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Przedmiot: Spoczywająca na UE odpowiedzialność za ochronę pracowników miejscowych z racji 
pracy dla UE

UE ma obowiązek chronić miejscowy personel zagrożony z racji pracy dla UE, w tym personel 
pracujący dla misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, delegatur UE, dla Dyrekcji 
Generalnej ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej oraz dla 
Dyrekcji Generalnej ds. Partnerstw Międzynarodowych, a także w ramach innych działań, programów 
i projektów UE.

Instytucje UE zatrudniają pracowników miejscowych w wielu państwach trzecich, w tym w regionach 
dotkniętych kryzysem i rozdartych wojną. Jako pracodawca Unia Europejska odpowiada za 
bezpieczeństwo swoich pracowników miejscowych, zwłaszcza tych, których życie jest zagrożone z 
racji ich pracy dla UE.

Sytuacja nadzwyczajna w Afganistanie po przejęciu władzy przez talibów w sierpniu 2021 r. ukazała 
jednak pilną potrzebę doprecyzowania i udoskonalenia środków ochrony. Dlatego zwracamy się do 
wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa (VP/HR) z następującymi pytaniami:

1. Wyciągnięte wnioski: jakie wnioski wyciągnięto z odrodzenia się talibów w Afganistanie w 2021 r. 
w kwestii ochrony i ewakuacji miejscowego personelu instytucji UE, w tym personelu 
kontraktowego i partnerów wdrażających projekty finansowane przez UE?

2. Definicja personelu miejscowego i jego ochrona: i) jak UE definiuje „personel miejscowy” w 
ramach istniejących systemów ochrony; ii) jaki rodzaj środków ochrony instytucje UE przewidują 
dla swojego personelu miejscowego; iii) jakie zmiany dotyczące ppkt i) i ii) VP/HR uważa za 
konieczne po doświadczeniach w Afganistanie?

3. Procedury i koordynacja z państwami członkowskimi: i) jakie są formalne procedury ochrony 
personelu miejscowego w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym w razie ewakuacji; ii) jakie 
mechanizmy koordynacji uzgodniono z państwami członkowskimi, ze szczególnym 
uwzględnieniem wydawania wiz i relokacji; iii) z jakiej linii budżetu UE ponoszone są takie koszty; 
iv) jakie zmiany dotyczące ppkt i), ii) i iii) VP/HR uważa za konieczne po doświadczeniach w 
Afganistanie?
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