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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. wyraża zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami na granicach UE, które są wynikiem 

bezprecedensowego kryzysu migracyjnego i które obnażyły nieprawidłowości obecnego 

systemu przyjmowania uchodźców i migrantów, a także uważa, że konieczna jest większa 

harmonizacja polityki migracyjnej i azylowej na szczeblu unijnym i międzynarodowym; 

2. podkreśla potrzebę całościowego podejścia UE do migracji, które zapewni spójność 

między jej polityką wewnętrzną i zewnętrzną, obejmie wszystkie szlaki migracyjne i 

będzie oparte na solidarności, pełnym przestrzeganiu praw człowieka, zgodności z 

prawem międzynarodowym i wartościami, na jakich zbudowana jest UE;  

 

3. jest zdania, że taka kompleksowa strategia UE powinna stanowić główny element nowej 

globalnej strategii UE w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, tak aby 

aktywnie przyczyniać się do stabilizacji sąsiedztwa UE i zapobiegać podobnym kryzysom 

humanitarnym w przyszłości; 

4. apeluje do UE i państw członkowskich, by wstrzymały budowę murów na zewnętrznych 

granicach UE oraz zaprzestały utrudniania uchodźcom i migrantom dotarcia na terytorium 

UE; 

5. wyraża zaniepokojenie z powodu wzmożonej tendencji do nielegalnych deportacji na 

miejscu i odrzuca te praktyki jako niezgodne z prawami człowieka i praworządnością; 

wyraża głęboką troskę o los obywateli państw trzecich i bezpaństwowców poddawanych 

readmisji na mocy unijnych umów o readmisji, m.in. w związku z przypadkami zatrzymań 

na czas nieokreślony, stanów niepewności prawnej lub zawracania na granicy do państwa 

pochodzenia; 

6. podkreśla, że ciągła niestabilność i konflikty w sąsiedztwie UE mają poważny wpływ na 

liczbę migrantów, uchodźców i wysiedleńców; jest zdania, że jedyną długofalową, 

rzeczywistą i skuteczną odpowiedzią na kryzys humanitarny w regionie Morza 

Śródziemnego jest wyeliminowanie jego podstawowych przyczyn, a w szczególności 

niestabilności, wojen, terroryzmu, braku bezpieczeństwa i naruszeń praw człowieka, a 

także ubóstwa, nierówności, prześladowań, korupcji, zmiany klimatu oraz klęsk 

żywiołowych; podkreśla, że UE powinna pilnie zainicjować wspólne działania 

dyplomatyczne wraz z partnerami międzynarodowymi i kluczowymi potęgami i 

organizacjami regionalnymi, takimi jak Unia Afrykańska i Liga Państw Arabskich, tak 

aby sprostać wyzwaniom związanym z niestabilnymi państwami i skupić uwagę na 

zapobieganiu konfliktom; 

7. jest przekonany, że obecny kryzys migracyjny i uchodźczy jest związany z konfliktem w 

Syrii i na innych obszarach Bliskiego Wschodu oraz z niestabilnością w szeroko pojętym 

regionie Bliskiego Wschodu, a UE musi uczynić wszystko, aby położyć jej kres; wzywa 

do odpowiedniego wdrożenia unijnej strategii na rzecz walki z Daisz; wzywa UE i jej 
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państwa członkowskie do aktywnego wspierania realizowanych pod egidą ONZ starań na 

rzecz rozstrzygnięcia konfliktu w Syrii oraz do znacznego zwiększenia wysiłków 

dyplomatycznych w celu rozwiązania toczących się konfliktów w sąsiedztwie oraz na 

Bliskim Wschodzie we współpracy z wszystkimi podmiotami w regionie oraz przy 

wsparciu ONZ; 

8. pozytywnie odnosi się do przyjęcia planu działania uzgodnionego podczas szczytu w 

Valletcie, który powinien służyć jako podstawa dalekosiężnej strategii UE–Afryka, 

opartej na zasadach solidarności, partnerstwa i wspólnej odpowiedzialności w odpowiedzi 

na ludzkie, społeczne i polityczne wyzwania związane z przepływami migracyjnymi 

między Afryką a UE; wzywa do pełnego wdrożenia i monitorowania wyników szczytu w 

Valletcie; podkreśla znaczenie zaangażowania UE w Afryce dzięki współpracy na rzecz 

rozwoju, tak aby zlikwidować podstawowe przyczyny nielegalnej migracji i 

przymusowych wysiedleń; uznaje, że należy dołożyć większych starań na rzecz 

poszerzenia możliwości legalnej migracji i mobilności; 

9. podkreśla, że Bałkany Zachodnie, przez które przebiega trasa tranzytowa dla uchodźców i 

migrantów podążających do państw członkowskich UE, są pod rosnącą i silną presją 

niosącą za sobą poważne skutki humanitarne, dlatego potrzebują wsparcia; z 

zadowoleniem przyjmuje propozycję zawartą wśród konkluzji Rady z dnia 

12 października 2015 r. (12880/15), aby rozszerzyć zakres regionalnego funduszu 

powierniczego UE utworzonego w odpowiedzi na kryzys w Syrii (funduszu „Madad”) o 

Bałkany Zachodnie; popiera oświadczenie z konferencji wysokiego szczebla w sprawie 

szlaku wschodniośródziemnomorskiego i zachodniobałkańskiego z dnia 8 października 

2015 r. w Luksemburgu i wzywa do jego szybkiego wdrożenia i prowadzenia działań 

następczych; 

10 przypomina, że zgodnie z szacunkowymi danymi Biura UNHCR kraje sąsiadujące z Syrią 

przyjęły ok. 4 mln uchodźców z tego kraju; przypomina, że Turcja, Liban i Jordania 

borykają się ze znacznym napływem uchodźców oraz podkreśla potrzebę skutecznego 

wsparcia ze strony UE i bliskiej współpracy z tymi krajami w celu przezwyciężenia 

kryzysu humanitarnego i zapewnienia lepszych warunków uchodźcom; zwraca uwagę, że 

zaangażowanie państw Zatoki Perskiej przyniosłoby pozytywne skutki, okazując 

solidarność; równocześnie podkreśla, że należy wspierać państwa pierwszej linii, takie jak 

Grecja, Włochy i Malta, ustanawiając nowe lub rozszerzając istniejące mechanizmy w 

celu zwalczania kryzysów humanitarnych na taką skalę;11. jest zdania, że kraje 

przystępujące, takie jak była jugosłowiańska republika Macedonii i Serbia, powinny 

otrzymać od UE pełne wsparcie w walce z napływem migrantów i uchodźców; ostrzega 

jednak przed ewentualnym negatywnym wpływem działań tych krajów na ich postępy w 

procesie integracji z UE oraz przypomina rządom tych krajów o podjętych przez nie 

międzynarodowych zobowiązaniach w dziedzinie praw człowieka; 

12. apeluje o to, aby wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Komisji i Europejska Służba 

Działań Zewnętrznych otrzymały narzędzia i mandat konieczne do przeprowadzenia 

działań politycznych i dyplomatycznych wymaganych w regionie, w ramach wspólnej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w porozumieniu z państwami członkowskimi; 

13. opowiada się za szerszą i intensywniejszą współpracą UE z państwami trzecimi 

pochodzenia i tranzytu, przy pełnym poszanowaniu praw migrantów, w oparciu o umowy 
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dwustronne, partnerstwa na rzecz mobilności i porozumienia w zakresie współpracy 

technicznej, w których należy zadbać o mechanizmy monitorowania obejmujące lokalne 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego, tak aby; 

 – opracować perspektywiczne podejście do kryzysu migracyjnego w regionie Morza 

Śródziemnego, uwzględniające różne przyczyny przepływów migracyjnych i 

dostosowujące się do nich, 

 – zwalczać siatki przestępcze zajmujące się przemytem ludzi i handlem ludźmi, 

 – zapewnić budowę potencjału w obszarze systemów azylowych i kontroli granicznej, 

 – zapewnić ochronę potrzebującym we współpracy z Biurem UNHCR i 

wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi, 

 – wzmocnić globalne podejście do kwestii migracji i mobilności, 

 – utworzyć korytarze humanitarne, 

 – ustanowić ramy bezpiecznej i legalnej migracji oraz znieść istniejące ograniczenia 

dotyczące łączenia rodzin, 

 – przyznać wizy humanitarne, 

 – wprowadzić w życie humanitarną i skuteczną politykę powrotową dla nielegalnych 

migrantów; 

14. apeluje o ustanowienie partnerstw na rzecz mobilności i porozumień o migracji 

cyrkulacyjnej, aby ułatwić przepływ obywateli państw trzecich między ich krajami 

pochodzenia a UE oraz podtrzymać rozwój społeczno-gospodarczy obu stron; 

15. wzywa wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą Komisji do podjęcia praktycznych 

kroków na forum ONZ w celu przyznania Unii Europejskiej przez Radę Bezpieczeństwa 

mandatu do podjęcia działań w celu zwalczania w portach infrastruktury grup 

organizujących przemyt ludzi; 

16. odnotowuje wniosek Komisji w sprawie „bezpiecznych i niebezpiecznych” państw 

trzecich; wzywa główne państwa pochodzenia i tranzytu, których dotyczy problem 

nielegalnej migracji do UE, do jak najszybszego, pełnego i skutecznego wdrożenia 

obowiązujących dwustronnych umów o readmisji; podkreśla, że zawierając lub stosując 

umowy o readmisji, należy zagwarantować przestrzeganie obowiązków w zakresie prawa 

międzynarodowego i ochrony praw człowieka przez te kraje trzecie; podkreśla ponadto 

konieczność pogłębienia współpracy transgranicznej z sąsiadującymi państwami 

członkowskimi w tej sprawie, również poprzez wzmocnioną współpracę operacyjną i 

techniczną z EASO i agencją FRONTEX; 

17.  uważa jednocześnie, że UE powinna opracować przy ścisłej współpracy z Biurem 

UNHCR wiążący program przesiedleń dla uchodźców określający limity oraz stały, 

obowiązkowy, lecz elastyczny i automatycznie uruchamiany system relokacji na terenie 

UE, oparty na obiektywnych kryteriach i uwzględniający sytuację w przyjmujących 

państwach członkowskich, warunki przyjmowania oraz potrzeby i – w miarę możliwości 
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– preferencje uchodźców; 

18. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie środków na operacje „Tryton” i „Posejdon”; 

odnotowuje uruchomienie operacji EUNAVFOR MED/Sophia skierowanej przeciwko 

przemytnikom i nielegalnym handlarzom ludźmi z regionu Morza Śródziemnego oraz 

wspiera wzmocnienie zarządzania zewnętrznymi granicami Unii; z zadowoleniem 

przyjmuje przejście do drugiej fazy tej operacji przy poszanowaniu prawa 

międzynarodowego oraz podkreśla konieczność współpracy z państwami trzecimi w celu 

prowadzenia skutecznej walki z zorganizowanymi sieciami przestępczymi zajmującymi 

się przemytem migrantów; podkreśla jednak konieczność poszerzenia i ustawicznego 

prowadzenia skoordynowanych i skutecznych operacji poszukiwawczo-ratowniczych na 

Morzu Śródziemnym w celu ratowania życia ludzkiego, zwłaszcza poprzez utworzenie 

europejskiej straży przybrzeżnej, jak również konieczność stworzenia unijnej polityki 

azylowej, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej, które będą w pełni zgodne z 

wiążącymi zobowiązaniami wynikającymi z konwencji genewskiej, Konwencji o prawach 

dziecka ONZ oraz europejskiej konwencji praw człowieka, a także z zasadą non-

refoulement; 

19. zaznacza, że migranci i uchodźcy, a w szczególności dzieci pozbawione opieki, stanowią 

bardzo wrażliwą grupę, w związku z czym mogą stać się ofiarami handlu ludźmi; 

podkreśla konieczność zapewnienia szczególnej opieki kobietom i dzieciom będącym 

ofiarami handlarzy ludźmi oraz zapewnienia im pomocy medycznej i psychologicznej, a 

także odpowiedniej ochrony dzieci; wzywa UE i państwa członkowskie, by włączyły 

perspektywę dzieci oraz płci do swoich strategii dotyczących imigracji, integracji i azylu, 

oraz wskazuje na potrzebę opracowania unijnego podejścia do migracji i zarządzania 

granicami, szanującego prawa osób najbardziej podatnych na zagrożenia oraz nadrzędną 

zasadę najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka; 

20. uważa, że zgodnie z zasadami spójności polityki na rzecz rozwoju kluczową rolę w 

eliminowaniu podstawowych przyczyn migracji odgrywają współpraca i pomoc 

rozwojowa; wzywa państwa członkowskie do przeglądu udzielanej przez nie pomocy na 

rzecz rozwoju zgodnie z zobowiązaniem dotyczącym przeznaczania na taką pomoc 0,7% 

DNB, z myślą o osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju; z zadowoleniem przyjmuje 

fakt, że jednym z celów szczytu w Valletcie jest poprawa współpracy na rzecz rozwoju i 

inwestycji w Afryce; podkreśla, że UE musi kontynuować swoje wsparcie – w dłuższej 

perspektywie i na praktycznym szczeblu – dla międzynarodowych starań mających na 

celu ograniczenie ubóstwa i wyeliminowanie korupcji, jak również dla budowania pokoju, 

promowania demokracji i sprawowania rządów, praw człowieka i podstawowych 

wolności, równości płci, zatrudnienia i edukacji, stabilności regionalnej, politycznej i 

gospodarczej oraz bezpieczeństwa i dobrobytu; 

21. jest zdania, że kryzys migracyjny i uchodźczy w regionie Morza Śródziemnego można 

rozwiązać jedynie dzięki zdecydowanej woli politycznej, międzynarodowej współpracy i 

koordynacji między instytucjami unijnymi a państwami członkowskimi, oraz uważa, że 

UE mogłaby podjąć inicjatywę zwołania międzynarodowej konferencji pod auspicjami 

ONZ w celu zaradzenia obecnemu kryzysowi humanitarnemu; 

22. jest przekonany, że regionalne programy ochrony mające na celu rozszerzenie możliwości 

państw spoza UE w regionach, z których pochodzi znaczna liczba uchodźców lub w 
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regionach tranzytowych, mogą zostać istotnie wzmocnione przez nawiązanie dialogu 

politycznego między UE a państwami trzecimi, przez co programy te nabrałyby 

większego znaczenia oraz wzrosłoby zaangażowanie stron; 

23. wzywa Komisję i państwa członkowskie UE do podjęcia niezbędnych działań 

ustawodawczych i administracyjnych, aby umożliwić wydawanie wiz nadzwyczajnych i 

ułatwić zapewnianie tymczasowego schronienia obrońcom praw człowieka znajdującym 

się w niebezpieczeństwie w regionie Morza Śródziemnego; wzywa państwa członkowskie 

do zwrócenia szczególnej uwagi na przypadki związane z wnioskami o udzielenie azylu 

politycznego, aby zapobiegać przypadkom powrotów, które mogą pociągać za sobą 

łamanie praw człowieka; 

24. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie unijnego nadzwyczajnego funduszu powierniczego 

na rzecz stabilności i zwalczania przyczyn nielegalnej migracji i wysiedleń w Afryce, 

który ma na celu zwiększenie stabilności i pomoc w lepszym zarządzaniu migracjami w 

afrykańskich krajach i regionach szczególnie dotkniętych problemem migracji; podkreśla 

jednak konieczność zapewnienia gwarancji dotyczących tego, skąd będą pochodzić te 

środki i na jakie działania zostaną przeznaczone; wzywa państwa członkowskie do 

zdecydowanego zaangażowania i przeznaczenia na ten cel 1,8 mld EUR, zgodnie z 

propozycją; podkreśla potrzebę zgromadzenia większych środków w celu uwolnienia 

niewykorzystanego potencjału kontynentu afrykańskiego, który przyczyni się za 

pośrednictwem handlu i inwestycji do zrównoważonego rozwoju i ograniczenia ubóstwa; 

25. zwraca uwagę, że potrzebne będą dodatkowe środki z budżetu UE, zwłaszcza w ramach 

pomocy rozwojowej, by pokonać kryzys migracyjny i uchodźczy w regionie Morza 

Śródziemnego; apeluje o ustanowienie centrów informacji migracyjnej w państwach 

trzecich oraz odnotowuje szybkie rozmieszczenie europejskich urzędników łącznikowych 

ds. imigracji w delegaturach Unii w państwach trzecich w celu gromadzenia informacji o 

przepływach migracyjnych, koordynacji działań z krajowymi urzędnikami łącznikowymi i 

bezpośredniej współpracy z lokalnymi władzami, aby umożliwić uruchomienie systemów 

wczesnego ostrzegania na szczeblu UE i wcześnie reagować na nowe kryzysy związane z 

migracją; 

26. zachęca wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą Komisji oraz ESDZ do dalszego 

wspierania procesu ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko 

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, dołączonego do niej protokołu o 

zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i 

dziećmi, protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną 

oraz protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i handlowi bronią palną, jej 

częściami i komponentami oraz amunicją; 

27. wyraża zaniepokojenie coraz częstszą kryminalizacją kwestii migracji kosztem praw 

człowieka migrantów, a także nieodpowiednim traktowaniem i arbitralnym 

zatrzymywaniem uchodźców w państwach trzecich; apeluje do UE, aby podnosiła tę 

kwestię, w tym również w prowadzonych przez nią rozmowach dotyczących praw 

człowieka oraz w podkomisjach ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, a także 

by rozwijała potencjał ochrony w krajach tranzytowych; 

28. zwraca się do Komisji i ESDZ o aktywny udział w debacie na temat pojęcia „uchodźcy 

klimatycznego”, w tym jego ewentualnej definicji prawnej w prawie międzynarodowym 
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lub wszelkich prawnie wiążących umowach międzynarodowych; 

29. uznaje bezpaństwowość za poważne wyzwanie w zakresie praw człowieka; zwraca się do 

Komisji i ESDZ o zwalczanie bezpaństwowości za pomocą wszelkich działań 

zewnętrznych UE, w szczególności poprzez eliminowanie − w przepisach prawnych 

regulujących kwestię obywatelstwa − dyskryminacji ze względu na płeć, religię lub status 

mniejszości, poprzez promowanie prawa dzieci do posiadania obywatelstwa i wspieranie 

kampanii Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) mającej na celu położenie kresu 

bezpaństwowości do 2024 r.; 

30. żąda, by Komisja konsultowała się z Parlamentem Europejskim przed zawieraniem 

jakichkolwiek porozumień między agencją Frontex a państwami trzecimi; domaga się, by 

umowy te zawierały odpowiednie klauzule zabezpieczające, tak aby zapewnić pełne 

przestrzeganie standardów praw człowieka, również w odniesieniu do powrotów, 

wspólnego patrolowania, akcji poszukiwawczo-ratowniczych i operacji przechwytywania; 
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