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UZASADNIENIE – STRESZCZENIE FAKTÓW I USTALENIA

Niniejsze sprawozdanie dotyczy wdrożenia procedur granicznych przez państwa 
członkowskie. W art. 43 dyrektywy 2013/32/UE w sprawie wspólnych procedur udzielania 
i cofania ochrony międzynarodowej (dyrektywa w sprawie procedur azylowych) ustanowiono 
procedury graniczne jako możliwość, z której państwa członkowskie mogą korzystać 
w ramach funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego. W przypadku gdy 
wniosek o udzielenie azylu jest składany na granicy lub w strefie tranzytowej, państwa 
członkowskie mogą pod pewnymi warunkami rozpatrzyć wniosek w tych miejscach. 

Cel sprawozdania

Głównym celem sprawozdania jest umożliwienie Parlamentowi podejmowania opartych na 
dowodach, świadomych decyzji w nadchodzących negocjacjach w sprawie paktu o migracji 
i azylu, w którym kluczową rolę odgrywają procedury graniczne. Procedury graniczne 
stanowią zasadniczy element wniosku dotyczącego paktu. Komisja nigdy jednak nie podjęła 
wysiłku, by ocenić, w jaki sposób są one wdrożone, by ustalić, czy osiągnięto ich cele, ani by 
określić, jakie wnioski należy wyciągnąć na potrzeby nowych przepisów. 

Oceny skutków stanowią kluczowy element Programu lepszego stanowienia prawa Komisji, 
który służy opracowaniu i ocenie obszarów polityki UE, tak aby można było osiągnąć ich cele 
w sposób jak najbardziej efektywny i skuteczny. Jak dotąd Komisja nie opublikowała jednak 
sprawozdania z wdrożenia dyrektywy w sprawie procedur azylowych, naruszając tym samym 
swoje obowiązki sprawozdawcze wynikające z art. 50 tej dyrektywy. Ponadto w 2016 r., 
kiedy Komisja zaproponowała reformę dyrektywy w sprawie procedur azylowych, polegającą 
na przekształceniu jej w rozporządzenie, nie przeprowadzono oceny skutków. To samo 
dotyczy niedawno opublikowanego zmienionego wniosku (COM(2020)0611 final). 

Celem niniejszego sprawozdania nie jest zastąpienie zaległej pełnej oceny skutków 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych, której miała dokonać Komisja, ani ocena nowych 
wniosków Komisji. Ma ono zamiast tego dostarczyć pewnych informacji na temat sposobu 
wdrożenia przez państwa członkowskie procedur granicznych przewidzianych w dyrektywie 
w sprawie procedur azylowych oraz na temat istniejących problemów i luk we wdrożeniu. 
Powinno to umożliwić Parlamentowi podejmowanie świadomych i opartych na dowodach 
decyzji w nadchodzących negocjacjach w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego 
rozporządzenia w sprawie procedur azylowych.

Sprawozdanie opiera się na przeprowadzonej przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 
ocenie skutków z listopada 2020 r., która zawiera analizę porównawczą stosowania art. 43 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych, a także ocenę prawną transpozycji i stosowania 
tego artykułu przez państwa członkowskie. Wstępny projekt sprawozdania opiera się na 
wstępnych ustaleniach z tych badań. Sprawozdawca może przedstawić poprawki do projektu 
sprawozdania w celu dostosowania sprawozdania do ostatecznej oceny skutków. 

Procedury graniczne są niewłaściwie zdefiniowane

Z oceny Biura Analiz Parlamentu Europejskiego wynika, że procedury graniczne są 
niewłaściwie zdefiniowanym pojęciem w prawie azylowym UE. Budzi to poważne obawy co 
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do ich stosowania, w szczególności w odniesieniu do praw podstawowych i gwarancji 
proceduralnych. 

Procedury graniczne stanowią wyjątek od zdefiniowanej prawnie zasady zawartej 
w dyrektywie w sprawie procedur azylowych, zgodnie z którą osoby ubiegające się o azyl 
mają prawo pozostawać na terytorium państwa członkowskiego, w tym na granicy lub 
w strefie tranzytowej. W dyrektywie w sprawie procedur azylowych ściśle ograniczono zatem 
procedury graniczne do przypadków określonych w sposób wyczerpujący. Celem 
prawodawcy UE była ponadto wąska wykładnia tych przypadków, gdyż podkreślił, że o ile 
wnioskodawca jest w stanie przedstawić ważną przyczynę, brak dokumentów przy wjeździe 
lub użycie fałszywych dokumentów nie powinny same w sobie powodować automatycznego 
wszczęcia procedury granicznej lub procedury prowadzonej w trybie przyśpieszonym (motyw 
21 dyrektywy w sprawie procedur azylowych). W praktyce dyrektywa w sprawie procedur 
azylowych pozostawia jednak państwom członkowskim zbyt wiele miejsca na stosowanie 
procedur granicznych wybiórczo, w sposób często znacznie wykraczający poza granice 
określone w tej dyrektywie. 

Niektóre państwa członkowskie w ramach procedur granicznych badają dopuszczalność 
wniosków o udzielenie azylu, podczas gdy inne rozpatrują również merytoryczną treść 
wniosku. Niektóre państwa członkowskie w ramach procedur granicznych rozpatrują sprawy 
dublińskie, inne zaś nie. Niektóre państwa członkowskie w ramach procedury granicznej 
udzielają ochrony międzynarodowej, inne natomiast zezwalają wnioskodawcom na wjazd, 
w przypadku gdy uznają, że osoba ubiegająca się o azyl może kwalifikować się do objęcia jej 
ochroną międzynarodową. Ponadto kilka państw członkowskich stosuje procedury graniczne 
w znacznie szerszy sposób niż przewidziano w dyrektywie w sprawie procedur azylowych, 
a niektóre nawet obejmują procedurą graniczną wszystkie wnioski o udzielenie azylu 
składane na granicy. Ponadto niektóre państwa członkowskie stosują procedury graniczne bez 
uznania ich za takie w prawie krajowym. 

Zatrzymanie jako reguła w procedurach granicznych

Procedury graniczne często opierają się na fikcji prawnej dotyczącej odmowy wjazdu. 
Zakłada się tym samym, że procedura graniczna ma miejsce przed podjęciem decyzji 
w sprawie prawa wnioskodawcy do wjazdu na terytorium państwa członkowskiego lub 
w kontekście takiej decyzji. Ma to poważne konsekwencje dla osób ubiegających się o azyl. 
We wszystkich sprawach przeanalizowanych w ramach oceny Biura Analiz Parlamentu 
Europejskiego osoby ubiegające się o azyl w procedurach granicznych są faktycznie 
zatrzymywane. 

Zatrzymanie i pozbawienie wolności ma poważny wpływ na prawa podstawowe danej osoby. 
Z tego względu w prawie Unii i międzynarodowym prawie dotyczącym praw człowieka 
określono wysokie progi w odniesieniu do zatrzymywania osób ubiegających się o azyl. 
W art. 26 dyrektywy w sprawie procedur azylowych zakazuje się zatrzymywania 
wnioskodawców wyłącznie na podstawie faktu, że są wnioskodawcami. Wyczerpujący wykaz 
powodów zatrzymania, jak również gwarancje dla zatrzymanych znajdują się w dyrektywie 
2013/33/UE (dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania). 

W procedurach granicznych te progi i gwarancje często jednak są ignorowane. Z reguły 
państwa członkowskie faktycznie zatrzymują osoby ubiegające się o azyl, często bez zbadania 
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konieczności zastosowania takiego środka lub bez zapewnienia alternatyw dla zatrzymania. 
W wielu przypadkach osoby ubiegające się o azyl nie mają dostępu do gwarancji mających 
zastosowanie do osób ubiegających się o azyl, które są zatrzymane w ramach procedur 
krajowych. Kilka państw członkowskich faktycznie zatrzymuje osoby ubiegające się o azyl, 
powołując się na fikcję dotyczącą odmowy wjazdu i nie uznając takiego zatrzymania za 
pozbawienie wolności. W rezultacie osoby ubiegające się o azyl zatrzymane w ramach takiej 
procedury granicznej nie mają nawet dostępu do podstawowych gwarancji proceduralnych 
takich jak kontrola sądowa ich zatrzymania. Jest to tym bardziej niepokojące, że warunki 
przetrzymywania na granicach są często nieodpowiednie. W przypadku przyjazdu dużej 
liczby osób, jak ma to miejsce na wyspach greckich, procedury graniczne wiążą się 
z niehumanitarnymi warunkami.

W sytuacji faktycznego zatrzymywania osób ubiegających się o azyl na granicach 
zatrzymanie powinno być zawsze przewidziane prawem i powinny być stosowane te same 
gwarancje proceduralne, co w przypadku osób ubiegających się o azyl zatrzymywanych 
w ramach procedur krajowych. W żadnym wypadku osoby ubiegające się o azyl nie powinny 
być zatrzymywane automatycznie. 

Odmowa wjazdu

Konieczne jest zapewnienie możliwości złożenia wniosku o udzielenie azylu na granicy. 
Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że dana osoba na granicach zewnętrznych może 
chcieć ubiegać się o udzielenie ochrony międzynarodowej, państwa członkowskie muszą 
poinformować tę osobę o takiej możliwości i zapewnić możliwość skorzystania z pomocy 
tłumaczy ustnych, aby ułatwić dostęp do procedury azylowej. 

Istnieją jednak liczne doniesienia na temat osób, którym odmówiono wjazdu lub zawrócono 
w kontekście procedur granicznych, bez oceny ich potrzeb w zakresie ochrony oraz bez 
rejestrowania ich wniosków o udzielenie azylu. Stanowi to poważne naruszenie prawa Unii 
i prawa międzynarodowego. 
Aby zapobiec takim nielegalnym praktykom i zapewnić przestrzeganie przez państwa 
członkowskie prawa Unii i prawa międzynarodowego na granicach zewnętrznych, należy 
ustanowić niezależne mechanizmy monitorowania. Zgodnie z wytycznymi Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) dotyczącymi kontroli granicznych państwa 
członkowskie powinny być zobowiązane do udzielenia organom monitorującym dostępu do 
infrastruktury na granicach, aby zapewnić skuteczną ochronę praw podstawowych 
i systematyczne zgłaszanie naruszeń. Państwa członkowskie powinny również zapewnić 
skuteczne dochodzenie w odniesieniu do wszystkich zarzutów oraz sankcje. 

Ocena identyfikująca osoby wymagające szczególnego traktowania 

Niepokojące jest to, że państwa członkowskie nie dysponują odpowiednimi mechanizmami 
identyfikacji osób o specjalnych potrzebach w celu zwolnienia ich z procedury granicznej. Z 
oceny Biura Analiz Parlamentu Europejskiego wynika, że we wszystkich krajach objętych 
badaniem brakuje odpowiednich i skutecznych mechanizmów identyfikacji osób 
wymagających szczególnego traktowania oraz że w szeregu państw członkowskich w ogólnie 
nie ma takiego mechanizmu. Osoby z niewidocznymi specjalnymi potrzebami, takie jak 
ofiary tortur lub wykorzystywania seksualnego, prawie nigdy nie są identyfikowane w ramach 
procedury granicznej. Brak odpowiednich mechanizmów identyfikacji sprawia, że szczególne 



PE660.061v01-00 6/12 PR\1216586PL.docx

PL

gwarancje proceduralne i odpowiednie wsparcie są często w praktyce pozbawione znaczenia. 
Jest to problem w szczególności w przypadku dzieci i budzi wątpliwości odnośnie do 
zgodności z najlepszym interesem dziecka, o którym mowa w art. 24 ust. 2 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Dlatego też dzieci i ich rodziny powinny być zasadniczo 
zwolnione z procedur granicznych. 

Gwarancje proceduralne i rzetelność procedur granicznych

W ocenie Biura Analiz Parlamentu Europejskiego mowa jest o istotnych problemach 
związanych z gwarancjami proceduralnymi we wszystkich państwach członkowskich 
objętych badaniem. Wnioskodawcy muszą być informowani o swoich prawach i o procedurze 
azylowej oraz muszą mieć rzeczywisty dostęp do organizacji i osób świadczących pomoc. 
W praktyce często jednak nie jest to zapewnione. W przepisach wielu państw członkowskich 
przewidziane jest prawo do bezpłatnej pomocy prawnej w pierwszej instancji procedur 
granicznych, mimo że państwa te nie są do tego zobowiązane. Krótkie terminy i (faktyczne) 
zatrzymanie często jednak uniemożliwiają rzeczywisty dostęp do pomocy prawnej. Osoby 
ubiegające się o azyl nie są w stanie skontaktować się z prawnikiem ze względu na brak 
narzędzi komunikacji, prawnicy mają zbyt mało czasu na sporządzenie odwołania lub 
przygotowanie się z klientem do rozprawy bądź zupełnie nie ma prawników posiadających 
uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego. Organizacje 
pozarządowe często nie mogą wypełnić tej luki ze względu na ograniczony dostęp do 
infrastruktury na granicach lub całkowity brak dostępu. Tłumaczenie ustne często jest 
niedostępne, niskiej jakości lub trudno przeprowadzić je telefonicznie. Ponadto 
wnioskodawcy często nie są systematycznie informowani o procedurze azylowej 
i przysługujących im prawach. 

Sam charakter procedur granicznych utrudnia zapewnienie w praktyce pełnych gwarancji 
proceduralnych. Skuteczność tych gwarancji jest osłabiona wskutek połączenia (faktycznego) 
zatrzymania i krótszych terminów w procedurach granicznych. Państwa członkowskie 
zazwyczaj wyznaczają bardzo krótkie, zaledwie kilkudniowe terminy również w odniesieniu 
do procedury odwoławczej, co narusza prawo do skutecznego środka odwoławczego, biorąc 
pod uwagę ograniczony dostęp do pomocy i do świata zewnętrznego. Tym bardziej 
niepokojące jest to, że w dyrektywie w sprawie procedur azylowych nie gwarantuje się skutku 
zawieszającego odwołania. 

Jeżeli chodzi o przyspieszoną procedurę graniczną na wyspach greckich, FRA, Wysoki 
Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz specjalny sprawozdawca ONZ ds. 
praw człowieka przysługujących migrantom wyrażali poważne obawy odnośnie do 
należytych gwarancji proceduralnych i wyzwań w zakresie praw podstawowych, które wydają 
się niemal nie do pokonania.

Procedury graniczne charakteryzują się nieuniknionym dylematem – brakiem wystarczającej 
ilości czasu na rzetelną procedurę i możliwie najkrótszym czasem w przypadku zatrzymania 
wnioskodawców. Nie przyczyniają się one zatem do osiągnięcia celów dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych. Dlatego też państwa członkowskie powinny zasadniczo powstrzymać 
się od stosowania procedur granicznych i w żadnym wypadku nie powinny być zobowiązane 
do stosowania tych procedur. W procedurach granicznych państwa członkowskie albo nie 
mogą zapewnić rzetelnej procedury, albo naruszają prawa podstawowe wnioskodawców, 
zatrzymując ich przez długi czas. 
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W przypadku gdy procedury graniczne są jednak stosowane, powinny być ściśle ograniczone 
do mniej złożonych przypadków, na przykład spraw, w których wnioskodawcy udzielono 
ochrony międzynarodowej w innym państwie (członkowskim) lub w których wnioskodawca 
porusza jedynie kwestie nieistotne dla postępowania w ramach procedury azylowej. 
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w sprawie wdrożenia art. 43 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE 
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony 
międzynarodowej
(2020/2047(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka przyjętą przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1948 r. oraz Międzynarodowy pakt praw 
obywatelskich i politycznych,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka,

– uwzględniając europejską konwencję praw człowieka (EKPC),

– uwzględniając Konwencję z 1951 r. dotyczącą statusu uchodźców oraz protokół 
z 1967 r. do tej konwencji, a w szczególności zasadę non-refoulement,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności jej 
art. 1, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 i 47,

– uwzględniając Globalne porozumienie na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej 
migracji przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 19 grudnia 2018 r.,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 
czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony 
międzynarodowej1 (dyrektywa w sprawie procedur azylowych),

– uwzględniając odpowiednie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 13 lipca 2016 r. dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną procedurę ubiegania się 
o ochronę międzynarodową w Unii i uchylającego dyrektywę 2013/32/UE 
(COM(2016)0467),

– uwzględniając zmieniony wniosek z dnia 23 września 2020 r. dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną procedurę ubiegania się 
o ochronę międzynarodową w Unii i uchylającego dyrektywę 2013/32/UE 
(COM(2020)0611),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 kwietnia 2020 r. zatytułowany „COVID-
19: Wskazówki dotyczące wdrażania odpowiednich przepisów UE w dziedzinie azylu, 
procedur powrotu oraz przesiedleń” (C(2020)2516),

– uwzględniając europejską ocenę wdrożenia z listopada 2020 r. dotyczącą wdrożenia 

1 Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 60.
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art. 43 dyrektywy 2013/32/UE, przeprowadzoną przez Biuro Analiz Parlamentu 
Europejskiego,

– uwzględniając badanie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) 
z września 2020 r. zatytułowane „Procedury graniczne dotyczące wniosków 
o udzielenie azylu w państwach UE+”,

– uwzględniając sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) za 
rok 2020 dotyczące praw podstawowych,

– uwzględniając opinię Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej nr 3/2019 z dnia 4 
marca 2019 r. zatytułowaną „Aktualizacja opinii Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej z 2016 r. na temat praw podstawowych w hotspotach utworzonych 
w Grecji i we Włoszech”,

– uwzględniając zalecane zasady i wytyczne Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw 
Człowieka w sprawie praw człowieka na granicach międzynarodowych,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia 
prawa z 2016 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją 
Europejską,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie interpretacji 
i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia 
prawa2,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną procedurę 
ubiegania się o ochronę międzynarodową w Unii i uchylającego dyrektywę 
2013/32/UE,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu, a także art. 1 ust. 1 lit. e) decyzji Konferencji 
Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie procedury udzielania zgody na 
sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy i załącznik 3 do tej decyzji,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że Komisja nigdy nie dokonała oceny wdrożenia dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych pomimo spoczywającego na niej prawnego obowiązku 
sprawozdawczego;

Uwagi ogólne

1. ubolewa nad brakiem oceny wdrożenia i wzywa Komisję do pilnego przeprowadzenia 
takiej oceny, z czym Komisja zwleka od 2017 r.;

2 Dz.U. C 76 z 9.3.2020, s. 86.
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2. ponownie podkreśla znaczenie opartego na dowodach podejścia do kierowania spójnym 
kształtowaniem polityki;

Zakres stosowania

3. podkreśla, że procedury graniczne stanowią wyjątek od zdefiniowanej prawnie zasady, 
zgodnie z którą osoby ubiegające się o azyl mają prawo wjazdu na terytorium państwa 
członkowskiego, i mogą być stosowane jedynie w przypadkach określonych w sposób 
wyczerpujący w dyrektywie w sprawie procedur azylowych; zwraca uwagę, że celem 
prawodawców Unii była wąska wykładnia tych przypadków; ubolewa nad faktem, że 
niektóre państwa członkowskie stosują procedury graniczne znacznie szerzej;

Fikcja dotycząca odmowy wjazdu i zatrzymania

4. podkreśla, że w art. 9 ust. 1 dyrektywy w sprawie procedur azylowych zobowiązuje się 
państwa członkowskie do zezwolenia wnioskodawcom na pozostawanie na ich 
terytorium, w tym na granicy lub w strefie tranzytowej;

5. zwraca uwagę, że kilka państw członkowskich opiera procedury graniczne na fikcji 
prawnej dotyczącej odmowy wjazdu, zakładając tym samym, że procedury graniczne 
mają miejsce przed podjęciem decyzji w sprawie prawa wnioskodawcy do wjazdu na 
terytorium;

6. podkreśla, że osoby objęte procedurą graniczną są z reguły faktycznie zatrzymywane;

7. ponownie podkreśla, że państwa członkowskie nie mogą zatrzymać żadnej osoby 
wyłącznie na podstawie faktu, że jest ona wnioskodawcą, i przypomina, że 
wnioskodawców można zatrzymać wyłącznie w przypadku, gdy nie można zastosować 
innych łagodniejszych środków przymusu; wyraża ubolewanie, że w procedurach 
granicznych nie opracowano ani nie zastosowano właściwie żadnej alternatywy dla 
zatrzymania;

8. uważa za bardzo problematyczne, że niektóre państwa członkowskie stosują faktycznie 
procedury graniczne bez uznania ich za takie w prawie krajowym, ponieważ może to 
skutkować niewystarczającymi gwarancjami chroniącymi przed takim zatrzymaniem; 
podkreśla, że każde zatrzymanie powinno być zawsze przewidziane prawem;

9. przypomina, że TSUE w sprawach połączonych C-924/19 PPU i C-925/19 PPU 
wykluczył argument, że nie jest równoznaczna z zatrzymaniem sytuacja, w której 
wnioskodawca może opuścić strefę tranzytową w kierunku państwa trzeciego;

Odmowa wjazdu

10. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że w kontekście procedur granicznych 
zgłaszano liczne przypadki udzielenia osobom odmowy wjazdu bez zarejestrowania ich 
wniosków o udzielenie azylu, zarówno na granicach zewnętrznych, jak i wewnętrznych; 
powtarza, że automatyczna odmowa wjazdu, refoulement i wydalenia zbiorowe są 
zakazane w prawie Unii i prawie międzynarodowym;

11. uważa, że ważne jest ustanowienie niezależnych organów monitorujących, i wzywa 
państwa członkowskie do udzielenia tym organom dostępu do infrastruktury na 
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granicach, aby zapewnić skuteczną ochronę praw podstawowych i systematyczne 
zgłaszanie naruszeń, zgodnie z wytycznymi FRA dotyczącymi kontroli granicznych;

Zwolnienie małoletnich bez opieki i wnioskodawców wymagających szczególnego 
traktowania z procedury granicznej

12. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 24 ust. 3 dyrektywy w sprawie procedur azylowych, 
w przypadku gdy wnioskodawcy potrzebują szczególnych gwarancji proceduralnych, 
państwa członkowskie nie stosują procedury granicznej, jeżeli w jej ramach nie można 
zapewnić takich gwarancji;

13. podkreśla, że w większości badanych państw członkowskich brakuje odpowiednich 
mechanizmów identyfikacji osób wymagających szczególnego traktowania, 
a w przypadku gdy takowe mechanizmy istnieją, często ocenia się jedynie widoczne 
specjalne potrzeby;

14. przypomina, że w art. 25 ust. 6 lit. b) dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
określono bardzo ograniczony zestaw okoliczności, w których państwa członkowskie 
mogą rozpatrywać wnioski złożone przez małoletnich bez opieki w ramach procedury 
granicznej; podkreśla, że badane państwa członkowskie nie dysponują odpowiednimi 
metodami oceny wieku; zaleca, aby dzieci i ich rodziny były zwolnione z procedur 
granicznych;

Gwarancje proceduralne

15. zwraca uwagę, że procedury graniczne są procedurami przyspieszonymi, i przypomina, 
że zgodnie z art. 43 dyrektywy w sprawie procedur azylowych wnioskodawcom 
w ramach procedur granicznych przysługują te same prawa i gwarancje, co 
wnioskodawcom w ramach procedur zwykłych;

16. zwraca uwagę, że we wszystkich badanych państwach członkowskich zgłoszono istotne 
problemy dotyczące dostępu do pomocy prawnej i jej jakości; podkreśla, że bezpłatna 
pomoc prawna ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia lepszej jakości informacji 
uzyskiwanych podczas indywidualnych rozmów oraz dla usprawnienia procesu 
decyzyjnego w pierwszej instancji;

17. wyraża ubolewanie, że w ramach procedur granicznych wiele państw członkowskich 
nie reguluje kwestii dostępu do organizacji pozarządowych, które odgrywają kluczową 
rolę w zabezpieczeniu praw proceduralnych wnioskodawców;

18. zauważa z zaniepokojeniem, że wnioskodawcy często otrzymują niewiele informacji na 
temat procedur granicznych oraz swoich praw i obowiązków bądź nie otrzymują ich 
w ogóle;

19. przyznaje, że dyrektywa w sprawie procedur azylowych pozostawia w gestii państw 
członkowskich kwestię tego, czy odwołania mają automatyczny skutek zawieszający; 
przypomina jednak, że TSUE uznał, iż odwołanie od decyzji nakazującej powrót, której 
wykonanie może narazić danego obywatela państwa trzeciego na poważne ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement, musi mieć skutek zawieszający;

20. podkreśla, że procedury graniczne charakteryzują się połączeniu krótkich terminów 



PE660.061v01-00 12/12 PR\1216586PL.docx

PL

proceduralnych i faktycznym zatrzymywaniem, co może mieć wpływ na zdolność 
wnioskodawców do korzystania z gwarancji zapisanych w dyrektywie w sprawie 
procedur azylowych;

21. zaleca, aby procedury graniczne były ograniczone do mniej złożonych przypadków, na 
przykład spraw, w których wnioskodawcom udzielono ochrony międzynarodowej 
w innym państwie lub innym państwie członkowskim lub w których wnioskodawcy 
poruszają kwestie nieistotne dla postępowania w ramach procedury azylowej, przy 
czym stosowanie tych procedur powinno pozostać w gestii państw członkowskich;

Procedury graniczne a przyjazd dużej liczby osób

22. przypomina, że gwarancje określone w rozdziale II dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych mają również zastosowanie w przypadku przyjazdu dużej liczby osób; 
zauważa z ogromnym zaniepokojeniem, że w takich przypadkach procedury graniczne 
stwarzają dalsze wyzwania w zakresie praw podstawowych i problemy pod względem 
skuteczności;

23. podziela obawy, które FRA, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. 
Uchodźców oraz specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka przysługujących 
migrantom wyrazili w odniesieniu do poszanowania gwarancji proceduralnych i praw 
podstawowych w przyspieszonych procedurach granicznych stosowanych na wyspach 
greckich;

24. wzywa państwa członkowskie, by unikały stosowania procedur granicznych, ponieważ 
nie można zagwarantować osiągnięcia celów dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
ani rzetelnej procedury azylowej; wzywa państwa członkowskie, które mimo to stosują 
art. 43 dyrektywy w sprawie procedur azylowych, do zapewnienia jej właściwego 
wdrożenia we wszystkich aspektach;

25. wzywa Komisję do skutecznego monitorowania wdrożenia dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych oraz do podejmowania działań w przypadku niezgodności;

°
° °

26. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.


