
AM\1209544PL.docx PE654.089v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

2019/2206(INI)

8.7.2020

POPRAWKI
1 - 290
Projekt sprawozdania
Fabienne Keller
(PE648.425v02-00)

Wdrażanie rozporządzenia Dublin III
(2019/2206(INI))



PE654.089v01-00 2/148 AM\1209544PL.docx

PL

AM_Com_NonLegReport 



AM\1209544PL.docx 3/148 PE654.089v01-00

PL

Poprawka 1
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, 
Giuliano Pisapia, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 1, 2, 3, 4 i 18 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając art. 1, 2, 3, 4 i 18, 19 
i 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej,

Or. en

Poprawka 2
Damien Carême

Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 1, 2, 3, 4 i 18 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając art. 1, 2, 3, 4, 18, 19 
i 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej,

Or. fr

Poprawka 3
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 1, 2, 3, 4 i 18 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając art. 1, 2, 3, 4, 18, 19 
i 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej,
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Or. en

Poprawka 4
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 1, 2, 3, 4 i 18 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając art. 1, 2, 3, 4, 18, 19 
i 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej,

Or. en

Poprawka 5
Damien Carême

Projekt rezolucji
Umocowanie 4

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 2, 3, 5 i 8 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności (EKPC),

– uwzględniając art. 2, 3, 5, 8 i 13 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności (EKPC),

Or. fr

Poprawka 6
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Umocowanie 4

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 2, 3, 5 i 8 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności (EKPC),

– uwzględniając art. 2, 3, 5, 8 i 13 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności (EKPC),



AM\1209544PL.docx 5/148 PE654.089v01-00

PL

Or. en

Poprawka 7
Pietro Bartolo, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, 
Giuliano Pisapia, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Umocowanie 4

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 2, 3, 5 i 8 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności (EKPC),

– uwzględniając art. 2, 3, 5, 8 i 13 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności (EKPC),

Or. en

Poprawka 8
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Umocowanie 4

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 2, 3, 5 i 8 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności (EKPC),

– uwzględniając art. 2, 3, 5, 8 i 13 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności (EKPC),

Or. en

Poprawka 9
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Globalne 
porozumienie w sprawie uchodźców pod 
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auspicjami ONZ,

Or. fr

Poprawka 10
Pietro Bartolo, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Domènec Ruiz 
Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor 
Ciuhodaru, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Petar Vitanov, 
Sylwia Spurek, Giuliano Pisapia, Bettina Vollath, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Umocowanie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wyroki 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
odnoszące się do rozporządzenia (UE) nr 
604/2013, w szczególności w sprawach 
Sharifi przeciwko Austrii z dnia 5 grudnia 
2013 r. (wyrok izby), Mohammadi 
przeciwko Austrii z dnia 3 lipca 2014 r. 
(wyrok izby), Sharifi i in. przeciwko 
Włochom i Grecji z dnia 21 października 
2014 r. (wyrok izby) oraz Tarakhel 
przeciwko Szwajcarii z dnia 4 listopada 
2014 r. (wyrok wielkiej izby),

– uwzględniając wyroki 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
odnoszące się do rozporządzenia (UE) nr 
604/2013, w szczególności w sprawach 
Sharifi przeciwko Austrii z dnia 5 grudnia 
2013 r. (wyrok izby), Mohammadi 
przeciwko Austrii z dnia 3 lipca 2014 r. 
(wyrok izby), Sharifi i in. przeciwko 
Włochom i Grecji z dnia 21 października 
2014 r. (wyrok izby) oraz Tarakhel 
przeciwko Szwajcarii z dnia 4 listopada 
2014 r. (wyrok wielkiej izby), a także 
M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji (wyrok 
wielkiej izby); wniosek nr 30696/09, 
wyrok z dnia 21 listopada 2011 r. 
odnoszący się do rozporządzenia (WE) nr 
343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. (Dublin 
II),

Or. en

Poprawka 11
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Umocowanie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wyroki – uwzględniając wyroki 
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Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
odnoszące się do rozporządzenia (UE) nr 
604/2013, w szczególności w sprawach 
Sharifi przeciwko Austrii z dnia 5 grudnia 
2013 r. (wyrok izby), Mohammadi 
przeciwko Austrii z dnia 3 lipca 2014 r. 
(wyrok izby), Sharifi i in. przeciwko 
Włochom i Grecji z dnia 21 października 
2014 r. (wyrok izby) oraz Tarakhel 
przeciwko Szwajcarii z dnia 4 listopada 
2014 r. (wyrok wielkiej izby),

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
odnoszące się do rozporządzenia (UE) nr 
604/2013, w szczególności w sprawach 
Sharifi przeciwko Austrii z dnia 5 grudnia 
2013 r. (wyrok izby), Mohammadi 
przeciwko Austrii z dnia 3 lipca 2014 r. 
(wyrok izby), Sharifi i in. przeciwko 
Włochom i Grecji z dnia 21 października 
2014 r. (wyrok izby), Tarakhel przeciwko 
Szwajcarii z dnia 4 listopada 2014 r. 
(wyrok wielkiej izby) oraz M.S.S. 
przeciwko Belgii i Grecji z dnia 21 
listopada 2011 r. (wyrok wielkiej izby) 
odnoszący się do rozporządzenia (WE) nr 
343/2003,

Or. en

Poprawka 12
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Europejskiego Urzędu Wsparcia w 
dziedzinie Azylu z czerwca 2020 r. 
zatytułowane „Annual Report on the 
Situation of Asylum in the European 
Union” (Sprawozdanie roczne na temat 
sytuacji w dziedzinie azylu w Unii 
Europejskiej),

Or. en

Poprawka 13
Pietro Bartolo, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël 
Glucksmann, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Franco Roberti

Projekt rezolucji
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Umocowanie 27 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie 
sytuacji na Morzu Śródziemnym i 
potrzeby całościowego podejścia UE do 
problematyki migracji (2015/2095(INI)),

Or. en

Poprawka 14
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, 
Javier Moreno Sánchez, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena 
Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Umocowanie 27 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2020 r. 
w sprawach połączonych C-715/17, C-
718/17 i C-719/17, Komisja przeciwko 
Polsce, Węgrom i Republice Czeskiej,

Or. en

Poprawka 15
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Umocowanie 28 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając australijski model 
migracji,

Or. en



AM\1209544PL.docx 9/148 PE654.089v01-00

PL

Poprawka 16
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że wdrażanie 
rozporządzenia dublińskiego jest ściśle 
powiązane z wdrażaniem innych 
instrumentów europejskiej polityki 
azylowej i migracyjnej; mając na uwadze, 
że te akty prawne i strategie polityczne 
wpływają na skuteczność rozporządzenia 
dublińskiego, a zatem muszą być 
uwzględniane w jego ocenie;

Or. en

Poprawka 17
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 2,5 mln osób 
ubiegało się o azyl w Unii Europejskiej w 
okresie 2015–2016, co stanowi 
czterokrotny wzrost w porównaniu z 
okresem 2012–2013;

A. mając na uwadze, że 1 393 920 
osób ubiegających się o azyl wnioskowało 
o udzielenie ochrony międzynarodowej na 
obszarze UE+ w 2015 r. oraz 1 292 740 w 
2016 r., co stanowi czterokrotny wzrost w 
porównaniu z 2012 r. (373 375) i 2013 r. 
(464 515); mając na uwadze, że liczba 
wniosków o ochronę międzynarodową na 
obszarze UE+ wzrosła ponownie w 2018 r. 
(665 920) i 2019 r. (738 425); mając na 
uwadze, że w 2019 r. wniosek o ochronę 
międzynarodową złożyło 17 700 osób 
nieletnich pozbawionych opieki; mając na 
uwadze, że 86 % z nich stanowili chłopcy, 
w tym 90 % w wieku 14–18 lat;

Or. en
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Poprawka 18
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 2,5 mln osób 
ubiegało się o azyl w Unii Europejskiej w 
okresie 2015–2016, co stanowi 
czterokrotny wzrost w porównaniu z 
okresem 2012–2013;

A. mając na uwadze, że w 2015 r. 1 
393 920 osób ubiegających się o azyl 
wnioskowało o udzielenie ochrony 
międzynarodowej na obszarze UE+; mając 
na uwadze, że w 2016 r. 1 292 740 osób 
ubiegających się o azyl wnioskowało o 
udzielenie ochrony międzynarodowej na 
obszarze UE+; mając na uwadze, że w 
2017 r. 735 005 osób ubiegających się o 
azyl wnioskowało o udzielenie ochrony 
międzynarodowej na obszarze UE+; 
mając na uwadze, że w 2018 r. 665 920 
osób ubiegających się o azyl wnioskowało 
o udzielenie ochrony międzynarodowej na 
obszarze UE+; mając na uwadze, że w 
2019 r. 738 425 osób ubiegających się o 
azyl wnioskowało o udzielenie ochrony 
międzynarodowej na obszarze UE+;

Or. en

Poprawka 19
Damien Carême

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 2,5 mln osób 
ubiegało się o azyl w Unii Europejskiej w 
okresie 2015–2016, co stanowi 
czterokrotny wzrost w porównaniu z 
okresem 2012–2013;

A. mając na uwadze, że 676 300 osób, 
czyli 0,13 % całkowitej liczby ludności 
UE, ubiegało się o azyl w Unii 
Europejskiej w 2019 r., co stanowi wzrost 
o 1,2 % w porównaniu z 2018 r. i spadek o 
420 % w porównaniu z 2015 r.;

Or. fr
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Poprawka 20
Pietro Bartolo, Javier Moreno Sánchez, Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, 
Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Caterina Chinnici, Isabel 
Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 2,5 mln osób 
ubiegało się o azyl w Unii Europejskiej w 
okresie 2015–2016, co stanowi 
czterokrotny wzrost w porównaniu z 
okresem 2012–2013;

A. mając na uwadze, że w 2019 r. 
złożono 714 200 wniosków o azyl w UE;

Or. en

Poprawka 21
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wzrost liczby 
postępowań dublińskich w latach 2016-
2017 w porównaniu z rokiem 2014 jasno 
wskazuje na ich powiązanie z 
przemieszczaniem się do państw 
docelowych migrantów, którzy w czasie 
kryzysu dotarli do Europy, co stanowi 
znaczące obciążenie administracyjne w 
niektórych państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, iż wynika nie tylko z 
architektury systemu dublińskiego, ale 
przede wszystkim z różnic w polityce 
integracyjnej i społecznej w 
poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. pl



PE654.089v01-00 12/148 AM\1209544PL.docx

PL

Poprawka 22
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że jak wynika z 
badania opublikowanego niedawno przez 
Europol oczekiwany jest „zwiększony 
przepływ migrantów o nieuregulowanym 
statusie”, wywierający dalszą presję na 
granice zewnętrzne UE;

Or. en

Poprawka 23
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że na początku 
2020 r. na rozpatrzenie oczekiwało nadal 
około 855 000 wniosków o azyl na 
obszarze UE+;

Or. en

Poprawka 24
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że prawie 
połowa wniosków o azyl złożonych w UE 
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dotyczy dzieci;

Or. en

Poprawka 25
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w 2019 r. 
wydano 145 000 decyzji w sprawie 
wniosków złożonych na podstawie 
rozporządzenia dublińskiego;

Or. en

Poprawka 26
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że w ostatnich 
latach zaobserwowano istotny nowy trend 
w postaci wzrostu liczby wniosków 
składanych przez obywateli państw 
trzecich, którzy dostają się do strefy 
Schengen w ramach ruchu bezwizowego 
lub na podstawie wizy krótkoterminowej; 
mając na uwadze, że w 2019 r. liczba 
wniosków złożonych przez obywateli 
państw trzecich podróżujących w ramach 
ruchu bezwizowego stanowiła jedną 
czwartą wszystkich wniosków; mając na 
uwadze, że stopień ochrony tych obywateli 
państw trzecich jest często niski, podczas 
gdy liczba wniosków jest wysoka; mając 
na uwadze, że zwolnienie z obowiązku 
wizowego lub wiza krótkoterminowa także 
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stanowią legalne i bezpieczne drogi 
umożliwiające dotarcie do UE dla 
obywateli państw trzecich kwalifikujących 
się do objęcia ochroną międzynarodową;

Or. en

Poprawka 27
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że w ostatnich 
latach głównymi krajami pochodzenia 
osób ubiegających się o azyl w UE+ były 
Syria, Afganistan i Irak, czyli kraje 
dotknięte wojną domową, przemocą i 
konfliktami; mając na uwadze, że w 2019 
r. trzy kraje pochodzenia, a mianowicie 
Syria, Afganistan i Wenezuela, 
odpowiadały za jedną czwartą wszystkich 
wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 28
Damien Carême

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że jedna trzecia 
państw przyjmuje 90 % osób ubiegających 
się o azyl;

B. mając na uwadze, że w 
konsekwencji wdrożenia art. 13, który 
nakłada odpowiedzialność za rozpatrzenie 
wniosku o azyl na państwo członkowskie 
pierwszego wjazdu, odpowiedzialność nie 
rozkłada się w sposób równomierny 
między państwami członkowskimi UE; 
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mając na uwadze, że jedna trzecia państw 
przyjmuje 90 % osób ubiegających się o 
azyl; mając na uwadze, że niektóre 
państwa członkowskie dokonały 
przekazania niemal takiej samej liczby 
osób ubiegających się o azyl, jaką przyjęły 
z innych państw członkowskich, co 
oznacza, że w praktyce efekt 
redystrybucyjny przekazań na podstawie 
rozporządzenia dublińskiego jest bardzo 
ograniczony;

Or. fr

Poprawka 29
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że jedna trzecia 
państw przyjmuje 90 % osób ubiegających 
się o azyl;

B. mając na uwadze, że brak 
automatycznego i obowiązkowego 
mechanizmu redystrybucji osób 
ubiegających się o ochronę 
międzynarodową w Unii spowodował, że 
jedna trzecia państw przyjęła 90 % osób 
ubiegających się o azyl;

Or. it

Poprawka 30
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że jedna trzecia 
państw przyjmuje 90 % osób ubiegających 
się o azyl;

B. mając na uwadze, że jedna trzecia 
państw przyjmowała 90 % osób 
ubiegających się o azyl w latach 2008–
2017;
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Or. en

Poprawka 31
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że jedna trzecia 
państw przyjmuje 90 % osób ubiegających 
się o azyl;

B. mając na uwadze, że jedna trzecia 
państw jest miejscem pobytu 90 % osób 
ubiegających się o azyl;

Or. en

Poprawka 32
Pietro Bartolo, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Domènec Ruiz 
Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Caterina 
Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że kryteria 
ustalania odpowiedzialności państwa 
członkowskiego za rozpatrywanie wniosku 
o azyl obejmują, według hierarchii, zasadę 
jedności rodziny; wydanie zezwoleń na 
pobyt lub wiz; nielegalny wjazd lub pobyt 
oraz zwolnienie z obowiązku wizowego; 
jeśli żadne z tych kryteriów nie ma 
zastosowania, państwo członkowskie, w 
którym po raz pierwszy złożono wniosek o 
azyl, staje się odpowiedzialnym państwem 
członkowskim zgodnie z art. 3 ust. 2;

Or. en

Poprawka 33
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Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że kilka państw 
członkowskich pierwszego wjazdu w 
regionie śródziemnomorskim, takich jak 
Grecja, Włochy, Malta, Cypr i Hiszpania, 
otrzymało dużą część złożonych po raz 
pierwszy wniosków, w szczególności 
podczas kryzysu w latach 2015–2016; 
mając na uwadze, że na państwach 
członkowskich pierwszego wjazdu 
spoczywa znaczny ciężar, jakim jest 
obowiązek ustalenia państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej zgodnie z 
rozporządzeniem dublińskim;

Or. en

Poprawka 34
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że 
rozporządzenie dublińskie opiera się na 
podstawowym założeniu, że osoby 
ubiegające się o azyl uzyskują takie same 
prawa w różnych państwach 
członkowskich oraz że każdy wniosek jest 
analizowany sprawiedliwie, niezależnie od 
miejsca złożenia wniosku w UE; mając na 
uwadze, że rzeczywistość w UE jest jednak 
inna;

Or. en
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Poprawka 35
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w skali 
unijnej większość wniosków o udzielenie 
azylu uznaje się za nieuzasadnione i 
odrzuca na podstawie prawnej decyzji o 
charakterze ostatecznym1a podjętej w 
ramach państwa prawa;
_________________
1a Źródło: EUROSTAT „Decyzje w 
sprawie wniosków o udzielenie azylu w 
UE w 2019 r.”, 27 kwietnia 2020 r.

Or. fr

Poprawka 36
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że 
nieproporcjonalne przepływy migracyjne 
wywarły poważny wpływ na niektóre 
państwa członkowskie, takie jak Włochy i 
Grecja;

Or. en

Poprawka 37
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
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Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że w 2018 r. 
Niemcy odnotowały największą liczbę 
wniosków (184 180, tj. 28 % całkowitej 
liczby wniosków), na drugim miejscu 
znalazła się Francja (120 425 wniosków, 
tj. 19 %), następnie Grecja (66 695 
wniosków, tj. 11 %), Włochy (59 950 
wniosków, tj. 10 %) i Hiszpania (52 700 
wniosków, tj. 9 %);

Or. en

Poprawka 38
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że występują 
istotne rozbieżności między państwami 
członkowskimi pod względem analizy 
bezpiecznego kraju pochodzenia;

Or. en

Poprawka 39
Damien Carême

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w przypadku 
większości wniosków o azyl nie 
przestrzega się terminów procedur 
dublińskich i nie dokonuje się przekazań;

C. mając na uwadze, że w przypadku 
większości wniosków o azyl nie stosuje się 
prawidłowo przepisów o hierarchii 
kryteriów oraz terminów procedur 
dublińskich i nie dokonuje się przekazań; 
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mając na uwadze, że w sytuacjach dzieci i 
rodzin tego rodzaju luki są szczególnie 
szkodliwe z punktu widzenia nadrzędnego 
interesu dziecka i prawa osób 
ubiegających się o azyl do łączenia 
rodzin;

Or. fr

Poprawka 40
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w przypadku 
większości wniosków o azyl nie 
przestrzega się terminów procedur 
dublińskich i nie dokonuje się przekazań;

C. mając na uwadze, że w przypadku 
większości wniosków o azyl nie 
przestrzega się hierarchii kryteriów 
procedur dublińskich ani terminów i nie 
dokonuje się przekazań;

Or. en

Poprawka 41
Pietro Bartolo, Juan Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Caterina 
Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Dietmar Köster, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz 
Devesa, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w przypadku 
większości wniosków o azyl nie 
przestrzega się terminów procedur 
dublińskich i nie dokonuje się przekazań;

C. mając na uwadze, że w przypadku 
większości wniosków o azyl nie 
przestrzega się zestawu hierarchicznych 
kryteriów i terminów procedur dublińskich 
i nie dokonuje się przekazań;

Or. en
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Poprawka 42
Damien Carême

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że dane 
dotyczące wdrażania rozporządzenia 
dublińskiego wskazują na systemową 
niezdolność do prawidłowego stosowania 
przepisów dotyczących rodzin i zasady 
pierwszeństwa nadrzędnego interesu 
dziecka, co skutkuje nieskutecznymi i 
nieracjonalnymi procedurami 
przekazania; mając na uwadze, że 
skuteczne wdrożenie art. 16 i 17 
rozporządzenia mogłoby zagwarantować 
skuteczne stosowanie prawa osób 
ubiegających się o azyl do życia 
rodzinnego i utrzymania jedności rodziny;

Or. fr

Poprawka 43
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, 
Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Dietmar Köster, Javier Moreno Sánchez, 
Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Elena Yoncheva, Raphaël 
Glucksmann, Juan Fernando López Aguilar, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w badaniach 
na temat wdrażania rozporządzenia 
Dublin III zwrócono uwagę na 
systematyczne niestosowanie przepisów w 
sprawie rodzin i nieprawidłowe 
stosowanie zasady najlepiej pojętego 
interesu dziecka, co skutkowało zbędnymi 
i nieuzasadnionymi procedurami 
przekazania;

Or. en
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Poprawka 44
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w badaniach 
na temat wdrażania rozporządzenia 
Dublin III zwrócono uwagę na rutynowe 
niestosowanie przepisów w sprawie rodzin 
i nieprawidłowe stosowanie zasady 
najlepiej pojętego interesu dziecka, co 
skutkowało zbędnymi i nieuzasadnionymi 
procedurami przekazania;

Or. en

Poprawka 45
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że przepisy w 
sprawie osób zależnych (art. 16) i klauzul 
dyskrecjonalnych (art. 17) mogłyby być 
stosowane na szeroką skalę w celu 
wspierania zasady jedności rodziny;

Or. en

Poprawka 46
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że przepisy w 
sprawie osób zależnych (art. 16) i klauzul 
dyskrecjonalnych (art. 17) mogłyby być 
stosowane na szeroką skalę w celu 
wspierania zasady jedności rodziny;

Or. en

Poprawka 47
Damien Carême

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie w bardzo niewielkim stopniu 
korzystają z klauzul humanitarnych i 
dyskrecjonalnych przewidzianych w 
rozporządzeniu;

Or. fr

Poprawka 48
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie w sposób nieproporcjonalny 
stosują kryterium pierwszego kraju 
nielegalnego wjazdu, obarczając 
odpowiedzialnością głównie państwa 
członkowskie pierwszej linii;
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Or. en

Poprawka 49
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że przepisy 
rozporządzenia Dublin III dotyczące 
działań zapobiegawczych (art. 33) nigdy 
nie były stosowane;

Or. en

Poprawka 50
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że klauzule 
humanitarne i dyskrecjonalne stosowane 
są rzadko; mając na uwadze, że klauzule 
te zapewniają rozsądne rozwiązania 
kwestii relokacji, w tym po zejściu na ląd;

Or. en

Poprawka 51
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Cd. mając na uwadze, że przepisy 
rozporządzenia Dublin III dotyczące 
działań zapobiegawczych (art. 33) nigdy 
nie były stosowane;

Or. en

Poprawka 52
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że należy unikać 
przymusu w kontekście wdrażania 
rozporządzenia Dublin III przez organy 
krajowe; mając na uwadze, że 
wyeliminowanie przymusu w celu 
osiągnięcia przekazania lub w związku z 
zatrzymaniem zminimalizowałoby 
cierpienie ludzi oraz znacznie 
ograniczyłoby koszty finansowe i 
operacyjne przekazania;

Or. en

Poprawka 53
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że rzadko 
stosowane były klauzule humanitarne i 
dyskrecjonalne, które zapewniają 
rozsądne rozwiązania kwestii relokacji, w 
tym po zejściu na ląd;
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Or. en

Poprawka 54
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw C f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cf. mając na uwadze, że uzgodnienia 
administracyjne zawarte między 
Niemcami i różnymi państwami 
członkowskimi budzą wątpliwości natury 
prawnej, w tym w związku z pozbawieniem 
gwarancji proceduralnych 
przysługujących na podstawie 
rozporządzenia dublińskiego, dostępem do 
procedury azylowej po przekazaniu i 
zgodnością z prawami człowieka; mając 
na uwadze, że nieformalne uzgodnienia, 
na podstawie których przeniesienia rodzin 
z Grecji do Niemiec zostały ograniczone 
do 70 osób miesięcznie na określony 
okres, doprowadziły do ogromnych 
cierpień ludzi z powodu opóźniania 
łączenia rodzin;

Or. en

Poprawka 55
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw C f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cf. mając na uwadze, że wdrażanie 
rozporządzenia Dublin III nie uwzględnia 
w skuteczny sposób wtórnych przepływów, 
które wynikają w dużej mierze ze 
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społecznych powiązań osób ubiegających 
się o azyl z danymi państwami, kwestii 
związanych z ochroną, powodów 
zdrowotnych i systemowych 
niedoskonałości w systemach azylowych, 
w ramach których złożono wniosek;

Or. en

Poprawka 56
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw C g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cg. mając na uwadze, że art. 28 
rozporządzenia dublińskiego przewiduje 
zatrzymanie jako wyjątkowy środek w celu 
„zabezpieczenia przekazania”, jeśli 
istnieje „znaczne ryzyko ucieczki” osoby 
ubiegającej się o azyl; mając na uwadze, 
że definicja ta jest niejasna, a jej 
interpretacja różni się w poszczególnych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 57
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw C g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cg. mając na uwadze, że obserwuje się 
brak zgodności w odniesieniu do 
gwarancji proceduralnych dla osób 
ubiegających się o azyl, a w szczególności 
dzieci; mając na uwadze, że odpowiednie 
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informacje nie są systematycznie i 
konsekwentnie przekazywane;

Or. en

Poprawka 58
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw C h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ch. mając na uwadze, że długość 
trwania procedur i brak przewidywalności 
wyników w powiązaniu z 
niezadowalającymi warunkami 
przyjmowania i niepewnością społeczną 
wywierają wpływ na dobrostan osób 
ubiegających się o azyl, które w wielu 
przypadkach doświadczyły 
traumatycznych przeżyć w domu lub na 
drodze do UE;

Or. en

Poprawka 59
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw C h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ch. mając na uwadze, że stosowanie 
zatrzymań i przymusowych przekazań 
budzi wątpliwości dotyczące 
poszanowania prawa osób ubiegających 
się o azyl do wolności, godności i 
integralności cielesnej;

Or. en
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Poprawka 60
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że stosowanie 
analizowanego rozporządzenia wykazuje 
poważne niedociągnięcia, w tym podczas 
kryzysu COVID-19, a tym samym narusza 
prawo do międzynarodowej ochrony i 
doprowadza do naruszenia praw 
podstawowych;

D. mając na uwadze, że stosowanie 
analizowanego rozporządzenia wykazuje 
poważne niedociągnięcia, w tym podczas 
kryzysu COVID-19, a tym samym narusza 
prawo do międzynarodowej ochrony i 
doprowadza do naruszenia praw 
podstawowych; mając na uwadze, że 
niektóre braki są nierozłącznie związane z 
projektem rozporządzenia dublińskiego i 
nie można ich wyeliminować tylko w 
drodze wdrażania;

Or. en

Poprawka 61
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że stosowanie 
analizowanego rozporządzenia wykazuje 
poważne niedociągnięcia, w tym podczas 
kryzysu COVID-19, a tym samym narusza 
prawo do międzynarodowej ochrony i 
doprowadza do naruszenia praw 
podstawowych;

D. mając na uwadze, że stosowanie 
analizowanego rozporządzenia wykazało 
całkowitą nieskuteczność z powodu 
przepisów, które okazały się 
niewystarczające do radzenia sobie z 
dużym napływem migrantów i które 
przełożyły się na powstanie systemu 
obarczającego nadmiernymi obowiązkami 
i obciążeniami niewielką część państw 
członkowskich, co z kolei doprowadziło do 
poważnych naruszeń prawa do 
międzynarodowej ochrony i praw 
podstawowych;

Or. it
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Poprawka 62
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że niektóre 
braki są nierozłącznie związane z 
projektem rozporządzenia i nie można ich 
wyeliminować tylko w drodze lepszego 
wdrażania;

Or. en

Poprawka 63
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że stosowanie 
analizowanego rozporządzenia wykazuje 
poważne niedociągnięcia, w tym podczas 
kryzysu COVID-19, a tym samym narusza 
prawo do międzynarodowej ochrony i 
doprowadza do naruszenia praw 
podstawowych;

D. mając na uwadze, że stosowanie 
analizowanego rozporządzenia wykazuje 
poważne niedociągnięcia podczas kryzysu 
migracyjnego w 2015 r. i podczas kryzysu 
COVID-19, a tym samym narusza 
zaufanie między państwami 
członkowskimi oraz prawo do 
międzynarodowej ochrony i doprowadza 
do naruszenia praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 64
Charlie Weimers
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że stosowanie 
analizowanego rozporządzenia wykazuje 
poważne niedociągnięcia, w tym podczas 
kryzysu COVID-19, a tym samym narusza 
prawo do międzynarodowej ochrony i 
doprowadza do naruszenia praw 
podstawowych;

D. mając na uwadze, że na stosowanie 
analizowanego rozporządzenia wpływ 
wywarł kryzys COVID-19, gdy państwa 
członkowskie musiały walczyć z 
nieprzewidzianą globalną pandemią;

Or. en

Poprawka 65
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że stosowanie 
analizowanego rozporządzenia wykazuje 
poważne niedociągnięcia, w tym podczas 
kryzysu COVID-19, a tym samym narusza 
prawo do międzynarodowej ochrony i 
doprowadza do naruszenia praw 
podstawowych;

D. mając na uwadze, że stosowanie 
analizowanego rozporządzenia wykazuje 
poważne niedociągnięcia, w tym podczas 
kryzysu COVID-19, skutkując ostatecznie 
nieproporcjonalnym obciążaniem państw 
członkowskich pierwszego wjazdu;

Or. en

Poprawka 66
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że braki we 
wdrażaniu wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
(2013/32/UE), wersji przekształconej 
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dyrektywy w sprawie warunków 
przyjmowania (2013/33/UE) i wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (2011/95/UE) wywarły 
wpływ na wdrażanie rozporządzenia 
dublińskiego; mając na uwadze, że 
Komisja powinna wzmocnić swoje prace, 
aby zapewnić zgodność państw 
członkowskich z tymi dyrektywami, w tym 
w ramach postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 67
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że tymczasowy 
mechanizm solidarności na rzecz 
poszukiwań i ratowania na Morzu 
Śródziemnym uzgodniony na podstawie 
deklaracji maltańskiej i podpisany w dniu 
23 września 2019 r. przez Niemcy, 
Francję, Włochy i Maltę obowiązywał 
przez okres co najmniej sześciu miesięcy; 
mając na uwadze, że żadne inne państwo 
członkowskie nie dołączyło do tego 
porozumienia ad hoc;

Or. en

Poprawka 68
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że deklaracja 
maltańska okazała się niepowodzeniem, 
gdyż większość państw członkowskich nie 
wywiązała się z zobowiązań w zakresie 
relokacji;

Or. en

Poprawka 69
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że 
niezamierzonym skutkiem unijnej polityki 
migracyjnej jest umożliwienie 
przemytnikom ludzi wywierania wpływu 
na to, kto może skorzystać z prawa do 
azylu, pozbawiając grupy szczególnie 
wrażliwe możliwości korzystania ze 
swoich praw;

Or. en

Poprawka 70
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że model 
australijski okazał się najskuteczniejszym 
dotychczas modelem azylowym w 
zwalczaniu handlu ludźmi i 
wykorzystywania osób ubiegających się o 
azyl przez handlarzy ludźmi oraz w 
powstrzymywaniu tragicznych śmierci 
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osób ubiegających się o azyl na morzu;

Or. en

Poprawka 71
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że luki w 
informacjach nie pozwalają na 
kompleksową ocenę wdrażania 
rozporządzenia dublińskiego; mając na 
uwadze, że informacje statystyczne nie są 
przekazywane przez państwa członkowskie 
w takim samym stopniu i z taką samą 
częstotliwością; mając na uwadze, że 
najważniejsze luki w informacjach 
dotyczą uzasadnienia wniosków, czasu 
trwania procedur, zasobów, wycofanych 
wniosków, nieudanych przekazań, 
odwołań, procesów i zatrzymań;

Or. en

Poprawka 72
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że wtórne 
przepływy wynikają w dużej mierze ze 
społecznych powiązań osób ubiegających 
się o azyl z danymi państwami, kwestii 
związanych z ochroną, powodów 
zdrowotnych i systemowych 
niedoskonałości w systemach azylowych, 
w ramach których złożono wniosek;
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Or. en

Poprawka 73
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że stosowanie 
zatrzymań i środków przymusu budzi 
wątpliwości dotyczące prawa osób 
ubiegających się o azyl do wolności, 
godności i integralności cielesnej;

Or. en

Poprawka 74
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Motyw D d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze, że bezpośrednie 
i pośrednie koszty wdrażania 
rozporządzenia Dublin III w 2014 r. 
wyniosły według Komisji około 1 mld 
EUR; mając na uwadze, że koszty te były 
szacowane przez EPRS na 2,5–4,9 mld w 
2018 r.;

Or. en

Poprawka 75
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka
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Włączenie zasady solidarności w 
zarządzanie osobami ubiegającymi się o 
azyl

Włączenie zasady solidarności we wspólny 
europejski system azylowy

Or. en

Poprawka 76
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Włączenie zasady solidarności w 
zarządzanie osobami ubiegającymi się o 
azyl

Zarządzanie osobami ubiegającymi się o 
azyl

Or. pl

Poprawka 77
Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Włączenie zasady solidarności w 
zarządzanie osobami ubiegającymi się o 
azyl

Zarządzanie osobami ubiegającymi się o 
azyl

Or. pl

Poprawka 78
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1
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Projekt rezolucji Poprawka

Włączenie zasady solidarności w 
zarządzanie osobami ubiegającymi się o 
azyl

Włączenie zasady solidarności do 
rozporządzenia dublińskiego

Or. en

Poprawka 79
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 
wyraźnie kwalifikują się do azylu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 80
Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 

skreśla się
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oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 
wyraźnie kwalifikują się do azylu;

Or. pl

Poprawka 81
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 
wyraźnie kwalifikują się do azylu;

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy 
przeprowadzić gruntowną zmianę 
przepisów i kryteriów podziału 
obowiązków, obejmującą odrzucenie 
zasady odpowiedzialności państwa 
pierwszego nielegalnego wjazdu, 
rozszerzenie pojęcia rodziny i 
wprowadzenie dodatkowych kryteriów 
ustalania odpowiedzialności za 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej; uważa, że 
należy ustanowić oparty na obiektywnych 
kryteriach – takich jak produkt krajowy 
brutto, liczba ludności i stopa bezrobocia 
poszczególnych państw członkowskich – 
automatyczny i obowiązkowy dla 
wszystkich państw członkowskich 
mechanizm solidarności, nieprzewidujący 
progów stosowania i stale aktualizowany, 
gwarantujący sprawiedliwy podział 
solidarności i odpowiedzialności między 
państwami członkowskimi; uważa, że 
zasadnicze znaczenie ma przeniesienie 
wszystkich osób ubiegających się o 
ochronę międzynarodową w UE do 
różnych państw członkowskich 
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bezpośrednio w momencie nielegalnego 
wjazdu na terytorium UE i bez 
jakiejkolwiek wstępnej kontroli; uważa w 
związku z tym, że wszelka wstępna 
kontrola skutkuje jedynie nałożeniem 
nadmiernych obciążeń na państwa 
członkowskie pierwszego wjazdu oraz że 
nie może ona w żadnym razie zastępować 
indywidualnego i dokładnego rozpatrzenia 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej; wyraża przekonanie, że 
należy przewidzieć doraźny mechanizm 
redystrybucji dla wszystkich osób 
uratowanych w ramach działań 
poszukiwawczo-ratowniczych, które 
wymagają ochrony międzynarodowej; 
uważa ponadto, że należy zapewnić 
możliwość elastycznego stosowania 
systemu dublińskiego, w szczególności 
przez unikanie wprowadzania przepisów, 
które pociągają za sobą wyłączną i stałą 
odpowiedzialność jednego państwa 
członkowskiego;

Or. it

Poprawka 82
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 
wyraźnie kwalifikują się do azylu;

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że kryterium 
pierwszego wjazdu zawarte w 
rozporządzeniu dublińskim nakładało 
bezprecedensowe i nieproporcjonalne 
obciążenia na państwa członkowskie 
pierwszej linii w latach 2015–2016 pod 
względem rejestracji i przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl; podkreśla, że 
wprowadzenie punktów szybkiej rejestracji 
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migrantów („hotspot”) i tymczasowy 
program relokacji zaproponowany przez 
Komisję w 2015 r. miały na celu 
zrównoważenie zarządzania osobami 
ubiegającymi się o azyl dostającymi się na 
terytorium UE, jako pragmatyczne 
podejście w porównaniu z rygorystycznym 
stosowaniem zasad rozporządzenia 
dublińskiego; uważa, że należy 
wprowadzić oparty na obiektywnych 
kryteriach mechanizm solidarności 
gwarantujący sprawiedliwy podział 
solidarności i odpowiedzialności między 
państwami członkowskimi zgodnie z art. 
80 TFUE, w tym poprzez relokację osób 
ubiegających się o azyl, które wyraźnie 
kwalifikują się do azylu;

Or. en

Poprawka 83
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 
wyraźnie kwalifikują się do azylu;

1. zauważa, że w związku z masowym 
napływem migrantów niektóre państwa 
członkowskie zmagają się z dużym 
obciążeniem administracyjnym; dostrzega 
trudną, globalną sytuację migracyjną i 
uważa, iż wraz z całą wspólnotą 
międzynarodową należy niezwłocznie 
wprowadzić środki zaradcze; przypomina 
jednoczesne, że agencje UE takie, jak 
Frontex oraz EASO zostały ustanowione 
właśnie po to, by równoważyć nadmierne 
obciążenia niektórych państw 
członkowskich i wspierać je w 
implementacji azylowego i granicznego 
acquis.

Or. pl
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Poprawka 84
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 
wyraźnie kwalifikują się do azylu;

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw, w szczególności dla państw 
pierwszej linii, które ze względu na swoje 
położenie geograficzne są zawsze 
państwami pierwszego wjazdu; 
szczególnie w okresach napływów; uważa, 
że należy wprowadzić oparty na 
obiektywnych kryteriach mechanizm 
solidarności gwarantujący sprawiedliwy 
podział solidarności i odpowiedzialności 
między państwami członkowskimi, w tym 
poprzez relokację osób ubiegających się o 
azyl, które wyraźnie kwalifikują się do 
azylu;

Or. bg

Poprawka 85
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 
wyraźnie kwalifikują się do azylu;

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
wzmocnienie środków i zdolności państw 
członkowskich na pierwszej linii działań;

Or. fr
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Poprawka 86
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 
wyraźnie kwalifikują się do azylu;

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że UE musi udzielać 
pomocy państwom członkowskim, 
zapobiegając dalszemu zwiększaniu tego 
obciążenia poprzez wdrożenie modelu 
australijskiego;

Or. en

Poprawka 87
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 
wyraźnie kwalifikują się do azylu;

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 
wyraźnie kwalifikują się do azylu, z 
pełnym poszanowaniem podstawowego 
prawa do bezpieczeństwa i ochrony osób 
ubiegających się o azyl;
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Or. en

Poprawka 88
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 
wyraźnie kwalifikują się do azylu;

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparte na obiektywnych kryteriach 
mechanizmy solidarności gwarantujące 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, zwraca uwagę jednak, że 
podejście oparte na relokacjach osób 
ubiegających się o azyl, które wyraźnie 
kwalifikują się do azylu, może stanowić 
czynnik przyciągający dla migrantów;

Or. en

Poprawka 89
Tomas Tobé
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
elastyczny mechanizm solidarności 
gwarantujący sprawiedliwy podział 
solidarności i odpowiedzialności między 
państwami członkowskimi poprzez różne 
formy solidarności;
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wyraźnie kwalifikują się do azylu;

Or. en

Poprawka 90
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 
wyraźnie kwalifikują się do azylu;

1. uważa, że rozporządzenie 
dublińskie w obecnej formie obciąża 
nieproporcjonalną odpowiedzialnością 
mniejszość państw; uważa, że należy 
wprowadzić oparty na obiektywnych 
kryteriach trwały mechanizm solidarności 
gwarantujący sprawiedliwy podział 
solidarności i odpowiedzialności między 
państwami członkowskimi, w tym poprzez 
sprawiedliwe przydzielanie osób 
ubiegających się o azyl;

Or. fr

Poprawka 91
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 
wyraźnie kwalifikują się do azylu;

1. uważa, że system dubliński stanowi 
nieproporcjonalną odpowiedzialność dla 
mniejszości państw; uważa, że należy 
wprowadzić bardziej sprawiedliwe zasady 
podziału odpowiedzialności lub stały 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział odpowiedzialności 
między państwami członkowskimi, w tym 
poprzez relokację na podstawie 
sprawiedliwych, jasnych i obiektywnych 
kryteriów;
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Or. en

Poprawka 92
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że system dubliński stanowi 
znaczne obciążenie dla mniejszości 
państw; szczególnie w okresach 
napływów; uważa, że należy wprowadzić 
oparty na obiektywnych kryteriach 
mechanizm solidarności gwarantujący 
sprawiedliwy podział solidarności i 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym poprzez relokację 
osób ubiegających się o azyl, które 
wyraźnie kwalifikują się do azylu;

1. uważa, że solidarności nie można 
narzucić państwom członkowskim, ale 
należy ją budować na podstawie ram 
prawnych wspieranych przez wszystkie 
państwa członkowskie; uważa, że model 
australijski może być dobrym przykładem 
dla unijnego modelu azylowego;

Or. en

Poprawka 93
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) podkreśla, że unijna polityka 
migracyjna musi rozróżniać między 
osobami wymagającymi ochrony a 
migrantami ekonomicznymi; odnotowuje, 
że tylko 38 procent osób ubiegających się 
o azyl w UE otrzymało azyl w pierwszej 
instancji; podkreśla, że podważa to zamysł 
unijnego systemu azylowego jako całości, 
a także rozporządzenia Dublin III;

Or. en



PE654.089v01-00 46/148 AM\1209544PL.docx

PL

Poprawka 94
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) wskazuje, że rozporządzenie 
dublińskie, w formie, w jakiej zostało 
zaprojektowane i jest wdrażane, nie 
zagwarantowało sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi i szybkiego dostępu do 
ochrony międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 95
Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(1) kwestia relokacji uchodźców nie 
może być obligatoryjna dla państw 
członkowskich; nie ma do tego podstaw 
prawnych i jednomyślnej zgody wszystkich 
państw UE;

Or. pl

Poprawka 96
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. zgadza się, że kryzys migracyjny 
unaocznił wady systemu dublińskiego, 
którego istnienie uzależnione jest m.in. od 
prawidłowej rejestracji migrantów 
nielegalnie przekraczających zewnętrzne 
granice UE oraz składających wnioski o 
udzielenie ochrony międzynarodowej; tym 
samym podkreśla, ze obecne 
rozporządzenie wymaga przede wszystkim 
pełnej implementacji przepisów, które są 
czytelne i biorą pod uwagę związek między 
państwem członkowskim, a wnioskodawcą 
i rolę państwa członkowskiego w 
przekraczaniu granicy przez migrantów;

Or. pl

Poprawka 97
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. jest zdania, że relokację dzieci, w 
szczególności pozbawionych opieki, należy 
przyspieszyć i nadać jej priorytet, aby 
zapewnić dzieciom dostęp do kształcenia, 
opieki zdrowotnej i odpowiedniego 
zakwaterowania; dzieci pozbawione opieki 
powinny korzystać z odpowiednich 
środków ochrony, takich jak skuteczna 
opieka;

Or. en

Poprawka 98
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że system dubliński, w 
szczególności kryterium pierwszego kraju 
nielegalnego wjazdu, stanowi znaczne 
obciążenie dla mniejszości państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 99
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa UE do ustanowienia 
automatycznego, stałego i obowiązkowego 
mechanizmu relokacji zapewniającego 
pełne poszanowanie zasady solidarności i 
sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności zapisanej w art. 80 
TFUE; w tym względem osób 
uratowanych na morzu;

Or. en

Poprawka 100
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla, że to właśnie 
ponoszenie odpowiedzialności za granice 
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zewnętrzne UE pozostaje elementem 
kluczowym dla zagwarantowania 
bezpieczeństwa obywatelom UE;

Or. pl

Poprawka 101
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. podkreśla, że zasada solidarności 
musi być zrównoważona zasadą 
odpowiedzialności a reforma systemu 
dublińskiego, nie może opierać się na 
automatycznej redystrybucji 
wnioskodawców w ramach UE, ponieważ 
w jeszcze większym stopniu przyczyni się 
to do wzrostu presji na krajowe systemy 
azylowe, zachęcając do rozwoju 
nielegalnej migracji, handlu i przemytu 
ludzi; tym samym obowiązkową relokację 
uważa za instrument nieskuteczny;

Or. pl

Poprawka 102
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. uważa, iż zrównoważona i 
zharmonizowana polityka migracyjna, w 
tym azylowa, na szczeblu europejskim jest 
niezbędna, ale powinna zostać oparta o 
konsensus i balans odpowiedzialności i 
solidarności, zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z czerwca 2018 r.;
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Or. pl

Poprawka 103
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że umowy ad hoc nie 
mogą zastąpić zharmonizowanej i 
zrównoważonej polityki na szczeblu 
europejskim; wyraża ubolewanie z powodu 
zablokowania przez Radę reformy 
przedmiotowego rozporządzenia;

2. podkreśla, że umowy ad hoc nie 
mogą zastąpić zharmonizowanej i 
zrównoważonej polityki na szczeblu 
europejskim; wyraża ubolewanie z powodu 
zablokowania przez Radę reformy 
przedmiotowego rozporządzenia, pomimo 
solidnie udokumentowanego 
nieprawidłowego funkcjonowania 
rozporządzenia dublińskiego; uważa, że 
zablokowanie to można zinterpretować 
jako naruszenie zasady lojalnej 
współpracy instytucji UE, o której mowa 
w art. 13 ust. 2 TUE, mając również na 
uwadze fakt, że Rada zawsze dążyła do 
jednomyślnej zgody, gdy tymczasem 
wystarczyłaby większość kwalifikowana; 
przypomina o przyjęciu przez Parlament 
Europejski w dniu 6 listopada 2017 r. 
sprawozdania w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia kryteriów i mechanizmów 
ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca (wersja 
przekształcona) i zachęca Komisję i Radę, 
by w trybie pilnym przyłączyły się do 
wezwania Parlamentu Europejskiego na 
rzecz zrównoważonego, humanitarnego i 
solidarnego podziału odpowiedzialności 
na szczeblu UE, zgodnie ze wspomnianym 
sprawozdaniem;

Or. fr
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Poprawka 104
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że umowy ad hoc nie 
mogą zastąpić zharmonizowanej i 
zrównoważonej polityki na szczeblu 
europejskim; wyraża ubolewanie z powodu 
zablokowania przez Radę reformy 
przedmiotowego rozporządzenia;

2. podkreśla, że umowy ad hoc nie 
mogą zastąpić zharmonizowanej i 
zrównoważonej polityki na szczeblu 
europejskim; wyraża ubolewanie z powodu 
zablokowania przez Radę reformy 
przedmiotowego rozporządzenia; uważa za 
szczególnie godne ubolewania, że UE 
korzysta obecnie z tego samego zestawu 
przepisów, które przyczyniły się do 
zaostrzenia podziałów między państwami 
członkowskimi i które okazały się 
całkowicie nieskuteczne w radzeniu sobie 
z dużym napływem uchodźców, z jakim 
UE musiała się zmierzyć w latach 2015–
2016; 

Or. it

Poprawka 105
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że umowy ad hoc nie 
mogą zastąpić zharmonizowanej i 
zrównoważonej polityki na szczeblu 
europejskim; wyraża ubolewanie z 
powodu zablokowania przez Radę reformy 
przedmiotowego rozporządzenia;

2. podkreśla, znaczenie globalnego 
podejścia do migracji i mobilności w celu 
ustanowienia ram zewnętrznego wymiaru 
polityki migracyjnej i azylowej przy 
wzmocnionej współpracy UE z państwami 
trzecimi w zakresie migracji legalnej i 
mobilność, przeciwdziałanie handlowi 
ludźmi, promowania ochrony 
międzynarodowej i poszerzanie 
zewnętrznego wymiaru polityki azylowej 
UE, wzajemnego oddziaływania polityk 
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migracyjnej i rozwojowej;

Or. pl

Poprawka 106
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że umowy ad hoc nie 
mogą zastąpić zharmonizowanej i 
zrównoważonej polityki na szczeblu 
europejskim; wyraża ubolewanie z 
powodu zablokowania przez Radę reformy 
przedmiotowego rozporządzenia;

2. odnotowuje zablokowanie przez 
Radę przedmiotowego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 107
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że umowy ad hoc nie 
mogą zastąpić zharmonizowanej i 
zrównoważonej polityki na szczeblu 
europejskim; wyraża ubolewanie z 
powodu zablokowania przez Radę reformy 
przedmiotowego rozporządzenia;

2. odnotowuje zablokowanie przez 
Radę reformy przedmiotowego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 108
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że umowy ad hoc nie 
mogą zastąpić zharmonizowanej i 
zrównoważonej polityki na szczeblu 
europejskim; wyraża ubolewanie z 
powodu zablokowania przez Radę reformy 
przedmiotowego rozporządzenia;

2. przypomina o swojej rezolucji 
ustawodawczej w sprawie wersji 
przekształconej rozporządzenia Dublin IV 
przyjętej w dniu 6 listopada 2017 r.; 
wyraża ubolewanie z powodu braku 
przyjęcia przez Radę stanowiska w 
sprawie tej wersji przekształconej i w 
związku z tym zablokowania reformy 
przedmiotowego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 109
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że umowy ad hoc nie 
mogą zastąpić zharmonizowanej i 
zrównoważonej polityki na szczeblu 
europejskim; wyraża ubolewanie z 
powodu zablokowania przez Radę reformy 
przedmiotowego rozporządzenia;

2. podkreśla, że umowy ad hoc nie 
mogą zastąpić zharmonizowanego i 
zrównoważonego wspólnego 
europejskiego systemu azylowego; wyraża 
ubolewanie z powodu zablokowania przez 
Radę reformy przedmiotowego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 110
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka
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2. podkreśla, że umowy ad hoc nie 
mogą zastąpić zharmonizowanej i 
zrównoważonej polityki na szczeblu 
europejskim; wyraża ubolewanie z powodu 
zablokowania przez Radę reformy 
przedmiotowego rozporządzenia;

2. podkreśla, że umowy ad hoc nie 
mogą zastąpić zharmonizowanej i 
zrównoważonej polityki na szczeblu 
europejskim; domaga się szybkiego 
przyjęcia nowego paktu o migracji i azylu;

Or. en

Poprawka 111
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że rozwiązania w 
ramach Europejskiego Systemu 
Azylowego muszą zagwarantować 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa i 
powinny bazować przede wszystkim na 
zasadzie odpowiedzialności państw 
członkowskich za krajowe systemy 
azylowe; jednocześnie podkreśla 
konieczność całościowego podejścia do 
zjawiska migracji z uwzględnieniem m. in. 
kwestii powrotów;

Or. pl

Poprawka 112
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. powtarza pełne poparcie dla 
swojego stanowiska przyjętego w sprawie 
wersji przekształconej rozporządzenia 
Dublin IV, w której zaproponowano 
system oparty na sprawiedliwym podziale 
odpowiedzialności za pomocą stałego i 
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automatycznego mechanizmu relokacji 
bez wartości progowych;

Or. en

Poprawka 113
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. z zadowoleniem przyjmuje decyzje 
Rady w sprawie relokacji z 2015 r. i 2016 
r., które zostały przyjęte jako pilny środek 
solidarności; wyraża rozczarowanie z 
powodu niewywiązania się przez państwa 
członkowskie z zobowiązań dotyczących 
solidarności i podziału odpowiedzialności; 
ubolewa, że Komisja nie zastosowała się 
do wezwania Parlamentu Europejskiego 
wyrażonego w rezolucji z dnia 15 maja 
2017 r. do zaproponowania rozszerzenia 
środków relokacji do czasu przyjęcia 
przekształconego rozporządzenia 
dublińskiego;

Or. en

Poprawka 114
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że narzędzie zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 33, 
nie zapewniło państwom skutecznego 
wsparcia ani nie zaradziło skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19; uważa, 
że należy wprowadzić solidarny 
mechanizm zarządzania kryzysowego wraz 

skreśla się
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z instrumentem finansowym zarządzanym 
przez Komisję, aby zapewnić ciągłość 
prawa do azylu w Unii Europejskiej na 
najlepszych możliwych warunkach;

Or. pl

Poprawka 115
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że narzędzie zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 33, 
nie zapewniło państwom skutecznego 
wsparcia ani nie zaradziło skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19; uważa, 
że należy wprowadzić solidarny 
mechanizm zarządzania kryzysowego wraz 
z instrumentem finansowym zarządzanym 
przez Komisję, aby zapewnić ciągłość 
prawa do azylu w Unii Europejskiej na 
najlepszych możliwych warunkach;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 116
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że narzędzie zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 33, 
nie zapewniło państwom skutecznego 
wsparcia ani nie zaradziło skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19; uważa, 
że należy wprowadzić solidarny 
mechanizm zarządzania kryzysowego wraz 

3. zauważa, że narzędzie zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 33, 
nie zapewniło państwom skutecznego 
wsparcia podczas kryzysu w 2015 r. ani nie 
zaradziło skutkom kryzysu związanego z 
COVID-19;
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z instrumentem finansowym zarządzanym 
przez Komisję, aby zapewnić ciągłość 
prawa do azylu w Unii Europejskiej na 
najlepszych możliwych warunkach;

Or. en

Poprawka 117
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że narzędzie zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 33, 
nie zapewniło państwom skutecznego 
wsparcia ani nie zaradziło skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19; uważa, 
że należy wprowadzić solidarny 
mechanizm zarządzania kryzysowego wraz 
z instrumentem finansowym zarządzanym 
przez Komisję, aby zapewnić ciągłość 
prawa do azylu w Unii Europejskiej na 
najlepszych możliwych warunkach;

3. zauważa, że mechanizm wczesnego 
ostrzegania, gotowości i zarządzania 
kryzysowego ustanowiony w art. 33 nie 
został dotychczas zastosowany; uważa, że 
należy wprowadzić solidarny mechanizm 
w UE, aby zapewnić ciągłość prawa do 
azylu w Unii Europejskiej oraz nie 
utrudniać przyjazdów i nie uchylać się od 
odpowiedzialności; podkreśla, że 
kluczowym elementem tego mechanizmu 
powinna zawsze pozostawać ochrona 
praw podstawowych osób ubiegających się 
o azyl; odnotowuje także, że nie powołano 
się jeszcze na przepisy ustanowione w 
dyrektywie w sprawie tymczasowej 
ochrony;

Or. en

Poprawka 118
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że narzędzie zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 33, 
nie zapewniło państwom skutecznego 
wsparcia ani nie zaradziło skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19; uważa, 
że należy wprowadzić solidarny 
mechanizm zarządzania kryzysowego wraz 
z instrumentem finansowym zarządzanym 
przez Komisję, aby zapewnić ciągłość 
prawa do azylu w Unii Europejskiej na 
najlepszych możliwych warunkach;

3. zauważa, że narzędzie zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 33, 
nie zapewniło państwom skutecznego 
wsparcia ani nie zaradziło skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19; 
odnotowuje, że art. 33 nigdy nie został 
zastosowany, nawet w okresie kryzysu 
migracyjnego w latach 2015–2016; uważa, 
że należy wprowadzić solidarny 
mechanizm zarządzania kryzysowego wraz 
z instrumentem finansowym zarządzanym 
przez Komisję, aby zapewnić ciągłość 
prawa do azylu w Unii Europejskiej na 
najlepszych możliwych warunkach;

Or. en

Poprawka 119
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że narzędzie zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 33, 
nie zapewniło państwom skutecznego 
wsparcia ani nie zaradziło skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19; uważa, 
że należy wprowadzić solidarny 
mechanizm zarządzania kryzysowego wraz 
z instrumentem finansowym zarządzanym 
przez Komisję, aby zapewnić ciągłość 
prawa do azylu w Unii Europejskiej na 
najlepszych możliwych warunkach;

3. zauważa, że mechanizm wczesnego 
ostrzegania, gotowości i zarządzania 
kryzysowego ustanowiony w art. 33 nie 
został dotychczas zastosowany; 
odnotowuje także, że nie powołano się 
jeszcze na przepisy ustanowione w 
dyrektywie w sprawie tymczasowej 
ochrony określające procedury działania 
w przypadku masowych napływów osób 
wymagających ochrony międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 120
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
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Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że narzędzie zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 33, 
nie zapewniło państwom skutecznego 
wsparcia ani nie zaradziło skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19; uważa, 
że należy wprowadzić solidarny 
mechanizm zarządzania kryzysowego wraz 
z instrumentem finansowym zarządzanym 
przez Komisję, aby zapewnić ciągłość 
prawa do azylu w Unii Europejskiej na 
najlepszych możliwych warunkach;

3. zauważa, że narzędzie zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 33, 
nie zapewniło państwom skutecznego 
wsparcia ani nie zaradziło skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19; 
podkreśla, że solidarności nie można 
narzucić państwom członkowskim, ale 
należy ją budować na podstawie ram 
prawnych wspieranych przez wszystkie 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 121
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że narzędzie zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 33, 
nie zapewniło państwom skutecznego 
wsparcia ani nie zaradziło skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19; uważa, 
że należy wprowadzić solidarny 
mechanizm zarządzania kryzysowego wraz 
z instrumentem finansowym zarządzanym 
przez Komisję, aby zapewnić ciągłość 
prawa do azylu w Unii Europejskiej na 
najlepszych możliwych warunkach;

3. zauważa, że narzędzie zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 33, 
nie zapewniło państwom skutecznego 
wsparcia ani nie zaradziło skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19; uważa, 
że należy wprowadzić solidarny 
mechanizm zarządzania kryzysowego wraz 
z instrumentem finansowym, aby unikać 
sytuacji nadzwyczajnych w państwach 
członkowskich pierwszego wjazdu oraz, w 
razie możliwości, aby zapewnić ciągłość 
prawa do azylu w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 122
Nadine Morano

Projekt rezolucji
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Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że narzędzie zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 33, 
nie zapewniło państwom skutecznego 
wsparcia ani nie zaradziło skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19; uważa, 
że należy wprowadzić solidarny 
mechanizm zarządzania kryzysowego wraz 
z instrumentem finansowym zarządzanym 
przez Komisję, aby zapewnić ciągłość 
prawa do azylu w Unii Europejskiej na 
najlepszych możliwych warunkach;

3. zauważa, że narzędzie zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 33, 
nie zapewniło państwom skutecznego 
wsparcia ani nie zaradziło skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19; uważa, 
że należy wprowadzić solidarny 
mechanizm zarządzania kryzysowego wraz 
z instrumentem finansowym zarządzanym 
przez Komisję, aby zapewnić ciągłość 
zarządzania azylem w Unii Europejskiej na 
najlepszych możliwych warunkach;

Or. fr

Poprawka 123
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że według raportu 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego Relokacja z lat 2015-
2017, była kosztownym i nieefektywnym 
rozwiązaniem; podkreśla, że przymusowa 
dystrybucja migrantów pomiędzy państwa 
członkowskie nie stanowi żadnego 
rozwiązania w polityce migracyjnej UE, a 
mechanizm relokacji przyczynia się 
jedynie do zwiększenia presji migracyjnej i 
stanowi zachętę dla migrantów do 
podejmowania prób nielegalnego dotarcia 
do UE przy wsparciu przemytników ludzi, 
którzy niejednokrotnie mogą stać się 
ofiarami handlu ludźmi, w tym kontekście 
zwraca uwagę na zagrożenie dla ludzkiego 
zdrowia i życia;

Or. pl
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Poprawka 124
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że taki mechanizm 
powinien umożliwiać uczestnictwo 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
zapewniających profesjonalną pomoc 
osobom wymagającym ochrony 
międzynarodowej podczas oceny 
wniosków o azyl, w szczególności pomoc 
natury prawnej;

Or. en

Poprawka 125
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wyjątkowego skorzystania z klauzuli 
dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17, na 
przykład w celu relokacji osób 
ubiegających się o azyl w greckich 
hotspotach znajdujących się obecnie w 
wyjątkowo trudnej sytuacji oraz 
zapewnienia godnych warunków 
przyjmowania;

4. przypomina, iż państwa 
członkowskie mają możliwość 
skorzystania z klauzuli dyskrecjonalnej 
przewidzianej w art. 17, na przykład w celu 
relokacji osób ubiegających się o azyl w 
greckich hotspotach znajdujących się 
obecnie w wyjątkowo trudnej sytuacji oraz 
zapewnienia godnych warunków 
przyjmowania; podkreśla jednak, że 
klauzula dyskrecjonalna powinna być 
traktowana jako klauzula umożliwiająca 
działanie w wyjątkowych sytuacjach 
wobec osób faktycznie potrzebujących 
wsparcia, a nie jako furtka w sytuacji, gdy 
nie ma w UE zgody na relokację 
migrantów; przypomina, że zgodnie z 
rozporządzeniem Dublin III przyjmowanie 
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wnioskodawców w oparciu o tę klauzulę 
pozostaje dobrowolne;

Or. pl

Poprawka 126
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wyjątkowego skorzystania z klauzuli 
dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17, na 
przykład w celu relokacji osób 
ubiegających się o azyl w greckich 
hotspotach znajdujących się obecnie w 
wyjątkowo trudnej sytuacji oraz 
zapewnienia godnych warunków 
przyjmowania;

4. podkreśla, że klauzula 
dyskrecjonalna ustanowiona w art. 17, 
która daje państwu członkowskiemu 
możliwość przyjęcia odpowiedzialności za 
wniosek o azyl, jest stosowana oszczędnie i 
tylko przez kilka państw członkowskich; 
odnotowuje, że Niemcy, Niderlandy i 
Francja odpowiadały za większość 
przypadków w 2018 r.; wzywa państwa 
członkowskie do wyjątkowego 
skorzystania z klauzuli dyskrecjonalnej 
przewidzianej w art. 17, na przykład w celu 
relokacji osób ubiegających się o azyl w 
greckich hotspotach znajdujących się 
obecnie w wyjątkowo trudnej sytuacji oraz 
zapewnienia godnych warunków 
przyjmowania;

Or. en

Poprawka 127
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wyjątkowego skorzystania z klauzuli 
dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17, na 

4. wzywa państwa członkowskie do 
wyjątkowego skorzystania z klauzuli 
dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17, na 
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przykład w celu relokacji osób 
ubiegających się o azyl w greckich 
hotspotach znajdujących się obecnie w 
wyjątkowo trudnej sytuacji oraz 
zapewnienia godnych warunków 
przyjmowania;

przykład w celu relokacji osób 
ubiegających się o azyl w greckich 
hotspotach i na wyspie Lampedusa 
znajdujących się obecnie w wyjątkowo 
trudnej sytuacji oraz zapewnienia godnych 
warunków przyjmowania; odnotowuje 
pokojowe protesty i wyraża solidarność z 
mieszkańcami niektórych greckich i 
włoskich wysp, które doświadczają 
obecnie masowych napływów 
migracyjnych;

Or. en

Poprawka 128
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wyjątkowego skorzystania z klauzuli 
dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17, 
na przykład w celu relokacji osób 
ubiegających się o azyl w greckich 
hotspotach znajdujących się obecnie w 
wyjątkowo trudnej sytuacji oraz 
zapewnienia godnych warunków 
przyjmowania;

4. wzywa państwa członkowskie do 
wyjątkowego skorzystania z klauzuli 
dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17;

Or. fr

Poprawka 129
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wyjątkowego skorzystania z klauzuli 
dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17, na 

4. wzywa państwa członkowskie do 
wyjątkowego skorzystania z klauzuli 
dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17, na 
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przykład w celu relokacji osób 
ubiegających się o azyl w greckich 
hotspotach znajdujących się obecnie w 
wyjątkowo trudnej sytuacji oraz 
zapewnienia godnych warunków 
przyjmowania;

przykład w celu relokacji osób 
ubiegających się o azyl w greckich 
hotspotach znajdujących się obecnie w 
wyjątkowo trudnej sytuacji oraz 
zapewnienia godnych warunków 
przyjmowania z wystarczającym dostępem 
do usług wsparcia zdrowia fizycznego i 
psychicznego;

Or. en

Poprawka 130
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wyjątkowego skorzystania z klauzuli 
dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17, na 
przykład w celu relokacji osób 
ubiegających się o azyl w greckich 
hotspotach znajdujących się obecnie w 
wyjątkowo trudnej sytuacji oraz 
zapewnienia godnych warunków 
przyjmowania;

4. wzywa państwa członkowskie do 
częstszego korzystania z klauzuli 
dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17 w 
trudnych sytuacjach i warunkach 
humanitarnych, na przykład w celu 
relokacji osób ubiegających się o azyl 
żyjących w hotspotach w 
niehumanitarnych, poniżających, 
niesanitarnych i niebezpiecznych 
warunkach oraz zapewnienia godnych 
warunków przyjmowania;

Or. en

Poprawka 131
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 4. stwierdza, że bardzo rzadko stosuje 
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wyjątkowego skorzystania z klauzuli 
dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17, na 
przykład w celu relokacji osób 
ubiegających się o azyl w greckich 
hotspotach znajdujących się obecnie w 
wyjątkowo trudnej sytuacji oraz 
zapewnienia godnych warunków 
przyjmowania;

się art. 17 ust. 2, i wzywa państwa 
członkowskie do częstszego korzystania z 
klauzuli dyskrecjonalnej, na przykład w 
celu relokacji osób ubiegających się o azyl 
w greckich hotspotach znajdujących się 
obecnie w wyjątkowo trudnej sytuacji oraz 
zapewnienia godnych warunków 
przyjmowania;

Or. fr

Poprawka 132
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wyjątkowego skorzystania z klauzuli 
dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17, na 
przykład w celu relokacji osób 
ubiegających się o azyl w greckich 
hotspotach znajdujących się obecnie w 
wyjątkowo trudnej sytuacji oraz 
zapewnienia godnych warunków 
przyjmowania;

4. wzywa państwa członkowskie do 
częstszego korzystania z klauzuli 
dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17 w 
trudnych sytuacjach, w tym jako 
narzędzia podziału odpowiedzialności w 
przypadkach dużej liczby spontanicznych 
przyjazdów oraz w szczególnym kontekście 
przyjazdów drogą morską i procedur 
schodzenia na ląd;

Or. en

Poprawka 133
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wyjątkowego skorzystania z klauzuli 
dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17, na 
przykład w celu relokacji osób 
ubiegających się o azyl w greckich 
hotspotach znajdujących się obecnie w 

4. wzywa państwa członkowskie do 
skorzystania z klauzuli dyskrecjonalnej 
przewidzianej w art. 17, na przykład w celu 
relokacji osób ubiegających się o azyl w 
greckich hotspotach znajdujących się 
obecnie w wyjątkowo trudnej sytuacji oraz 
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wyjątkowo trudnej sytuacji oraz 
zapewnienia godnych warunków 
przyjmowania;

zapewnienia godnych warunków 
przyjmowania;

Or. it

Poprawka 134
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest zdania, że przepisy w sprawie 
jedności rodziny, które zajmują pierwsze 
miejsce w hierarchii kryteriów, powinny 
być skutecznie wdrażane, oraz że przepisy 
w sprawie osób zależnych (art. 16) i 
klauzul dyskrecjonalnych (art. 17) 
powinny być stosowane na szerszą skalę w 
celu wspierania zasady jedności rodziny;

Or. en

Poprawka 135
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. apeluje do państw członkowskich, 
by przy wsparciu Komisji dokonały 
skutecznego ustrukturyzowania służb 
odpowiedzialnych za stosowanie 
rozporządzenia dublińskiego i wzmocniły 
ich zasoby kadrowe, aby usprawnić 
procedury dublińskie, w szczególności 
dotyczące łączenia rodzin;
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Or. fr

Poprawka 136
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wobec braku stałego mechanizmu 
solidarności popiera częstsze korzystanie z 
klauzul dyskrecjonalnych przewidzianych 
w art. 17 jako narzędzia solidarności w 
celu podziału odpowiedzialności w 
przypadkach dużej liczby spontanicznych 
przyjazdów oraz w szczególnym kontekście 
przyjazdów drogą morską i procedur 
schodzenia na ląd;

Or. en

Poprawka 137
Damien Carême, Erik Marquardt

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich w 
głównych punktach nielegalnego 
przyjazdu do Unii, w europejskich 
ośrodkach recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania bez niepotrzebnego 
przedłużania okresu zatrzymania;

skreśla się
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Or. fr

Poprawka 138
Terry Reintke, Erik Marquardt

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich w 
głównych punktach nielegalnego 
przyjazdu do Unii, w europejskich 
ośrodkach recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania bez niepotrzebnego 
przedłużania okresu zatrzymania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 139
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich w 
głównych punktach nielegalnego 
przyjazdu do Unii, w europejskich 
ośrodkach recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania bez niepotrzebnego 
przedłużania okresu zatrzymania;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 140
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich w 
głównych punktach nielegalnego 
przyjazdu do Unii, w europejskich 
ośrodkach recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania bez niepotrzebnego 
przedłużania okresu zatrzymania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 141
Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich w 
głównych punktach nielegalnego 
przyjazdu do Unii, w europejskich 
ośrodkach recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania bez niepotrzebnego 
przedłużania okresu zatrzymania;

skreśla się
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Or. pl

Poprawka 142
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich w 
głównych punktach nielegalnego przyjazdu 
do Unii, w europejskich ośrodkach 
recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania bez niepotrzebnego 
przedłużania okresu zatrzymania;

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich w 
głównych punktach nielegalnego przyjazdu 
do Unii, w europejskich ośrodkach 
recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania bez niepotrzebnego 
przedłużania okresu zatrzymania; 
podkreśla, że dzieci nie mogą być 
zatrzymywane do celów imigracyjnych 
zgodnie z Deklaracją nowojorską w 
sprawie uchodźców i migrantów z dnia 19 
września 2016 r., i wzywa państwa 
członkowskie UE do opracowania 
alternatywnych rozwiązań względem 
zatrzymań, takich jak placówki 
środowiskowe dla dzieci;

Or. en

Poprawka 143
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich w 
głównych punktach nielegalnego przyjazdu 

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich w 
głównych punktach nielegalnego przyjazdu 
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do Unii, w europejskich ośrodkach 
recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania bez niepotrzebnego 
przedłużania okresu zatrzymania;

do Unii, w europejskich ośrodkach 
recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania bez niepotrzebnego 
przedłużania okresu zatrzymania; 
podkreśla w związku z tym potrzebę 
udostępnienia wystarczających zasobów 
finansowych i ludzkich na potrzeby 
wdrażania przyspieszonych procedur 
dublińskich;

Or. bg

Poprawka 144
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich w 
głównych punktach nielegalnego przyjazdu 
do Unii, w europejskich ośrodkach 
recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania bez niepotrzebnego 
przedłużania okresu zatrzymania;

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich, 
które zwiększają operacyjność, wydajność 
i celowość, w głównych punktach 
nielegalnego przyjazdu do Unii, w 
europejskich ośrodkach recepcyjnych, w 
celu szybkiego rozpatrywania wniosków o 
azyl, oceny ich zasadności, ustalania 
państwa odpowiedzialnego i, w razie 
konieczności, dokonania odesłania bez 
niepotrzebnego przedłużania okresu 
zatrzymania;

Or. en

Poprawka 145
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich w 
głównych punktach nielegalnego 
przyjazdu do Unii, w europejskich 
ośrodkach recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania bez niepotrzebnego 
przedłużania okresu zatrzymania;

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich na 
południowym wybrzeżu Morza 
Śródziemnego, w zarządzanych przez UE 
ośrodkach recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania;

Or. en

Poprawka 146
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich w 
głównych punktach nielegalnego przyjazdu 
do Unii, w europejskich ośrodkach 
recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania bez niepotrzebnego 
przedłużania okresu zatrzymania;

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich w 
głównych punktach nielegalnego przyjazdu 
do Unii, w europejskich ośrodkach 
recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania, w razie potrzeby z 
zastosowaniem procedur zatrzymania;

Or. fr

Poprawka 147
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, 
przyspieszonych procedur dublińskich w 
głównych punktach nielegalnego przyjazdu 
do Unii, w europejskich ośrodkach 
recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania bez niepotrzebnego 
przedłużania okresu zatrzymania;

5. zaleca ustanowienie, zgodnie z 
prawem międzynarodowym, szybkich 
azylowych procedurach granicznych w 
głównych punktach nielegalnego przyjazdu 
do Unii, w europejskich ośrodkach 
recepcyjnych, w celu szybkiego 
rozpatrywania wniosków o azyl, oceny ich 
zasadności, ustalania państwa 
odpowiedzialnego i, w razie konieczności, 
dokonania odesłania bez niepotrzebnego 
przedłużania okresu zatrzymania;

Or. pl

Poprawka 148
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, by w 
przyszłości w ramach unijnego systemu 
migracyjnego większość wniosków była 
składana przez osoby ubiegające się o azyl 
na granicach zewnętrznych Unii lub w 
strefie tranzytowej państwa 
członkowskiego przed podjęciem decyzji w 
sprawie wjazdu wnioskującego; 
podkreśla, że taki system zapewniłby 
większą skuteczność procedur 
dublińskich;

Or. en

Poprawka 149
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. w tym względzie przypomina, że 
utworzenie platform wysiadkowych poza 
UE w celu przeprowadzania dokładnej 
segregacji medycznej i rejestrowania 
uzasadnionych wniosków o azyl mogłoby 
zapobiegać podejmowaniu przez 
migrantów niebezpiecznej przeprawy przez 
Morze Śródziemne;

Or. en

Poprawka 150
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że należy wzmocnić 
procesy łączenia rodzin względem 
przemieszczających się dzieci;

Or. en

Poprawka 151
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczne wsparcie 
operacyjne udzielane przez Europejski 
Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 
(EASO) w hotspotach na potrzeby 
procedur dublińskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwiania 
pracy urzędnikom EASO, umożliwiając 
przeprowadzanie wywiadów w języku 
innym niż język kraju; postuluje 

6. podkreśla wsparcie operacyjne 
udzielane przez Europejski Urząd 
Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) w 
hotspotach na potrzeby procedur 
dublińskich;
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utworzenie Europejskiej Agencji ds. 
Azylu, dysponującej odpowiednimi 
zasobami finansowymi i ludzkimi;

Or. en

Poprawka 152
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczne wsparcie 
operacyjne udzielane przez Europejski 
Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 
(EASO) w hotspotach na potrzeby 
procedur dublińskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwiania pracy 
urzędnikom EASO, umożliwiając 
przeprowadzanie wywiadów w języku 
innym niż język kraju; postuluje 
utworzenie Europejskiej Agencji ds. 
Azylu, dysponującej odpowiednimi 
zasobami finansowymi i ludzkimi;

6. odnotowuje znaczne wsparcie 
operacyjne udzielane przez Europejski 
Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 
(EASO) w hotspotach na potrzeby 
procedur dublińskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwiania pracy 
urzędnikom EASO, umożliwiając osobie 
przeprowadzającej wywiad mówienie w 
języku innym niż język kraju z 
zapewnieniem wnioskującym tłumaczenia 
na zrozumiały dla nich język; podkreśla, 
że EASO musi stosować w swojej pracy 
operacyjnej najwyższe standardy i skupiać 
się na interesach osób wymagających 
ochrony międzynarodowej, w tym na 
najlepiej pojętym interesie dziecka;

Or. en

Poprawka 153
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczne wsparcie 
operacyjne udzielane przez Europejski 
Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 
(EASO) w hotspotach na potrzeby 

6. podkreśla istnienie licznych 
wyzwań związanych z wdrażaniem 
rozporządzenia dublińskiego i stwierdza, 
że Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie 
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procedur dublińskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwiania pracy 
urzędnikom EASO, umożliwiając 
przeprowadzanie wywiadów w języku 
innym niż język kraju; postuluje 
utworzenie Europejskiej Agencji ds. 
Azylu, dysponującej odpowiednimi 
zasobami finansowymi i ludzkimi;

Azylu (EASO) udziela organom państw 
członkowskich wsparcia o kluczowym 
znaczeniu dla wdrażania procedur 
dublińskich; zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, by wywiady 
były przeprowadzane w języku 
zrozumiałym dla osoby ubiegającej się o 
azyl; postuluje utworzenie Europejskiej 
Agencji ds. Azylu, dysponującej 
odpowiednimi zasobami finansowymi i 
ludzkimi;

Or. fr

Poprawka 154
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczne wsparcie 
operacyjne udzielane przez Europejski 
Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 
(EASO) w hotspotach na potrzeby 
procedur dublińskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwiania pracy 
urzędnikom EASO, umożliwiając 
przeprowadzanie wywiadów w języku 
innym niż język kraju; postuluje 
utworzenie Europejskiej Agencji ds. 
Azylu, dysponującej odpowiednimi 
zasobami finansowymi i ludzkimi;

6. podkreśla znaczne wsparcie 
operacyjne udzielane przez Europejski 
Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 
(EASO) w hotspotach na potrzeby 
procedur dublińskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwiania pracy 
urzędnikom EASO, umożliwiając 
przeprowadzanie wywiadów w języku 
innym niż język kraju;

Or. en

Poprawka 155
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczne wsparcie 
operacyjne udzielane przez Europejski 
Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 
(EASO) w hotspotach na potrzeby 
procedur dublińskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwiania pracy 
urzędnikom EASO, umożliwiając 
przeprowadzanie wywiadów w języku 
innym niż język kraju; postuluje 
utworzenie Europejskiej Agencji ds. 
Azylu, dysponującej odpowiednimi 
zasobami finansowymi i ludzkimi;

6. podkreśla znaczne wsparcie 
operacyjne i techniczne udzielane przez 
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie 
Azylu (EASO) na rzecz państw 
członkowskich; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ułatwiania pracy 
urzędnikom EASO oraz apeluje do 
Komisji o zwiększenie pomocy na rzecz 
państw członkowskich, w szczególności 
zlokalizowanych na granicach UE; 
postuluje utworzenie Europejskiej Agencji 
ds. Azylu, dysponującej odpowiednimi 
zasobami finansowymi i ludzkimi, 
wspierającej państwa członkowskie w 
zakresie procedur dublińskich;

Or. en

Poprawka 156
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczne wsparcie 
operacyjne udzielane przez Europejski 
Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 
(EASO) w hotspotach na potrzeby 
procedur dublińskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwiania pracy 
urzędnikom EASO, umożliwiając 
przeprowadzanie wywiadów w języku 
innym niż język kraju; postuluje 
utworzenie Europejskiej Agencji ds. 
Azylu, dysponującej odpowiednimi 
zasobami finansowymi i ludzkimi;

6. podkreśla znaczne wsparcie 
operacyjne udzielane przez Europejski 
Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 
(EASO) w hotspotach na potrzeby 
procedur azylowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwiania pracy 
urzędnikom EASO, umożliwiając 
przeprowadzanie wywiadów w języku 
innym niż język kraju; postuluje 
utworzenie Europejskiej Agencji ds. 
Azylu, dysponującej odpowiednimi 
zasobami finansowymi i ludzkimi;

Or. pl

Poprawka 157
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Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczne wsparcie 
operacyjne udzielane przez Europejski 
Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 
(EASO) w hotspotach na potrzeby 
procedur dublińskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwiania pracy 
urzędnikom EASO, umożliwiając 
przeprowadzanie wywiadów w języku 
innym niż język kraju; postuluje 
utworzenie Europejskiej Agencji ds. 
Azylu, dysponującej odpowiednimi 
zasobami finansowymi i ludzkimi;

6. podkreśla znaczne wsparcie 
operacyjne udzielane przez Europejski 
Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 
(EASO) w hotspotach na potrzeby 
procedur dublińskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwiania pracy 
urzędnikom EASO, umożliwiając 
przeprowadzanie wywiadów w języku 
zrozumiałym dla wnioskującego; postuluje 
utworzenie Europejskiej Agencji ds. 
Azylu, dysponującej odpowiednimi 
zasobami finansowymi i ludzkimi;

Or. en

Poprawka 158
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. domaga się odpowiedniej 
organizacji zespołów ds. systemu 
dublińskiego i zapewnienia im 
odpowiednich zasobów ludzkich, aby 
usprawnić ukończenie procedur 
związanych z rozporządzeniem 
dublińskim, w szczególności dotyczących 
określania więzi rodzinnych i stosowania 
innych kryteriów, które wiążą osobę 
ubiegającą się o azyl z konkretnym 
państwem członkowskim;

Or. en

Poprawka 159
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Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do monitorowania 
zasady, aby wywiady były prowadzone w 
języku osoby ubiegającej się o azyl lub w 
języku w uzasadnionym stopniu 
zrozumiałym dla wnioskującego;

Or. en

Poprawka 160
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum wdrażania przedmiotowego 
rozporządzenia, w szczególności ochrona 
dzieci, ofiar handlu ludźmi i osób 
najbardziej narażonych;

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum wdrażania przedmiotowego 
rozporządzenia, w szczególności ochrona 
dzieci, ofiar handlu ludźmi i osób 
najbardziej narażonych;

wzywa państwa członkowskie do 
usprawnienia współpracy 
międzynarodowej między organami 
ścigania, aby zapobiegać handlowi 
dziećmi i seksualnemu wykorzystywaniu 
dzieci, a także zapobiegać ryzyku ucieczki 
dzieci, z zapewnieniem polityki zerowej 
tolerancji wobec zaginięcia dzieci podczas 
migracji;

Or. en

Poprawka 161
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Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum wdrażania przedmiotowego 
rozporządzenia, w szczególności ochrona 
dzieci, ofiar handlu ludźmi i osób 
najbardziej narażonych;

7. ubolewa, że prawa osób 
ubiegających się o azyl, w tym prawo do 
pomocy prawnej, są często ignorowane 
podczas wdrażania rozporządzenia Dublin 
III; przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum polityki azylowej UE i procesu 
wdrażania przedmiotowego 
rozporządzenia, w szczególności ochrona 
małoletnich, ofiar handlu ludźmi, ofiar 
tortur i osób najbardziej narażonych;

Or. en

Poprawka 162
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum wdrażania przedmiotowego 
rozporządzenia, w szczególności ochrona 
dzieci, ofiar handlu ludźmi i osób 
najbardziej narażonych;

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum wdrażania przedmiotowego 
rozporządzenia, w szczególności ochrona 
dzieci, ofiar handlu ludźmi i osób 
najbardziej narażonych; podkreśla, że 
wspomniana ochrona praw podstawowych 
nie powinna prowadzić do wzrostu handlu 
dziećmi i osobami narażonymi;

Or. fr

Poprawka 163
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Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum wdrażania przedmiotowego 
rozporządzenia, w szczególności ochrona 
dzieci, ofiar handlu ludźmi i osób 
najbardziej narażonych;

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum wdrażania przedmiotowego 
rozporządzenia, w szczególności ochrona 
dzieci, w tym osób nieletnich 
pozbawionych opieki, oraz ofiar handlu 
ludźmi i osób najbardziej narażonych;

Or. bg

Poprawka 164
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum wdrażania przedmiotowego 
rozporządzenia, w szczególności ochrona 
dzieci, ofiar handlu ludźmi i osób 
najbardziej narażonych;

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum wdrażania przedmiotowego 
rozporządzenia, w szczególności ochrona 
dzieci, ofiar handlu ludźmi i innych osób 
wymagających szczególnego traktowania;

Or. fr

Poprawka 165
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum wdrażania przedmiotowego 

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum wdrażania przedmiotowego 
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rozporządzenia, w szczególności ochrona 
dzieci, ofiar handlu ludźmi i osób 
najbardziej narażonych;

rozporządzenia, w szczególności ochrona 
dzieci, ofiar handlu ludźmi i osób 
najbardziej narażonych, takich jak osoby 
LGBTI;

Or. en

Poprawka 166
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum wdrażania przedmiotowego 
rozporządzenia, w szczególności ochrona 
dzieci, ofiar handlu ludźmi i osób 
najbardziej narażonych;

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi być uwzględniana 
podczas wdrażania przedmiotowego 
rozporządzenia, w szczególności ochrona 
osób nieletnich pozbawionych opieki, 
dzieci, ofiar handlu ludźmi i osób 
najbardziej narażonych;

Or. en

Poprawka 167
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum wdrażania przedmiotowego 
rozporządzenia, w szczególności ochrona 
dzieci, ofiar handlu ludźmi i osób 
najbardziej narażonych;

7. przypomina, że ochrona praw 
podstawowych musi znajdować się w 
centrum wdrażania przedmiotowego 
rozporządzenia, w szczególności ochrona 
dzieci, ofiar handlu ludźmi i innych osób 
narażonych;

Or. en

Poprawka 168
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Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. przypomina, że zgodnie z art. 28 
zatrzymanie osoby ubiegającej się o azyl w 
ramach procedur dublińskich może być 
stosowane jedynie jako środek ostateczny, 
wyłącznie pod warunkiem, że zatrzymanie 
jest zgodne z zasadą proporcjonalności 
oraz nie można skutecznie zastosować 
innych, łagodniejszych środków przymusu 
w celu zabezpieczenia przekazania oraz 
jeżeli istnieje znaczne ryzyko ucieczki 
danej osoby;

Or. fr

Poprawka 169
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. przypomina, że osoby ubiegające 
się o azyl mają prawo do uzyskiwania 
informacji na temat procedur; ubolewa, 
że poziom informacji przekazywanych 
osobom ubiegającym się o azyl różni się 
znacznie między poszczególnymi 
państwami członkowskimi; wzywa 
państwa członkowskie do 
zagwarantowania, by małoletni 
otrzymywali dostosowane, przyjazne 
dziecku informacje i szczególne wsparcie; 
podkreśla, że zapewnianie pomocy 
prawnej i usług tłumaczeniowych stanowi 
kluczowy element gwarantowania 
wnioskującym prawa do informacji;
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Or. en

Poprawka 170
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wskazuje na zatrważające 
społeczne koszty rozporządzenia 
dublińskiego dla osób ubiegających się o 
azyl, gdyż przekazanie do kraju 
pierwszego wjazdu może budzić niepokój 
osób ubiegających się o azyl, których 
zdrowie psychiczne zostało już nadwątlone 
traumatycznymi przeżyciami w domu lub 
w czasie podróży, a także na często 
niezadowalające warunki przyjmowania w 
państwie członkowskim pierwszego 
wjazdu;

Or. en

Poprawka 171
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. powtarza, że w ocenie skutków 
rozporządzenia Dublin III 
przeprowadzonej przez EPRS 
odnotowano, że zasada non-refoulement i 
naruszenia praw człowieka stanowią 
wystarczający powód, by wstrzymać 
przekazanie, nawet jeśli kraj docelowy nie 
wykazuje problemów systemowych;

Or. en
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Poprawka 172
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7а. uważa, że należy zachować 
równowagę między prawami a 
obowiązkami osób ubiegających się o azyl, 
bez pozwalania na uprzywilejowane 
traktowanie względem obywateli Unii;

Or. bg

Poprawka 173
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. zauważa z niepokojem, że osoby 
LGBTI mogą doświadczać dyskryminacji i 
przemocy w państwach uznawanych za 
bezpieczne, co sprawia, że wnioski takich 
osób o azyl są w takich okolicznościach 
całkowicie uzasadnione; odnotowuje 
ponadto, że procedury przyspieszone i 
wykaz „bezpiecznych krajów” nie 
powinny nadmiernie wpływać na wnioski 
o azyl składane przez grupy szczególnie 
wrażliwe, takie jak osoby LGBTI; 
przypomina, że stosowanie procedur 
przyspieszonych i wykazów bezpiecznych 
krajów powinno być spójne z zasadą non-
refoulement i prawami podstawowymi 
osób najbardziej narażonych;

Or. en

Poprawka 174
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
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Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wskazuje, że przekazania osób 
ubiegających się o azyl, w szczególności 
osób najbardziej narażonych, małoletnich 
i rodzin, mogą prowadzić do naruszeń 
praw człowieka; wzywa państwa 
członkowskie do odpowiedniej oceny 
ryzyka, na jakie narażeni byliby 
wnioskujący w docelowym państwie 
członkowskim; podkreśla w szczególności, 
że przekazanie należy przeprowadzać w 
sposób, który w żadnym przypadku nie 
naraża poszczególnych osób na ryzyko 
zawrócenia na granicy, niezależnie od 
tego, czy system azylowy kraju powrotu 
wykazuje niedoskonałości systemowe;

Or. en

Poprawka 175
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. ubolewa, że państwa członkowskie 
zbyt często korzystają z zatrzymania 
wnioskujących oczekujących na 
przekazanie; wzywa państwa członkowskie 
do podjęcia konkretnych wysiłków, aby 
znaleźć wykonalne rozwiązania 
alternatywne względem zatrzymania;

Or. en
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Poprawka 176
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne uściślenie 
warunków stosowania kryterium łączenia 
rodzin i zharmonizowanie wymogów 
dotyczących dowodów; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do ochrony 
najlepiej pojętego interesu dziecka i do 
wyjaśnienia kryteriów stosowania środka 
detencyjnego;

8. wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne uściślenie 
warunków stosowania kryterium łączenia 
rodzin i zharmonizowanie wymogów 
dotyczących dowodów; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do ochrony 
najlepiej pojętego interesu dziecka i do 
wyjaśnienia kryteriów stosowania środka 
detencyjnego przez zapewnienie, by dzieci 
nie podlegały zatrzymaniu; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
wyjaśnienia „znacznego ryzyka ucieczki” 
w kontekście rozporządzenia Dublin III i 
stosowania zatrzymań wobec grup 
szczególnie wrażliwych; apeluje do państw 
członkowskich o uwzględnianie 
szczególnych potrzeb zatrzymywanych 
osób LGBTI oraz o zapewnienie, by 
korzystały one z ochrony przed nieludzkim 
lub poniżającym traktowaniem ze strony 
pracowników ośrodków lub innych 
zatrzymanych; przypomina, że prawo osób 
transpłciowych do zdrowia, w 
szczególności pod względem dostępu do 
hormonalnej terapii zastępczej, musi być 
przestrzegane podczas zatrzymania, aby 
zapobiegać ich dalszemu narażeniu na 
dyskryminację lub przemoc ze strony 
pracowników lub innych zatrzymanych;

Or. en

Poprawka 177
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne uściślenie 
warunków stosowania kryterium łączenia 
rodzin i zharmonizowanie wymogów 
dotyczących dowodów; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do ochrony 
najlepiej pojętego interesu dziecka i do 
wyjaśnienia kryteriów stosowania środka 
detencyjnego;

8. wskazuje na liczne i systematyczne 
uchybienia w przestrzeganiu hierarchii 
kryteriów; podkreśla, że zasada jedności 
rodziny zdecydowanie nie jest najczęściej 
stosowanym kryterium, podczas gdy 
zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii 
zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia; 
odnotowuje na przykład, że na kryterium 
jedności rodziny powoływano się tylko w 5 
% wniosków o przejęcie we Francji 
(spośród 12 000) i 3,7 % w Niemczech 
(spośród 17 500), a w Belgii, Szwecji i 
Szwajcarii te wartości procentowe były 
jeszcze niższe; podkreśla natomiast, że w 
Grecji 79,3 % wniosków o przejęcie 
wydano na podstawie kryterium jedności 
rodziny w 2018 r.; podkreśla także, że 
wnioski dotyczące łączenia rodzin są 
rzadziej akceptowane (48 % przypadków) 
w porównaniu ze średnim wskaźnikiem 
akceptacji dla wszystkich procedur (67,6 
%); wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów;

Or. en

Poprawka 178
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne uściślenie 
warunków stosowania kryterium łączenia 
rodzin i zharmonizowanie wymogów 
dotyczących dowodów; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do ochrony 

8. wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne, zgodnie z 
art. 7, stosowanie w pierwszej kolejności 
art. 8,9 i 10 jako głównych kryteriów 
ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
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najlepiej pojętego interesu dziecka i do 
wyjaśnienia kryteriów stosowania środka 
detencyjnego;

o azyl, w celu zagwarantowania 
skuteczności praw do jedności rodziny i 
łączenia rodzin oraz zharmonizowania i 
uelastycznienia wymogów dotyczących 
dowodów; wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do preferowania w każdym 
przypadku i ochrony najlepiej pojętego 
interesu dziecka i przypomina, że zgodnie z 
Konwencją ONZ o prawach dziecka i 
zaleceniami Komitetu Praw Dziecka ONZ 
zatrzymanie dziecka w ramach 
zarządzania migracjami nigdy nie leży w 
najlepiej pojętym interesie dziecka;

Or. fr

Poprawka 179
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne uściślenie 
warunków stosowania kryterium łączenia 
rodzin i zharmonizowanie wymogów 
dotyczących dowodów; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do ochrony 
najlepiej pojętego interesu dziecka i do 
wyjaśnienia kryteriów stosowania środka 
detencyjnego;

8. wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne 
umożliwienie skuteczniejszego stosowania 
przepisów w sprawie łączenia rodzin, w 
tym przez zharmonizowanie standardów 
dowodów między państwami 
członkowskimi w dążeniu do mniej 
rygorystycznych standardów; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
ochrony najlepiej pojętego interesu 
dziecka, które nigdy nie powinno być 
zatrzymywane ze względu na status 
imigracyjny swojej rodziny; domaga się 
zwiększenia źródeł wykorzystywanych do 
monitorowania i identyfikowania 
nielegalnych praktyk, aby uwzględniać 
informacje przekazywane przez 
organizacje międzynarodowe i 
pozarządowe, jeśli są one wiarygodne, 
aktualne i szczegółowe;

Or. en
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Poprawka 180
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne uściślenie 
warunków stosowania kryterium łączenia 
rodzin i zharmonizowanie wymogów 
dotyczących dowodów; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do ochrony 
najlepiej pojętego interesu dziecka i do 
wyjaśnienia kryteriów stosowania środka 
detencyjnego;

8. wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne 
umożliwienie skuteczniejszego stosowania 
przepisów w sprawie rodzin, w tym przez 
zharmonizowanie standardów dowodów 
między państwami członkowskimi w 
dążeniu do mniej rygorystycznych 
standardów na osiągalnym poziomie; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
przyspieszenia procedur łączenia rodzin, w 
tym przez natychmiastowe przekazywanie 
do kraju, w którym wnioskujący ma 
rodzinę;

Or. en

Poprawka 181
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne uściślenie 
warunków stosowania kryterium łączenia 
rodzin i zharmonizowanie wymogów 
dotyczących dowodów; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do ochrony 
najlepiej pojętego interesu dziecka i do 
wyjaśnienia kryteriów stosowania środka 

8. wzywa Komisję do zapewnienia 
pełnego przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne uściślenie 
warunków stosowania kryterium łączenia 
rodzin i zharmonizowanie wymogów 
dotyczących dowodów i tym samym 
ograniczenie obciążenia organów państw 
członkowskich pierwszego wjazdu; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
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detencyjnego; ochrony najlepiej pojętego interesu dziecka 
i do wyjaśnienia kryteriów stosowania 
środka detencyjnego;

Or. en

Poprawka 182
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne uściślenie 
warunków stosowania kryterium łączenia 
rodzin i zharmonizowanie wymogów 
dotyczących dowodów; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do ochrony 
najlepiej pojętego interesu dziecka i do 
wyjaśnienia kryteriów stosowania środka 
detencyjnego;

8. wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne uściślenie 
warunków stosowania kryterium łączenia 
rodzin i zharmonizowanie wymogów 
dotyczących dowodów, bez poszerzania 
zakresu obecnych zasad dotyczących 
łączenia rodzin; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do ochrony 
najlepiej pojętego interesu dziecka i do 
wyjaśnienia kryteriów stosowania środka 
detencyjnego;

Or. en

Poprawka 183
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne uściślenie 
warunków stosowania kryterium łączenia 
rodzin i zharmonizowanie wymogów 
dotyczących dowodów; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do ochrony 
najlepiej pojętego interesu dziecka i do 

8. wzywa Komisję do ściślejszego 
monitorowania przestrzegania hierarchii 
kryteriów; uważa za konieczne uściślenie 
warunków stosowania kryterium łączenia 
rodzin i zharmonizowanie wymogów 
dotyczących dowodów; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do uwzględniania 
najlepiej pojętego interesu dziecka jako 
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wyjaśnienia kryteriów stosowania środka 
detencyjnego;

podstawowego warunku we wszystkich 
decyzjach dotyczących dzieci;

Or. en

Poprawka 184
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa za konieczne uściślenie 
warunków stosowania kryterium łączenia 
rodzin i zharmonizowanie wymogów 
dotyczących dowodów; przypomina, że 
najlepiej pojęty interes dziecka powinien 
stanowić podstawowy warunek we 
wszystkich procedurach dublińskich 
zgodnie z rozporządzeniem; zauważa, że w 
niektórych państwach członkowskich 
opracowywane są dobre praktyki, takie 
jak wykorzystywanie pracowników 
wyspecjalizowanych w sprawach 
dotyczących osób nieletnich 
pozbawionych opieki lub stosowanie 
wielodyscyplinarnego podejścia do 
określania wieku; wyraża jednak głębokie 
zaniepokojenie faktem, że powoływanie 
przedstawicieli pomagających osobom 
nieletnim pozbawionym opieki w zakresie 
procedur dublińskich jest często 
opóźniane lub nie jest zapewniane w wielu 
państwach członkowskich ze względu na 
wyzwania praktyczne; odnotowuje także, 
że przedstawiciele w niektórych 
państwach nie posiadają wystarczających 
informacji na temat procedur dublińskich 
oraz że osobom nieletnim pozbawionym 
opieki nie jest zapewniane wsparcie 
przyjazne dziecku; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do lepszej ochrony 
najlepiej pojętego interesu dziecka;

Or. en



AM\1209544PL.docx 93/148 PE654.089v01-00

PL

Poprawka 185
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że prawo do azylu 
powinno być powiązane z udzieleniem 
bezpiecznego schronienia i podstawowych 
świadczeń, a nie z możliwością 
samodzielnego wybrania miejsca, w 
którym żyje się najlepiej; dlatego należy 
jeszcze skuteczniej chronić granice 
zewnętrzne i wprowadzić procedury 
gwarantujące jak najszybsze rozróżnienie 
tych cudzoziemców, którzy wymagają 
ochrony od tych, którzy planują jedynie 
wykorzystać procedury azylowe do wjazdu 
do UE i przemieszczania się do innych 
państw członkowskich i którzy powinni 
być natychmiast zawracani do krajów 
pochodzenia lub tranzytu;

Or. pl

Poprawka 186
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa państwa członkowskie do 
odpowiedniego przeszkolenia urzędników 
zajmujących się sprawami dotyczącymi 
azylu pod względem potrzeb osób 
najbardziej narażonych, takich jak osoby 
LGBTI, oraz do zapewnienia, by wywiady 
były przeprowadzane w warunkach 
sprzyjających pełnemu ujawnianiu 
kluczowych informacji uzasadniających 
wniosek; zauważa z niepokojem, że 
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niektóre osoby LGBTI ubiegające się o 
azyl mogą początkowo nie czuć się na tyle 
swobodnie, by ujawnić swoją orientację 
seksualną lub tożsamość płciową ze 
względu na wcześniejsze negatywne 
kontakty z organami w kraju 
pochodzenia;

Or. en

Poprawka 187
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że przekazanie na 
podstawie rozporządzenia dublińskiego 
należy przeprowadzać w sposób, który w 
żadnym przypadku nie naraża osób na 
ryzyko zawrócenia na granicy bądź 
nieludzkie lub poniżające traktowanie, 
niezależnie od tego, czy system azylowy 
kraju powrotu wykazuje niedoskonałości 
systemowe;

Or. en

Poprawka 188
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. ubolewa, że państwa członkowskie 
nie podejmują aktywnych działań w celu 
zidentyfikowania i weryfikacji więzi 
rodzinnych; ubolewa, że ciężar dowodu 
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spoczywa prawie całkowicie na 
wnioskujących;

Or. en

Poprawka 189
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że przekazanie na 
podstawie rozporządzenia dublińskiego 
nie powinno nigdy narażać danej osoby 
na ryzyko wydalenia;

Or. fr

Poprawka 190
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. okres zatrzymania musi być jak 
najkrótszy i nie może być dłuższy niż czas 
rozsądnie konieczny do przeprowadzenia 
wymaganych procedur administracyjnych 
z należytą starannością, do momentu 
przekazania na podstawie przedmiotowego 
rozporządzenia; podkreśla, że wobec 
braku zharmonizowanych kryteriów 
określania ryzyka ucieczki państwa 
członkowskie przyjęły rozbieżne i czasami 
kontrowersyjne kryteria; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do wyjaśnienia 
kryteriów zatrzymania osób ubiegających 
się o azyl;

Or. en
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Poprawka 191
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wskazuje, że zawężona definicja 
rodziny przyczynia się do braku 
przestrzegania hierarchii kryteriów i 
dysfunkcji systemu;

Or. en

Poprawka 192
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
odpowiedniej weryfikacji najlepiej 
pojętego interesu dziecka, tak aby 
złożoność procedur nie skutkowała 
brakiem wdrażania tej zasady, w 
szczególności wobec osób nieletnich 
pozbawionych opieki w wieku od 16 do 18 
lat;

Or. en

Poprawka 193
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
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Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8d. ubolewa, że państwa członkowskie 
w różny sposób interpretują najlepiej 
pojęty interes dziecka; apeluje w związku z 
tym do Komisji o wyjaśnienie definicji 
zgodnie z prawodawstwem UE oraz 
wskazanie, jakie możliwości łączenia 
rodzin, względy bezpieczeństwa i 
informacje ogólne należy brać pod uwagę;

Or. en

Poprawka 194
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 8 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8e. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do wyjaśnienia, że zatrzymanie 
nigdy nie leży w najlepiej pojętym 
interesie dziecka oraz że osoba małoletnia 
nigdy nie powinna być zatrzymywana ze 
względu na status imigracyjny swojej 
rodziny; domaga się zwiększenia źródeł 
wykorzystywanych do monitorowania i 
identyfikowania nielegalnych praktyk, aby 
uwzględniać informacje przekazywane 
przez organizacje międzynarodowe i 
pozarządowe, jeśli są one wiarygodne, 
aktualne i szczegółowe;

Or. en
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Poprawka 195
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 8 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8f. ubolewa, że niewystarczające 
mechanizmy identyfikacji i błędne metody 
oceny wieku często pogarszają sytuację 
osób małoletnich, powodując opóźnienia 
lub negatywnie wpływając na wynik 
procedury dublińskiej; domaga się 
zharmonizowanej oceny wieku, która nie 
zagraża prawom, zdrowiu i dobrostanowi 
psychicznemu osób małoletnich;

Or. en

Poprawka 196
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Uproszczenie procedur i znaczne skrócenie 
terminów

Uproszczenie procedur, skrócenie 
terminów i ochrona prawa do skutecznego 
środka odwoławczego

Or. en

Poprawka 197
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 
podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami; uważa, że 
niezbędne jest zwalczanie wtórnych 
przepływów w celu ograniczenia liczby 
wniosków o przekazanie; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła w latach 
2016–2017, co wymaga większych 
zasobów ludzkich, materialnych i 
finansowych; podkreśla, że między 2016 r. 
a 2019 r. Niemcy i Francja wydały 
zdecydowaną większość wniosków (68 % 
łącznej liczby wydanych wniosków 
przypada na te dwa kraje), podczas gdy 
Hiszpania, Estonia, Litwa, Łotwa, 
Słowacja, Bułgaria, Polska i Republika 
Czeska wydały jedynie kilka wniosków na 
podstawie rozporządzenia dublińskiego; 
zwraca uwagę, że Hiszpania nie wydała 
prawie żadnych wniosków na podstawie 
rozporządzenia dublińskiego mimo dużej i 
ciągle rosnącej liczby wniosków o azyl; 
ubolewa jednak, że procedury te są 
skuteczne tylko w 11 % przypadków, co 
powoduje stałe przeciążenie systemów 
azylowych; podkreśla, że występują 
znaczne różnice między krajami, przy 
czym 54,6 % przekazań miało miejsce z 
Grecji, 42,2 % ze Szwecji, 11,2 % z 
Niemiec, 6,7 % z Francji i 1,6 % z Włoch 
między 2016 r. a 2019 r., przy czym 
zwraca uwagę na istotne luki w 
informacjach na temat szeregu krajów;

Or. en

Poprawka 198
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 



PE654.089v01-00 100/148 AM\1209544PL.docx

PL

przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 
podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami; uważa, że 
niezbędne jest zwalczanie wtórnych 
przepływów w celu ograniczenia liczby 
wniosków o przekazanie; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;

przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 
podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami, co aktywnie 
podważa zasadę solidarności UE i 
przyczynia się bezpośrednio do 
przeciążania systemów w niektórych 
państwach członkowskich; uważa, że 
niezbędne jest zwalczanie wtórnych 
przepływów w celu ograniczenia liczby 
wniosków o przekazanie; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;

Or. en

Poprawka 199
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 
podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami; uważa, że 
niezbędne jest zwalczanie wtórnych 
przepływów w celu ograniczenia liczby 
wniosków o przekazanie; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; odnotowuje jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków; uważa, że niezbędne jest 
zwalczanie wtórnych przepływów w celu 
ograniczenia liczby wniosków o 
przekazanie; proponuje wyjaśnienie i 
zharmonizowanie warunków uruchamiania 
procedur przekazania;

Or. en

Poprawka 200
Nadine Morano

Projekt rezolucji
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Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 
podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami; uważa, że 
niezbędne jest zwalczanie wtórnych 
przepływów w celu ograniczenia liczby 
wniosków o przekazanie; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 
podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami, także ze 
strony państw trzecich, z których 
pochodzą osoby ubiegające się o azyl lub 
przez które przejechały one tranzytem; 
uważa, że niezbędne jest zwalczanie 
wtórnych przepływów w celu ograniczenia 
liczby wniosków o przekazanie; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;

Or. fr

Poprawka 201
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 
podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami; uważa, że 
niezbędne jest zwalczanie wtórnych 
przepływów w celu ograniczenia liczby 
wniosków o przekazanie; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych, głównie dla państw 
członkowskich pierwszego wjazdu; 
głęboko żałuje jednak, że procedury te są 
skuteczne tylko w 11 % przypadków, co 
powoduje stałe przeciążenie systemów 
azylowych; podkreśla brak współpracy i 
wymiany informacji między państwami; 
uważa, że niezbędne jest zwalczanie 
wtórnych przepływów w celu ograniczenia 
liczby wniosków o przekazanie; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;
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Or. en

Poprawka 202
Terry Reintke, Erik Marquardt

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 
podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami; uważa, że 
niezbędne jest zwalczanie wtórnych 
przepływów w celu ograniczenia liczby 
wniosków o przekazanie; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 
podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami; uważa, że 
niezbędne jest zapewnianie dostępu do 
informacji w języku zrozumiałym dla 
wnioskującego oraz podjęcie wysiłków w 
celu stworzenia przyjaznego środowiska 
sprzyjającego ujawnianiu danych 
osobowych koniecznych do udowodnienia 
zasadności wniosku w celu ograniczenia 
liczby wniosków o przekazanie;

Or. en

Poprawka 203
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 
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podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami; uważa, że 
niezbędne jest zwalczanie wtórnych 
przepływów w celu ograniczenia liczby 
wniosków o przekazanie; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;

podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;

Or. it

Poprawka 204
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 
podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami; uważa, że 
niezbędne jest zwalczanie wtórnych 
przepływów w celu ograniczenia liczby 
wniosków o przekazanie; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; stwierdza jednak, że tylko 
w 11 % przypadków faktycznie dochodzi 
do przekazania, co jest wyraźnym 
wskaźnikiem nieskuteczności 
rozporządzenia dublińskiego; podkreśla 
brak współpracy i wymiany informacji 
między państwami; uważa, że niezbędne 
jest podjęcie starań w celu 
zagwarantowania dostępu do informacji i 
szybkich procedur na potrzeby łączenia 
rodzin i przekazywania osób ubiegających 
się o azyl;

Or. fr

Poprawka 205
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że liczba procedur 9. podkreśla, że liczba procedur 
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przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 
podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami; uważa, że 
niezbędne jest zwalczanie wtórnych 
przepływów w celu ograniczenia liczby 
wniosków o przekazanie; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;

przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; odnotowuje jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków; zauważa brak współpracy i 
wymiany informacji między państwami; 
zachęca państwa członkowskie do 
szybszego stosowania klauzuli 
dyskrecjonalnej ustanowionej w art. 17 w 
przypadkach, w których staje się 
oczywiste, że przekazanie nie może być 
dokonane, lub jeśli wymaga tego 
indywidualna sytuacja wnioskującego;

Or. en

Poprawka 206
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 
podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami; uważa, że 
niezbędne jest zwalczanie wtórnych 
przepływów w celu ograniczenia liczby 
wniosków o przekazanie; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;

9. podkreśla, że liczba procedur 
przekazania znacznie wzrosła, co wymaga 
większych zasobów ludzkich, materialnych 
i finansowych; ubolewa jednak, że 
procedury te są skuteczne tylko w 11 % 
przypadków, co powoduje stałe 
przeciążenie systemów azylowych; 
podkreśla brak współpracy i wymiany 
informacji między państwami; zachęca 
państwa członkowskie do szybszego 
stosowania klauzuli dyskrecjonalnej w 
przypadkach, w których staje się 
oczywiste, że przekazanie nie może być 
dokonane, lub jeśli wymaga tego 
indywidualna sytuacja wnioskującego;

Or. en
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Poprawka 207
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę na istotne 
orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka i Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
ostatnich latach, które wyjaśniło 
dopuszczalne powody odmowy 
przekazania na podstawie rozporządzenia 
dublińskiego, w szczególności wszelkie 
źródła ryzyka dla danej osoby; odnotowuje 
w szczególności rosnącą liczbę decyzji 
sądów europejskich i krajowych o 
wstrzymaniu przekazań do państw 
członkowskich, w których osobie 
ubiegającej się o azyl niesprawiedliwie 
odmówiono by udzielenia ochrony 
międzynarodowej (pośrednie naruszenie 
zasady non-refoulement) lub pozbawiono 
by ją praw należnych w ramach procedury 
dublińskiej; ubolewa, że osoby ubiegające 
się o azyl są ofiarami nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania w niektórych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 208
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa, że bezpłatne porady 
prawne dla osób ubiegających się o azyl 
generują istotne koszty finansowe i 
administracyjne w państwach 
członkowskich pierwszego wjazdu, 
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ograniczając tym samym dostępność 
takich usług dla kwalifikujących się 
obywateli kraju;

Or. en

Poprawka 209
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9а. wskazuje, że do przepływów w 
strefie Schengen i poza strefą Schengen 
mają zastosowanie różne zasady, w 
związku z czym środki przeciwdziałania 
wtórnym przepływom także powinny się 
różnić;

Or. bg

Poprawka 210
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. odnotowuje, że niedociągnięcia 
pod względem organizacji strukturalnej, 
zasobów i funkcjonowania krajowych 
organów azylowych przyczyniły się do 
opóźnienia procedur dublińskich i 
utrudniały stosowanie rozporządzenia; 
odnotowuje, że podczas gdy większość 
krajów wyznaczyła jeden specjalistyczny 
organ azylowy, niektóre państwa 
członkowskie zdecydowały się podzielić 
obowiązki między różne organy, co 
komplikuje w niektórych przypadkach 
procedury dla osób ubiegających się o 
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azyl i powoduje rozbieżności we 
wdrażaniu rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 211
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. ubolewa, że państwa członkowskie 
przeprowadzające masowe legalizacje 
pobytu stymulują niebezpieczne wtórne 
przepływy migrantów o nieuregulowanym 
statusie pragnących uzyskać status 
prawny oraz że takie środki stanowią 
potencjalny czynnik przyciągający dla 
dalszej migracji;

Or. en

Poprawka 212
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. podkreśla, że skuteczność procedur 
dublińskich zależy także od jakości i liczby 
personelu w każdym krajowym organie 
azylowym; odnotowuje poważne różnice 
między organami azylowymi pod 
względem liczby pracowników na osobę 
ubiegającą się o azyl; podkreśla, że 
krajowe zespoły ds. systemu dublińskiego 
posiadają niewystarczający personel, a 
jednocześnie doświadczają znacznego 
zwiększenia obciążenia pracą;
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Or. en

Poprawka 213
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9d. podkreśla brak współpracy i 
wymiany informacji między państwami 
członkowskimi; odnotowuje, że wnioski o 
wtórne przejęcie dominowały w 
procedurach dublińskich w ostatnich 
latach, co oznacza, że większość osób 
objętych procedurą dublińską już 
ubiegała się o azyl w innym państwie 
członkowskim; uważa, że niezbędne jest 
zwalczanie wtórnych przepływów w celu 
ograniczenia liczby wniosków o 
przekazanie; podkreśla, że rygorystyczne 
stosowanie kryterium „nielegalnego 
wjazdu” nakłada nieproporcjonalne 
obciążenie na państwa pierwszego wjazdu, 
które często nie posiadają zasobów i 
zdolności na potrzeby przyjmowania i 
rejestrowania osób ubiegających się o 
azyl; przypomina, że terminy na każdym 
etapie procedury dublińskiej mają 
ograniczać czas trwania procedury i 
zapewniać szybki dostęp do procedury 
azylowej; odnotowuje, że nadal występują 
niejasności i różnice między państwami 
członkowskimi w zakresie obliczania 
terminów oraz momentu rozpoczynania 
biegu każdej procedury; proponuje 
wyjaśnienie i zharmonizowanie warunków 
uruchamiania procedur przekazania;

Or. en

Poprawka 214
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że zasady przenoszenia 
odpowiedzialności na podstawie 
rozporządzenia Dublin III osłabiają w 
niektórych przypadkach skuteczność 
procedur azylowych i realizacji przekazań 
oraz przyczyniają się do zwiększenia 
wtórnych przepływów, ponieważ 
zachęcają osoby ubiegające się o azyl do 
pozostania w stanie ucieczki; wzywa 
Komisję do zrewidowania przepisów, aby 
zapewnić państwom wystarczająco długie 
terminy na przekazanie i anulować 
przeniesienie odpowiedzialności w 
przypadku ucieczki osoby ubiegającej się 
o azyl;

skreśla się

Or. en

Poprawka 215
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że zasady przenoszenia 
odpowiedzialności na podstawie 
rozporządzenia Dublin III osłabiają w 
niektórych przypadkach skuteczność 
procedur azylowych i realizacji przekazań 
oraz przyczyniają się do zwiększenia 
wtórnych przepływów, ponieważ 
zachęcają osoby ubiegające się o azyl do 
pozostania w stanie ucieczki; wzywa 
Komisję do zrewidowania przepisów, aby 
zapewnić państwom wystarczająco długie 
terminy na przekazanie i anulować 
przeniesienie odpowiedzialności w 
przypadku ucieczki osoby ubiegającej się 
o azyl;

10. uważa, że w niektórych 
przypadkach nieprawidłowe stosowanie 
zasad hierarchii kryteriów, w 
szczególności jeśli chodzi o łączenie 
rodzin i sytuację dzieci bez opieki, osłabia 
skuteczność procedur azylowych oraz 
przyczynia się do zwiększenia ryzyka 
ucieczki; podkreśla, że wnioski o 
przekazanie są rzadko realizowane, co 
powoduje, że osoby ubiegające się o azyl 
pozostają w stanie niepotrzebnej 
niepewności, i jest sprzeczne z celem 
rozporządzenia dublińskiego, którym jest 
zagwarantowanie skutecznego i 
efektywnego dostęp do procedur 
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azylowych; wzywa Komisję do zaradzenia 
głównej słabości rozporządzenia 
dublińskiego, czyli domyślnemu 
przypisaniu odpowiedzialności za 
rozpatrzenie wniosku o azyl krajom 
pierwszego wjazdu, i do zaproponowania 
systemu, w którym istniejące powiązania 
osób ubiegających się o azyl z pewnymi 
państwami członkowskimi są należycie 
brane pod uwagę;

Or. fr

Poprawka 216
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że zasady przenoszenia 
odpowiedzialności na podstawie 
rozporządzenia Dublin III osłabiają w 
niektórych przypadkach skuteczność 
procedur azylowych i realizacji przekazań 
oraz przyczyniają się do zwiększenia 
wtórnych przepływów, ponieważ 
zachęcają osoby ubiegające się o azyl do 
pozostania w stanie ucieczki; wzywa 
Komisję do zrewidowania przepisów, aby 
zapewnić państwom wystarczająco długie 
terminy na przekazanie i anulować 
przeniesienie odpowiedzialności w 
przypadku ucieczki osoby ubiegającej się o 
azyl;

10. przypomina, że przejście 
odpowiedzialności w przypadku 
przekroczenia terminu na transfer ma 
mobilizować państwa członkowskie do 
możliwie szybkiej i skutecznej realizacji 
transferów; uważa, iż aktualnie 
obowiązujące terminy są wystarczające;

Or. pl

Poprawka 217
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że zasady przenoszenia 
odpowiedzialności na podstawie 
rozporządzenia Dublin III osłabiają w 
niektórych przypadkach skuteczność 
procedur azylowych i realizacji przekazań 
oraz przyczyniają się do zwiększenia 
wtórnych przepływów, ponieważ zachęcają 
osoby ubiegające się o azyl do pozostania 
w stanie ucieczki; wzywa Komisję do 
zrewidowania przepisów, aby zapewnić 
państwom wystarczająco długie terminy na 
przekazanie i anulować przeniesienie 
odpowiedzialności w przypadku ucieczki 
osoby ubiegającej się o azyl;

10. uważa, że zasady przenoszenia 
odpowiedzialności na podstawie 
rozporządzenia Dublin III osłabiają w 
niektórych przypadkach skuteczność 
procedur azylowych i realizacji przekazań 
oraz przyczyniają się do zwiększenia 
wtórnych przepływów, ponieważ zachęcają 
osoby ubiegające się o azyl do pozostania 
w stanie ucieczki; wzywa Komisję do 
zrewidowania przepisów, aby zapewnić 
państwom wystarczająco długie terminy na 
przekazanie i anulować przeniesienie 
odpowiedzialności w przypadku ucieczki 
osoby ubiegającej się o azyl; wzywa 
również Komisję do rozważenia 
mechanizmu umożliwiającego uznanie 
nieważności wniosków o udzielenie azylu 
złożonych przez osoby, które nie 
dopełniają obowiązków lub składają wiele 
wniosków o azyl;

Or. fr

Poprawka 218
Terry Reintke, Erik Marquardt

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że zasady przenoszenia 
odpowiedzialności na podstawie 
rozporządzenia Dublin III osłabiają w 
niektórych przypadkach skuteczność 
procedur azylowych i realizacji przekazań 
oraz przyczyniają się do zwiększenia 
wtórnych przepływów, ponieważ zachęcają 
osoby ubiegające się o azyl do pozostania 
w stanie ucieczki; wzywa Komisję do 
zrewidowania przepisów, aby zapewnić 
państwom wystarczająco długie terminy 
na przekazanie i anulować przeniesienie 
odpowiedzialności w przypadku ucieczki 
osoby ubiegającej się o azyl;

10. uważa, że zasady przenoszenia 
odpowiedzialności na podstawie 
rozporządzenia Dublin III osłabiają w 
niektórych przypadkach skuteczność 
procedur azylowych i realizacji przekazań 
oraz przyczyniają się do zwiększenia 
wtórnych przepływów, ponieważ zachęcają 
osoby ubiegające się o azyl do pozostania 
w stanie ucieczki;
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Or. en

Poprawka 219
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że zasady przenoszenia 
odpowiedzialności na podstawie 
rozporządzenia Dublin III osłabiają w 
niektórych przypadkach skuteczność 
procedur azylowych i realizacji przekazań 
oraz przyczyniają się do zwiększenia 
wtórnych przepływów, ponieważ 
zachęcają osoby ubiegające się o azyl do 
pozostania w stanie ucieczki; wzywa 
Komisję do zrewidowania przepisów, aby 
zapewnić państwom wystarczająco długie 
terminy na przekazanie i anulować 
przeniesienie odpowiedzialności w 
przypadku ucieczki osoby ubiegającej się 
o azyl;

10. uważa zgodnie z dowodami, że w 
wielu przypadkach osoby ubiegające się o 
azyl pozostają w stanie ucieczki ze 
względu na nieproporcjonalne stosowanie 
kryterium pierwszego kraju nielegalnego 
wjazdu oraz niewystarczające 
uwzględnianie istotnych powiązań i 
szczególnych potrzeb wnioskujących; 
wzywa Komisję do zrewidowania 
przepisów, aby zwiększyć zaufanie między 
państwami członkowskimi oraz między 
nimi i osobami ubiegającymi się o azyl;

Or. en

Poprawka 220
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że zasady przenoszenia 
odpowiedzialności na podstawie 
rozporządzenia Dublin III osłabiają w 
niektórych przypadkach skuteczność 
procedur azylowych i realizacji przekazań 
oraz przyczyniają się do zwiększenia 

10. uważa, że zasady przenoszenia 
odpowiedzialności na podstawie 
rozporządzenia Dublin III osłabiają 
skuteczność procedur azylowych i 
realizacji przekazań, ponieważ zachęcają 
osoby ubiegające się o azyl do pozostania 
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wtórnych przepływów, ponieważ zachęcają 
osoby ubiegające się o azyl do pozostania 
w stanie ucieczki; wzywa Komisję do 
zrewidowania przepisów, aby zapewnić 
państwom wystarczająco długie terminy na 
przekazanie i anulować przeniesienie 
odpowiedzialności w przypadku ucieczki 
osoby ubiegającej się o azyl;

w stanie ucieczki; ubolewa, że państwa 
członkowskie podają często wątpliwe 
preteksty mające uzasadniać brak zgody 
na przekazanie; wzywa Komisję do 
zrewidowania przepisów, aby zapewnić 
państwom wystarczająco długie terminy na 
przekazanie, a także do monitorowania 
państw członkowskich, które nie godzą się 
na przekazanie i, w stosownych 
przypadkach, nakładania na nie sankcji;

Or. it

Poprawka 221
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że dalsza harmonizacja 
systemów azylowych państw 
członkowskich ma kluczowe znaczenie dla 
funkcjonowania rozporządzenia Dublin 
III i zapobiegania wtórnym przepływom; 
wzywa Komisję do zapewnienia równego 
traktowania osób ubiegających się o azyl 
w całej UE w ujęciu względnym;

Or. en

Poprawka 222
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że udzielanie pomocy 
prawnej osobom ubiegającym się o azyl w 
ramach procedur dublińskich, szczególnie 
w hotspotach, uprości przepływ osób i 

11. uważa, że udzielanie pomocy 
prawnej osobom ubiegającym się o azyl w 
ramach procedur dublińskich, szczególnie 
w hotspotach, ma kluczowe znaczenie dla 
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usprawni proces podejmowania decyzji; 
wzywa państwa członkowskie do 
udzielania osobom ubiegającym się o azyl 
pełniejszych informacji na temat 
skomplikowanych procedur dublińskich, 
aby informacje te były jasne i dostępne dla 
wszystkich;

informowania wnioskujących o ich 
prawach i obowiązkach w procedurze 
azylowej oraz uprości przepływ osób i 
usprawni proces podejmowania decyzji, 
gdyż przedstawiciel prawny może 
zapewnić kompletność i dokładność 
dokumentacji oraz przyczynić się do 
zmniejszenia liczby odwołań i 
gwarantowania prawa do stosowania 
zasady non-refoulement; wzywa państwa 
członkowskie do udzielania osobom 
ubiegającym się o azyl pełniejszych 
informacji na temat skomplikowanych 
procedur dublińskich, aby informacje te 
były jasne i dostępne dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 223
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że udzielanie pomocy 
prawnej osobom ubiegającym się o azyl w 
ramach procedur dublińskich, szczególnie 
w hotspotach, uprości przepływ osób i 
usprawni proces podejmowania decyzji; 
wzywa państwa członkowskie do 
udzielania osobom ubiegającym się o azyl 
pełniejszych informacji na temat 
skomplikowanych procedur dublińskich, 
aby informacje te były jasne i dostępne dla 
wszystkich;

11. wzywa państwa członkowskie, by 
przy wsparciu Komisji i Europejskiego 
Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu 
udzielały osobom ubiegającym się o azyl 
jasnych i przystępnych informacji o 
procedurach dublińskich, w szczególności 
dotyczących łączenia rodzin, zgodnie z art. 
4 i 26 rozporządzenia, oraz by zapewniały 
dostęp do skutecznych środków 
odwoławczych i pomocy prawnej, zgodnie 
z art. 27; uważa, że udzielanie pomocy 
prawnej osobom ubiegającym się o azyl w 
ramach procedur dublińskich usprawniłoby 
funkcjonowanie rozporządzenia 
dublińskiego;

Or. fr

Poprawka 224
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Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że udzielanie pomocy 
prawnej osobom ubiegającym się o azyl w 
ramach procedur dublińskich, szczególnie 
w hotspotach, uprości przepływ osób i 
usprawni proces podejmowania decyzji; 
wzywa państwa członkowskie do 
udzielania osobom ubiegającym się o azyl 
pełniejszych informacji na temat 
skomplikowanych procedur dublińskich, 
aby informacje te były jasne i dostępne dla 
wszystkich;

11. wzywa państwa członkowskie do 
udzielania osobom ubiegającym się o azyl 
pełniejszych informacji na temat 
skomplikowanych procedur dublińskich, 
aby informacje te były jasne i dostępne dla 
wszystkich;

Or. en

Poprawka 225
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że udzielanie pomocy 
prawnej osobom ubiegającym się o azyl w 
ramach procedur dublińskich, szczególnie 
w hotspotach, uprości przepływ osób i 
usprawni proces podejmowania decyzji; 
wzywa państwa członkowskie do 
udzielania osobom ubiegającym się o azyl 
pełniejszych informacji na temat 
skomplikowanych procedur dublińskich, 
aby informacje te były jasne i dostępne dla 
wszystkich;

11. uważa, że udzielanie pomocy 
prawnej osobom ubiegającym się o azyl w 
ramach procedur dublińskich, szczególnie 
w hotspotach, uprości przepływ osób i 
usprawni proces podejmowania decyzji;

Or. en

Poprawka 226
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Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że udzielanie pomocy 
prawnej osobom ubiegającym się o azyl w 
ramach procedur dublińskich, szczególnie 
w hotspotach, uprości przepływ osób i 
usprawni proces podejmowania decyzji; 
wzywa państwa członkowskie do 
udzielania osobom ubiegającym się o azyl 
pełniejszych informacji na temat 
skomplikowanych procedur dublińskich, 
aby informacje te były jasne i dostępne dla 
wszystkich;

11. uważa, że udzielanie pomocy 
prawnej osobom ubiegającym się o azyl w 
ramach procedur dublińskich, szczególnie 
w hotspotach, uprości przepływ osób i 
usprawni proces podejmowania decyzji; 
wzywa państwa członkowskie do 
udzielania osobom ubiegającym się o azyl 
pełniejszych informacji na temat 
skomplikowanych procedur dublińskich, 
aby informacje te były jasne i dostępne dla 
wszystkich; podkreśla znaczenie 
rozwiązań uniemożliwiających 
wielokrotne składanie wniosków o 
udzielenie ochrony międzynarodowej;

Or. pl

Poprawka 227
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że udzielanie pomocy 
prawnej osobom ubiegającym się o azyl w 
ramach procedur dublińskich, szczególnie 
w hotspotach, uprości przepływ osób i 
usprawni proces podejmowania decyzji; 
wzywa państwa członkowskie do 
udzielania osobom ubiegającym się o azyl 
pełniejszych informacji na temat 
skomplikowanych procedur dublińskich, 
aby informacje te były jasne i dostępne dla 
wszystkich;

11. uważa, że udzielanie pomocy 
prawnej osobom ubiegającym się o azyl w 
ramach procedur dublińskich wzmocni 
procedury gwarantujące poszanowanie 
praw i usprawni proces podejmowania 
decyzji; wzywa państwa członkowskie do 
udzielania osobom ubiegającym się o azyl 
pełniejszych informacji na temat 
skomplikowanych procedur dublińskich, 
aby informacje te były jasne i dostępne dla 
wszystkich;

Or. en
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Poprawka 228
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że udzielanie pomocy 
prawnej osobom ubiegającym się o azyl w 
ramach procedur dublińskich, szczególnie 
w hotspotach, uprości przepływ osób i 
usprawni proces podejmowania decyzji; 
wzywa państwa członkowskie do 
udzielania osobom ubiegającym się o azyl 
pełniejszych informacji na temat 
skomplikowanych procedur dublińskich, 
aby informacje te były jasne i dostępne dla 
wszystkich;

11. uważa, że udzielanie pomocy 
prawnej osobom ubiegającym się o azyl w 
ramach procedur dublińskich wzmocni 
procedury gwarantujące poszanowanie 
praw, uprości procedury dublińskie i 
usprawni proces podejmowania decyzji; 
wzywa państwa członkowskie do 
udzielania osobom ubiegającym się o azyl 
pełniejszych informacji na temat 
skomplikowanych procedur dublińskich, 
aby informacje te były jasne i dostępne dla 
wszystkich;

Or. en

Poprawka 229
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że jakość i ilość 
informacji przekazywanych wnioskującym 
w procedurach dublińskich nie są 
zadowalające oraz istotnie różnią się w 
poszczególnych krajach, a w niektórych 
przypadkach nawet w ramach krajów; 
odnotowuje, że na przestrzeganie prawa 
do informacji wpływają różne czynniki, 
takie jak jakość i jasność informacji, 
dostęp do tłumaczy, dostępność 
przetłumaczonych dokumentów oraz 
dostęp do informacji w odpowiednim 
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czasie; przypomina, że prawo do 
informacji zgodnie z art. 4 rozporządzenia 
ma zasadnicze znaczenie ze względu na 
złożony charakter procedur dublińskich 
oraz w celu zagwarantowania dostępu do 
sprawiedliwej analizy wniosków o azyl w 
UE; podkreśla, że luki w tym obszarze 
mogą być powiązane z brakiem zasobów, 
ale wynikają także ze świadomych 
wyborów politycznych w niektórych 
krajach; wzywa państwa członkowskie do 
udzielania osobom ubiegającym się o azyl 
pełniejszych informacji, aby informacje te 
były jasne i dostępne dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 230
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. przypomina państwom 
członkowskim, że prawodawstwo UE 
wymaga od nich zapewniania pomocy 
prawnej i zastępstwa prawnego na 
wniosek w ramach postępowania 
odwoławczego; zauważa z niepokojem, że 
nadal występują pewne szczególne 
problemy na szczeblu krajowym, na 
przykład ograniczony dostęp do 
alternatywnych przedstawicieli w 
oddalonych ośrodkach dla uchodźców, 
niskie rekompensaty finansowe za pomoc 
prawną, brak odpowiednich pomieszczeń 
na potrzeby przeprowadzania wywiadów 
przygotowawczych i prywatnych oraz 
pomoc prawna niezapewniania w 
odpowiedni sposób wnioskującym w 
ośrodkach detencyjnych;

Or. en
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Poprawka 231
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do oceny unijnej 
polityki migracyjnej, w tym wszelkich 
czynników wypychających i 
przyciągających w celu zapobiegania 
przeciążeniu systemu dublińskiego; 
podkreśla, że UE powinna, w ramach 
spójnej „strategii dotyczącej Afryki”, 
podjąć na nowo rozmowy na temat 
regionalnych platform wysiadkowych po 
obu stronach Morza Śródziemnego, na 
których osoby ubiegające się o azyl 
mogłyby być bezpiecznie przyjmowane, a 
ich wnioski byłyby oceniane w wydajny, 
godny i humanitarny sposób;

Or. en

Poprawka 232
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia zasobów koniecznych do 
zapewnienia funkcjonowania 
rozporządzenia Dublin III, w 
szczególności liczby urzędników 
zajmujących się sprawami dotyczącymi 
azylu; wzywa Komisję do zwiększenia 
środków finansowych dostępnych na 
świadczenie pomocy prawnej, w 
szczególności finansowania na rzecz 
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specjalistów ze społeczeństwa 
obywatelskiego oferujących pomoc 
prawną osobom wymagającym ochrony 
międzynarodowej podczas procedury 
dublińskiej;

Or. en

Poprawka 233
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4

Projekt rezolucji Poprawka

Jeden wniosek o udzielenie azylu w 
Europie

Skoncentrowane na prawach stosowanie 
uzgodnień dublińskich w Europie

Or. en

Poprawka 234
Damien Carême

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4

Projekt rezolucji Poprawka

Jeden wniosek o udzielenie azylu w 
Europie

Zagwarantowanie skuteczności wdrożenia 
na szczeblu unijnym

Or. fr

Poprawka 235
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4
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Projekt rezolucji Poprawka

Jeden wniosek o udzielenie azylu w 
Europie

Skoncentrowany na prawach wniosek o 
udzielenie azylu w Europie

Or. en

Poprawka 236
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że zasada jednego 
wniosku o azyl w Unii Europejskiej nie 
jest przestrzegana, co jest sprzeczne z 
celem przedmiotowego rozporządzenia; 
uważa, że właściwe organy krajowe 
powinny udostępniać potrzebne 
informacje w europejskiej bazie danych, 
takiej jak Eurodac, w celu przyspieszenia 
procedur i unikania wielokrotnego 
składania wniosków o azyl, przy 
jednoczesnym przestrzeganiu przepisów o 
ochronie danych osobowych;

12. wyraża szczególne zaniepokojenie 
nieprawidłowym stosowaniem 
rozporządzenia dublińskiego, w 
szczególności w odniesieniu do hierarchii 
kryteriów oraz korzystania z klauzul 
humanitarnych i dyskrecjonalnych, co po 
części tłumaczy się nielegalnymi 
przepływami osób ubiegających się o azyl 
ze względu na fakt, że system nie 
uwzględnia powiązań rodzinnych i 
społecznych osób ubiegających się o azyl z 
pewnymi państwami członkowskimi, obaw 
związanych z ochroną lub zdrowiem w 
przypadku przypisania odpowiedzialności 
za rozpatrzenie wniosku o azyl danemu 
państwu członkowskiemu; uważa, że 
zgodnie z motywem 30 działanie systemu 
Eurodac ustanowionego rozporządzeniem 
(UE) nr 603/2013 powinno ułatwić 
stosowanie rozporządzenia dublińskiego, i 
ubolewa, że fakty wskazują, iż dzieje się 
inaczej: państwa członkowskie często 
ignorują hierarchię kryteriów 
przewidzianą w art. 7 rozporządzenia na 
rzecz bardziej automatycznego stosowania 
„pozytywnych wyników” z systemu 
Eurodac w celu ustalenia 
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego, nie dokonując wcześniej 
oceny możliwości zastosowania kryteriów, 
które powinny być standardowo 
traktowane priorytetowo, takich jak 



PE654.089v01-00 122/148 AM\1209544PL.docx

PL

jedność rodziny; podkreśla, że luka ta 
pogłębia nieprawidłowości w stosowaniu 
rozporządzenia dublińskiego;

Or. fr

Poprawka 237
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że zasada jednego 
wniosku o azyl w Unii Europejskiej nie 
jest przestrzegana, co jest sprzeczne z 
celem przedmiotowego rozporządzenia; 
uważa, że właściwe organy krajowe 
powinny udostępniać potrzebne informacje 
w europejskiej bazie danych, takiej jak 
Eurodac, w celu przyspieszenia procedur i 
unikania wielokrotnego składania 
wniosków o azyl, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu przepisów o ochronie 
danych osobowych;

12. uważa, że właściwe organy krajowe 
powinny udostępniać potrzebne informacje 
w europejskiej bazie danych, takiej jak 
Eurodac, w celu przyspieszenia procedur i 
unikania wielokrotnego składania 
wniosków o azyl;

Or. en

Poprawka 238
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że zasada jednego 
wniosku o azyl w Unii Europejskiej nie jest 
przestrzegana, co jest sprzeczne z celem 
przedmiotowego rozporządzenia; uważa, 
że właściwe organy krajowe powinny 
udostępniać potrzebne informacje w 
europejskiej bazie danych, takiej jak 
Eurodac, w celu przyspieszenia procedur i 

12. podkreśla, że zasada jednego 
wniosku o azyl w Unii Europejskiej nie jest 
przestrzegana, co jest sprzeczne z celem 
przedmiotowego rozporządzenia; uważa, 
że właściwe organy krajowe powinny 
udostępniać potrzebne informacje w 
europejskiej bazie danych, takiej jak 
Eurodac, w celu przyspieszenia procedur i 
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unikania wielokrotnego składania 
wniosków o azyl, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu przepisów o ochronie 
danych osobowych;

unikania wielokrotnego składania 
wniosków o azyl, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu przepisów o ochronie 
danych osobowych; uważa, że rejestracja 
w systemie Eurodac wszystkich 
wnioskodawców oraz migrantów 
nielegalnie przekraczających granice 
pozostaje priorytetem;

Or. pl

Poprawka 239
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że zasada jednego 
wniosku o azyl w Unii Europejskiej nie jest 
przestrzegana, co jest sprzeczne z celem 
przedmiotowego rozporządzenia; uważa, 
że właściwe organy krajowe powinny 
udostępniać potrzebne informacje w 
europejskiej bazie danych, takiej jak 
Eurodac, w celu przyspieszenia procedur i 
unikania wielokrotnego składania 
wniosków o azyl, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu przepisów o ochronie 
danych osobowych;

12. podkreśla, że zasada jednego 
wniosku o azyl w Unii Europejskiej nie jest 
przestrzegana, co jest sprzeczne z celem 
przedmiotowego rozporządzenia; zauważa, 
że istnieje wiele powodów składania 
dodatkowych wniosków o azyl;

Or. en

Poprawka 240
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka
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12. podkreśla, że zasada jednego 
wniosku o azyl w Unii Europejskiej nie jest 
przestrzegana, co jest sprzeczne z celem 
przedmiotowego rozporządzenia; uważa, 
że właściwe organy krajowe powinny 
udostępniać potrzebne informacje w 
europejskiej bazie danych, takiej jak 
Eurodac, w celu przyspieszenia procedur i 
unikania wielokrotnego składania 
wniosków o azyl, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu przepisów o ochronie 
danych osobowych;

12. podkreśla, że zasada jednego 
wniosku o azyl w Unii Europejskiej nie jest 
przestrzegana, co jest sprzeczne z celem 
przedmiotowego rozporządzenia; uważa, 
że właściwe organy krajowe powinny 
udostępniać potrzebne informacje, przede 
wszystkim dotyczące udzielania i 
odrzucania wniosków o azyl, w 
europejskiej bazie danych, takiej jak 
Eurodac, w celu przyspieszenia procedur i 
unikania wielokrotnego składania 
wniosków o azyl, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu przepisów o ochronie 
danych osobowych;

Or. bg

Poprawka 241
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że zasada jednego 
wniosku o azyl w Unii Europejskiej nie 
jest przestrzegana, co jest sprzeczne z 
celem przedmiotowego rozporządzenia; 
uważa, że właściwe organy krajowe 
powinny udostępniać potrzebne 
informacje w europejskiej bazie danych, 
takiej jak Eurodac, w celu przyspieszenia 
procedur i unikania wielokrotnego 
składania wniosków o azyl, przy 
jednoczesnym przestrzeganiu przepisów o 
ochronie danych osobowych;

12. odnotowuje, że zasada jednego 
wniosku o azyl w Unii Europejskiej, która 
była celem przedmiotowego 
rozporządzenia, jest podważana przez 
różne czynniki, w tym niezadowalające 
warunki przyjmowania w wielu 
państwach członkowskich pierwszego 
wjazdu ze względu na przepełnienie, 
przedłużające się i nieudane procedury 
łączenia rodzin, ksenofobię w krajach 
wjazdu, a także niedoskonałości w 
procedurach azylowych w niektórych 
krajach;

Or. en

Poprawka 242
Patryk Jaki

Projekt rezolucji
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Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że poziom ochrony osób 
ubiegających się o azyl różni się bardzo 
znacząco w poszczególnych państwach 
członkowskich w przypadku niektórych 
narodowości; uważa, że wspólna lista 
bezpiecznych krajów i wspólna analiza 
ryzyka kraju, a przynajmniej spójne 
podejście, umożliwiłyby zmniejszenie tych 
różnic, a zatem wtórnych przepływów; 
podkreśla, że skuteczne odsyłanie osób 
niekwalifikujących się do azylu jest 
zasadniczym warunkiem operatywności 
analizowanego rozporządzenia;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 243
Damien Carême, Erik Marquardt

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że poziom ochrony osób 
ubiegających się o azyl różni się bardzo 
znacząco w poszczególnych państwach 
członkowskich w przypadku niektórych 
narodowości; uważa, że wspólna lista 
bezpiecznych krajów i wspólna analiza 
ryzyka kraju, a przynajmniej spójne 
podejście, umożliwiłyby zmniejszenie tych 
różnic, a zatem wtórnych przepływów; 
podkreśla, że skuteczne odsyłanie osób 
niekwalifikujących się do azylu jest 
zasadniczym warunkiem operatywności 
analizowanego rozporządzenia;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 244
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Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że poziom ochrony osób 
ubiegających się o azyl różni się bardzo 
znacząco w poszczególnych państwach 
członkowskich w przypadku niektórych 
narodowości; uważa, że wspólna lista 
bezpiecznych krajów i wspólna analiza 
ryzyka kraju, a przynajmniej spójne 
podejście, umożliwiłyby zmniejszenie tych 
różnic, a zatem wtórnych przepływów; 
podkreśla, że skuteczne odsyłanie osób 
niekwalifikujących się do azylu jest 
zasadniczym warunkiem operatywności 
analizowanego rozporządzenia;

skreśla się

Or. en

Poprawka 245
Terry Reintke, Erik Marquardt

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że poziom ochrony osób 
ubiegających się o azyl różni się bardzo 
znacząco w poszczególnych państwach 
członkowskich w przypadku niektórych 
narodowości; uważa, że wspólna lista 
bezpiecznych krajów i wspólna analiza 
ryzyka kraju, a przynajmniej spójne 
podejście, umożliwiłyby zmniejszenie tych 
różnic, a zatem wtórnych przepływów; 
podkreśla, że skuteczne odsyłanie osób 
niekwalifikujących się do azylu jest 
zasadniczym warunkiem operatywności 
analizowanego rozporządzenia;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 246
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że poziom ochrony osób 
ubiegających się o azyl różni się bardzo 
znacząco w poszczególnych państwach 
członkowskich w przypadku niektórych 
narodowości; uważa, że wspólna lista 
bezpiecznych krajów i wspólna analiza 
ryzyka kraju, a przynajmniej spójne 
podejście, umożliwiłyby zmniejszenie tych 
różnic, a zatem wtórnych przepływów; 
podkreśla, że skuteczne odsyłanie osób 
niekwalifikujących się do azylu jest 
zasadniczym warunkiem operatywności 
analizowanego rozporządzenia;

13. zauważa, że poziom ochrony osób 
ubiegających się o azyl różni się bardzo 
znacząco w poszczególnych państwach 
członkowskich w przypadku niektórych 
narodowości; uważa, że harmonizacja 
procedur, obejmująca m.in. wspólną listę 
bezpiecznych krajów pochodzenia i 
wspólną analizę ryzyka kraju mającą na 
celu stwierdzenie, czy dane państwo 
trzecie może być uznane za bezpieczne, 
umożliwiłaby zmniejszenie tych różnic; 
podkreśla, że skuteczne odsyłanie osób 
niekwalifikujących się do azylu jest 
zasadniczym warunkiem operatywności 
analizowanego rozporządzenia oraz że 
należy wspierać mechanizmy 
dobrowolnych powrotów;

Or. it

Poprawka 247
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że poziom ochrony osób 
ubiegających się o azyl różni się bardzo 
znacząco w poszczególnych państwach 
członkowskich w przypadku niektórych 
narodowości; uważa, że wspólna lista 
bezpiecznych krajów i wspólna analiza 
ryzyka kraju, a przynajmniej spójne 
podejście, umożliwiłyby zmniejszenie tych 
różnic, a zatem wtórnych przepływów; 

13. zauważa, że poziom ochrony osób 
ubiegających się o azyl różni się bardzo 
znacząco w poszczególnych państwach 
członkowskich w przypadku niektórych 
narodowości; uważa, że wspólna lista 
bezpiecznych krajów i wspólna analiza 
ryzyka kraju, a przynajmniej spójne 
podejście, umożliwiłyby zmniejszenie tych 
różnic, a zatem wtórnych przepływów; 
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podkreśla, że skuteczne odsyłanie osób 
niekwalifikujących się do azylu jest 
zasadniczym warunkiem operatywności 
analizowanego rozporządzenia;

podkreśla, że skuteczne odsyłanie osób 
niekwalifikujących się do azylu, które w 
skali Unii stanowią większość, jest 
zasadniczym warunkiem operatywności 
analizowanego rozporządzenia;

Or. fr

Poprawka 248
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że poziom ochrony osób 
ubiegających się o azyl różni się bardzo 
znacząco w poszczególnych państwach 
członkowskich w przypadku niektórych 
narodowości; uważa, że wspólna lista 
bezpiecznych krajów i wspólna analiza 
ryzyka kraju, a przynajmniej spójne 
podejście, umożliwiłyby zmniejszenie tych 
różnic, a zatem wtórnych przepływów; 
podkreśla, że skuteczne odsyłanie osób 
niekwalifikujących się do azylu jest 
zasadniczym warunkiem operatywności 
analizowanego rozporządzenia;

13. zauważa, że poziom ochrony osób 
ubiegających się o azyl różni się bardzo 
znacząco w poszczególnych państwach 
członkowskich w przypadku niektórych 
narodowości; uważa, że wspólna lista 
bezpiecznych krajów i regionów i wspólna 
analiza ryzyka kraju/regionu, a 
przynajmniej spójne podejście, 
umożliwiłyby zmniejszenie tych różnic, a 
zatem wtórnych przepływów; podkreśla, że 
skuteczne odsyłanie osób 
niekwalifikujących się do azylu jest 
zasadniczym warunkiem operatywności 
analizowanego rozporządzenia;

Or. fr

Poprawka 249
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że poziom ochrony osób 13. zauważa, że poziom ochrony osób 
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ubiegających się o azyl różni się bardzo 
znacząco w poszczególnych państwach 
członkowskich w przypadku niektórych 
narodowości; uważa, że wspólna lista 
bezpiecznych krajów i wspólna analiza 
ryzyka kraju, a przynajmniej spójne 
podejście, umożliwiłyby zmniejszenie tych 
różnic, a zatem wtórnych przepływów; 
podkreśla, że skuteczne odsyłanie osób 
niekwalifikujących się do azylu jest 
zasadniczym warunkiem operatywności 
analizowanego rozporządzenia;

ubiegających się o azyl różni się bardzo 
znacząco w poszczególnych państwach 
członkowskich w przypadku niektórych 
narodowości, co może przyczyniać się do 
dalszej migracji; uważa, że uwzględnianie 
indywidualnych potrzeb wnioskującego w 
procedurach dublińskich zmniejszyłoby 
wtórne przepływy; domaga się włączenia 
kryteriów relokacji uwzględniających 
„prawdziwe powiązania” z danym 
państwem członkowskim jako skutecznego 
podejścia do zmniejszania wtórnych 
przepływów;

Or. en

Poprawka 250
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że poziom ochrony osób 
ubiegających się o azyl różni się bardzo 
znacząco w poszczególnych państwach 
członkowskich w przypadku niektórych 
narodowości; uważa, że wspólna lista 
bezpiecznych krajów i wspólna analiza 
ryzyka kraju, a przynajmniej spójne 
podejście, umożliwiłyby zmniejszenie tych 
różnic, a zatem wtórnych przepływów; 
podkreśla, że skuteczne odsyłanie osób 
niekwalifikujących się do azylu jest 
zasadniczym warunkiem operatywności 
analizowanego rozporządzenia;

13. zauważa, że poziom ochrony osób 
ubiegających się o azyl różni się bardzo 
znacząco w poszczególnych państwach 
członkowskich w przypadku niektórych 
narodowości; uważa, że krajowe listy 
bezpiecznych krajów powinny opierać się 
na spójnym podejściu i mogłyby 
przyczynić się do zmniejszenia tych różnic, 
a zatem wtórnych przepływów; podkreśla, 
że skuteczne odsyłanie osób 
niekwalifikujących się do azylu jest 
zasadniczym warunkiem operatywności 
analizowanego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 251
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. ubolewa, że Parlament Europejski 
blokuje obecnie reformę dyrektywy 
powrotowej;

Or. en

Poprawka 252
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że ściślejsza współpraca 
między krajowymi organami azylowymi 
jest niezbędna do wymiany informacji i 
usprawnienia przekazań; proponuje, aby 
zlecić EASO wprowadzenie 
wzmocnionego zarządzania stosowaniem 
przedmiotowego rozporządzenia, poprzez 
między innymi comiesięczne spotkania 
operacyjne organów krajowych, a także 
platformę wymiany informacji i dobrych 
praktyk;

14. podkreśla, że zarządzana przez 
Komisję sieć zespołów ds. systemu 
dublińskiego państw członkowskich 
spotykała się tylko raz lub dwa razy do 
roku i nie odgrywała roli operacyjnej; 
odnotowuje jednak, że sieć zespołów ds. 
systemu dublińskiego EASO była bardziej 
aktywna i że EASO przeprowadził szereg 
użytecznych misji w celu wsparcia państw 
członkowskich we wdrażaniu 
rozporządzenia dublińskiego, na przykład 
związanych z opracowywaniem 
wytycznych i analiz lub rozmieszczaniem 
przedstawicieli; uważa, że ściślejsza 
współpraca między krajowymi organami 
azylowymi jest niezbędna do wymiany 
informacji i usprawnienia przekazań; 
proponuje, aby zlecić EASO 
wprowadzenie wzmocnionego zarządzania 
stosowaniem przedmiotowego 
rozporządzenia, poprzez między innymi 
comiesięczne spotkania operacyjne 
organów krajowych, a także platformę 
wymiany informacji i dobrych praktyk;

Or. en
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Poprawka 253
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że ściślejsza współpraca 
między krajowymi organami azylowymi 
jest niezbędna do wymiany informacji i 
usprawnienia przekazań; proponuje, aby 
zlecić EASO wprowadzenie 
wzmocnionego zarządzania stosowaniem 
przedmiotowego rozporządzenia, poprzez 
między innymi comiesięczne spotkania 
operacyjne organów krajowych, a także 
platformę wymiany informacji i dobrych 
praktyk;

14. uważa, że ściślejsza współpraca 
między krajowymi organami azylowymi i 
organami ścigania jest niezbędna do 
wymiany informacji i usprawnienia 
przekazań, a także powrotów;

Or. en

Poprawka 254
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że ściślejsza współpraca 
między krajowymi organami azylowymi 
jest niezbędna do wymiany informacji i 
usprawnienia przekazań; proponuje, aby 
zlecić EASO wprowadzenie 
wzmocnionego zarządzania stosowaniem 
przedmiotowego rozporządzenia, poprzez 
między innymi comiesięczne spotkania 
operacyjne organów krajowych, a także 
platformę wymiany informacji i dobrych 
praktyk;

14. uważa, że ściślejsza współpraca 
między krajowymi organami azylowymi 
jest niezbędna do wymiany informacji i 
usprawnienia przekazań; proponuje, aby 
zlecić EASO wprowadzenie 
wzmocnionego zarządzania stosowaniem 
przedmiotowego rozporządzenia, poprzez 
między innymi comiesięczne spotkania 
operacyjne organów krajowych, a także 
platformę wymiany informacji i dobrych 
praktyk; odnotowuje, że 
nieskoordynowane korzystanie z zespołów 
ds. systemu dublińskiego uniemożliwia 
skuteczne funkcjonowanie 
przedmiotowego rozporządzenia;
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Or. en

Poprawka 255
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że ściślejsza współpraca 
między krajowymi organami azylowymi 
jest niezbędna do wymiany informacji i 
usprawnienia przekazań; proponuje, aby 
zlecić EASO wprowadzenie 
wzmocnionego zarządzania stosowaniem 
przedmiotowego rozporządzenia, poprzez 
między innymi comiesięczne spotkania 
operacyjne organów krajowych, a także 
platformę wymiany informacji i dobrych 
praktyk;

14. uważa, że ściślejsza współpraca 
między krajowymi organami azylowymi 
jest niezbędna do wymiany informacji i 
usprawnienia przekazań, a przede 
wszystkim do zapobiegania nadużyciom 
takim jak „turystyka azylowa”; proponuje, 
aby zlecić EASO wprowadzenie 
wzmocnionego zarządzania stosowaniem 
przedmiotowego rozporządzenia, poprzez 
między innymi comiesięczne spotkania 
operacyjne organów krajowych, a także 
platformę wymiany informacji i dobrych 
praktyk;

Or. bg

Poprawka 256
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że ściślejsza współpraca 
między krajowymi organami azylowymi 
jest niezbędna do wymiany informacji i 
usprawnienia przekazań; proponuje, aby 
zlecić EASO wprowadzenie 
wzmocnionego zarządzania stosowaniem 
przedmiotowego rozporządzenia, poprzez 
między innymi comiesięczne spotkania 
operacyjne organów krajowych, a także 
platformę wymiany informacji i dobrych 
praktyk;

14. zachęca do ściślejszej współpracy 
między krajowymi organami azylowymi w 
celu wymiany informacji i 
zharmonizowania najlepszych praktyk; 
proponuje, aby zlecić EASO 
wprowadzenie wzmocnionego zarządzania 
stosowaniem przedmiotowego 
rozporządzenia, poprzez między innymi 
comiesięczne spotkania operacyjne 
organów krajowych;
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Or. fr

Poprawka 257
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że ściślejsza współpraca 
między krajowymi organami azylowymi 
jest niezbędna do wymiany informacji i 
usprawnienia przekazań; proponuje, aby 
zlecić EASO wprowadzenie 
wzmocnionego zarządzania stosowaniem 
przedmiotowego rozporządzenia, poprzez 
między innymi comiesięczne spotkania 
operacyjne organów krajowych, a także 
platformę wymiany informacji i dobrych 
praktyk;

14. uważa, że koordynacja współpracy 
w ramach prężnie działającej sieci 
dublińskiej, wymiana informacji w 
ramach posiedzeń Komitetu dublińskiego 
oraz szkolenia organizowane regularnie 
przez EASO skutecznie wspierają 
ekspertów we właściwej implementacji 
rozporządzenia oraz sprzyjają 
wypracowywaniu jednolitych praktyk w 
ramach UE;

Or. pl

Poprawka 258
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie, by włączyły do źródeł 
wykorzystywanych do celów kontroli 
wdrażania rozporządzenia wiarygodne i 
aktualne informacje dostarczane przez 
organizacje międzynarodowe i 
pozarządowe, w szczególności w celu 
identyfikacji ewentualnych nielegalnych 
praktyk;

Or. fr
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Poprawka 259
Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że około dwóch trzecich 
wniosków o azyl dotyczy obywateli 
pochodzących z krajów bezpiecznych, 
którzy przybywają do UE na podstawie 
wizy lub wjazdu bezwizowego; uważa, że 
te ewidentnie bezpodstawne wnioski 
przyczyniają się do przepełnienia 
systemów azylowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
spójności między polityką azylową i 
wizową;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 260
Damien Carême, Erik Marquardt

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że około dwóch trzecich 
wniosków o azyl dotyczy obywateli 
pochodzących z krajów bezpiecznych, 
którzy przybywają do UE na podstawie 
wizy lub wjazdu bezwizowego; uważa, że 
te ewidentnie bezpodstawne wnioski 
przyczyniają się do przepełnienia 
systemów azylowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
spójności między polityką azylową i 
wizową;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 261
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Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że około dwóch trzecich 
wniosków o azyl dotyczy obywateli 
pochodzących z krajów bezpiecznych, 
którzy przybywają do UE na podstawie 
wizy lub wjazdu bezwizowego; uważa, że 
te ewidentnie bezpodstawne wnioski 
przyczyniają się do przepełnienia 
systemów azylowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
spójności między polityką azylową i 
wizową;

skreśla się

Or. en

Poprawka 262
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że około dwóch trzecich 
wniosków o azyl dotyczy obywateli 
pochodzących z krajów bezpiecznych, 
którzy przybywają do UE na podstawie 
wizy lub wjazdu bezwizowego; uważa, że 
te ewidentnie bezpodstawne wnioski 
przyczyniają się do przepełnienia 
systemów azylowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
spójności między polityką azylową i 
wizową;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 263
Terry Reintke, Erik Marquardt

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że około dwóch trzecich 
wniosków o azyl dotyczy obywateli 
pochodzących z krajów bezpiecznych, 
którzy przybywają do UE na podstawie 
wizy lub wjazdu bezwizowego; uważa, że 
te ewidentnie bezpodstawne wnioski 
przyczyniają się do przepełnienia 
systemów azylowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
spójności między polityką azylową i 
wizową;

skreśla się

Or. en

Poprawka 264
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że około dwóch trzecich 
wniosków o azyl dotyczy obywateli 
pochodzących z krajów bezpiecznych, 
którzy przybywają do UE na podstawie 
wizy lub wjazdu bezwizowego; uważa, że 
te ewidentnie bezpodstawne wnioski 
przyczyniają się do przepełnienia 
systemów azylowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
spójności między polityką azylową i 
wizową;

15. zauważa, że około dwóch trzecich 
wniosków o azyl dotyczy obywateli 
pochodzących z państw trzecich, którzy 
przybywają do UE na podstawie wizy lub 
wjazdu bezwizowego; uważa, że takie 
wnioski mogą w niektórych przypadkach 
okazać się ewidentnie bezpodstawne, a 
tym samym przyczyniać się do 
przepełnienia systemów azylowych państw 
członkowskich, prowadzić do wydłużenia 
czasu rozpatrywania wniosków i 
ostatecznie wpływać negatywnie na prawo 
do ochrony międzynarodowej w UE; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wzmocnienia spójności między polityką 
azylową i wizową;



AM\1209544PL.docx 137/148 PE654.089v01-00

PL

Or. it

Poprawka 265
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że około dwóch trzecich 
wniosków o azyl dotyczy obywateli 
pochodzących z krajów bezpiecznych, 
którzy przybywają do UE na podstawie 
wizy lub wjazdu bezwizowego; uważa, że 
te ewidentnie bezpodstawne wnioski 
przyczyniają się do przepełnienia 
systemów azylowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
spójności między polityką azylową i 
wizową;

15. zauważa, że około dwóch trzecich 
wniosków o azyl dotyczy obywateli 
pochodzących z krajów bezpiecznych, 
którzy przybywają do UE na podstawie 
wizy lub wjazdu bezwizowego; uważa, że 
te ewidentnie bezpodstawne wnioski 
przyczyniają się do przepełnienia 
systemów azylowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
spójności między polityką azylową i 
wizową oraz dalszej oceny polityki 
wizowej UE w celu zmniejszenia liczby 
bezpodstawnych wniosków o azyl;

Or. en

Poprawka 266
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że około dwóch trzecich 
wniosków o azyl dotyczy obywateli 
pochodzących z krajów bezpiecznych, 
którzy przybywają do UE na podstawie 
wizy lub wjazdu bezwizowego; uważa, że 
te ewidentnie bezpodstawne wnioski 
przyczyniają się do przepełnienia 
systemów azylowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
spójności między polityką azylową i 

15. zauważa, że około dwóch trzecich 
wniosków o azyl dotyczy obywateli 
pochodzących z krajów bezpiecznych, 
którzy przybywają do UE na podstawie 
wizy lub wjazdu bezwizowego; uważa, że 
te ewidentnie bezpodstawne wnioski 
przyczyniają się do przepełnienia 
systemów azylowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
spójności między polityką azylową i 



PE654.089v01-00 138/148 AM\1209544PL.docx

PL

wizową; wizową, mając na uwadze szczególny 
charakter danego kraju;

Or. bg

Poprawka 267
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że około dwóch trzecich 
wniosków o azyl dotyczy obywateli 
pochodzących z krajów bezpiecznych, 
którzy przybywają do UE na podstawie 
wizy lub wjazdu bezwizowego; uważa, że 
te ewidentnie bezpodstawne wnioski 
przyczyniają się do przepełnienia 
systemów azylowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
spójności między polityką azylową i 
wizową;

15. zauważa, że około dwóch trzecich 
wniosków o azyl dotyczy obywateli 
pochodzących z krajów bezpiecznych, 
którzy przybywają do UE na podstawie 
wizy lub wjazdu bezwizowego; uważa, że 
te ewidentnie bezpodstawne wnioski i w 
większości przypadków odwołania 
przyczyniają się do przepełnienia 
systemów azylowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
spójności między polityką azylową i 
wizową;

Or. en

Poprawka 268
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina, że ewidentnie 
bezpodstawne wnioski tworzą szkodliwe 
obciążenia finansowe i administracyjne, w 
szczególności dla państw członkowskich 
pierwszego wjazdu;

Or. en



AM\1209544PL.docx 139/148 PE654.089v01-00

PL

Poprawka 269
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. odnotowuje, że systemy azylowe są 
podatne na oszustwa oraz że potrzebne są 
dalsze środki w celu zapewnienia, by 
zasoby finansowe i ludzkie były 
przeznaczane na ochronę obywateli 
państw trzecich, którzy naprawdę 
wymagają ochrony międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 270
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. wyraża zaniepokojenie oszustwami 
dotyczącymi wieku i systemami 
fałszowania stosowanymi przez osoby 
ubiegające się o azyl;

Or. en

Poprawka 271
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. sugeruje wzmocnienie roli EASO 
w analizie przepływów i szlaków 
migracyjnych osób ubiegających się o azyl 
w celu lepszego przewidywania i 

skreśla się
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zrozumienia wpływu na systemy azylowe;

Or. en

Poprawka 272
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. sugeruje wzmocnienie roli EASO 
w analizie przepływów i szlaków 
migracyjnych osób ubiegających się o azyl 
w celu lepszego przewidywania i 
zrozumienia wpływu na systemy azylowe;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 273
Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. sugeruje wzmocnienie roli EASO 
w analizie przepływów i szlaków 
migracyjnych osób ubiegających się o azyl 
w celu lepszego przewidywania i 
zrozumienia wpływu na systemy azylowe;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 274
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. sugeruje wzmocnienie roli EASO 
w analizie przepływów i szlaków 
migracyjnych osób ubiegających się o azyl 
w celu lepszego przewidywania i 
zrozumienia wpływu na systemy azylowe;

16. podkreśla, że konieczne jest 
rozwijanie współpracy między agencjami 
EASO, Frontex, Europol, eu-LISA w 
analizie przepływów i szlaków 
migracyjnych osób ubiegających się o azyl 
w celu lepszego przewidywania i 
zrozumienia wpływu na systemy azylowe;

Or. pl

Poprawka 275
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. sugeruje wzmocnienie roli EASO w 
analizie przepływów i szlaków 
migracyjnych osób ubiegających się o azyl 
w celu lepszego przewidywania i 
zrozumienia wpływu na systemy azylowe;

16. sugeruje wzmocnienie roli EASO w 
analizie przepływów i szlaków 
migracyjnych osób ubiegających się o azyl 
w celu lepszego przewidywania i 
zrozumienia wpływu na systemy azylowe 
oraz zwiększenia wydajności 
rozporządzenia Dublin III;

Or. en

Poprawka 276
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. sugeruje wzmocnienie roli EASO w 
analizie przepływów i szlaków 
migracyjnych osób ubiegających się o azyl 

16. sugeruje wzmocnienie roli EASO 
we wspieraniu państw członkowskich we 
wdrażaniu rozporządzenia Dublin III;
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w celu lepszego przewidywania i 
zrozumienia wpływu na systemy azylowe;

Or. en

Poprawka 277
Annalisa Tardino

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. sugeruje wzmocnienie roli EASO w 
analizie przepływów i szlaków 
migracyjnych osób ubiegających się o azyl 
w celu lepszego przewidywania i 
zrozumienia wpływu na systemy azylowe;

16. sugeruje nadanie roli EASO w 
analizie przepływów i szlaków 
migracyjnych osób ubiegających się o azyl 
w celu lepszego przewidywania i 
zrozumienia wpływu na systemy azylowe;

Or. en

Poprawka 278
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa EASO do zapewniania 
pełnych informacji na temat kraju 
pochodzenia, które muszą być regularnie 
aktualizowane w celu odzwierciedlania 
rzeczywistości; zauważa, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na grupy najbardziej 
wrażliwe w sprawozdaniach 
informacyjnych na temat krajów 
pochodzenia; odnotowuje, że w niektórych 
przypadkach wnioski o azyl składane 
przez osoby LGBTI nie są akceptowane, 
gdyż osoby te pochodzą z krajów 
uznanych za „bezpieczne”, podczas gdy w 
rzeczywistości wnioskujący może 
doświadczać dyskryminacji lub przemocy; 
przypomina, że wnioskującym nie można 
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odmawiać azylu na podstawie 
nieaktualnych lub niekompletnych 
informacji na temat kraju pochodzenia;

Or. en

Poprawka 279
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zachęca Komisję i Radę do 
działania na rzecz konwergencji umów 
dwustronnych między państwami 
członkowskimi i krajami trzecimi, aby 
zoptymalizować wdrażanie omawianego 
rozporządzenia;

skreśla się

Or. en

Poprawka 280
Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zachęca Komisję i Radę do 
działania na rzecz konwergencji umów 
dwustronnych między państwami 
członkowskimi i krajami trzecimi, aby 
zoptymalizować wdrażanie omawianego 
rozporządzenia;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 281
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zachęca Komisję i Radę do 
działania na rzecz konwergencji umów 
dwustronnych między państwami 
członkowskimi i krajami trzecimi, aby 
zoptymalizować wdrażanie omawianego 
rozporządzenia;

17. zauważa, że zostały zawarte umowy 
dwustronne między państwami 
członkowskimi w celu zwiększenia 
skuteczności procedur dublińskich lub 
zapewnienia przekazywania osób 
ubiegających się o azyl; zachęca Komisję i 
Radę do działania na rzecz konwergencji 
umów dwustronnych między państwami 
członkowskimi i krajami trzecimi, aby 
zoptymalizować wdrażanie omawianego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 282
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zachęca Komisję i Radę do 
działania na rzecz konwergencji umów 
dwustronnych między państwami 
członkowskimi i krajami trzecimi, aby 
zoptymalizować wdrażanie omawianego 
rozporządzenia;

17. zachęca Komisję i Radę do 
działania na rzecz konwergencji wdrażania 
omawianego rozporządzenia przez ocenę 
elementów przyczyniających się do 
większej wydajności i zgodności z 
przepisami dotyczącymi praw człowieka;

Or. en

Poprawka 283
Damien Carême

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. zachęca Komisję i Radę do 
działania na rzecz konwergencji umów 
dwustronnych między państwami 
członkowskimi i krajami trzecimi, aby 
zoptymalizować wdrażanie omawianego 
rozporządzenia;

17. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia środków w celu 
zoptymalizowania skutecznego wdrażania 
rozporządzenia Dublin III i związanych w 
nim gwarancji;

Or. fr

Poprawka 284
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że wdrażanie 
rozporządzenia dublińskiego nie jest 
skuteczne, gdyż nie zostały osiągnięte cele 
podstawowe, tj. szybkie i sprawiedliwe 
określenie państw członkowskich 
odpowiedzialnych za wniosek o udzielenie 
ochrony międzynarodowej; przypomina, 
że w przypadku wielu przepisów 
rozporządzenia dublińskiego 
zidentyfikowano istotne luki we 
wdrażaniu; podkreśla, że rozporządzenie 
jest bardzo niewydajne pod względem 
kosztów wdrażania w porównaniu ze 
skutecznością rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 285
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla znaczenie sporządzenia 
planów działań zapobiegawczych przez 
państwa członkowskie, ze wsparciem i 
koordynacją ze strony Komisji, które będą 
obejmować umowy dwustronne z 
państwami trzecimi stanowiące część 
narzędzi ukierunkowanych na 
uwzględnianie szczególnej presji 
wywieranej na system azylowy państwa 
członkowskiego, co zapewni większą 
gotowość w przypadku ewentualnego 
kryzysu azylowego;

Or. en

Poprawka 286
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Radę, by znalazła trwałe 
rozwiązanie i podjęła konieczne działania 
w celu przyjęcia większością 
kwalifikowaną stanowiska w sprawie 
wersji przekształconej rozporządzenia 
dublińskiego;

Or. en

Poprawka 287
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17b. proponuje, by priorytetem dla 
wszelkich reform systemu dublińskiego 
był bardziej sprawiedliwy system 
przydziału, przy czym kluczowym 
elementem funkcjonowania mechanizmu 
solidarności powinna pozostawać ochrona 
praw podstawowych wnioskujących;

Or. en

Poprawka 288
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa, że Komisja w dalszym 
ciągu nie opublikowała sprawozdania 
oceniającego zgodnie z art. 46; wzywa 
Komisję do skuteczniejszego zapewnienia 
stosowania analizowanego rozporządzenia;

18. wzywa Komisję do 
skuteczniejszego zapewnienia stosowania 
analizowanego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 289
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa, że Komisja w dalszym 
ciągu nie opublikowała sprawozdania 
oceniającego zgodnie z art. 46; wzywa 
Komisję do skuteczniejszego zapewnienia 
stosowania analizowanego rozporządzenia;

18. ubolewa, że Komisja w dalszym 
ciągu nie opublikowała sprawozdania 
oceniającego zgodnie z art. 46; wzywa 
Komisję do unikania stosowania 
analizowanego rozporządzenia w sposób 
nieskuteczny, kosztowny lub 
nieuzasadniony;
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Or. en

Poprawka 290
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do konsultowania się z 
organizacjami pozarządowymi, w tym 
organizacjami ds. migrantów i uchodźców 
reprezentującymi osoby podlegające 
rozporządzeniu dublińskiemu;

Or. en


