060

61 253 010

Uwaga: W przypadku Republiki Czeskiej i Niemiec, zatrzymani muszą sami zapłacić za pobyt w ośrodku detencyjnym, ale
zakres, w jakim wywiązują się z tego obowiązku, nie mógł zostać określony na podstawie analizy źródeł wtórnych. W
wyliczeniach założono, że wysokość ich wkładu jest niewielka.

Oprócz wymienionych wyżej kosztów państwa członkowskie musiałyby również ponieść koszty
budowy nowych ośrodków detencyjnych w celu zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc dla
osób zatrzymanych. Analiza stanu obecnego wykazała, że we wszystkich czterech państwach
członkowskich panuje znaczne przepełnienie w ośrodkach detencyjnych, a zapotrzebowanie na
nowe placówki już teraz jest oczywiste. Wiele krajów buduje nowe ośrodki. We Włoszech rząd
wydaje 13 mln EUR na budowę 11 nowych ośrodków detencyjnych, które zapewnią 1 100
dodatkowych miejsc 79. Po ukończeniu ich budowy pojemność ośrodków detencyjnych będzie
cztery razy większa niż obecnie. Ponadto odnośna ustawa przewiduje 35,5 mln EUR na zarządzanie
tymi placówkami w latach 2017–2019 80. Belgia również podjęła kroki mające na celu zwiększenie
pojemności swoich ośrodków detencyjnych. W 2017 r. rząd rozpoczął realizację planów
modernizacji ośrodka recepcyjnego i budowy dwóch dodatkowych ośrodków detencyjnych, które
niemal podwoiłyby liczbę dostępnych miejsc z 585 do 1 066 81. W 2014 i 2015 r. w Niemczech
nastąpiło obniżenie pojemności ośrodków detencyjnych i dopiero zmiana przepisów w 2017 r.
umożliwi zwiększenie liczby dostępnych miejsc w nadchodzących latach 82.
Te dodatkowe koszty są znaczne, chociaż mogą być zasadne, jeśli zwiększą skuteczność powrotów
pod względem liczby osób powracających do kraju pochodzenia. We wniosku dotyczącym
przekształcenia dyrektywy powrotowej nie przytoczono jednak żadnych dowodów
wskazujących na to, że środek detencyjny może zmniejszyć ryzyko ucieczki lub zwiększyć
skuteczność powrotów. W ramach oceny stosowania dyrektywy powrotowej nie zbadano ani tej
kwestii, ani kryterium skuteczności, lecz skoncentrowano się raczej na tym, w jakim zakresie państwa
członkowskie spełniły warunki określone w dyrektywie 83.

79

Koszty te dotyczą konkretnie Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) lub ośrodków detencyjnych dla osób
powracających.

80

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Włoch.

81

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Belgii.

82

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Niemiec.

83

Komisja Europejska, Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC) [Ocena stosowania
dyrektywy powrotowej (2008/115/WE)], 2013 r.
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O ile środek detencyjny może mieć zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby obywatel państwa
trzeciego nie uciekł i aby przygotowano jego udany powrót, o tyle w proponowanym
przekształceniu Komisja Europejska nie przedstawia żadnych dowodów na poparcie tej tezy. Z
drugiej strony udało się dotrzeć do pewnych dowodów wskazujących na to, że środek detencyjny
nie ma wpływu na odsetek powrotów. ECRE zauważa, że wydłużenie okresu utrzymania środka
detencyjnego prawdopodobnie nie zwiększy liczby powrotów migrantów o nieuregulowanym
statusie do krajów pochodzenia 84.
Warto tu zwrócić uwagę na doświadczenia Zjednoczonego Królestwa 85, ponieważ ma ono
największą liczbę obywateli państw trzecich przebywających w ośrodkach detencyjnych (24 197 w
2016 r.) 86, a także notuje wysoki odsetek powrotów (71 % w 2017 r.) 87. Dyrektor organizacji
pozarządowej, która udziela wsparcia migrantom przebywającym w ośrodkach detencyjnych,
przypisuje wysoki odsetek powrotów w Zjednoczonym Królestwie „włożeniu większej energii w
negocjowanie powrotów z państwami trzecimi, a nie większemu wykorzystaniu środka
detencyjnego” 88.
Spośród czterech analizowanych państw członkowskich średnia długość okresu zatrzymania wynosi
powyżej 30 dni w Belgii i Republice Czeskiej oraz poniżej 30 dni w Niemczech i we Włoszech. Z
dostępnych dowodów wynika, że minimalny okres utrzymania środka detencyjnego wynoszący
jeden miesiąc może przynieść większą skuteczność w zakresie powrotów. Nie należałoby
natomiast oczekiwać, że minimalny okres dłuższy niż jeden miesiąc spowoduje wzrost liczby
powrotów.

4.2. Powroty przymusowe i dobrowolne
Zmiany zaproponowane w przekształconej wersji dyrektywy powrotowej kładą mniejszy nacisk na
powroty dobrowolne, a jednocześnie zwracają większą uwagę na powroty przymusowe. Ta
zmiana polityki na rzecz przymusowego powrotu jest sprzeczna z doświadczeniami praktyków. Na
przykład Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) informuje o następujących kwestiach:
„Dobrowolny powrót jest dla kraju odsyłającego na ogół bardziej opłacalny i
administracyjnie mniej uciążliwy niż powrót przymusowy. Kraje pochodzenia również
preferują dobrowolny powrót, ponieważ pomaga on zapewnić poszanowanie praw ich
obywateli i uniknąć stygmatyzacji będącej wynikiem przymusowego powrotu” 89.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano w czterech artykułach (9, 13, 16 i 22) zmiany, które
sprzyjają przymusowym powrotom i ograniczają dobrowolne powroty. Tabela 16 W tabeli 16
84

Rada Europejska ds. Uchodźców i Wypędzonych (ECRE), Uwagi dotyczące wniosku Komisji w sprawie przekształcenia
dyrektywy powrotowej – COM(2018) 634, 2018 r. Sprawozdanie zawiera przykłady z Włoch i Francji. W przypadku
pierwszego z tych krajów zauważono, że większość powrotów następuje w ciągu pierwszych 30 lub 60 dni od
zatrzymania.

85

Zjednoczone Królestwo klauzulą opt-out wyłączyła się ze stosowania dyrektywy powrotowej.

86

Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to
EU rules and standards – Synthesis Report, [Skuteczność powrotów w państwach członkowskich UE: wyzwania i dobre
praktyki dotyczące unijnych przepisów i norm – sprawozdanie podsumowujące], Bruksela: Europejska Sieć
Migracyjna, 2017 r.

87

Dane statystyczne Eurostatu dotyczące azylu. Podana wartość obejmuje wszystkie powroty, nie tylko powroty
obywateli państw trzecich.

88

Phelps, J., Will More and Longer Detention Solve the ‘Migration Crisis’? [Czy częstsze stosowanie środka detencyjnego
i dłuższe trwanie zatrzymania rozwiążą „kryzys migracyjny”?], 2017 r.
Biuro UNHCR, Return arrangements for non-refugees and alternative migration options, [Ustalenia dotyczące
powrotów w odniesieniu do osób niebędących uchodźcami oraz alternatywne opcje migracyjne], rozdział 9, 2010 r.

89

154

Załącznik 2: Proponowana dyrektywa powrotowa (wersja przekształcona) – aspekty ekonomiczne

przedstawiono przegląd ustaleń. Wyszczególniono w niej zmiany, jakich można się spodziewać w
odniesieniu do odsetka powrotów, ich rodzaju oraz skuteczności w przypadku każdego ze
wspomnianych artykułów. Wyższy odsetek dobrowolnych powrotów może przyczynić się do
ogólnej trwałości powrotów.
Artykuł 9 może prowadzić do sytuacji, w której zainteresowane osoby będą musiały ubiegać się o
dobrowolny wyjazd, a ich wniosek spotka się z decyzją odmowną. Obecnie wszyscy obywatele
państw trzecich, którzy otrzymują zarządzenie powrotu w Belgii i Niemczech, automatycznie mają
wyznaczony termin dobrowolnego powrotu. Można oczekiwać, że w związku z tym w obu tych
krajach poziom dobrowolnych powrotów wśród osób z zarządzeniem powrotu spadnie, co
doprowadzi do mniejszej skuteczności powrotów. Liczba dobrowolnych powrotów może również
spaść w tych państwach członkowskich, które nie wzmacniają swoich zdolności w zakresie
przeprowadzania powrotów w krótszym czasie. Ponadto w przypadku istnienia ryzyka ucieczki
nastąpi odmowa dobrowolnego powrotu ze względu na szerokie kryteria określone w art. 6.
Zmiany w art. 13 miałyby przede wszystkim wpływ na obywateli państw trzecich nielegalnie
przebywających w UE. Liczba takich osób nie jest znana, chociaż najprawdopodobniej przebywają
one we wszystkich krajach. Osoby te mogą być niechętne do opuszczenia strefy Schengen,
ponieważ będą miały świadomość, że nie będą w stanie ponownie do niej wjechać. Objęcie tej
grupy zakazem wjazdu może zatem być sprzeczne z zamierzonym celem, jakim jest zmniejszenie
liczby migrantów o nieuregulowanym statusie w strefie Schengen. W związku z tym koszty związane
z szarą strefą gospodarki, przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi określone w ocenie
stanu obecnego prawdopodobnie nie ulegną zmniejszeniu. Artykuł 14 nakłada obowiązek
ustanowienia programów dobrowolnych powrotów, które większość państw członkowskich (w tym
cztery analizowane kraje) już posiada. Dyrektywa w wersji przekształconej nie nakładałaby
obowiązku udzielania pomocy w zakresie reintegracji, która to pomoc mogłaby przyczyniać się do
trwałości dobrowolnych powrotów. Skuteczna i efektywna reintegracja osób powracających
zwiększa trwałość powrotów i zmniejsza ryzyko ponownej migracji. Najnowsze analizy dotyczące
powrotów Afgańczyków wskazują, że ponieważ perspektywa reintegracji jest bardzo niewielka, nie
ma pewności, że osoby powracające pozostaną w kraju, co z kolei zwiększa możliwość ich
ponownego przyjazdu do Europy. 90 W ostatecznym rozrachunku taka sytuacja niweczy skuteczność
polityki UE w zakresie powrotów. Obecnie tylko Niemcy i Belgia oferują tego typu pomoc 91.
Zmiany w art. 16 dotyczącym środków odwoławczych i odwołań mogą mieć pośredni wpływ na
rodzaj powrotu. Skrócony termin na złożenie odwołania (pięć dni) może uniemożliwić niektórym
osobom skorzystanie z prawa do odwołania. Osoby, które uznają, że ich prawa podstawowe zostały
naruszone, mogą być mniej skłonne do podjęcia współpracy z władzami w celu zaplanowania
dobrowolnego powrotu. Podmioty zaangażowane w operację powrotu tych osób mogą być w
związku z tym mniej skłonne do wykonywania decyzji nakazujących powrót. Na przykład w
Niemczech powszechnie znany jest przypadek, w którym społeczeństwo obywatelskie
zaprotestowało przeciwko powrotowi do Afganistanu osób ubiegających się o azyl, których wnioski
zostały odrzucone, a piloci odmówili obsługi samolotów 92.
Wreszcie art. 22 wyraźnie zwiększyłby odsetek przymusowych powrotów, ponieważ wniosek nie
przewiduje w tym przypadku wyznaczenia terminu dobrowolnego powrotu. Chociaż środki te mogą
90

ECRE, Return: No safety in numbers [Powroty: większa liczba powrotów nie zwiększa bezpieczeństwa], sporządzona
przez ECRE analiza ostatnich zmian w unijnej polityce z zakresu powrotów migrantów], 2017 r.

91

Europejska Sieć Migracyjna, Overview: Incentives to return to a third country and support provided to migrants for
their reintegration [Przegląd: zachęty do powrotu do państwa trzeciego oraz wsparcie udzielane migrantom na rzecz
ich reintegracji], 2016 r.

92

DW, German pilots refuse to carry out deportations[Niemieccy piloci odmawiają udziału w deportacjach], 2017r.
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okazać się skuteczne, należy wziąć pod uwagę znaczne koszty, jakie poniosą państwa członkowskie
w celu wprowadzenia tych środków w życie (zob. rozdział 3). Zmiany te mogą być zatem
nieuzasadnione z punktu widzenia efektywności kosztowej. Wgląd w potencjalną skuteczność
poszerzania zakresu procedur granicznych można uzyskać na podstawie analiz dotyczących
punktów szybkiej rejestracji migrantów („hotspotów”). W niedawnym badaniu przeprowadzonym
przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) stwierdzono, że chociaż punkty szybkiej
rejestracji migrantów były skuteczne w ustalaniu tożsamości i ewidencjonowaniu
poszczególnych osób, to istniało kilka „wąskich gardeł”, z których jedno polegało na niskim
poziomie wykonywania decyzji nakazujących powrót, np. poniżej 20 % we Włoszech 93.
Ustalenie to sugeruje, że zwiększenie stopnia wykorzystania procedur granicznych niekoniecznie
musi prowadzić do zwiększenia odsetka powrotów.
Tabela 16: Wpływ na skuteczność powrotów

Państwa
członkowskie,
które odczują
wpływ

Artykuł

Odsetek
powrotów

Rodzaj
powrotu

Skuteczność w
zakresie
powrotów

Dobrowolny
wyjazd

BE, DE i inne
państwa, w których
obecnie
automatycznie
wyznacza
się
termin
dobrowolnego
powrotu

13

Zakaz wjazdu

Wszystkie

14

System
zarządzania
powrotami

Wszystkie

Bez zmian

Bez zmian

16

Środki
odwoławcze
odwołania

Wszystkie
z
wyjątkiem EL i SI

Możliwie niższy

Prawdopodobnie
niższa

22

Procedura
graniczna

Wszystkie

Wyższy

9

i

Niższy

Niższa

Dobrowolny

Przymusowy

Wyższa

Trudno jest przewidzieć, w jakim stopniu może zmniejszyć się odsetek dobrowolnych powrotów w
sytuacji, gdy wzrośnie liczba powrotów przymusowych. Niemniej jednak dokonano ilościowej
oceny zastąpienia przymusowych powrotów dobrowolnymi, aby rzucić światło na potencjalny
wpływ na koszty. Szacunkowe obliczenia dotyczące przymusowych powrotów zakładają dla
uproszczenia, że po wprowadzeniu proponowanych zmian Frontex będzie przeprowadzał taką
samą liczbę powrotów, ponieważ koszty powrotu w ramach wspólnej operacji powrotowej różnią
się od kosztów powrotu organizowanego przez dane państwo członkowskie (zob. tabelę 8).
Założenie to uznano za uzasadnione, ponieważ szacunkowo Frontex przeprowadzał 1–4 %
wszystkich przymusowych powrotów w czterech analizowanych państwach członkowskich.
Oszacowania dokonano dla trzech scenariuszy, które zdefiniowano jako procentową zmianę
odsetka powrotów przeprowadzanych obecnie w ramach programów dobrowolnych powrotów,
które potencjalnie zostałyby przeprowadzone w ramach podejścia przymusowego. Wyniki sugerują,
93

Europejski Trybunał Obrachunkowy, Podejście „Hotspot” – unijna odpowiedź na kryzys uchodźczy, 2017r.
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że zmiana ta nie byłaby znacząca – w tych krajach (np. w CZ), gdzie koszt przymusowego powrotu
jest znacznie wyższy niż powrotu dobrowolnego, liczba powrotów jest na ogół niska. W krajach o
wysokim odsetku powrotów (np. w Niemczech) dobrowolne powroty są stosunkowo droższe. Do
celów analizy podsumowującej przyjęto scenariusz zakładający, że zmiana wyniosła 20 %.
Tabela 17: Analiza kosztów wynikających ze zmniejszenia odsetka powrotów dobrowolnych na rzecz powrotów przymusowych

Liczba
przymusowych
powrotów
przeprowadzonych
przez
państwo
członkowskiea

BE

CZ

DE

IT

2 327

221

18 521

4 837

Koszt
jednego
przymusowego
powrotu (w EUR)b

2 000

Liczba
dobrowolnych
powrotówa

3 445

446

20 994

2 110

Koszt
jednego
dobrowolnego
powrotu (w EUR)c

1 650

40

3 200

975

Całkowity
koszt
powrotów
dla
państw
członkowskich
(w
EUR)

10 338 250

459 840

104 222 800

9 879 725

Scenariusze – zmiana odsetka powrotów dobrowolnych na rzecz powrotów przymusowych
Dodatkowy koszt (w
EUR)
w
wyniku
zmiany
odsetka
wynoszącej 10 %

120 750

88 200

-2 518 800

216 275

Dodatkowy koszt (w
EUR)
w
wyniku
zmiany
odsetka
wynoszącej 20 %

241 150

174 440

-5 038 800

432 550

Dodatkowy koszt (w
EUR)
w
wyniku
zmiany
odsetka
wynoszącej 30 %

361 900

262 640

-7 136 600

648 825

Uwagi: a Dane statystyczne Eurostatu; b Ocena rozporządzenia Dublin III przeprowadzona na zlecenie Komisji Europejskiej;
c
Zob. tabelę 7 w sekcji 2.2.

4.3. Skrócenie czasu trwania procedury powrotu
Trzy z tych artykułów mogą prowadzić do skrócenia czasu trwania procedury powrotu. Artykuł 8
przewiduje wydanie zarządzenia powrotu niezwłocznie po wydaniu decyzji o zakończeniu
legalnego pobytu obywatela państwa trzeciego. Praktyka ta jest już widoczna w czterech
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analizowanych państwach członkowskich, z wyjątkiem Belgii, gdzie Urząd Imigracyjny zazwyczaj
wydaje zarządzenie powrotu w terminie jednego tygodnia od wydania odmownej decyzji przez
CGRS 94. Czas trwania procedury powrotu może zatem zostać w Belgii skrócony maksymalnie o jeden
tydzień. Krótsze ramy czasowe procedury powrotu oznaczają dla państwa członkowskiego
niższe koszty przyjęcia. Gdyby wszyscy obywatele państw trzecich opuszczający Belgię w wyniku
nakazu opuszczenia terytorium spędzali średnio 3,5 dnia mniej na terytorium tego kraju,
doprowadziłoby to do rocznych oszczędności w wysokości 1 mln EUR 95.
W art. 16 i 22 zaproponowano krótkie terminy na złożenie odwołania od decyzji nakazującej powrót.
W art. 16 proponuje się termin pięciu dni, a w art. 22 proponuje się termin 48 godzin dla osób
przebywających w ośrodku detencyjnym. Terminy te stoją w żywym kontraście z terminami
obowiązującymi obecnie w czterech analizowanych krajach, których długość waha się od 15 dni w
Republice Czeskiej do 30 dni w Belgii i we Włoszech. Krótszy termin na złożenie odwołania
mógłby ewentualnie obniżyć ilość i jakość wniosków odwoławczych, co miałoby dwa skutki
ekonomiczne: niższe koszty przyjmowania ze względu na mniejszą liczbę osób ubiegających się o
azyl, których wnioski odrzucono, przedłużających swój pobyt oraz wyższe koszty związane z
rozpatrywaniem nieprawidłowo przygotowanych wniosków odwoławczych.
Trudno jest jednak przewidzieć ogólny wpływ na ilość odwołań. Badanie zależności między
odsetkiem odwołań a obowiązującymi terminami w poszczególnych krajach nie wykazało
wyraźnego związku między krótszym terminem a niższym odsetkiem odwołań (zob. wykres 4).
Zwrócono ponadto uwagę, że w gruncie rzeczy może wystąpić przeciwny wpływ na ilość
odwołań, ponieważ w niektórych przypadkach skrócenie terminu może prowadzić do
zwiększenia liczby odwołań z powodu krótkiego czasu na przygotowanie, ponieważ odwołania i
tak zostaną złożone, aby nie przekroczyć określonego terminu.
Wykres 4: Zależność między odsetkiem odwołań a terminami składania odwołań

Źródło: Odsetek odwołań na podstawie statystyk Eurostatu dotyczących azylu; terminy składania odwołań z Bazy Danych
Informacji Azylowych (AIDA).
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Europejska Sieć Migracyjna, Returning rejected asylum seekers: Challenges and good practices in Belgium, [Odsyłanie
osób, których wnioski o udzielenie azylu zostały odrzucone: wyzwania i dobre praktyki w Belgii], analiza belgijskiego
punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej, 2016 r.

95

Koszt przyjęcia w Belgii został oszacowany na 51 EUR dziennie. Mnożąc tę liczbę przez 3,5 dnia, a następnie przez
5 880 (liczba osób, które wyjechały w wyniku nakazu opuszczenia terytorium w 2017 r.) otrzymano kwotę 1 049 580
EUR.
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Obliczono szacunkowe oszczędności w kosztach przyjęcia, zakładając, że wraz ze skróceniem
terminu zmniejszy się w pewnym stopniu odsetek odwołań. Biorąc pod uwagę spadek odsetka
odwołań o 20 %, oszacowano, że koszty przyjęcia spadną o 1,7 mln EUR w Republice Czeskiej i o 13
mln EUR w Belgii (zob. tabela poniżej). Spadek odsetka odwołań o 20 % został przyjęty do celów
analizy podsumowującej.
Tabela 18: Szacunkowe obniżenie kosztów przyjęcia ze względu na skrócenie terminu na wniesienie odwołania

BE

CZ

DE

IT

Czas na wniesienie
odwołania
(liczba
dni)a

30

15

14

30

Odsetek odwołań od
decyzji azylowycha

44 %

38 %

60 %

27 %

Czas
trwania
postępowania
odwoławczego

Trzy miesiące 96

6 miesięcy 97

3 miesiące 98

5 miesięcy 99

Odsetek
prawomocnych
decyzji na korzyść
osoby
składającej
odwołanie

6%

2 % 100

40 %

26 %

Szacowane obniżenie kosztów przyjęcia migrantów
Hipotetyczny niższy
odsetek odwołań
(10 % mniej)

6 528 052

833 112

18 191 037

Hipotetyczny niższy
odsetek odwołań
13 056 103
1 666 224
36 382 074
(20 % mniej)
a
Baza Danych Informacji Azylowych (AIDA); b Dane statystyczne Eurostatu dotyczące azylu

4 990 248

9 980 496

Przy proponowanych zmianach prawdopodobne jest, że odwołania składane w terminie będą
gorzej sporządzone i słabiej sprawdzone przez samych prawników, co pociągnie za sobą mniejszą
skuteczność procedury. Te dodatkowe koszty mogą zniwelować spodziewany spadek kosztów
wynikający z mniejszego wykorzystania środków na pokrycie kosztów przyjęcia migrantów w
okresie składania odwołań.

96

Baza Danych Informacji Azylowych, Sprawozdanie krajowe dotyczące Belgii.

97

W związku z brakiem odnośnych informacji średni czas trwania postępowania odwoławczego zaczerpnięto z: Van
Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., Cost of non-Europe in Asylum Policy [Koszt braku działań na poziomie
europejskim w ramach polityki azylowej], EPRS, Parlament Europejski, 2018 r.

98

Na stronie internetowej BAMF umieszczono informację, że czas ten został skrócony do 3 miesięcy i jest on
przestrzegany. Ustalenie to wydaje się być zgodne ze sprawozdaniem z 2017 r. (BAMF, 2017 r., Das Bundesamt in
Zahlen), w którym stwierdzono, że średni czas rozpatrywania wniosku o udzielnie azylu z uwzględnieniem
postępowań odwoławczych wynosił 13,2 miesiąca. W związku z tym do celów analizy przyjęto szacunkowy okres 3
miesięcy.

99

W sprawozdaniu umieszczono informację, że w 2014 r. w Rzymie czas trwania postępowań odwoławczych wynosił od
1,5 miesiąca do 8 miesięcy. Po 2015 r. czas trwania mógł się wydłużyć, ale sądy w Rzymie są bardziej przeciążone i
liczby te można rozumieć jako górną granicę. Do celów analizy przyjęto średnią wartość. Roma Tre Universita Degli
Stude, Analisi dei Procedimenti di Opposizione al Decreto di Espulsione nella Sede di Roma. 2014 r.

100

Do wyliczeń wykorzystano dane statystyczne z 2016 r. (dane za 2017 r. nie były dostępne w Eurostacie).
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W poprzedniej analizie zasugerowano, że przyczyną wysokiego odsetka odwołań jest brak
harmonizacji w zakresie kwalifikowania decyzji azylowych 101. Jak zauważono w ocenie obecnego
stanu rzeczy w rozdziale 2, pojawiły się również obawy co do jakości wydawanych zarządzeń
powrotu. Skrócenie terminu składania odwołań prawdopodobnie nie rozwiąże tego problemu
leżącego u podstaw wysokiego odsetka odwołań i raczej ograniczy korzystanie z praw
procesowych. Skrócenie terminu składania odwołań nie rozwiązałoby tego podstawowego
problemu ani nie umożliwiałoby rozróżniania między osobami, które posiadają ważny tytuł
prawny do złożenia odwołania, a tymi, które go nie posiadają. Może to również prowadzić do
innych niezamierzonych kosztów, które będą kosztami dla państw członkowskich związanymi z
rozpatrywaniem spraw wnoszonych do ETPCz w zakresie stosowności środków ochrony praw
procesowych. Koszty odszkodowań i opłaty sądowe mogą być traktowane jako koszty
ekonomiczne.

101

Van Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., Cost of non-Europe in Asylum Policy[Koszt braku działań na poziomie
europejskim w ramach polityki azylowej], EPRS, Parlament Europejski, 2018 r.
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5. Wnioski
W poniższej tabeli podsumowano ustalenia dotyczące największych kosztów i głównych korzyści,
które mogą wynikać z wniosku Komisji w sprawie przekształcenia dyrektywy powrotowej.
Przedstawiona analiza zawiera szereg ograniczeń i zastrzeżeń. Jeśli chodzi o szacunki ilościowe, do
analizy przyjęto dane z 2017 r. Sytuacja w tym roku (pod względem strategii z zakresu polityki oraz
liczby złożonych wniosków o udzielenie azylu i liczby powrotów) może nie być reprezentatywna dla
nadchodzących lat. W analizie uwzględniono scenariusz zakładający, że państwa członkowskie
zastosują się do proponowanych zmian w dyrektywie. Jest jednak prawdopodobne, że w praktyce
państwa członkowskie będą miały trudności ze spełnieniem nowych warunków, zwłaszcza jeśli
weźmie się pod uwagę trudności występujące już w obecnej sytuacji.
Tabela 19: Podsumowanie ekonomicznej oceny skutków proponowanych zmian w dyrektywie powrotowej.

Artykuły
Zmiany operacyjne i kadrowe w
zakresie procedur powrotu

Korzyści

Koszty

Stosowanie środka
detencyjnego
przed wydaleniem

6

BE

CZ

DE

IT

Wszystkie artykuły pociągają za sobą nowe koszty dla państw
członkowskich i UE, a cztery z nich pociągają za sobą znaczne koszty
dla państw członkowskich (zob. rozdział 3)
Znaczący wzrost
(***)

Nieznaczny
wzrost (*)

Bardzo
znaczący
wzrost (****)

Znaczący
wzrost (***)

Przymusowe
powroty

6, 7, 18,
22

Spodziewany jest wzrost kosztów w związku z większym stopniem
wykorzystania środka detencyjnego.

Dobrowolne
powroty

9

Spodziewane obniżenie kosztów ze względu na skrócenie terminu (który
jest krótszy od obecnie obowiązujących terminów we wszystkich krajach)
i większe wykorzystanie środka detencyjnego

Koszty związane z
nieprzestrzeganiem
prawa do
odwołania

16

Przewiduje się, że koszt rozpatrywania odwołania wzrośnie ze względu na
niższą oczekiwaną jakość pism procesowych składanych w postępowaniu
odwoławczym. Inne koszty mogą obejmować koszty odszkodowań
przyznawanych przez sądy za nieprzestrzeganie prawa do odwołania.

Mniejsze potrzeby
w zakresie
przyjmowania
migrantów w
okresie składania
odwołań

16

Umiarkowane
obniżenie (**)

Nieznaczne
obniżenie (*)

Umiarkowane
obniżenie (**)

Nieznaczne
obniżenie (*)

Migranci o
nieuregulowanym
statusie
wyjeżdżający
z UE…

Zwiększone możliwości powrotów, zwłaszcza powrotów przymusowych. Zakres, w
jakim mogą one zostać wykorzystane, zależy jednak od statusu umów o readmisji i
ustaleń dotyczących readmisji z państwami trzecimi.

… mniejsze ryzyko
ich późniejszego
wejścia w szarą
strefę gospodarki

Brak solidnych dowodów dających podstawy, aby powiązać nielegalnych migrantów z
szarą strefą gospodarki, która jest również napędzana przez obywateli UE. Zakres, w
jakim szara strefa mogłaby się zmniejszyć, jest niepewny.

Uwaga: * < 10 mln EUR, ** 10–100 mln EUR, *** > 100 mln EUR, **** > 500 mln EUR.
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Proponowane zmiany w dyrektywie wiązałyby się z szeregiem nowych kosztów dla UE i jej państw
członkowskich. Wzrósłby stopień wykorzystania środka detencyjnego poprzedzającego wydalenie,
a także prawdopodobieństwo przymusowych powrotów. Nowy termin składania odwołań tylko
zaostrzyłby problem, który już teraz jest widoczny, tj. niedostateczną harmonizację decyzji
dotyczących kwalifikowania we wszystkich państwach członkowskich.
Ocenę ograniczył brak dowodów w trzech obszarach – (1) zakres, w jakim państwa członkowskie
posiadają umowy o readmisji z państwami pochodzenia migrantów o nieuregulowanym statusie;
(2) udział migrantów o nieuregulowanym statusie w szarej strefie gospodarki w UE; oraz (3) czynniki
warunkujące powrót, w szczególności związek pomiędzy stosowaniem środka detencyjnego a
powrotem. Pilnie potrzebna jest większa liczba analiz w tych dziedzinach, aby wesprzeć rozwój
skutecznej polityki opartej na dowodach.
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6. Załącznik 1: Klasyfikacja krajów
Poszczególne państwa członkowskie UE zostały sklasyfikowane w siedmiu grupach na podstawie
statystyk Eurostatu dotyczących azylu z 2017 r. Progi dotyczące ogólnego odsetka powrotów,
odsetka powrotów przymusowych i odsetka odwołań opierały się na średniej arytmetycznej dla
państw członkowskich w 2017 r.
Poniższa tabela przedstawia przyporządkowanie poszczególnych krajów do konkretnych grup.
Kraje stanowiące szczególny przypadek zostały wyłączone z klasyfikacji. Na przykład, Zjednoczone
Królestwo i Irlandia nie są związane przepisami dyrektywy powrotowej. Należy spodziewać się, że
kraje o wysokiej i bardzo wysokiej liczbie zarządzeń powrotu poniosą największe koszty wdrożenia
dyrektywy powrotowej i najdotkliwiej odczują skutki proponowanych zmian. Kraje o niskim odsetku
powrotów miałyby najwięcej do zyskania na zmianach, które zwiększają skuteczność powrotów. W
związku z tym klasyfikacja skupiła się na krajach o wysokiej lub bardzo wysokiej liczbie zarządzeń
powrotu i niskim odsetku powrotów, przy jednoczesnym uwzględnieniu rozmieszczenia
geograficznego.
Tabela 20: Klasyfikacja krajów

Kraje

Przypadek
szczególnya

EL, PL, UK,



BG, HU, IE



DE, ES, SE
FR, IT, BE, NL

Bardzo
wysoka
liczba
zarządzeń
powrotu
(>50 000)

Wysoka
liczba
zarządzeń
powrotu
(>20 000)

Niski
odsetek
powrotów
(<41 %)







CZ, SI



SK, RO, MT

Wysoki
odsetek
odwołań
od decyzji
azylowych
(>53 %)



HU, PT

FI

Wysoki
odsetek
przymusowych
powrotów
(>43 %)





Sytuacja w kraju jest wyjątkowa, ponieważ nie jest on związany przepisami dyrektywy powrotowej lub nie znajduje się w
strefie Schengen.

a
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7. Załącznik 2: Informacyjna baza danych
7.1. Eurostat – zarządzenia powrotu
W niniejszej sekcji przedstawiono najważniejsze zmienne z Eurostatu dotyczące egzekwowania
przepisów imigracyjnych 102.
Liczba osób ubiegających się o azyl (nazwa zmiennej Eurostatu: migr_asyappctza): Osoby ubiegające
się o azyl, których wnioski o udzielenie ochrony zostały odrzucone, stanowią grupę będącą jednym
z głównych źródeł wydawanych zarządzeń powrotu. Eurostat przedstawia informacje na temat
liczby obywateli państw trzecich, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub
którzy są członkami rodziny, która złożyła taki wniosek, w rozbiciu na państwa członkowskie. W
ogólnej liczbie wszystkich wnioskodawców uwzględnione są osoby, które złożyły wniosek w
przeszłości. Liczba wnioskodawców może obejmować osoby objęte systemem dublińskim.
Nakazy opuszczenia terytorium (nazwa zmiennej Eurostatu = migr_eiord): Ta zmienna to liczba
obywateli państw trzecich, którzy podlegają decyzji administracyjnej lub sądowej nakazującej
opuszczenie państwa członkowskiego z powodu nielegalnego pobytu na jego terytorium. Liczby te
nie obejmują osób przekazywanych na podstawie rozporządzenia dublińskiego. Każda osoba jest
liczona tylko raz, nawet jeśli otrzymała więcej niż jeden nakaz opuszczenia terytorium. Za obywateli
państw trzecich uznawane są osoby nieposiadające obywatelstwa żadnego z państw UE.
Obywatele państw trzecich, którzy wyjechali w następstwie nakazu opuszczenia terytorium (nazwa
zmiennej Eurostatu = migr_eirtn): Zmienna ta odzwierciedla liczbę obywateli państw trzecich, którzy
opuścili państwo członkowskie po otrzymaniu nakazu opuszczenia terytorium. Niektóre kraje
zgłaszają wyłącznie podkategorię dotyczącą powrotów do państw trzecich – miało to miejsce w
przypadku trzech spośród analizowanych krajów (DE, CZ i BE), z wyjątkiem jednego (IT). Podana
liczba może obejmować osoby, które otrzymały decyzję w roku poprzednim, jak również w roku
bieżącym. Liczby nie obejmują osób przekazywanych na podstawie rozporządzenia dublińskiego.
Liczby te obejmują powroty przymusowe i wspomagane. Podane wartości mogą również
uwzględniać dobrowolne powroty bez wsparcia.
Rodzaj powrotu (nazwa zmiennej Eurostatu: migr_eirt_vol): Ta zmienna dostarcza informacji na temat
rodzaju powrotu (przymusowy, dobrowolny lub inny) osób opuszczających terytorium danego kraju
każdego roku. Dobrowolny powrót obejmuje te osoby, które wywiązały się z obowiązku
opuszczenia terytorium i nie było potrzeby zastosowania wobec nich procedury przymusowej.
Przymusowe powroty obejmują te osoby, w stosunku do których obowiązek opuszczenia
terytorium musiał zostać wyegzekwowany środkami przymusu. Programy powrotów
wspomaganych zazwyczaj korzystnie wpływają na powroty dobrowolne, ale mogą również
korzystnie wpływać na powroty przymusowe. Inne rodzaje powrotów odnoszą się do przypadków,
w których dana osoba przypuszczalnie została odesłana, ale rodzaj tego powrotu nie jest znany.
Dane Eurostatu dotyczą wszystkich powrotów i nie ograniczają się do powrotów do państw trzecich.
Z tego powodu dane liczbowe zostały skorygowane w oparciu o założenie, że udział powrotów
przymusowych i wspomaganych był taki sam zarówno dla ogółu osób powracających, jak i dla grupy
osób powracających do państw trzecich.

102

Informacje przedstawione w tej sekcji są omówieniem informacji zawartych na stronie internetowej Eurostatu.
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Tabela 21: Zarządzenia powrotu, 2017 r.
BE

CZ

DE

IT

UE-28

Ogółem

18 340

1 445

222 560

128 850

708 585

Po raz pierwszy

14 035

1 140

198 255

126 550

654 610

32 235

6 090

97 165

36 240

516 115

Ogółem

6 315

805

47 240

7 045

214 150

Wyłącznie powroty do państw trzecich

5 880

680

44 960

7 045

189 545

Wspomagany powrót

3 445 103

122 104

20 944 105

1 805

Przymusowy powrót

2 435

224

23 966 106

4 935

Inny

0

334

0

305

Liczba osób, którym odmówiono udzielenia azylu

11 155

1 055

198 935

43 105

435 380

Odsetek powrotów

18 %

11 %

46 %

19 %

37 %

Odsetek przymusowych powrotów

41 %

65 %

53 %

73 %

nd.

Dane z Eurostatu:
Osoby ubiegające się o azyl (migr_asyappctza)

Nakazy opuszczenia terytorium (migr_eiord)
Powroty w następstwie nakazu opuszczenia
terytorium (migr_eirtn)

Rodzaj powrotu (migr_eirt_vol)

nd.

Wyliczenia autorek

Źródło: Dane statystyczne Eurostatu dotyczące imigracji. * Brak danych z Eurostatu.
Uwagi: Liczbę osób, którym odmówiono azylu, oszacowano na podstawie udostępnianych przez Eurostat informacji o
decyzjach azylowych – zarówno tych wydanych w pierwszej instancji, jak i decyzji prawomocnych. Odsetek powrotów
został obliczony jako stosunek liczby wszystkich powrotów do państw trzecich do całkowitej liczby nakazów opuszczenia
terytorium. Odsetek przymusowych powrotów obliczono jako iloraz liczby przymusowych powrotów i sumy powrotów
wspomaganych i przymusowych. Liczba dobrowolnych/innych powrotów została obliczona jako różnica między całkowitą
liczbą powrotów a liczbą powrotów wspomaganych, przymusowych i innych.

103

Dane liczbowe Eurostatu obejmują sumarycznie wszystkie powroty, nie tylko powroty do państw trzecich.
Przedstawione dane liczbowe opierają się na danych Eurostatu i skalują je do liczby powrotów do państw trzecich.
Dane Eurostatu były następujące: Wszystkie wspomagane powroty = 3 700; Przymusowe powroty = 2 615.

104

Dane liczbowe Eurostatu obejmują sumarycznie wszystkie powroty, nie tylko powroty do państw trzecich.
Przedstawione dane liczbowe opierają się na danych Eurostatu i skalują je do liczby powrotów do państw trzecich.
Dane Eurostatu były następujące: Wszystkie wspomagane powroty = 145; Przymusowe powroty = 265; Inne = 395.

105

Szacunki oparte na różnicy między liczbą powrotów a liczbą powrotów przymusowych.

106

Liczba deportacji (Abschiebungen) – Niemiecki Bundestag, Drucksache 19/800 (odpowiedź na zapytanie
parlamentarne) https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/218788/zahlen-zu-asyl-in-deutschland
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7.2. Wskaźnik przyznawania
wnioskodawców

azylu

według

narodowości

W niniejszej sekcji dokonano przeglądu wskaźnika przyznawania azylu w 2017 r. z
wyszczególnieniem narodowości wnioskodawców w celu wsparcia analizy dotyczącej ryzyka
odsyłania (refoulement). Jak wynika z wykresu 3, ogólny wskaźnik przyznawania azylu w UE jest
najwyższy w przypadku obywateli Syrii, a następnie Erytrei. Podstawę analizy przedstawionej w
rozdziale 2.2 (zob. tabela 4) stanowiło sześć krajów o najwyższym wskaźniku.
Wykres 5: Wskaźnik przyznawania azylu według narodowości osób ubiegających się o azyl

Źródło: Eurostat, Wskaźniki przyznawania azylu w podziale na państwa pochodzenia, 2018r.

Wskaźniki przyznawania azylu różnią się znacznie w poszczególnych krajach. Wykres 6 poniżej
ilustruje tę kwestię na przykładzie Niemiec i Belgii.
Wykres 6: Wskaźnik przyznawania azylu w przypadku trzech różnych narodowości – Niemcy i Belgia

Źródło: Eurostat, Wskaźniki przyznawania azylu w podziale na państwa pochodzenia, 2018r.
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7.3. Polityka państw członkowskich w zakresie powrotów i środka
detencyjnego poprzedzającego wydalenie
Tabela 22: Polityka państw członkowskich w zakresie decyzji nakazujących powrót i środka detencyjnego poprzedzającego
wydalenie
BE

CZ

DE

IT

Wydaje się decyzję nakazującą powrót
wraz z decyzją o zakończeniu legalnego
pobytu

Nie

Tak

Tak

Tak

Wyspecjalizowane ośrodki detencyjne
do odsyłania obywateli państw trzecich

Tak

Nie

Tak

Tak

kiedy dana osoba sprzeciwia się
procedurze powrotu

Tak

Tak

Tak

Nie

W celu zapewnienia powrotu

Nie

Nie

Nie

Nie

Termin
dobrowolnego
wyjazdu
wyznaczany automatycznie wraz z
decyzją nakazującą powrót

Tak

Konieczne
złożenie
wniosku

Tak

Konieczne
złożenie
wniosku

Elastyczne podejście do
dobrowolnego wyjazdu

Tak – do 30 dni

Nie

Tak – do 30 dni

Nie

Stosowane środka detencyjnego po
upływie
terminu
dobrowolnego
powrotu

Tak

Nie

Nie

Nie

Odwołania

Organ
administracyjny

Organ
administracyjny

Organ
administracyjny107

Organ
administracyjny

Zakaz
wjazdu
automatycznie
dołączany jest do decyzji nakazującej
powrót

Nie
–
indywidualnie
dla
każdego
przypadku

Tak

Nie – wyłącznie w
przypadku
wydalenia

Tak

Stosowanie środka detencyjnego…

terminu

Źródło: Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked
to EU rules and standards – Synthesis Report [Skuteczność powrotów w państwach członkowskich UE: wyzwania i dobre
praktyki dotyczące unijnych przepisów i norm – sprawozdanie podsumowujące]. Bruksela: Europejska Sieć Migracyjna, 2017
r.

107

Baza Danych Informacji Azylowych, Sprawozdanie krajowe dotyczące Niemiec.
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Tabela 23: Ośrodki detencyjne dla osób oczekujących na wydalenie

Pojemność ośrodków 108
Osoby przebywające
ośrodku detencyjnym
ogółem

w
–

Osoby przebywające w
ośrodku detencyjnym –
procedura przymusowego
powrotu 112

Koszt pobytu w
detencyjnym (w EUR)

ośrodku

Średnia liczba dni w ośrodku
detencyjnym

108

BE

CZ

DE

IT

585 (609 do końca 2017
r.) 109

850

416

359

7 105 w 2017 r. 110

606 ogółem w
2016 r. 111

4 965 mężczyzn i 1 141
kobiet 113

344 mężczyzn i
100 kobiet 114

2 151 115

1 968

8–9 dziennie na
zakwaterowanie
i wyżywienie –
osoby
zatrzymane
pokrywają
te
koszty 117

43/dzień w Bremie
i 420/dzień w
Hannover
Langenhagen w
2014 r. – osoby
zatrzymane
pokrywają
te
koszty.

Nie dotyczy

80 w 2014 r.; 51
w 2013 r.; 77 w
2012 r.; 83 w
2011 r.; 79 w

Maksymalnie 10 120

289 na osobę/dzień 116

34,6 118

Nie dotyczy

Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to
EU rules and standards – Synthesis Report [Skuteczność powrotów w państwach członkowskich UE: wyzwania i dobre
praktyki dotyczące unijnych przepisów i norm – sprawozdanie podsumowujące]. Bruksela: Europejska Sieć Migracyjna,
2017 r.

109

Myria, Retour, detention et eloignement des etrangers en Belgique. Droit de vivre en famille sous pression, 2018 r.

110

Tamże.

111

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Republiki Czeskiej.

112

Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to
EU rules and standards – Synthesis Report [Skuteczność powrotów w państwach członkowskich UE: wyzwania i dobre
praktyki dotyczące unijnych przepisów i norm – sprawozdanie podsumowujące]. Bruksela: Europejska Sieć
Migracyjna, 2017 r.

113

Tamże.

114

Tamże.

115

Ekstrapolacja na podstawie liczby 1 255 osób umieszczonych w ośrodkach detencyjnych do końca lipca 2016 r. (przy
założeniu, że do ośrodków trafia taka sama liczba osób w danym czasie [1 255 podzielone przez (7/12)].

116

Podana wartość została obliczona na podstawie informacji dotyczących szacunkowych kosztów prowadzenia ośrodków
zamkniętych (72 mln EUR w 2016 r. – 43 mln EUR na wynagrodzenia pracowników i 9 mln EUR na koszty utrzymania i
inwestycji) oraz szacunkowej liczby zatrzymanych i szacunkowego czasu trwania zatrzymania. 289 EUR = [72
mln/(35*7105)]. Koszty utrzymania ośrodków detencyjnych zaczerpnięto z Global Detention Project, Sprawozdanie
krajowe dotyczące Belgii.

117

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Republiki Czeskiej.

118

Myria, Retour, detention et eloignement des etrangers en Belgique. Droit de vivre en famille sous pression., 2018 r.,
s.10.

120

Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to
EU rules and standards – Synthesis Report [Skuteczność powrotów w państwach członkowskich UE: wyzwania i dobre
praktyki dotyczące unijnych przepisów i norm – sprawozdanie podsumowujące]. Bruksela: Europejska Sieć
Migracyjna, 2017 r. Obywatele państw trzecich mogą zostać zatrzymani na maksymalnie 10 dni, jeżeli sprzeciwiają się
procedurze powrotu. Termin ten został wydłużony z czterech dni w ramach reformy przeprowadzonej w 2017 r.
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BE

CZ

DE

IT

Maksymalnie
sześć miesięcy z
możliwością
przedłużenia do
18 miesięcy 124

Maksymalnie
90 dni 125

2010 r.; 60 w
2009 r. 119
Termin dobrowolnego powrotu

Maksymalnie 30 dni 121

Maksymalny czas stosowania
środka detencyjnego

2–5
miesięcy
w
przypadku
procedury
powrotu. Dłuższy czas
zatrzymania
w
przypadku powrotów
przymusowych 122

Maksymalnie
sześć miesięcy z
możliwością
przedłużenia do
18 miesięcy 123

Źródło: Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked
to EU rules and standards – Synthesis Report [Skuteczność powrotów w państwach członkowskich UE: wyzwania i dobre
praktyki dotyczące unijnych przepisów i norm – sprawozdanie podsumowujące]. Bruksela: Europejska Sieć Migracyjna, 2017
r.

7.4. Ponoszone przez państwa członkowskie koszty przyjęcia
migrantów
Składniki kosztów

Szacunkowy koszt dzienny

Dzienne utrzymanie, koszty leczenia i ośrodki
dla cudzoziemców

25,84 EUR/dzień/osobę ubiegającą się o azyl, czyli
9 458 EUR/rok/osobę ubiegającą się o azyl (2016 r.)

Dzienne utrzymanie, koszty leczenia i ośrodki
dla cudzoziemców + koszty wynagrodzeń
pracowników i inwestycje

51,14 EUR/dzień/osobę ubiegającą się o azyl, czyli
18 826 EUR/rok/osobę ubiegającą się o azyl (2016 r.)

CZ

Ośrodki recepcyjne
pracowników)

około 20 EUR/osobę/dzień

IT

Wynagrodzenia pracowników, koszt szkoleń
zawodowych, integracja, koszty pośrednie,
ośrodki SPRAR (System ochrony osób
ubiegających się o azyl i uchodźców) – średnio
na osobę

BE

(bez

wynagrodzeń

W 2014 r.: 34,67 EUR/osobę/dzień (koszt całkowity w
podziale na kategorie wymienione poniżej)

DE
Brak danych
Źródło: Europejska Sieć Migracyjna, Ad-hoc query on average cost and average lenght of reception for asylum
seekers[Kwerenda ad hoc dotycząca średniego kosztu i średniej długości okresu przyjmowania osób ubiegających się o azyl],
2017r.

119

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Republiki Czeskiej.

121

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Belgii.

122

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Belgii. Odesłanie do ustawy o cudzoziemcach, art. 74 ust.
5 akapit trzeci.

123

Global Detention Project, Sprawozdanie krajowe dotyczące Republiki Czeskiej.

124

Baza Danych Informacji Azylowych, Sprawozdanie krajowe dotyczące Niemiec.

125

Europejska Sieć Migracyjna, The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to
EU rules and standards – Synthesis Report, [Skuteczność powrotów w państwach członkowskich UE: wyzwania i dobre
praktyki dotyczące unijnych przepisów i norm – sprawozdanie podsumowujące]. Bruksela: Europejska Sieć
Migracyjna, 2017 r.
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7.1. Ponoszone przez państwa członkowskie koszty postępowań
odwoławczych
Na potrzeby niniejszej oceny przyjęto, że odwołania od decyzji nakazujących powrót są
równoważne z odwołaniami od decyzji azylowych wydanych w pierwszej instancji. Założenie to
uznano za zasadne, ponieważ zarządzenia powrotu zazwyczaj dołączane są do odmownej decyzji w
sprawie wniosku o udzielenie azylu. Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie zarządzenia powrotu
mogą być przypisane osobom, którym odmówiono azylu, ale także osobom migrującym z przyczyn
ekonomicznych. Ponieważ statystyki nie uwzględniają takiego rozróżnienia, nie możemy [...]
Oszacowana liczba odwołań jest liczbą decyzji prawomocnych. Odsetek odwołań szacowany jest
jako liczba prawomocnych decyzji w stosunku do liczby decyzji odmownych wydanych w pierwszej
instancji. Terminy składania odwołań uzyskano z Bazy Danych Informacji Azylowych. Rzeczywisty
czas trwania postępowań odwoławczych został również oszacowany w oparciu o dostępne
informacje. Dane liczbowe dotyczące czterech analizowanych państw członkowskich zostały
przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 24: Odwołania w czterech analizowanych państwach członkowskich

Szacowana
liczba
odwołań, 2017 r.
Odsetek
2017 r.

odwołań,

Termin
odwołań

składania

BE

CZ

DE

IT

14 183

2 314

58 299

9 785

44 %

38 %

60 %

27 %

30 dni

15 dni

14 dni

30 dni

6 miesięcy 127

7,8 miesiąca 128

18 miesięcy 129

Czas
trwania
postępowania
odwoławczego

Co najmniej
miesiące 126

Koszt postępowania
odwoławczego 130

9 000

trzy

126

Baza Danych Informacji Azylowych, Sprawozdanie krajowe dotyczące Belgii.

127

W związku z brakiem odnośnych informacji średni czas trwania postępowania odwoławczego zaczerpnięto z: Van
Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., Cost of non-Europe in Asylum Policy [Koszt braku działań na poziomie
europejskim w ramach polityki azylowej], EPRS, Parlament Europejski, 2018 r.

128

Baza Danych Informacji Azylowych, Sprawozdanie krajowe dotyczące Belgii.

129

Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych, The length of asylum procedures in Europe, [Czas trwania procedur
azylowych w Europie] 2016 r.

130

Wartość szacunkowa przedstawiona w: Van Ballegooij, W., wspólnie z Navarra, C., Cost of non-Europe in Asylum
Policy[Koszt braku działań na poziomie europejskim w ramach polityki azylowej], EPRS, Parlament Europejski, 2018 r.
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W dniu 12 września 2018 r. Komisja Europejska
opublikowała wniosek dotyczący przekształcenia
dyrektywy powrotowej z 2008 r., w którym określono
wspólne normy i procedury stosowane w państwach
członkowskich w odniesieniu do powrotów migrantów
o nieuregulowanym statusie niebędących obywatelami
UE. Skuteczny powrót migrantów o nieuregulowanym
statusie jest jednym z kluczowych celów polityki
migracyjnej Unii Europejskiej. Państwa członkowskie
stoją jednak obecnie przed pewnymi wyzwaniami:
praktyki krajowe, w drodze których wdrażane są
przepisy UE, różnią się między sobą, a ogólny odsetek
powrotów utrzymuje się na poziomie niższym niż
spodziewany. Komisja nie dołączyła do wniosku oceny
skutków.
W związku z tym Komisja Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu
Europejskiego (LIBE) zwróciła się do Biura Analiz
Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie
ukierunkowanej
zastępczej
oceny
skutków
proponowanego
przekształcenia
dyrektywy
powrotowej. W ocenie uwzględniono główne
oczekiwane
skutki
najważniejszych
przepisów
zawartych we wniosku Komisji i skoncentrowano się na
skutkach społecznych, skutkach dotyczących praw
człowieka i skutkach finansowych w porównaniu z
obecną sytuacją.

Niniejszy dokument stanowi publikację oceny skutków ex ante
EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o posłach do Parlamentu Europejskiego i jego
pracownikach i zawiera informacje, które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych.
Wyłączną odpowiedzialność za jego treść ponoszą autorzy, a wyrażonych w nim opinii nie należy
traktować jako oficjalnego stanowiska Parlamentu.
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