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POPRAWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 

pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Aby nie dopuścić do tego, by osoby 

ubiegające się o ochronę 

międzynarodową, które przedstawiają 

niedopuszczalne wnioski lub które 

prawdopodobnie nie wymagają ochrony 

międzynarodowej, podejmowały 

potencjalnie niebezpieczną podróż z ich 

państwa pochodzenia do państwa 

członkowskiego, Agencja Unii 

Europejskiej ds. Azylu we współpracy z 

Komisją i państwami członkowskimi dba o 

to, by poinformować potencjalnych 

migrantów o legalnych drogach wjazdu do 

Unii oraz o zagrożeniach związanych z 

nielegalną migracją. 

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest zapobieganie nielegalnej migracji i ograniczenie liczby wniosków, 

które są składane w wyniku niedoinformowania. 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Trudności z zarządzaniem 

przepływami migracyjnymi przez centra 

pierwszej systematyzacji (tzw. hotspoty) w 

państwach członkowskich pierwszego 

wjazdu na terytorium UE pokazują, że 

postawa państw powinna być bardziej 
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konkretna i oparta na współpracy.  

Uzasadnienie 

W poprawce tej podkreśla się potrzebę wspólnego podejścia w całej UE. 

 

Poprawka   3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Aby nie dopuścić, by osoby 

ubiegające się o ochronę 

międzynarodową, które przedstawiają 

niedopuszczalne wnioski, prawdopodobnie 

nie wymagają ochrony międzynarodowej 

lub stanowią zagrożenie dla 

bezpieczeństwa, były przekazywane między 

państwami członkowskimi, konieczne jest 

zapewnienie, aby państwo członkowskie, 

w którym wniosek składany jest po raz 

pierwszy, weryfikowało dopuszczalność 

wniosku w odniesieniu do kraju 

pierwszego azylu oraz bezpiecznego kraju 

trzeciego, badało w trybie przyśpieszonym 

wnioski składane przez osoby pochodzące 

z bezpiecznych krajów pochodzenia 

wymienionych w unijnym wykazie oraz 

osoby budzące obawy związane z 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa. 

skreśla się 

Poprawka   4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W celu zapewnienia pełnego 

poszanowania zasady jedności rodziny 

oraz jak najlepszego zabezpieczenia 

interesów dziecka wiążącym kryterium 

ustalania odpowiedzialności powinien się 

stać stosunek zależności między osobą 

(20) W celu zapewnienia pełnego 

poszanowania zasady jedności rodziny 

oraz jak najlepszego zabezpieczenia 

interesów dziecka wiążącym kryterium 

ustalania odpowiedzialności powinien się 

stać stosunek zależności między osobą 
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ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

a jej dzieckiem, rodzeństwem lub 

rodzicem, wynikający z ciąży lub 

macierzyństwa osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową , jej stanu 

zdrowia lub podeszłego wieku. Jeżeli 

osobą ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową jest małoletni bez opieki, 

również fakt przebywania na terytorium 

innego państwa członkowskiego członka 

rodziny lub krewnego, który może się nim 

zaopiekować, powinien stać się wiążącym 

kryterium ustalania odpowiedzialności. 

Aby zniechęcać do wtórnych przepływów 

małoletnich bez opieki, które nie służą ich 

dobru, z uwagi na nieobecność członka 

rodziny lub krewnego, odpowiedzialnym 

państwem członkowskim powinno być to 

państwo, w którym małoletni bez opieki po 

raz pierwszy złożył swój wniosek o 

ochronę międzynarodową, chyba że 

zostanie udowodnione, iż nie służy to 

nadrzędnemu interesowi dziecka. Przed 

przekazaniem małoletniego bez opieki do 

innego państwa członkowskiego 

przekazujące państwo członkowskie 

powinno się upewnić, że to drugie państwo 

członkowskie podejmie wszelkie 

niezbędne i właściwe środki dla 

zapewnienia odpowiedniej ochrony 

dziecka, w szczególności szybko wyznaczy 

przedstawiciela lub przedstawicieli 

odpowiedzialnych za zagwarantowanie 

poszanowania wszystkich praw 

przysługujących dziecku. Wszelkie decyzje 

o przekazaniu małoletniego bez opieki 

należy poprzedzić oceną nadrzędnego 

interesu dziecka dokonaną przez personel 

posiadający niezbędne kwalifikacje i 

wiedzę specjalistyczną. 

ubiegającą się o ochronę międzynarodową 

a jej dzieckiem, rodzeństwem lub 

rodzicem, wynikający z ciąży lub 

macierzyństwa osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową , jej stanu 

zdrowia lub podeszłego wieku. Jeżeli 

osobą ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową jest małoletni bez opieki, 

również fakt przebywania na terytorium 

innego państwa członkowskiego członka 

rodziny lub krewnego, który może się nim 

zaopiekować, powinien stać się wiążącym 

kryterium ustalania odpowiedzialności. 

Dzieci odseparowane od rodziców, które z 

punktu widzenia prawa uznaje się za 

małoletnich bez opieki, stanowią odrębną 

kategorię, która powinna wymagać 

szczególnej uwagi. Aby zniechęcać do 

wtórnych przepływów małoletnich bez 

opieki, które nie służą ich dobru, z uwagi 

na nieobecność członka rodziny lub 

krewnego, odpowiedzialnym państwem 

członkowskim powinno być to państwo, w 

którym małoletni bez opieki po raz 

pierwszy złożył swój wniosek o ochronę 

międzynarodową, chyba że zostanie 

udowodnione, iż nie służy to nadrzędnemu 

interesowi dziecka. Przed przekazaniem 

małoletniego bez opieki do innego państwa 

członkowskiego przekazujące państwo 

członkowskie powinno się upewnić, że to 

drugie państwo członkowskie podejmie 

wszelkie niezbędne i właściwe środki dla 

zapewnienia odpowiedniej ochrony 

dziecka, w szczególności szybko wyznaczy 

przedstawiciela lub przedstawicieli 

odpowiedzialnych za zagwarantowanie 

poszanowania wszystkich praw 

przysługujących dziecku. Wszelkie decyzje 

o przekazaniu małoletniego bez opieki 

należy poprzedzić oceną nadrzędnego 

interesu dziecka dokonaną przez personel 

posiadający niezbędne kwalifikacje i 

wiedzę specjalistyczną. 

 

Poprawka   5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Aby zapewnić osiągnięcie celów 

niniejszego rozporządzenia i 

zapobiegnięcie przeszkodom w jego 

stosowaniu, w szczególności aby uniknąć 

ucieczek i wtórnych przepływów między 

państwami członkowskimi, konieczne jest 

ustanowienie jasnych obowiązków dla 

osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową w kontekście tej 

procedury oraz należyte i terminowe 

informowanie ich o tych obowiązkach. 

Nieprzestrzeganie tych obowiązków 

prawnych powinno prowadzić do 

odpowiednich i proporcjonalnych skutków 

proceduralnych dla osoby ubiegającej się 

o ochronę międzynarodową oraz do 

odpowiednich i proporcjonalnych skutków 

w postaci warunków przyjmowania tej 

osoby. Zgodnie z Kartą praw 

podstawowych Unii Europejskiej państwo 

członkowskie, w którym przebywa taka 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową, powinno w każdym razie 

zapewnić, aby bezpośrednie potrzeby 

materialne tej osoby zostały zaspokojone. 

(22) Aby zapewnić osiągnięcie celów 

niniejszego rozporządzenia i 

zapobiegnięcie przeszkodom w jego 

stosowaniu, w szczególności aby uniknąć 

ucieczek i wtórnych przepływów między 

państwami członkowskimi, konieczne jest 

ustanowienie jasnych obowiązków dla 

osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową w kontekście tej 

procedury oraz należyte i terminowe 

informowanie ich o tych obowiązkach. 

Nieprzestrzeganie tych obowiązków 

prawnych nie powinno zagrażać prawu 

osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową do sprawiedliwego i 

równego procesu ani nie może pociągać 

za sobą zbędnych, nieadekwatnych i 

nieproporcjonalnych skutków w postaci 

warunków przyjmowania tej osoby. 

Zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 

Europejskiej oraz Europejską konwencją 

o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności państwo 

członkowskie, w którym przebywa taka 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową, powinno w każdym razie 

zadbać o to, aby bezpośrednie, 

podstawowe potrzeby materialne tej osoby 

zostały zaspokojone. 

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 

Motyw 19 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) W celu zapewnienia skutecznej 

ochrony praw zainteresowanych osób, 

należy określić gwarancje prawne oraz 

prawo do skutecznego środka zaskarżenia 

w odniesieniu do decyzji dotyczących 

(24) Każda osoba podlegająca 

przepisom niniejszego rozporządzenia 

powinna formalnie i faktycznie mieć 

prawo do skutecznego środka zaskarżenia 

w postaci odwołania lub ponownego 
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przekazania do odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego, zgodnie w szczególności 

z art. 47 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej. Należy również zapewnić 

skuteczny środek w sytuacjach, w których 

nie podjęto decyzji o przekazaniu, ale 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową twierdzi, że 

odpowiedzialne jest inne państwo 

członkowskie, ponieważ osoba ta posiada 

członka rodziny lub – w przypadku 

małoletnich bez opieki – krewnego w tym 

innym państwie członkowskim. W celu 

zapewnienia przestrzegania prawa 

międzynarodowego skuteczny środek 

zaskarżenia w odniesieniu do takich 

decyzji powinien obejmować zbadanie 

zarówno stosowania niniejszego 

rozporządzenia, jak i sytuacji prawnej oraz 

faktycznej w państwie członkowskim, do 

którego osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową jest przekazywana. 

Zakres skutecznego środka powinien być 

ograniczony do oceny ryzyka naruszenia 

podstawowych praw do poszanowania 

życia rodzinnego osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową, praw dziecka 

lub zakazu nieludzkiego i poniżającego 

traktowania. 

rozpatrzenia sprawy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. W celu 

zapewnienia skutecznej ochrony praw 

zainteresowanych osób, należy określić 

gwarancje prawne oraz prawo do 

skutecznego środka zaskarżenia w 

odniesieniu do decyzji dotyczących 

przekazania do odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego, zgodnie w szczególności 

z art. 47 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej. Należy również zapewnić 

skuteczny środek w sytuacjach, w których 

nie podjęto decyzji o przekazaniu, ale 

osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową twierdzi, że 

odpowiedzialne jest inne państwo 

członkowskie, ponieważ osoba ta posiada 

członka rodziny lub – w przypadku 

małoletnich bez opieki – krewnego w tym 

innym państwie członkowskim. W celu 

zapewnienia przestrzegania prawa 

międzynarodowego i odnośnego 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej, a także Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka, skuteczny 

środek zaskarżenia w odniesieniu do takich 

decyzji powinien obejmować zbadanie 

zarówno stosowania niniejszego 

rozporządzenia, jak i sytuacji prawnej oraz 

faktycznej w państwie członkowskim, do 

którego osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową jest przekazywana lub 

zawrócona. Podstawowym elementem 

skutecznego środka powinna być ocena 

ryzyka naruszenia podstawowych praw do 

poszanowania życia rodzinnego osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, praw dziecka lub zakazu 

nieludzkiego i poniżającego traktowania. 

Uzasadnienie 

Poprawka ta, rozpoczynająca się od odniesienia do prawa do skutecznego środka zaskarżenia 

oraz odwołująca się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka, ma na celu wzmocnienie przedmiotowego prawa. 

 

Poprawka   7 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Aby zapewnić szybkie ustalenie 

odpowiedzialności i przydziału osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową między państwami 

członkowskimi, terminy składania 

wniosków o przejęcie i odpowiedzi na te 

wnioski, składania powiadomień o 

wtórnym przejęciu i dokonywania 

przekazań, a także składania odwołań i 

podejmowania decyzji w ich sprawie 

powinny zostać w możliwie największym 

stopniu usprawnione i skrócone. 

(26) Aby zapewnić szybkie ustalenie 

odpowiedzialności i przydziału osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową między państwami 

członkowskimi, terminy składania 

wniosków o przejęcie i odpowiedzi na te 

wnioski, składania powiadomień o 

wtórnym przejęciu i dokonywania 

przekazań, a także składania odwołań i 

podejmowania decyzji w ich sprawie 

powinny zostać w możliwie największym 

stopniu skrócone, przy czym należy 

przestrzegać praw podstawowych osób 

składających wnioski, osób szczególnie 

narażonych, w szczególności praw dziecka 
i podstawowej zasady nadrzędnego 

interesu dziecka, a także zasady łączenia 

rodzin. 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) W operacjach korekcyjnego 

mechanizmu przydziału jako punkt 

odniesienia należy stosować klucz 

odniesienia, określony na podstawie liczby 

ludności i wielkości gospodarki państw 

członkowskich, w połączeniu z progiem, 

tak aby umożliwić funkcjonowanie tego 

mechanizmu jako środka pomocy dla 

państw członkowskich poddanych 

nieproporcjonalnej presji migracyjnej. 

Korekcyjny mechanizm przydziału w celu 

odciążenia danego państwa 

członkowskiego powinien być 

uruchamiany automatycznie, w momencie 

gdy liczba wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, za które to państwo jest 

odpowiedzialne, przekracza 150 % 

wartości określonej w kluczu odniesienia. 

(32) W operacjach korekcyjnego 

mechanizmu przydziału jako punkt 

odniesienia należy stosować klucz 

odniesienia, określony na podstawie liczby 

ludności i wielkości gospodarki państw 

członkowskich, a także na podstawie 

stopnia stabilności w sąsiadujących z nimi 

państwach trzecich, w połączeniu z 

progiem, tak aby umożliwić 

funkcjonowanie tego mechanizmu jako 

środka pomocy dla państw członkowskich 

poddanych nieproporcjonalnej presji 

migracyjnej. Korekcyjny mechanizm 

przydziału w celu odciążenia danego 

państwa członkowskiego powinien być 

uruchamiany automatycznie, w momencie 

gdy liczba wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, za które to państwo jest 
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Aby właściwie odzwierciedlić wysiłki 

każdego państwa członkowskiego, na 

potrzeby tych obliczeń do liczby wniosków 

o ochronę międzynarodową należy dodać 

liczbę osób faktycznie przesiedlonych do 

tego państwa członkowskiego. 

odpowiedzialne, przekracza 150 % 

wartości określonej w kluczu odniesienia. 

Aby właściwie odzwierciedlić wysiłki 

każdego państwa członkowskiego, na 

potrzeby tych obliczeń do liczby wniosków 

o ochronę międzynarodową należy dodać 

liczbę osób faktycznie przesiedlonych do 

tego państwa członkowskiego. 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 42 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu powinna utworzyć i wspierać sieć 

właściwych organów państw 

członkowskich, aby usprawnić praktyczną 

współpracę i wymianę informacji 

dotyczących wszystkich kwestii 

związanych ze stosowaniem niniejszego 

rozporządzenia, w tym w zakresie 

opracowywania praktycznych narzędzi i 

wytycznych. 

(42) Agencja Unii Europejskiej ds. 

Azylu powinna utworzyć i wspierać sieć 

właściwych organów państw 

członkowskich, aby usprawnić praktyczną 

współpracę i wymianę informacji 

dotyczących wszystkich kwestii 

związanych ze stosowaniem niniejszego 

rozporządzenia, w tym w zakresie 

opracowywania praktycznych narzędzi i 

wytycznych. Sieć ta powinna być w stanie 

współpracować z organami państw 

tranzytu, państw pochodzenia, państw 

kandydujących, potencjalnych państw 

kandydujących i krajów objętych 

europejską polityką sąsiedztwa, jak 

również z organizacjami 

międzynarodowymi, w szczególności 

agencjami Organizacji Narodów 

Zjednoczonych i organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Poprawka   10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 52 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(52) Aby ocenić, czy korekcyjny 

mechanizm przydziału ustanowiony w 

niniejszym rozporządzeniu odpowiada 

celowi zapewnienia sprawiedliwego 

(52) Aby ocenić, czy korekcyjny 

mechanizm przydziału ustanowiony w 

niniejszym rozporządzeniu odpowiada 

celowi zapewnienia sprawiedliwego 
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podziału odpowiedzialności między 

państwami członkowskimi i złagodzenia 

nieproporcjonalnej presji wywieranej na 

niektóre państwa członkowskie, Komisja 

powinna przeprowadzić przegląd 

funkcjonowania korekcyjnego 

mechanizmu przydziału, a w szczególności 

zweryfikować, czy próg stosowany do 

uruchomienia i zakończenia korekcyjnego 

przydziału skutecznie zapewnia 

sprawiedliwy podział odpowiedzialności 

między państwami członkowskimi oraz 

szybki dostęp osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową do procedur 

udzielania ochrony międzynarodowej, w 

sytuacji gdy dane państwo członkowskie 

staje wobec nieproporcjonalnej liczby 

wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, za które jest 

odpowiedzialne na mocy niniejszego 

rozporządzenia. 

podziału odpowiedzialności między 

państwami członkowskimi i złagodzenia 

nieproporcjonalnej presji wywieranej na 

niektóre państwa członkowskie, Komisja 

powinna przeprowadzić przegląd 

funkcjonowania korekcyjnego 

mechanizmu przydziału, a w szczególności 

zweryfikować, czy próg stosowany do 

uruchomienia i zakończenia korekcyjnego 

przydziału skutecznie zapewnia 

sprawiedliwy podział odpowiedzialności 

między państwami członkowskimi oraz 

szybki dostęp osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową do procedur 

udzielania ochrony międzynarodowej, w 

sytuacji gdy dane państwo członkowskie 

staje wobec nieproporcjonalnej liczby 

wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, za które jest 

odpowiedzialne na mocy niniejszego 

rozporządzenia. W związku z powyższym 

Komisja powinna systematycznie podawać 

do publicznej wiadomości liczbę wniosków 

o ochronę międzynarodową, otrzymanych 

w każdym państwie członkowskim, w tym 

odsetek pozytywnych odpowiedzi, 

pochodzenie wnioskodawców oraz czas 

potrzebny do rozpatrzenia każdego 

wniosku. 

 

Poprawka   11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j 

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) „małoletni bez opieki” oznacza 

małoletniego, który przybywa na 

terytorium państw członkowskich bez 

opieki osoby dorosłej, odpowiedzialnej za 

niego z mocy prawa lub zgodnie z praktyką 

zainteresowanego państwa członkowskiego 

i dopóki nie zostanie faktycznie objęty 

opieką takiej osoby dorosłej; obejmuje to 

małoletnich, którzy zostali pozostawieni 

j) „małoletni bez opieki” oznacza 

małoletniego, który przybywa na 

terytorium państw członkowskich bez 

opieki osoby dorosłej, odpowiedzialnej za 

niego z mocy prawa lub zgodnie z praktyką 

zainteresowanego państwa członkowskiego 

i dopóki nie zostanie faktycznie objęty 

opieką takiej osoby dorosłej; obejmuje to 

małoletnich, którzy zostali pozostawieni 
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bez opieki po wjeździe na terytorium 

państw członkowskich; 

bez opieki po wjeździe na terytorium 

państw członkowskich, oraz małoletnich, 

którzy zostali oddzieleni od obojga 

rodziców lub od poprzedniego głównego 

opiekuna prawnego lub zwyczajowego; 

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest rozszerzenie zakresu definicji nieletnich pozbawionych opieki. 

 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przed zastosowaniem kryteriów 

ustalania państwa członkowskiego 

odpowiedzialnego zgodnie z rozdziałami 

III i IV pierwsze państwo członkowskie, w 

którym złożono wniosek o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, podejmuje 

następujące działania: 

skreśla się 

a) bada, czy wniosek o udzielenie 

ochrony międzynarodowej jest 

niedopuszczalny na podstawie art. 33 ust. 

2 lit. b) i c) dyrektywy 2013/32/UE, jeżeli 

państwo niebędące państwem 

członkowskim uznaje się za kraj 

pierwszego azylu lub za bezpieczny kraj 

trzeci dla osoby ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową; oraz 

 

b)  rozpatruje wniosek w trybie 

przyśpieszonym zgodnie z art. 31 ust. 8 

dyrektywy 2013/32/UE, jeżeli mają 

zastosowanie następujące warunki: 

 

(i)  osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową posiada obywatelstwo 

państwa trzeciego lub jest 

bezpaństwowcem i uprzednio stale 

zamieszkiwała w tym państwie, które jest 

uznane za bezpieczny kraj pochodzenia w 

unijnym wspólnym wykazie bezpiecznych 

krajów pochodzenia ustanowionym na 

mocy rozporządzenia [wniosek COM 
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(2015) 452 z dnia 9 września 2015 r.];] lub 

(ii)  osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową może z poważnych 

przyczyn być uznana za zagrożenie dla 

bezpieczeństwa narodowego lub porządku 

publicznego państwa członkowskiego lub 

została przymusowo wydalona z 

poważnych przyczyn związanych z 

bezpieczeństwem publicznym lub 

porządkiem publicznym na mocy prawa 

krajowego. 

 

 

Poprawka   13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) o tym, że prawo do ubiegania się o 

ochronę międzynarodową nie obejmuje 

wyboru przez osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową państwa 

członkowskiego, które jest odpowiedzialne 

za rozpatrzenie wniosku o udzielenie takiej 

ochrony; 

a) o tym, że prawo do ubiegania się o 

ochronę międzynarodową nie obejmuje 

wyboru przez osobę ubiegającą się o 

ochronę międzynarodową państwa 

członkowskiego, które jest odpowiedzialne 

za rozpatrzenie wniosku o udzielenie takiej 

ochrony, chyba że osoba ta kwalifikuje się 

do łączenia rodziny; 

 

Poprawka   14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 2 

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadkach gdy jest to potrzebne dla 

właściwego zrozumienia informacji przez 

osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową , informacje są udzielane 

także ustnie, na przykład w związku z 

indywidualną rozmową, o której mowa w 

art. 7. 

W przypadkach gdy jest to potrzebne dla 

właściwego zrozumienia informacji przez 

osobę ubiegającą się o ochronę 

międzynarodową , informacje są udzielane 

także ustnie, na przykład w związku z 

indywidualną rozmową, o której mowa w 

art. 7. Jeżeli osoba ubiegająca się o 

ochronę międzynarodową jest małoletnia, 

informacji udziela się w sposób 
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zrozumiały dla dziecka. 

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest zwrócenie uwagi na szczególną sytuację osób małoletnich poprzez 

wzmocnienie ich praw. Jest ona powiązana z poprawkami do art. 7, 8 i 10. 

 

Poprawka   15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Indywidualna rozmowa 

przeprowadzana jest w języku 

zrozumiałym dla osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową lub co do 

którego można zasadnie przypuszczać, że 

jest dla niej zrozumiały i w którym jest ona 

w stanie się porozumiewać. W razie 

potrzeby państwa członkowskie korzystają 

z tłumacza, który jest w stanie zapewnić 

właściwą komunikację między osobą 

ubiegająca się o ochronę międzynarodową 

a osobą przeprowadzającą indywidualną 

rozmowę. 

3. Indywidualna rozmowa 

przeprowadzana jest w języku 

zrozumiałym dla osoby ubiegającej się o 

ochronę międzynarodową lub co do 

którego można zasadnie przypuszczać, że 

jest dla niej zrozumiały i w którym jest ona 

w stanie się porozumiewać, a w razie 

potrzeby w sposób przyjazny dziecku. W 

razie potrzeby państwa członkowskie 

korzystają z tłumacza, który jest w stanie 

zapewnić właściwą komunikację między 

osobą ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową a osobą 

przeprowadzającą indywidualną rozmowę. 

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest zwrócenie uwagi na szczególną sytuację osób małoletnich poprzez 

wzmocnienie ich praw. Jest ona powiązana z poprawkami do art. 6, 8 i 10. 

 

Poprawka   16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W ramach wszelkich postępowań 

przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu jednym z priorytetów jest 

1. W ramach wszelkich postępowań 

przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu państwa członkowskie 
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dla państw członkowskich jak najlepsze 

zabezpieczenie interesów dziecka. 
priorytetowo uwzględniają dobro dziecka i 

dokonują jego systematycznej oceny. 

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest wzmocnienie praw nieletnich i podkreślenie obowiązków państw 

członkowskich w stosunku do nich. Jest ona powiązana z pozostałymi poprawkami do art. 8. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Każde państwo członkowskie , w którym 

małoletni bez opieki ma obowiązek 

przebywać, zapewnia, by w ramach 

właściwych postępowań przewidzianych w 

niniejszym rozporządzeniu małoletni bez 

opieki był reprezentowany lub 

wspomagany przez przedstawiciela. 

Przedstawiciel powinien mieć kwalifikacje 

i wiedzę fachową pozwalające na jak 

najlepsze uwzględnienie interesów dziecka 

w ramach postępowań przewidzianych w 

niniejszym rozporządzeniu. Przedstawiciel 

taki musi mieć dostęp do treści stosownych 

dokumentów w aktach osoby ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową , w tym do 

specjalnej ulotki dla małoletnich bez 

opieki. 

Każde państwo członkowskie, w którym 

przebywa małoletni bez opieki, dba o to, 

by w ramach właściwych postępowań 

przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu natychmiast po przybyciu 

małoletniego bez opieki powoływano 

właściwie wyszkolonego przedstawiciela 

oraz aby małoletni był przez niego 

reprezentowany lub wspomagany. 

Przedstawiciel powinien mieć kwalifikacje 

i wiedzę fachową pozwalające na jak 

najlepsze uwzględnienie interesów dziecka 

w ramach postępowań przewidzianych w 

niniejszym rozporządzeniu. Przedstawiciel 

taki musi mieć dostęp do treści stosownych 

dokumentów w aktach osoby ubiegającej 

się o ochronę międzynarodową , w tym do 

specjalnej ulotki dla małoletnich bez 

opieki.  

Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku 

dla stosownych przepisów art. 25 

dyrektywy 2013/32/UE. 

Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku 

dla stosownych przepisów art. 25 

dyrektywy 2013/32/UE. 

 Z uwagi na trudną sytuację małoletnich 

bez opieki nie powinni oni być 

przekazywani do innego państwa 

członkowskiego, chyba że służy to dobru 

dziecka. 
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Uzasadnienie 

Celem poprawki jest wzmocnienie praw małoletnich bez opieki oraz podkreślenie, że państwo 

za nie odpowiada. 

 

Poprawka   18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a 

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) możliwości ponownego połączenia 

rodziny; 

a) zachowanie życia rodzinnego, w 

tym możliwości ponownego połączenia 

rodziny; 

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest wzmocnienie gwarancji dla nieletnich poprzez rozszerzenie zakresu 

obowiązków państw członkowskich w stosunku do nich. Jest ona powiązana z pozostałymi 

poprawkami do art. 8. 

 

Poprawka   19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit 3 

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Personel właściwych organów, o których 

mowa w art. 47, zajmujący się wnioskami 

dotyczącymi małoletnich bez opieki jest 

odpowiednio przeszkolony w zakresie 

potrzeb małoletnich i stale uczestniczy w 

szkoleniach z tej dziedziny. 

Personel właściwych organów, o których 

mowa w art. 47, zajmujący się wnioskami 

dotyczącymi małoletnich bez opieki jest 

odpowiednio przeszkolony w zakresie 

potrzeb małoletnich i stale uczestniczy w 

szkoleniach z tej dziedziny. Szkolenie 

takie obejmuje moduły z zakresu oceny 

ryzyka, służące ukierunkowaniu opieki i 

ochrony w zależności od indywidualnych 

potrzeb dziecka, przy czym szczególną 

uwagę należy zwrócić na wczesną 

identyfikację ofiar handlu ludźmi i 

nadużyć, a także moduły w zakresie 

dobrych praktyk w celu zapobiegania 
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zaginięciom. 

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest zwrócenie uwagi na szczególną sytuację małoletnich poprzez 

wzmocnienie gwarancji właściwego ich traktowania i objęcia ich należytą opieką przez 

właściwe organy państw członkowskich. Jest ona powiązana z poprawkami do art. 7, 8 i 10. 

 

Poprawka   20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 5 

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 

Artykuł 10 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku braku członka rodziny lub 

krewnego, o których mowa w ust. 2 i 3, 

odpowiedzialnym państwem 

członkowskim jest to państwo, w którym 

małoletni bez opieki pierwszy raz złożył 

wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, chyba że wykazano, że 

nie służy to nadrzędnemu interesowi 

małoletniego. 

W przypadku braku członka rodziny lub 

krewnego, o których mowa w ust. 2 i 3, 

odpowiedzialnym państwem 

członkowskim jest to państwo, w którym 

małoletni bez opieki się znajduje lub 

złożył wniosek o azyl, o ile służy to 

nadrzędnemu interesowi małoletniego. 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest powiązana z wcześniejszą poprawką do art. 8. Państwo jest odpowiedzialne 

za każdego małoletniego bez opieki przebywającego na jego terytorium. 

 

Poprawka   21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 1 

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwo członkowskie, w którym złożono 

wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej i które prowadzi 

postępowanie w sprawie ustalenia 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego może w dowolnym 

Państwo członkowskie, w którym złożono 

wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej i które prowadzi 

postępowanie w sprawie ustalenia 

odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego, może w dowolnym 
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momencie, zanim zostanie ustalone 

odpowiedzialne państwo członkowskie , 

zwrócić się do innego państwa 

członkowskiego o przejęcie osoby 

ubiegającej się o ochronę międzynarodową 

, by połączyć wszelkie osoby należące do 

rodziny , nawet jeśli to inne państwo 

członkowskie nie jest odpowiedzialne 

zgodnie z kryteriami ustanowionymi w art. 

10–13 oraz 18. Osoby zainteresowane 

muszą wyrazić zgodę na piśmie. 

momencie, zanim zostanie ustalone 

odpowiedzialne państwo członkowskie, 

zwrócić się do innego państwa 

członkowskiego o przejęcie osoby 

ubiegającej się o ochronę 

międzynarodową, by połączyć wszelkie 

osoby należące do rodziny na podstawie 

więzi rodzinnych, kulturowych lub 

społecznych czy też umiejętności 

językowych, które ułatwiłyby integrację tej 

osoby w tym innym państwie 

członkowskim, nawet jeśli to inne państwo 

członkowskie nie jest odpowiedzialne 

zgodnie z kryteriami ustanowionymi w art. 

10–13 oraz art. 18. Osoby zainteresowane 

muszą wyrazić zgodę na piśmie. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 

Artykuł 29 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie nie stosują wobec 

żadnej osoby zatrzymania tylko z tego 

powodu, że podlega ona procedurze 

ustanowionej w niniejszym 

rozporządzeniu. 

Państwa członkowskie nie stosują wobec 

żadnej osoby zatrzymania tylko z tego 

powodu, że podlega ona procedurze 

ustanowionej w niniejszym 

rozporządzeniu. Zatrzymanie jest zawsze 

środkiem podejmowanym w ostateczności, 

a priorytetem są zawsze rozwiązania inne 

niż zatrzymanie. Nie należy zatrzymywać 

dzieci, ponieważ zatrzymania nigdy nie 

można uzasadnić dobrem dziecka. 

Małoletnim i rodzinom z małoletnimi 

dziećmi zapewnia się wspólne 

zakwaterowanie w nieizolacyjnych 

placówkach środowiskowych. 

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest zadbanie o to, aby podejmowano odpowiednie środki z myślą o 

najlepiej pojętym interesie dziecka. 
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Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu 

ustanawia i ułatwia działania sieci 

właściwych organów, o których mowa w 

art. 47 ust. 1, w celu zwiększenia 

praktycznej współpracy i wymiany 

informacji we wszelkich kwestiach 

związanych ze stosowaniem niniejszego 

rozporządzenia, w tym w zakresie 

opracowywania praktycznych narzędzi i 

wytycznych. 

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu 

ustanawia i ułatwia działania sieci 

właściwych organów, o których mowa w 

art. 47 ust. 1, w celu zwiększenia 

praktycznej współpracy i wymiany 

informacji we wszelkich kwestiach 

związanych ze stosowaniem niniejszego 

rozporządzenia, w tym w zakresie 

opracowywania praktycznych narzędzi i 

wytycznych. Właściwe organy państw 

kandydujących, potencjalnych państw 

kandydujących i państw objętych 

europejską polityką sąsiedztwa mogą 

zostać poproszone o podjęcie współpracy z 

tą siecią. 
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