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I WSTĘP

Z początkiem jesieni 2005 r. ponad dziesięć osób zginęło, a wiele innych, w tym występujący 
o azyl, zostało deportowanych lub pozostawionych przez władze marokańskie na pustyni po 
próbach przekroczenia jedynej granicy lądowej między Afryką a Europą. Granicę tę tworzą fosy 
i trzymetrowej wysokości mur okalający hiszpańskie enklawy Ceuta i Melilla położone na 
północ od Maroka. Kilka tygodni później władze algierskie przeprowadziły operację, w wyniku 
której setki imigrantów zostały odesłane na granicę po ewakuacji dużego, nieformalnego obozu 
w Maghnia w pobliżu granicy marokańskiej. Wśród nich także znajdowały się osoby ubiegające 
się o azyl. Od początku 2006 r. tysiące ludzi, głównie z obszarów subsaharyjskich, próbowało 
przepłynąć wody Oceanu Atlantyckiego, i z Mauretanii lub Senegalu dostać się na hiszpańskie 
Wyspy Kanaryjskie. Te dramatyczne wydarzenia – liczba osób, które poniosły śmierć poprzez 
utonięcie w morzu lub na skutek wyczerpania wędrówką przez pustynię, czy też, ogólnie 
mówiąc, liczba ofiar migracji na przestrzeni kilku lat jest trudna do oszacowania –
sprowokowały refleksję w różnych rejonach basenu Morza Śródziemnego, jak również 
doprowadziły do podjęcia inicjatyw mających na celu ograniczenie zjawiska nietrafnie 
określanego jako „ukryta imigracja” (fr. immigration clandestine). Mówiono o „planie 
Marshalla dla Afryki”, miało też miejsce kilka spotkań na szczeblu międzyrządowym krajów 
Afryki Subsaharyjskiej, Afryki Północnej i państw członkowskich Unii Europejskiej, jak 
konferencja w Rabacie w dniach 10-11 lipca ubiegłego roku. Zdefiniowano priorytety, które 
nacisk kładą na „dialog i  współpracę z Afryką” oraz „współpracę z krajami sąsiadującymi”1.

W ramach rozważań wyłoniły się dwie grupy rozwiązań: 1) zabezpieczenie granic w celu 
zapobiegania ich nielegalnemu przekraczaniu 2) zatrzymywanie imigrantów w krajach 
pochodzenia, szczególnie poprzez współpracę z tymi krajami. W odniesieniu do zarządzania 
przepływami migracyjnymi te dwa obszary nie stanowią nowości dla Unii Europejskiej, która 
od kilku lat przywiązuje do nich duże znaczenie w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych: były one włączone do programu prac uchwalonego na posiedzeniu Rady 
Europejskiej w Tampere w 1999 r. i od tej chwili stały się podstawą do sformułowania wielu 
przepisów prawnych i wykonawczych. Obecnie nie kwestionuje się efektywności tychże 
przepisów, lecz raczej ich trafność w odniesieniu do nowych szlaków migracji z południa na 
północ. Wydaje się, że wzmacnianie kontroli na granicach zewnętrznych UE to działania
dalekie od rozwiązywania problemów, które miały rozwiązywać (zapobieganie nielegalnej
imigracji); w konsekwencji powodują one jedynie ich przesunięcie. Imigranci wytyczają inne 
trasy, często bardziej niebezpieczne i kosztowne do przebycia, w krajach, z których wyruszają 
i przez które się przemieszczają, napotykają też przeszkody, będące często poza zasięgiem 
wpływu Unii czy też wiedzy zachodniej opinii publicznej. To przesunięcie problemów ma swój 
koszt. Przede wszystkim stawia imigrantów oraz osoby potrzebujące międzynarodowej ochrony 
w sytuacji, w której łamane są ich prawa podstawowe, nawet jeśli angażuje się tutaj Unia 
Europejska lub państwa członkowskie, co można było stwierdzić w przypadku wydarzeń 

  
1 COM(2005) 621 końcowy
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w Ceucie i Melilli. Przyczynia się też do destabilizacji w omawianych regionach 
geograficznych. Dzieje się tak w przypadku, gdy kraje Afryki Północnej, pod presją UE, 
wdrażają środki kontrolne na własnych granicach w celu uniemożliwienia ich przekroczenia 
mieszkańcom sąsiednich krajów czarnej Afryki, którzy dotąd przekraczali je bez utrudnień. 
Można się zatem obawiać, że obecnie Unia wpisuje swe stosunki z krajami trzecimi w pewien 
logiczny system, przy czym znane są środki pozwalające zbadać skutki takich działań – a są one 
często katastrofalne. Jest to jednak ryzyko związane z wytycznymi w dziedzinie migracji 
ustalanymi w ramach polityki zewnętrznej od momentu wdrożenia programu haskiego. 

Program haski

Wieloletni program haski „Wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii 
Europejskiej”, przyjęty przez Radę Europejską na posiedzeniu w Brukseli w dniach 4-5 
listopada 2004 r., tworzy podstawę prac na następnych pięć lat, zaś w dziedzinie polityki 
azylowej i migracyjnej Unii wyróżnia dwa obszary. Pierwszy dotyczy kontynuacji procesu 
realizowania polityki wspólnotowej wewnątrz Unii do momentu, w którym zrealizowana 
zostanie, zgodnie z ustaleniami Rady obradującej w Tampere w 1999 r., pierwsza faza tego 
procesu, obejmująca przyjęcie w dziedzinie azylu i imigracji serii aktów wspólnotowych. Drugi 
obszar dotyczy „zewnętrznego wymiaru azylu i migracji”. Zarezerwowano dla niego znaczące 
miejsce. 

Jeżeli celem programu haskiego, który stanowi drugą część prac ustalonych w Tampere, jest 
„wzmocnienie wspólnego potencjału Unii służącego zagwarantowaniu praw podstawowych
(…), zapewnienie ochrony osobom znajdującym się w potrzebie zgodnie z Konwencją Genewską 
dotyczącą statusu uchodźców i innymi traktatami międzynarodowymi, uregulowanie ruchów 
migracyjnych oraz kontrolowanie granic zewnętrznych Unii”; środki przyjęte do jego realizacji na 
terytorium Unii są mało konkretne. Hipoteza dotycząca europejskiego systemu azylu 
wspólnotowego, przywoływana przez Komisję od 2000 r.2, analizowana jest w horyzoncie 
czasowym tylko 2010 r.; przypomina się, że imigracja zarobkowa pozostaje w gestii państw 
członkowskich; jeśli chodzi o pozostałe kwestie program haski ogranicza się do wezwania do 
lepszej współpracy pomiędzy państwami, podniesienia poziomu wiedzy i mechanizmów 
dokonywania spisów ludnościowych, do wymiany informacji dotyczących ruchów 
migracyjnych oraz do koordynacji polityk krajowych i inicjatyw UE. 

Również w dziedzinie integracji obywateli państw trzecich zamieszkałych w Unii, w stosunku 
do której podkreśla się, że „udana integracja wpływa korzystnie na stabilność i spójność
naszych społeczeństw”, niezbędne jest coś więcej niż tylko zalecenia bez konkretnego 
zastosowania.  Stwierdza się między innymi, że „przeszkody na drodze do integracji należy 
usuwać w aktywny sposób” w celu stworzenia „równych szans”, zaleca się także stworzenie 
strony internetowej przeznaczonej do promocji „strukturalnej wymiany doświadczeń i
informacji dotyczących integracji”. 

Z drugiej strony, rozdział programu haskiego poświęcony zewnętrznemu wymiarowi azylu 
i migracji, stanowiącego też przedmiot niniejszego sprawozdania, ujawnia wagę, jaką państwa 
członkowskie przywiązują do tego obszaru oraz gotowość podjęcia wysiłku, w tym 

  
2 COM(2000) 755 końcowy
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finansowego. Podkreśla się, iż „Polityka UE powinna mieć na celu wspomaganie państw 
trzecich, w pełnym partnerstwie, (…) w ich staraniach zmierzających do poprawy ich zdolności
zarządzania migracją i ochrony uchodźców (…), budowania zdolności kontroli granicznej, 
poprawy bezpieczeństwa dokumentów i uporania się z problemem dotyczącym powrotu”.
I choć, jak będzie to widać później, wysiłki Rady na rzecz przejęcia przez państwa trzecie 
częściowej roli w zarządzaniu ruchami migracyjnymi w stronę Europy nie są niczym nowym, 
po raz pierwszy nadano im takie znaczenie w programie prac Unii. Istnieją dwie przyczyny tej 
sytuacji. Po pierwsze, po kilku spektakularnych wydarzeniach w 2004 r., które unaoczniły 
dramat imigrantów kierujących się ku wybrzeżom Sycylii i Andaluzji, Rada wezwała
„wszystkie państwa do wzmocnienia współpracy w zapobieganiu kolejnym przypadkom utraty 
życia”, gdyż „niedostateczne zarządzanie przepływami migracyjnymi może doprowadzić do 
katastrof humanitarnych”. Po drugie, pod koniec 2004 r. niemal ukończono tworzenie 
przewidzianego traktatem amsterdamskim aparatu normatywnego, który ma wytyczać ramy 
polityki wspólnotowej wewnątrz UE w dziedzinie  azylu i imigracji. Odtąd koncentruje on swe 
działania głównie na ochronie tychże granic przed przekraczaniem ich przez kolejnych 
imigrantów. 

II ZEWNĘTRZNY WYMIAR POLITYKI IMIGRACYJNEJ : PODEJŚCIE W
PRZESZŁOŚCI

1. Plany działań grupy wysokiego szczebla ds. azylu i migracji. Przykład Sri 
Lanki

Podejście oparte na przesunięciu kontroli granic UE poza te właśnie granice nie datuje się 
jednak na 2004 r. Aby zmierzyć się z „problemem masowego napływu do Unii Europejskiej
osób ubiegających się o azyl, jak również nielegalnych imigrantów”, Rada ds. Ogólnych 
ustanowiła w grudniu 1998 r. mandat grupy wysokiego szczebla ds. azylu i migracji, który w 
oparciu o politykę handlową i rozwoju, miał polegać na realizacji w głównych krajach 
pochodzenia i krajach tranzytowych programów międzyfilarowych, ukierunkowanych na 
„eliminację przyczyn migracji i napływu uchodźców” oraz „pomoc w zmniejszaniu napięć 
migracyjnych” 3. 

Rok później, na szczycie Rady w Tampere w październiku 1999 r., grupa wysokiego szczebla 
ds. azylu i migracji przedstawiła plany działań. Utrzymano jednak elementy tych planów 
zmierzające do eliminacji źródeł nielegalnej imigracji poprzez środki takie jak wdrażanie 
systemów identyfikacji fałszywych dokumentów, wysyłanie europejskich oficerów 
łącznikowych do krajów pochodzenia i tranzytowych w celu poprawy kontroli wyjazdów czy 
podpisywanie umów o readmisji. 

Jeden z obserwatorów odnotował, że na osiemnaście środków zaproponowanych w planie 
działań w sprawie Maroka, który prawie nie obejmował społeczno-ekonomicznego kontekstu 
emigracji z tego kraju, tylko jeden dotyczył integracji obywateli marokańskich zamieszkujących 

  
3 Wstęp do prezydencji fińskiej na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej w Tampere (15-16 
pażdziernika 1999 r.).
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w państwach członkowskich, ponad połowa zaś odnosiła się do represji i zapobiegania imigracji 
nielegalnej4. Taka koncepcja partnerstwa, którą ten sam obserwator określił mianem 
„eurocentrycznej”, jest tożsama z  koncepcją scharakteryzowaną w planie w sprawie Sri Lanki. 
Jak już zaznaczono, potrzeba globalnego podejścia, łączącego obszar społeczno-ekonomiczny 
i rozwoju z kwestiami bezpieczeństwa i ochrony granic, co stanowiło część planu działań, 
pozostaje bardziej w sferze deklaracji niż dwojakiego rodzaju działań UE: 1) ograniczenia 
nielegalnej imigracji przepływającej przez lub odbywającej się w kierunku Sri Lanki, 2) 
zmuszenie licznych obywateli Sri Lanki przebywających w państwach członkowskich do 
powrotu. Działania te przełożyły się na finansowanie dwóch projektów w 2002 r. Pierwszy, na 
rzecz Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (OIM), o budżecie 13 mln euro, 
ukierunkowany był na kształcenie pracowników służb imigracyjnych tego kraju w dziedzinie 
zwalczania nielegalnej imigracji. Drugi, o budżecie w wysokości 1 mln euro, miał na celu 
wprowadzenie w Sri Lance systemu informacji o krajach pochodzenia imigrantów 5. W 2004 r. 
UE podpisała ze Sri Lanką umowę o readmisji. Jak będzie to później widoczne, ten typ umów 
stanowi jeden z kluczowych elementów zewnętrznej polityki migracyjnej UE. Źródła powiązane 
z przedstawicielstwem Sri Lanki potwierdzają, że, podobnie jak w przypadku marokańskim, 
dyskusja dotycząca spraw wewnętrznych i związanych z wymiarem sprawiedliwości była w 
całości prowadzona przez europejską stronę negocjacji. Strona ta podejmowała też decyzje6. 

2. Imigracja w polityce zewnętrznej UE

Włączenie polityki migracyjnej do stosunków Unii z państwami trzecimi znalazło się również 
w porządku dziennym Rady Europejskiej obradującej w Sewilli w 2002 r. Rada nalegała na 
konieczność wykorzystania „wszystkich instrumentów adekwatnych w ramach stosunków 
zewnętrznych UE” do zwalczania nielegalnej migracji. I choć zapadła decyzja, że od 1999 r. 
walka z nielegalną imigracją będzie włączana do wszystkich umów stowarzyszeniowych i 
umów o współpracy, szczególnie zaś umów podpisywanych z krajami położonymi w basenie 
Morza Śródziemnego (program MEDA), a także umów o partnerstwie zawieranych z nowymi 
niepodległymi państwami Europy Środkowej i Azji Środkowej (program TACIS), Bałkanami
(program CARDS) oraz krajami AKP (Afryka, Karaiby. Pacyfik), Rada z Sewilli poszła dalej, 
wysuwając żądanie włączenia klauzuli o obowiązkowej readmisji w przypadku imigracji 
nielegalnej do „wszystkich przyszłych umów o współpracy, stowarzyszeniu lub umów 
równoważnych, które Unia Europejska lub Wspólnota Europejska będzie zawierała z 
jakimikolwiek krajami”. 

W tym samym roku (2002), Komisja w komunikacie „Włączenie kwestii związanych 
z migracjami do stosunków Unii z krajami trzecimi”7 podaje przykłady inicjatyw 
podejmowanych w celu przełożenia tych nowych priorytetów do ram polityki pomocy 
zewnętrznej dla regionów będących tradycyjnym źródłem emigracji. Inicjatywy te dotyczą 
realizacji polityk i tworzenia infrastruktury przyjmowania w dziedzinie azylu, a także 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych (policja i wymiar sprawiedliwości), poprawy kontroli 
granic i zwalczania imigracji nielegalnej. Z tego okresu pochodzi też decyzja w sprawie 
przyznania 40 mln euro na wsparcie procesu usprawniania zarządzania granicami 

  
4 A. Belguendouz, Maroko nie-afrykańskie, żandarm Europy?, Rabat, 2003 r.
5 A. Becerro, Aspekt zewnętrzny polityki migracyjnej, EUI Working Papers, RSCAS nr 2004/5
6 OXFAM, Terytorium nieznane: internacjonalizacja polityki azylowej UE, Londyn, 2005 r.
7 COM(2002) 703 końcowy
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marokańskimi. Jesienią 2005 r. władze marokańskie skarżyły się, iż nigdy nie otrzymały 
wymienionej dotacji.  

Wspominając debaty wokół projektów dotyczących „obozów” dla imigrantów i osób spoza 
Europy występujących o azyl (patrz infra), które toczyły się rok później w instytucjach 
i niektórych organizacjach międzynarodowych, interesującym wydaje się fakt, że w tym samym 
2002 roku Komisja zaproponowała wpisanie do budżetu Unii (rozdział „możliwości efektywnej 
ochrony w krajach trzecich”) finansowania „analizy kwestii prawnych, finansowych 
i praktycznych, podnoszonych (…) przez centra tranzytowe krajów trzecich” w celu 
„zawracania wtórnych napływów do państw członkowskich UE”, a także stworzenia 
i skonsolidowania praktyk traktowania, przyjmowania i ochrony, „w tym także osób 
wydalonych z terytorium UE”8.

W trakcie lektury priorytetów formułowanych od 2002 r. można dojść do wniosku, że cele 
haskie były wytyczane już od dawna. W tym czasie nastąpiło przesunięcie z obszaru polityki 
azylowej i migracyjnej, realizowanej w ramach wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych ku polityce zagranicznej oraz polityce współpracy Unii. Przesunięcie to, ze 
względu na istniejące czasami w tej kwestii podziały, sprawia, że uzyskanie niezbędnego 
globalnego podejścia w dziedzinie migracji w Europie bywa problematyczne. Ma to miejsce 
w przypadku Komisji Europejskiej i podziału kompetencji pomiędzy komisarzami 
odpowiedzialnymi za rozwój i pomoc humanitarną, stosunki zewnętrzne i politykę sąsiedztwa, 
jak również dziedzinę sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, a także w przypadku 
Parlamentu Europejskiego ze względu na odnośny obszar działania Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Komisji Spraw Zagranicznych, 
Komisji Rozwoju oraz Komisji ds. praw człowieka. Nie mniejsze trudności pojawiają się na 
poziomie społeczeństwa obywatelskiego, gdzie organizacje pozarządowe są na ogół bardziej 
skłonne same zdobywać niż wymieniać się doświadczeniem w danej dziedzinie działalności. 
Obecnie wspomniane wyżej przemiany usprawiedliwiałyby wspólne analizy organizacji 
pozarządowych zajmujących się obroną prawa człowieka, praw imigrantów, a także rozwojem. 

3. Wymiar zewnętrzny czy eksternalizacja?

Unaocznienie trwającego od 2003 r. procesu włączania problematyki migracyjnej do polityki 
zewnętrznej Unii spowodowały dwa czynniki. Skłania to do myślenia, iż w sposób stopniowy 
dokonano przejścia z fazy włączania tej kwestii w stosunki z krajami trzecimi do fazy 
przesunięcia przez UE części spraw związanych z zarządzaniem granicami do tychże krajów 
oraz przeniesienia odpowiedzialności w dziedzinie azylu, co niektórzy obserwatorzy określają 
mianem „eksternalizacji polityki azylowej i migracyjnej”. Po pierwsze chodzi tutaj o brytyjską 
propozycję przedstawioną na nieformalnym posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych oraz 
spraw zagranicznych w Veria w marcu 2003 r., która dotyczyła przeniesienia rozpatrywania 
wniosków azylowych poprzez utworzenie centrów obsługi tranzytowej (transit processing 
centers, TPC) w regionach znajdujących się na szlaku osób ubiegających się o azyl 
i kierujących się do Europy. Osoby te, po próbie przekroczenia granicy europejskiej, byłyby tam 
odsyłane w celu rozpatrzenia ich wniosku azylowego. Po drugie, w odpowiedzi na sukcesywne 
lądowanie na włoskim wybrzeżu kilku tysięcy ludzi, przybyłych na łodziach z Libii w lecie 
2004 r., sformułowano włosko-niemiecki projekt, wpisujący się w ogólny plan zwalczania 

  
8 Komisja Europejska, DG JAI, Wezwanie do składania wniosków 2003, linia budżetowa „Współpraca z 
krajami trzecimi w dziedzinie migracji”, B7-667
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nielegalnej imigracji. Projekt ten obejmuje pomoc na rzecz rozwoju państw Afryki 
Subsaharyjskiej będących źródeł imigracji, „bardziej ludzkie” podejście do kwestii azylu w 
państwach tranzytowych, jak również utworzenie w Afryce Północnej „europejskich punktów 
imigracji” w celu gromadzenia poza granicami europejskimi osób chcących wyemigrować.  

Z pewnością żadna z tych dwóch propozycji nie przybrała formy europejskiego programu
utworzenia zewnętrznych ośrodków przetrzymywania imigrantów i osób ubiegających się o 
azyl: w niektórych państwach członkowskich, jak również w Komisji, odnotowano żywe 
reakcje na rzecz odrzucenia takich rozwiązań, zaś w październiku 2004 r. w całej Europie 
zebrano kilkaset podpisów parlamentarzystów europejskich i krajowych oraz organizacji 
pozarządowych pod Apelem przeciw obozom na europejskich granicach9. Jednak na podstawie 
dyskusji wywołanych przez wspomniane propozycje można wysnuć wniosek, iż projekty owe 
wymusiły zwrot w koncepcji stosunków UE z jej sąsiadami w sprawach migracji. Fakt ten 
poświadcza projekt przedstawiony przez Komisję w 2003 r. i mający na celu „zbadanie nowych 
kierunków” opartych na „rzeczywistym partnerstwie z krajami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi”, obejmujących „znacznie większy udział krajów trzecich pierwszego 
przyjęcia oraz tranzytowych” dla „ochrony w regionach pochodzenia” poprzez 
„skonsolidowanie możliwości ochrony w regionach pochodzenia oraz rozpatrywanie wniosków 
w sposób najbardziej zgodny z potrzebami”10. Takie podejście zostanie później potwierdzone 
przez program haski, który „w duchu wspólnej odpowiedzialności” uznaje partnerstwo 
z krajami trzecimi za główny element tychże projektów. Rok później, w komunikacie „Strategia 
zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”11, Komisja 
wskazuje, iż zewnętrzny wymiar obszaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przyczynia się 
do stworzenia wewnętrznej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 
Jednocześnie wspiera ona cele polityki w zakresie stosunków zewnętrznych UE.

4. Znaczenie danych migracyjnych w europejskiej polityce sąsiedztwa 

Polityka sąsiedztwa (EPS) miała na celu ustanowienie „uprzywilejowanych stosunków” z 
krajami graniczącymi z UE na podstawie wzajemnego zaangażowania opartego o takie wartości 
wspólnotowe, jak poszanowanie państwa prawnego i dobre sprawowanie władzy, poszanowanie 
praw człowieka, promocja dobrego sąsiedztwa i zasad gospodarki rynkowej. Projektowanie 
założeń tejże polityki ukończono w 2004 r. Początkowo uwzględniano kraje położone na 
wschód od nowej granicy wschodniej Unii po rozszerzeniu w 2004 r. Następnie objęto nią 
partnerstwo euro-śródziemnomorskie i kraje południowego Kaukazu. W odniesieniu do państw 
położonych na krańcach południowych, proces barceloński stanowi obowiązkowy etap pośredni 
na drodze włączenia ich do polityki sąsiedztwa. Dlatego też nie jest rozpatrywana kandydatura 
Libii, która nie przystąpiła do tegoż procesu. W trzech obszarach europejskiej polityki 
sąsiedztwa (polityka wspólnotowa, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz 
współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych) kwestie związane z polityką migracyjną 
i azylową zajmują dominującą pozycję. Rada obradująca w Hadze zaprojektowała zresztą EPS 
jako „strategiczne ramy na rzecz intensyfikacji współpracy z sąsiadami UE” w wymienionych 
wyżej dziedzinach. 

  
9 http://no-camps.org/fr.htm
10 COM(2003) 152 końcowy
11 COM(2005) 491 końcowy
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EPS, po uzyskaniu zgody państwa partnerskiego, umożliwia stworzenie systemu wspólnego 
zarządzania granicami, opartego na przesunięciu kontroli poza granice Unii. EPS jest  
realizowana w  zróżnicowany, uzależniony od konkretnego kraju sąsiadującego, sposób poprzez 
„plany działań” obejmujące cele krótko- i średniookresowe. Cele te wyznaczane są zgodnie 
z priorytetami określonymi dla każdego kraju partnerskiego12. Odnośnie do kwestii związanych 
z azylem i imigracją, to pewne priorytety są wspólne dla wszystkich krajów: chodzi tutaj 
o politykę wizową (w tym możliwość wykazania elastyczności w stosunku do „pewnych 
kategorii osób”), zawieranie umów o readmisji, wzmacnianie zdolności operacyjnych 
i interwencyjnych jednostek nadzoru i kontroli granic morskich i/lub lądowych, wymianę 
informacji i dialog w sprawie imigracji nielegalnej, zabezpieczanie dokumentów podróżnych 
i wiz, wymianę informacji i doświadczeń w sprawie systemów zarządzania granicami, jak 
również kształcenie funkcjonariuszy włączonych w zarządzanie granicami (policji, straży 
granicznej, celników itd.). 

Każdy plan działania ma odzwierciedlać interesy każdej ze stron (UE i państwa sąsiadującego): 
„pracowaliśmy z naszymi sąsiadami nad opracowaniem planów działania dostosowanych do 
każdego z partnerów, aby odpowiadały one na potrzeby i wymagania każdego z nich. Nasza 
propozycja – zwiększona współpraca, większa pomoc finansowa i możliwość zacieśnienia 
relacji z UE – będzie naprawdę korzystna dla dwóch stron w wielu dziedzinach, począwszy od 
edukacji, po transport i walkę z terroryzmem” - wyjaśniała Benita Ferrero-Waldner, komisarz 
ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa, inaugurując realizację 
pierwszych planów działania.

Jeśli chodzi o wymiar europejskiej polityki sąsiedztwa dotyczący migracji, polityka ta skupia się 
wyłącznie wokół możliwych korzyści dla UE, co zostało zaakcentowane w ostatniej interwencji 
w sprawie postępu procesu (9 maja 2006 r.) „Europa potrzebuje migracji. Nasze społeczeństwa 
się kurczą i starzeją. Poprzez europejską politykę sąsiedztwa próbujemy lepiej zarządzać 
migracją: otwierając się na migrantów, których potrzebujemy ze względu na dobrobyt 
ekonomiczny i społeczny, a zamykając granice dla imigracji nielegalnej.”

Instrument finansowy EPS będzie od 2007 r. finansował pomoc w wysokości 60% dla każdego 
kraju. Przewidziano także programy regionalne i programy współpracy transgranicznej. Należy 
zauważyć, że EPS jest procesem ściśle międzyrządowym. Plan rozwoju nie przewiduje 
włączenia obywateli UE ani obywateli krajów partnerskich, którzy nie uczestniczyli też 
w tworzeniu owego planu. Z drugiej strony negocjacje w sprawie jego finansowania objęte są 
procedurą współdecyzji.

III RÓŻNE FORMY EKSTERNALIZACJI POLITYKI AZYLOWEJ I MIGRACYJNEJ 

W procesie eksternalizacji europejskiej polityki migracyjnej i azylowej można wyróżnić dwie 
główne tendencje. Z jednej strony Unia próbuje „przenieść” poza swe terytorium pewne 

  
12 Wynegocjowano i formalnie przyjęto siedem planów działań z Izraelem, Tunezją, Marokiem, 
Autonomią Palestyńską, Jordanią, Mołdową i Ukrainą. Trwają negocjacje dotyczące planów działań z 
Armenią, Azerbejdżanem, Egiptem, Gruzją i Libanem.  
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procedury związane z kontrolą graniczną (A), z drugiej strony, poprzez delegowanie 
odpowiedzialności, obciążyć kraje trzecie konsekwencjami zobowiązań wynikających 
z podpisanych przez nią umów międzynarodowych, czy też decyzji podjętych w kwestii 
kierowania przepływami migracyjnymi (B). Poniżej podano kilka przykładów, które 
charakteryzują te mechanizmy i podkreślają mogące powstać na ich skutek zagrożenia.

A - EKSTERNALIZACJA- DELOKALIZACJA

1. Sankcje dla przewoźników

Pomysł obciążania odpowiedzialnością przedsiębiorstw transportowych, poprzez nakładanie 
grzywien oraz obowiązek odtransportowania pasażerów nieposiadających dokumentów 
podróżnych lub wiz, nie jest nowy. Pojawił się on już bowiem w Konwencji z Schengen 
(1990 r.). Formułę tę ponownie wykorzystano w dyrektywie Rady przyjętej w dniu 28 czerwca 
2001 r., która przewiduje sankcje mogące sięgać nawet 500 000 euro oraz obowiązek zajęcia się 
pasażerami i pokrycia kosztów ich powrotu. Choć głównym celem tej dyrektywy jest walka 
z pośrednikami, którzy wykorzystują sytuację nieposiadających dokumentów czy wiz 
imigrantów i zmuszają ich do podróży w ciężkich, a często też niebezpiecznych warunkach, 
sankcje dla przewoźników mają też doprowadzić do prywatyzacji kontroli dokumentów 
tożsamości i wiz poprzez dokonywanie tejże kontroli przez pracowników przedsiębiorstw 
przewozowych jeszcze przed rozpoczęciem podróży do Unii i w ten sposób zapobiegania 
nielegalnemu przekraczaniu granicy. 

Postanowienia te pociągają za sobą pewne ryzyko dla osób starających się o azyl. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że ze względu na niedopełnienie warunków stawianych przez kompanie 
lotnicze lub morskie, osobom tym odmówi się sprzedaży biletu. Kompanie obawiają się bowiem 
sankcji ze strony kraju przeznaczenia, choć w zasadzie nie mają nic przeciwko 
nieprawidłowościom związanym z przybyciem uchodźców do kraju, w którym poszukują oni 
ochrony. Ta technika selekcji jest tym bardziej problematyczna, że osobom, które muszą 
w sposób nagły opuścić swój kraj, nie spełniają jednak odpowiednich warunków, nie stwarza się 
żadnej alternatywy prawnej (patrz poniżej „procedury bezpiecznego wjazdu”). Konsekwencją 
sankcji dla przewoźników, którzy odciążają przecież policję europejską, przejmując część 
obowiązków w zakresie kontroli, jest zatrzymanie osób starających się o azyl z dala od granic 
europejskich, jak również zmuszanie ich do płacenia wyższej ceny i podjęcia wyższego ryzyka 
związanego z nielegalnym podróżowaniem.

2. Korpus oficerów łącznikowych ds. imigracji

Dzielenie się technikami i wiedzą w dziedzinie nadzoru i identyfikacji na rzecz ochrony granic 
Unii z krajami pochodzenia lub tranzytowymi przybrało formę sieci „oficerów łącznikowych ds. 
imigracji”13. Funkcjonariusze z państw członkowskich UE są wysyłani do krajów trzecich, aby 
„nawiązać i podtrzymywać kontakty z władzami państwa przyjmującego w celu przyczynienia 
się do zapobiegania i zwalczania nielegalnej imigracji, organizowania powrotów imigrantów 
nielegalnych oraz zarządzania legalną migracją”. Podlegający na ogół władzom państwa 

  
13 Rozporządzenie (WE) nr 377/2004 Rady z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia sieci 

oficerów łącznikowych ds. imigracji
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członkowskiego swojego pochodzenia lub innego państwa członkowskiego UE oficerowie 
łącznikowi mogą również zostać oddani do dyspozycji „właściwych organów państw trzecich, 
jak również do organizacji międzynarodowych”. Spotyka się ich głównie na lotniskach państw 
trzecich, gdzie asystują oni miejscowym funkcjonariuszom w wykonywaniu zadań kontrolnych, 
mających na celu uniemożliwienie wyjazdu do Europy osobom, które w przyszłości mogłyby 
stać się nielegalnymi imigrantami. Podobnie jak w przypadku zatrzymań na morzu (patrz niżej) 
należy podkreślić, że rozporządzenie wspólnotowe w sprawie utworzenia korpusu oficerów 
łącznikowych ds. imigracji nie zawiera przepisów dotyczących ochrony praw osób ubiegających 
się o azyl lub praw uchodźców.

3. Zatrzymania na morzu

Europejski program zwalczania imigracji nielegalnej odbywającej się drogą morską został 
przyjęty w 2003 r.14 Obejmuje on kontrolę w portach krajów trzecich i państw członkowskich 
(statki odbywające regularne rejsy, lecz także statki towarowe, wycieczkowe i rybackie). 
Przewidziano też środki operacyjne nadzoru wybrzeży i działań na pełnym morzu 
(zatrzymania): „W ramach ogólnej polityki UE dotyczącej stosunków z państwami trzecimi 
w dziedzinie kierowania migracjami, współpraca powinna opierać się w szczególności na 
wzmocnieniu kontroli „przedgranicznej” oraz sposobach postępowania z nielegalnymi 
imigrantami zatrzymanymi na morzu” (przetrzymywanie tych osób, zorganizowanie dla nich 
pomieszczeń w miejscu rozpoczęcia podróży w krajach trzecich, „przy czym zrozumiałe jest, że 
nie będzie tam odesłana żadna osoba wnioskująca o azyl”. 

W 2003 r. i 2004 r. kilka państw członkowskich przeprowadziło pilotowe akcje zatrzymywania 
na morzu (Ulisses, Tryton, Neptun). 

W odniesieniu do tychże akcji należy z niepokojem zauważyć, iż nie przewidziano żadnej 
procedury rozpatrywania ewentualnych wniosków w sprawie wstępu na terytorium 
administrowane przez władze, które dokonują inspekcji statku. Pomimo wspomnianego wyżej 
zastrzeżenia dotyczącego osób występujących o azyl, nie istnieją w tej materii żadne konkretne 
przepisy. Nic nie wskazuje na to, że stosowane obecnie metody zatrzymań na morzu są zgodne 
ze środkami ostrożności należnymi w przypadku osób wymagających ochrony 
międzynarodowej, jak również z zaleceniami Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców. 
Według tych zaleceń „środki zatrzymań nie powinny uniemożliwiać uchodźcom i osobom 
ubiegającym się o azyl dostępu do ochrony międzynarodowej ani też prowadzić do pośredniego 
lub bezpośredniego wydalenia osób potrzebujących międzynarodowej ochrony na granice 
terytorium, na którym ich życie lub wolność mogłyby być zagrożone na skutek przyczyn 
wymienionych w Konwencji lub innych podstaw do domagania się ochrony międzynarodowej. 
Osoby zatrzymane, w stosunku do których stwierdzi się potrzebę objęcia ochroną 
międzynarodową, powinny uzyskać dostęp do trwałych rozwiązań (…)”15. Niemniej jednak 
ostatnie wydarzenia dowiodły, iż obawy mogą być uzasadnione: w 2003 r. kilkudziesięciu 
Erytrejczyków uratowanych na morzu przez patrole maltańskie zostało wydalonych do Erytrei 
bez możliwości skorzystania z procedur azylowych. Tam zostali uwięzieni i poddani torturom. 
W 2004 r. płynące łodzią osoby zostały na niej uwięzione pomiędzy Maltą a Sycylią, zaś ani 

  
14 Dok. 15445/43
15 Wnioski komitetu wykonawczego programu Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców nr 97-2003 w 
sprawie gwarancji ochrony przy środkach zatrzymywania  
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władze włoskie, ani władze maltańskie nie udzieliły zgody na zejście na ląd, pomimo protestów 
Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. 

Od 2004 r. Europejska Agencja ds. Zarządzania Granicami Zewnętrznymi (FRONTEX) 
koordynuje współpracę operacyjną w dziedzinie nadzoru nad granicami, w tym morskimi, co 
pozwala rozważyć sposoby kontroli, w tym kontroli parlamentarnej, tych działań. 
W komunikacie z listopada 2005 r. w sprawie „działań priorytetowych stanowiących odpowiedź 
na wyzwania związane z migracją” 16, Komisja powierzyła FRONTEKSOWI przeanalizowanie 
możliwości wzmocnienia kontroli i nadzoru w rejonie Morza Śródziemnego wraz z perspektywą 
utworzenia struktury współpracy wszystkich regionów wschodnich i zachodnich położonych 
w basenie Morza Śródziemnego. W odniesieniu do ostatnich wydarzeń na Wyspach 
Kanaryjskich stwierdzono, że nie wchodzą one w zakres kompetencyjny agencji. Podjęto 
decyzję (maj 2006 r.) o rozpoczęciu realizacji projektu współfinansowanego przez Komisję 
Europejską i Hiszpanię w sprawie współpracy między Hiszpanią i Mauretanią (projekt Atlantis). 
Projekt ten obejmuje nadzór wybrzeży mauretańskich przez mieszane patrole mauretańsko-
hiszpańskie. Jest to pierwszy przykład finansowania przez Komisję operacji przeprowadzanej 
całkowicie na terytorium państwa trzeciego.  

Już w 2005 r., na skutek regularnego napływu imigrantów i osób ubiegających się o azyl do 
południowych Włoch, Unia Europejska postanowiła opracować z Libią wspólny plan działań, 
niezależnie od instytucjonalnych i politycznych ram współpracy z tym krajem. Plan ten 
finansowany jest z programu Aeneas i przewiduje  podjęcie natychmiastowych, konkretnych 
środków nadzoru morskich granic libijskich, w tym przede wszystkim wprowadzenie 
mieszanych patroli europejsko-libijskich. Działania te mają zapobiegać wypływaniu statków 
kierujących się ku wyspie Lampedusa (patrz punkt B 4: przykład libijski).

4. Procedury bezpiecznego wjazdu

W 2003 r. Komisja Europejska zaleciła wprowadzenie „procedur bezpiecznego wjazdu” 
w ramach „podejścia globalnego, uzupełniającego istniejący system azylu terytorialnego”17. 
System ten pozwala osobie ubiegającej się o azyl złożyć wniosek w ambasadzie jednego 
z państw członkowskich UE, zamiast podejmować niebezpieczną podróż do wybranego kraju. 
Ambasada dokonuje oceny uzasadnienia wniosku. W przypadku uzyskania zgody, osoby takie 
korzystają z chronionego przejazdu do państwa przyjmującego. Formułę tę prezentowano jako 
najlepszy sposób rozwiązania problemu wynikającego z konieczności pogodzenia zadań 
związanych z kontrolą migracji oraz obowiązkiem ochrony uchodźców. Z jednej strony włącza 
ona wymiar „ochrony” do polityki wizowej i wprowadza „wizy azylowe”, z drugiej zaś tworzy 
podstawy dla regionalnej obecności UE na obszarach, z których pochodzą uchodźcy, łącząc 
różne aspekty migracji (procedury podejmowania decyzji, środki ochronne, imigrację 
zarobkową, powroty, pomoc regionom pochodzenia) w jeden instrument, który pozwoliłby UE 
kierować migracjami w sposób skoordynowany. I choć pomysł przekształcenia procedury 
bezpiecznego wjazdu w instrument wspólnotowy nie został zrealizowany, to w 2004 r. Komisja 
zmieniła go, nadając formułę przyspieszonej procedury wykorzystywanej w szczególnych 
okolicznościach w ramach systemu wydalania imigrantów do kraju pochodzenia18. 

  
16 COM(2005) 621 końcowy
17 COM(2003) 152 końcowy
18 COM(2004) 310 końcowy
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A zatem, jak dowodzi przykład wydalania imigrantów do kraju pochodzenia, procedury 
bezpiecznego wjazdu mogą przynajmniej z dwóch powodów jawić się jako poszukiwany 
instrument realizacji celu, jakim jest ochrona ludzi. Przede wszystkim ze względu na fakt, iż 
system ten opiera się na dobrej woli państwa członkowskiego, co jednak nie zawsze sprawdza 
się w rzeczywistości. W 2002 r. kilkuset uchodźców północnokoreańskich, którym udało się 
przedostać do Chin, zgłosiło się jednocześnie do różnych ambasad krajów zachodnich 
w Pekinie, poszukując tam ochrony. Wydarzenia te okazały się na tyle poważne, iż doszło do 
pilnych konsultacji przedstawicielstw dyplomatycznych tychże krajów. Dalecy w kwestii ugody 
co do wydania wnioskodawcom wiz w celu umożliwienia im skorzystania z „procedury 
bezpiecznego wjazdu” i przedostania się do Europy, przedstawiciele UE podjęli decyzję… 
o zwiększeniu bezpieczeństwa misji dyplomatycznych tak, by uniknąć tego typu incydentów 
w przyszłości. Według obserwatorów, od momentu tak zwanego „kryzysu ambasad”, wszystkim 
dysydentom znacznie trudniej jest znaleźć ochronę w przedstawicielstwach dyplomatycznych 
w Chinach. 

Po drugie, chociaż procedury bezpiecznego wjazdu mają uzupełniać funkcjonujące już systemy 
azylowe (rozpatrywanie wniosków na granicach lub na terytorium państw członkowskich), 
istnieje obawa, że z kolei te właśnie systemy zewnętrzne nie dostosują się do wprowadzonych 
procedur. Poza możliwością skorzystania przez osoby składające wniosek o azyl i pozostałych 
imigrantów z „procedur bezpiecznego wjazdu”, zakazywany byłby wszelki wstęp na terytorium 
UE.

B - EKSTERNALIZACJA – PRZEKAZYWANIE OBOWIĄZKÓW

Forma ta opiera się, jak już wspomniano, na przekazywaniu państwom trzecim części zadań 
związanych z polityką unijną w dziedzinie azylu i migracji. Zajmuje ona znaczące miejsce 
w ramach unijnej polityki sąsiedztwa. W odniesieniu do osób występujących o azyl,
podsumowanie tej orientacji stanowią dwie formuły: podział odpowiedzialności, nazywany 
również „podziałem obciążeń” (burden sharing) oraz „ochrona jak najbliżej regionu 
pochodzenia”. W dalszych planach jest bardziej równomierne rozłożenie ciężaru rozpatrywania 
wniosków o azyl, który spoczywa obecnie na Unii Europejskiej. Ma to nastąpić poprzez 
częściowe przejęcie obowiązków przez kraje niebędące członkami UE, szczególnie zaś państwa 
położone w pobliżu krajów pochodzenia.  

Pomysł ten, odwołujący się do zasady solidarności, nie jest sam w sobie niewłaściwy. Jednak ze 
sposobu jego realizacji przez UE można wnosić, że bardziej niż z dbałości o solidarność wynika 
on z chęci przesunięcia obowiązków (burden shifting). Podkreśla się też, iż pomysł oparty jest 
na nieprawdziwym zagrożeniu napływem imigrantów: należy reagować, gdyż presja w sprawie 
wniosków o azyl wywierana na Europę zwiększy się do ogromnych rozmiarów. Tymczasem 
liczba osób składających wnioski o azyl nigdy nie była tak niska w dwudziestu pięciu 
państwach członkowskich UE, podobnie zresztą jak w innych państwach uprzemysłowionych. 
W przeciągu piętnastu lat liczba ta spadła o połowę. Równocześnie wzrasta ona w niektórych 
krajach najuboższych. Wiadomo również, że ludność przemieszcza się na w kierunku południe-
południe, a nie południe-północ19. 

  
19 UNHCR, Liczba osób ubiegających się o azyl spadła o połowę  od 2001 r., marzec 2006 r.
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Poniżej przedstawionych zostanie kilka przykładów mechanizmów unijnych mających na celu 
podzielenie się obowiązkami z krajami trzecimi. Wynikające z tego procesu problemy 
zaprezentowane zostaną na przykładzie Libii i Maroka. 

1. Eksternalizacja azylu: regionalne programy ochrony oraz programy 
przesiedleńcze uchodźców

Pod koniec 2004 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o sfinansowaniu studium wykonalności 
eksternalizacji procedur w krajach Maghrebu, w Libii i Mauretanii. 

Następnie, na początku 2005 r., przyznała fundusze na „wzmocnienie zdolności ochrony i 
przyjmowania na miejscu”, co według Franco Frattiniego „wydaje się mniej kosztownym 
rozwiązaniem niż przyjmowanie uchodźców w centrach zlokalizowanych w państwach 
członkowskich UE”. Programy, których celem jest „wdrożenie, w ramach partnerstwa z krajami 
trzecimi, lepiej dostępnego, a także bardziej sprawiedliwego i wydajnego systemu ochrony 
międzynarodowej, pozwalającego na ochronę w najwcześniejszym stadium” obejmują, w 
ramach „podziału obowiązków”, podniesienie zdolności państw trzecich, będących dla 
imigrantów i osób ubiegających się o azyl krajami tranzytowymi, w zakresie zapewnienia 
uchodźcom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Oprócz Afryki Północnej Komisja 
zamierza rozwinąć tę działalność w regionie afrykańskich wielkich jezior, jak również na 
granicy wschodniej UE, szczególnie zaś na Ukrainie, w Mołdowie i na Białorusi. Pomysł, 
oficjalnie zaprezentowany na początku września 2005 r., polegał na utworzeniu „regionalnych 
stref ochronnych” w pobliżu państw  pochodzenia uchodźców. Mogliby oni liczyć tam na 
wstępny azyl oraz objęcie programem przesiedleńczym. Liczby uchodźców wynegocjowane na 
jego podstawie byłby później wysyłane do krajów przyjmujących w UE 20. Ze względu na 
mechanizm selekcji można obawiać się, że przetrzymywanie chętnych do emigracji będzie 
jednym ze sposobów dopasowania wymogów Konwekcji Genewskiej dotyczącej statusu 
uchodźców do potrzeb migracyjnych Europy. 

Idea pomocy państwom trzecim w upowszechnianiu na ich terenie, w ramach rzeczywistego 
partnerstwa, poszanowania praw imigrantów oraz prawa do azylu nie jest sama w sobie sporna. 
Rzeczywistość czyni ją jednak mniej wiarygodną na skutek widocznych w UE tendencji do 
ograniczania legalnego dostępu do jej granic cudzoziemcom, którzy z zasady powinni móc
korzystać z „prawa” do ich przekraczania, w szczególności zaś uchodźcom. Wydaje się, że 
wysiłki Unii zmierzają przede wszystkim do zatrzymania uchodźców w projektowanych 
strefach „ochronnych” . 

Tymczasem kraje, w których w ramach nowego partnerstwa docelowo mają powstać „strefy 
oczekiwania” na wizy do UE, dalekie są od zapewnienia odpowiednich warunków ochrony. 
Według organizacji pozarządowej Human Rights Watch, władze ukraińskie poddają imigrantów 
i osoby starające się o azyl niedopuszczalnemu traktowaniu, a w wielu przypadkach nękaniu 
polegającemu na: przedłużonym przetrzymywaniu, atakach fizycznych i słownych, 
przymusowym wydalaniu do kraju pochodzenia, gdzie ludzie ci narażeni są na tortury 
i prześladowania21. W odniesieniu do Białorusi sama prezydencja wyraziła ostatnio 

  
20 COM (2005) 388 końcowy 
21 Human Rights Watch, Ukraina: imigranci i osoby składające wnioski o azyl są regularnie maltretowane, 

komunikat prasowy, 30 listopada 2005 r. 
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zaniepokojenie kolejnymi przypadkami naruszania praw człowieka w tym kraju22. O ile Ukraina 
i Mołdowa to kraje partnerskie w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, to należy pamiętać, 
że Białoruś została z niej wykluczona ze względu na niski poziom poszanowania praw 
człowieka, zasad demokracji oraz państwa prawnego. Czy należy zatem rozumieć, że kwestie te 
nie stanowią przeszkody, kiedy chodzi o los cudzoziemców oraz osób ubiegających się o azyl? 

Rozdźwięk pomiędzy rzeczywistością a regionalnym programem ochrony sugeruje, że w 
przeciwieństwie do założeń, kraje docelowe nie zostały wybrane z powodu ich zdolności do 
„stworzenia dostępu do systemu ochrony”, lecz ze względu na ich położenie geograficzne, 
a tym samym możliwości odgrywania roli bufora chroniącego Europę przed napływem 
niepożądanych osób. 

W odniesieniu do programu przesiedleńczego, który obejmuje transfer uchodźców z kraju 
pierwszego azylu do kraju przyjmującego w celu ostatecznego tam zamieszkania, istnieją 
obawy, iż stanie się on częścią europejskiego systemu azylowego. Jako dawny, tradycyjny 
instrument światowego systemu ochrony uchodźców, program przesiedleńczy wpisuje się 
w ramy międzynarodowej solidarności z krajami pierwszego azylu. Nie ma on jednak na celu 
zastąpienia systemu przyjmowania osób starających się o azyl, które do kraju przeznaczenia 
dotarły własnymi sposobami. Tymczasem miejsce jakie przewiduje się dzisiaj dla systemu 
przesiedleńczego w programach europejskich stwarza obawy, iż rzeczony system posłuży jako 
uzasadnienie dla przyjęcia środków zakazujących spontanicznych przyjazdów osób 
występujących o azyl, jak również, iż wesprze on eksternalizację, pozwalając na segregację 
uchodźców według potrzeb państw członkowskich. 

2. Klauzule i umowy o readmisji

Wydalanie cudzoziemców w przypadku zaistnienia nieprawidłowości jest jednym z głównych 
celów UE w dziedzinie zarządzania przepływami migracyjnymi. Za podstawę dla realizacji tego 
celu można uznać umowy o readmisji. Z tego powodu zawieranie umów zobowiązujących 
państwa partnerskie do „przejęcia” ich własnych obywateli, a czasami też imigrantów innych 
narodowości (w przypadku, gdy po przejechaniu tranzytem przez terytorium tego państwa, 
zaistniały nieprawidłowości na terytorium państwa członkowskiego UE), stanowi kluczowy 
element w stosunkach UE z państwami, które pragnie ona włączyć do swej polityki migracyjnej. 
W okresie poprzedzającym rozszerzenie w 2004 r. państwa członkowskie często odwoływały 
się do tego instrumentu w celu zachęcenia przyszłych członków UE do ochrony granic. Wiele 
umów tego typu zostało podpisanych pomiędzy państwami-sygnatariuszami Porozumienia z 
Schengen z 1990 r. a krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Pierwsza, dotycząca Polski –
która została później członkiem UE – oferowała w zamian zniesienie wiz turystycznych dla 
obywateli tego kraju, a następnie podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. UE 
objęła tym system kraje południowe, przewidując, w ramach umowy o współpracy regulującej 
stosunki z krajami AKP (Afryka-Karaiby-Pacyfik), ogólną klauzulę o readmisji nielegalnych 
imigrantów23.

Treść umowy o readmisji pomiędzy UE i Marokiem już od kilku lat jest przedmiotem 
negocjacji. Sytuacja wydaje się patowa ze względu na stawiany przez UE wymóg przyjmowania 

  
22 Oświadczenie prezydencji wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie „prawa antyrewolucyjnego” na 

Białorusi, komunikat prasowy, 2 grudnia 2005 r.
23 Porozumienie UE-AKP z Kotonu, czerwiec 2000 r.
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przez Maroko nie tylko własnych obywateli, przebywających nielegalnie w jednym z państw 
członkowskich, lecz także wszystkich innych imigrantów, którzy przed przybyciem do Europy 
przejechali tranzytem przez terytorium tego kraju. 

Nieufność ze strony Maroka jest odzwierciedleniem zastrzeżeń wyrażanych już w 2000 r. przez 
Euro-Śródziemnomorską Sieć na Rzecz Praw Człowieka (REMDH). Organizacja ta obawiała 
się, że zasady readmisji zmuszą „państwa trzecie do obostrzenia polityki granicznej i przyjęcia  
bardziej rygorystycznej polityki w kwestii wiz, stając się tym samym strefami buforowymi dla 
Europy w odniesieniu do imigrantów i osób starających się o azyl”. Euro-Śródziemnomorska 
Sieć na Rzecz Praw Człowieka, z powodu braku informacji w sprawie norm postępowania 
w krajach położonych w południowej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego 
w kwestii ochrony uchodźców, podzielała również obawy związane z dalszym losem osób 
wydalanych na podstawie tych umów24. Sześć lat później te zastrzeżenia i sprawy budzące 
niepokój nie są poruszane. Kiedy wobec napływu imigrantów na Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania 
decyduje się na pilną realizację „planu Afryka”, to ma na celu wynegocjowanie umów 
o readmisji nielegalnych imigrantów z sześcioma nowymi krajami (Senegalem, Gambią, 
Zielonym Przylądkiem, Gwineą Bissau, Gwineą i Nigrem).

3. Przykład libijski

Przykład libijski dobrze ilustruje cele „zewnętrznego wymiaru polityki azylowej i migracyjnej”. 
Kraj ten nie utrzymuje w sferze politycznej praktycznie żadnych stosunków umownych z Unią 
Europejską. Choć w 1999 r. Libia uzyskała status obserwatora w procesie barcelońskim, nie 
została do niego włączona25. Nie jest też na liście krajów objętych europejską polityką 
sąsiedztwa, ponieważ warunkiem wstępnym jest tutaj przystąpienie do procesu barcelońskiego. 
Unia Europejska nie posiada zatem żadnej formalnej podstawy do tworzenia z Libią partnerstwa 
w kwestiach migracyjnych. Niemniej strategiczne położenie Libii w miejscu przecinania się 
szlaków migracyjnych oznacza, że UE nie może całkowicie pomijać jej w ramach dyskusji. 

W kwietniu 2003 r., a następnie w 2004 r., Komisja Europejska zorganizowała misje, których 
celem było ocenienie poziomu dobrej woli władz libijskich w kwestii współpracy dotyczącej 
imigracji nielegalnej. W sprawozdaniu z 2004 r. Komisja zauważa, że widoczne są przypadki 
naruszania praw człowieka. Nie można też było uzyskać żadnych informacji ani dokładnych 
danych dotyczących procedur wydalania cudzoziemców. Komisja dowiedziała się jedynie, że są 
to procedury zbiorowe i opierają się na wydalaniu do kraju pochodzenia bez uprzedniego 
rozpatrzenia osobistej sytuacji każdego zatrzymanego. Komisja dodaje przy tym, że kraj, który 
uważa, iż jest celem wyłącznie imigrantów ekonomicznych, którzy przybywają do Libii, by 
zarobić tam pieniądze, a następnie powrócić do siebie, nie zamierza wprowadzić polityki 
formalnego i prawnego rozróżniania pomiędzy imigrantami ekonomicznymi a osobami 
ubiegającymi się o azyl. Libia obawia się bowiem, iż spowoduje to napływ uchodźców, choć 
podczas wizyty w obozach (w Libii znajduje się co najmniej dwadzieścia zamkniętych 
ośrodków dla cudzoziemców) misja spotkała osoby starające się o objęcie ich ochroną 
międzynarodową, w tym osoby uznane już w innych krajach za uchodźców przez Wysokiego 
Komisarza ds. Uchodźców. Komisja przypomina, że Libia nie jest sygnatariuszem Konwencji 
Genewskiej w sprawie uchodźców, nie podpisała też żadnej umowy o współpracy z WKU, zaś 

  
24 Plan działań REMDH przyjęty w trakcie czwartego zgromadzenia ogólnego, listopad 2000 r.
25 Patrz podsumowanie Hélène Flautre, posłanki do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącej podkomisji ds. 

praw człowieka PE, sporządzone po powrocie z misji do Libii, ktora odbyła się w dniach 17-20 kwietnia 2005 r. 
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biuro WKU w Trypolisie nie posiada oficjalnego statusu. W rezultacie w kraju tym uchodźcom 
nie jest zapewniona ochrona międzynarodowa. 

Informacje te potwierdzają uwagi licznych obserwatorów: WKU twierdzi, że Libia nie może 
być uznawana za kraj bezpieczny dla osób ubiegających się o azyl. Amnesty International 
potwierdza, że w Libii nie ma żadnych gwarancji w zakresie ochrony praw uchodźców. 
Parlament Europejski ze swej strony przyjął rezolucję zdecydowanie potępiającą kilkakrotne 
wydalenie w 2004 r. i 2005 r. przez władze włoskie uchodźców do Libii, oceniając, że kraj ten 
dokonuje „arbitralnych aresztowań, zatrzymań i wydaleń”. Parlament wyraził też 
„zaniepokojenie sposobem traktowania i niegodnymi warunkami życia osób przetrzymywanych 
w obozach w Libii, jak również  ostatnimi masowymi wydaleniami cudzoziemców do ich kraju 
pochodzenia w warunkach nie zapewniających poszanowania godności ani przeżycia”26. Kilka 
misji parlamentarnych potwierdziło tę analizę. Ponad dwadzieścia organizacji pozarządowych, 
które w różnych krajach europejskich i w Maroku zajmują się obroną praw imigrantów i osób 
starających się o azyl, wystąpiło do Unii Europejskiej z wnioskiem o „zawieszeniu wszystkich 
decyzji dotyczących europejskiej i bilateralnej współpracy z Libią w dziedzinie migracji”, 
dodając, że „ratyfikacja i realizacja międzynarodowych konwencji gwarantujących ochronę 
praw człowieka, takich jak Konwencja Genewska (...), są tutaj nieodzownym warunkiem 
wstępnym”. 

Te liczne ostrzeżenia nie przeszkodziły Unii Europejskiej zaangażować się w 2005 r. wspólnie 
z Trypolisem w tworzenie tak zwanej „strategii długookresowej” na rzecz zwalczania 
nielegalnej imigracji z wybrzeży libijskich ku wybrzeżom europejskim. Obejmuje ona 
włączanie straży granicznej i policji libijskiej do europejskich patroli morskich oraz powołanie 
grupy roboczej mającej na celu opracowanie „planu wspólnych działań ochronnych na morzu”, 
ukierunkowanych na statki przewożące nielegalnych imigrantów. Jaki będzie los osób 
podróżujących takimi statkami i potrzebujących ochrony? Jak będą traktowani imigranci bez 
dokumentów, wydalani do Libii? Znane są przecież warunki, w których są oni przetrzymywani 
i deportowani. Jest dużo pytań, zaś zapewnienia i odpowiedzi udzielane przez komisarza 
Frattiniego nie wydają się zbyt przekonywające. 

Komisja jednak z zadowoleniem odnosiła się w komunikacie „Działania priorytetowe 
stanowiące odpowiedź na wyzwania związane z migracją” z grudnia 2005 r. do „znacznego 
postępu, jaki nastąpił w stosunkach między UE a Libią” i zapowiadała przyjęcia wspólnego 
planu działań UE i Libii.27 Ochrona wybrzeży, mająca na celu uniemożliwienie imigrantom 
opuszczenia Libii, nie jest wystarczająca. W ramach eksternalizacji UE będzie im teraz 
uniemożliwiać wjazd do Libii. W sprawozdaniu przedstawionym na początku marca 2006 r. 
maltański poseł do Parlamentu Europejskiego, Simon Busuttil, domaga się intensyfikacji 
współpracy z Libią w celu objęcia pomocą imigrantów przebywających na południu tego kraju. 
Zaznacza on, że imigranci z państw Afryki Subsaharyjskiej są bardzo liczni, ponieważ Libia nie 
wymaga od nich wiz. Można się zatem spodziewać, że nowe blokady będą przesuwane coraz 
dalej na południe, zmuszając imigrantów do wybierania bardziej niebezpiecznych szlaków. 

4. Przykład marokański

  
26 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Lampedusy, 14 kwietnia 2005 r. 
27 COM(2005) 621 końcowy
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Przez wiele lat Maroko stanowiło uprzywilejowany punkt na drodze imigrantów podróżujących 
tranzytem do Hiszpanii i innych krajów Unii Europejskiej. Zintegrowany system nadzoru 
zewnętrznego wprowadzony wzdłuż wybrzeży hiszpańskich, obejmujący mieszane patrole 
hiszpańsko-marokańskie oraz wzmocnienie ochrony wokół hiszpańskich enklaw Ceuta i Melilla 
położonych na północy Maroka (i odgrodzonych sześciometrowym murem), utrudnił wjazd na 
terytorium Europy i od 2003-2004 r. przejściowo powstrzymał imigrantów, pochodzących
głównie z krajów subsaharyjskich, od przekroczenia granicy. Pomiędzy sierpniem 
a październikiem 2005 r. około dwudziestu osób poniosło śmierć na skutek represji policjantów 
marokańskich, którzy usiłowali przeszkodzić kilkusetosobowej grupie w przejściu przez mur. 
W następnych dniach zorganizowano zatrzymania i deportacje setek ludzi do kraju pochodzenia 
lub na południe Maroka. Jednocześnie grupa 73 imigrantów afrykańskich została wydalona
z Hiszpanii do Maroka na podstawie umowy o readmisji pomiędzy tymi dwoma krajami. 
W obydwu przypadkach naruszono zasadę o niewydalaniu, która zakazuje państwu-
sygnatariuszowi Konwencji Genewskiej – w tym przypadku Maroku – wydalać cudzoziemca 
przed umożliwieniem mu złożenia ewentualnego wniosku o objecie ochroną międzynarodową. 
Tymczasem osoby wnioskujące o azyl oraz uznane za uchodźców były ofiarami aresztowań 
i deportacji. 

Los osób składających wnioski o azyl w Maroku jest tym bardziej niepokojący, że WKU, który 
ostatnio wzmocnił swą obecność w tym kraju, nie uzyskał swobody działania. Jego 
przedstawiciele nie mają prawa wizytowania miejsc pobytu osób ubiegających się o azyl, ci zaś 
napotykają ogromne przeszkody w przemieszczaniu się wynikające z prawa o cudzoziemcach. 
Los osób posiadających status uchodźcy nie wydaje się lepszy. Ponieważ nie przewidziano 
w stosunku do nich żadnych przepisów integracyjnych, żyją oni w bardzo niepewnych 
warunkach. We wrześniu 2004 r. WKU przyznał 1 mln euro na rzecz „podniesienia zdolności 
północnoafrykańskich państw tranzytowych do przyjmowania osób starających się o azyl 
i imigrantów”28. Celem WKU jest pomoc tym państwom w rozwijaniu krajowego systemu 
azylowego, kształceniu funkcjonariuszy i wspieranie organizacji pozarządowych. Należy 
podkreślić, że po upływie roku cele te są dalekie od zrealizowania w Maroku. Państwo to, 
w świetle zasad obowiązujących w UE (Konwencja Genewska w sprawie uchodźców, 
Europejska Konwencja Praw Człowieka), pozostaje do dziś miejscem niepewnym zarówno dla 
imigrantów, jak i dla osób ubiegających się azyl. Fakt ten potwierdziły wydarzenia na jesieni 
2005 r.29. 

Chcąc obciążyć Maroko odpowiedzialnością za kierowanie ruchami migracyjnymi osób 
wydalanych do tego kraju (szczególnie poprzez negocjowane obecnie umowy o readmisji), UE 
podejmuje ryzyko narażenia imigrantów na traktowanie niezgodne z prawami człowieka.  

W odniesieniu do potencjalnych wnioskodawców o azyl UE zamierza współpracować 
z państwem nieposiadającym jeszcze systemu azylu krajowego i nieprzestrzegającym praw osób 
oczekujących na objęcie ochroną, przekazując mu nieproporcjonalną część obowiązków, a tym 
samym składając na szali bezpieczeństwo tychże osób.

  
28 Podsumowanie z nieformalnego posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 3 

października 2004 r.
29 Patrz też: AFVIC, Cimade, Wydalenia i wypędzenia na masową skalę migrantów oraz osób ubiegających się o 

azyl, relacja z misji z dn. 7-9 października 2005 r.; MSF, Przemoc i imigracja: sprawozdanie w sprawie 
imigracji subsaharyjskiejw Maroku, wrzesień 2005 r.
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IV WNIOSKI

Przykład marokański pokazuje charakterystyczne zagrożenia, jakie pociąga dziś za sobą 
zewnętrzny wymiar polityki migracyjnej i azylowej Unii Europejskiej. Można tutaj 
sformułować dwa główne zarzuty, odzwierciedlające różne aspekty tego procesu. 
Eurocentryczny model współpracy UE z jej sąsiadami na rzecz sukcesu w zakresie kontroli 
granic w mniejszym stopniu uwzględnia wzajemne interesy w ramach partnerstwa, w większym 
zaś cele własne. Unia wyraźnie preferuje w swych aliansach kryterium geograficzne kosztem 
poszanowania praw podstawowych, co prowadzi do pertraktacji z Libią oraz woli podjęcia 
rozmów z Białorusią. Współpraca oparta jest na pomocy, której przyznanie uzależnione jest od 
dobrej woli państw w zakresie osiągania wyznaczonych celów. Priorytety wyznaczone przez
Komisję Europejską w listopadzie 2005 r., które powinny służyć jako wyznacznik dla dialogu 
euro-afrykańskiego, tłumaczą tę podwójną tendencję. W 2000 r. Komisja Europejska 
opowiadała się za mobilnością jako za czynnikiem rozwoju: „podejście partnerskie powinno 
tworzyć ramy dla zapewnienia elastyczności w odniesieniu do nowych tendencji migracyjnych, 
które pojawiają się na świecie, wraz z koncepcją migracji jako modelu mobilności 
zachęcającym imigrantów do utrzymywania i rozwijania związków z krajami pochodzenia”. 
Można się obawiać, że zachwalane dziś rozwiązania, które dotyczą coraz dalszego odsuwania 
problemu od granic Unii poprzez powstrzymywanie imigracji u źródeł, nie odpowiadają 
wyzwaniom i przyczyniają się do utworzenia peryferyjnych stref wykluczenia. Obraz ten nie 
jest wyolbrzymiony, o czym świadczy pojawianie się od kilku miesięcy w oficjalnym dyskursie, 
powtarzanym przez prasę, pojęcia „nielegalnej emigracji” dla opisania zjawisk będących 
faktycznie „nielegalną imigracją”, a właściwie prostym faktem wyruszenia w podróż, aby 
opuścić swój kraj.30 Ani to pojęcie, ani praktyki, które w ten sposób próbuje się uzasadniać
(walka z „nielegalną emigracją”), nie mogą zostać usprawiedliwione w świetle Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka (art. 13, ust. 2), zgodnie z którą: „Każdy człowiek ma prawo 
opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i powrócić do swego kraju”.
Potwierdzają ten zapis inne dokumenty międzynarodowe o charakterze nakazującym, w tym 
Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r. Definiując emigranta jako 
przestępcę, formuła ta zatwierdza koncepcję, że normalne jest skazywanie dużej części ludności 
afrykańskiej na pozostanie w miejscu zamieszkania, ponieważ narzucony w stosunku do nich 
obowiązek wizowy w odniesieniu do krajów rozwiniętych blokuje im jakąkolwiek możliwość 
„legalnego” wyjazdu z kraju.  

Wszystko to odbywa się tak, jak gdyby Unia nie chciała w przypadku państw trzecich 
wykorzystać wniosków płynących z jej własnych doświadczeń. Przykład Malty wiele wyjaśnia 
w tym względzie. Powszechnie znany jest fakt, że perspektywa rozszerzenia, w tym presja 
wywierana przez UE na kraje kandydackie w kwestii ochrony granic zewnętrznych, 
doprowadziła to narażone na napływ imigrantów drogą morską państwo do uchwalenia 

  
30 Komunikat konferencji ministrów spraw wewnętrznych zachodniego obszaru basenu Morza Śródziemnego 
(CIMO), która odbyła się w Nicei w dn. 11 i 12 maja 2006 r. z zadowoleniem przyjmuje „wysiłki krajów 
południowego wybrzeża Morza Śródziemnego na rzecz wstrzymania nielegalnej imigracji w kierunku Europy”. 
Władze Senegalu ogłosiły z kolei, że przeprowadziły na swoim terytorium aresztowania ponad 1500 „kandydatów 
na nielegalnych emigrantów”, którzy zamierzali udać się na Wyspy Kanaryjskie łodzią.
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przepisów  naruszających prawa człowieka w odniesieniu do imigrantów i osób ubiegających 
się o azyl, szczególnie poprzez systematyczne i długotrwałe przetrzymywanie w warunkach, 
które Parlament w rezolucji w sprawie sytuacji w obozach dla uchodźców na Malcie przyjętej w 
maju 2006 r. określił jako „odbiegające od przyjętych norm międzynarodowych”. Jednym z 
zaleceń zawartych w rezolucji jest ponowne rozpatrzenie postanowień (WE) nr 343/2003 
(Dublin II), które „nakładają zbyt duże obciążenia na kraje położone na południe i wschód od 
UE”, w celu wprowadzenia mechanizmu sprawiedliwego podziału zadań w państwach 
członkowskich. Tymczasem Unia, w ramach polityki zewnętrznej, zatwierdza równie 
niesprawiedliwy mechanizm, stawiający państwa północnoafrykańskie w sytuacji, która 
w przypadku Malty została oceniona jak trudna: wywierając presję w kwestii przejęcia 
odpowiedzialności za osoby występujące o azyl i przejeżdżające tranzytem przez ich terytorium, 
Unia ryzykuje, że osoby te będą niewłaściwie traktowane i zamykane w obozach, tak jak to ma 
obecnie miejsce w Libii. Jeśli chodzi o ośrodki zatrzymań administracyjnych migrantów i osób 
ubiegających się o azyl, należy zauważyć, że spośród piętnastu środków uchwalonych przez 
rząd hiszpański i Komisję Europejską pod koniec maja 2006 r. w celu zareagowania na problem 
masowego napływu imigrantów na Wyspy Kanaryjskie, jeden dotyczy stworzenia ośrodków 
„przyjmujących” w krajach tranzytu, na wzór ośrodka, który otwarto w trybie doraźnym i który 
zarządzany jest przez funkcjonariuszy hiszpańskich w Mauretanii.

W latach sześćdziesiątych tworząca się Europa potrafiła prowadzić prawdziwą politykę 
współpracy z krajami sąsiedzkimi (Turcja, Maghreb), wzmocnioną przez umowy o 
stowarzyszeniu i współpracy, mające przynieść korzyści obywatelom (w dziedzinie 
podróżowania, pracy i praw socjalnych) i ewentualnie zapewnić odpowiednią egzystencję, 
ograniczając czynniki powodujące emigrację przymusową. Od lat dziewięćdziesiątych 
współpraca stała się stopniowo narzędziem negocjacji, w tym szantażu, tak by zmusić państwa 
trzecie do świadczenia usług na rzecz polityki migracyjnej UE. Zwrot dokonał się na szczycie 
Rady Europejskiej w Sewilli w czerwcu 2002 r. Prezydencja hiszpańska zaproponowała 
wówczas wprowadzenie sankcji, polegających na ograniczaniu pomocy w zakresie rozwoju, 
wobec państw trzecich, które odmówią współpracy przy realizacji tego celu. O ile inicjatywa ta 
została odrzucona przez szefów państw i rządów, to oferowane przez Komisję Europejską 
programy pomocowe dla państw trzecich w dziedzinie kierowania migracjami wpisują się od 
tamtej pory w logikę „wzajemności”. Jest jeszcze czas, by odwrócić tę tendencję i uczynić 
z poszanowania praw podstawowych kluczowy element w stosunkach Unii z jej sąsiadami.
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ZALECENIA

1. Uczynienie z poszanowania praw podstawowych kluczowego elementu w 
stosunkach Unii z jej sąsiadami 
Poszanowanie praw podstawowych i międzynarodowe zaangażowanie państw 
członkowskich w dziedzinie praw człowieka nie powinno ograniczać się do 
przywoływania zasad w umowach zawieranych między UE a krajami trzecimi. 
Zasady te bowiem często nie są przestrzegane, szczególnie w odniesieniu do 
środków działania. 
W ten sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku „klauzuli imigracyjnej” 
w umowach zawieranych przez UE z jej partnerami, 

- Parlament powinien czuwać, by poszanowanie praw podstawowych stanowiło 
warunek wstępny wszystkich programów realizowanych przez UE w państwach 
trzecich oraz stosowania środków związanych ze zwalczaniem imigracji nielegalnej. 

Umowy o readmisji

Powyższe stwierdzenie jest szczególnie prawdziwe w odniesieniu do umów o 
readmisji, które przedstawiane są jako instrument niezbędny w stosunkach UE z jej 
partnerami, w tym w stosunkach w ramach polityki sąsiedztwa. Obecnie umowa o 
readmisji może prowadzić do naruszania praw podstawowych wydalanych
cudzoziemców, bądź to w pierwszym kraju wydalenia, bądź też w innym państwie na 
skutek wydalania „kaskadowego”, przy czym UE nie ponosi tutaj żadnej 
odpowiedzialności. 
Ponieważ Parlament nie może podejmować interwencji na etapie negocjacji umów o 
readmisji zawieranych przez UE, powinien on jednak:

- domagać się ustanowienia procedury nadzoru wykonania umów o readmisji w 
odniesieniu do poszanowania praw podstawowych wydalanych cudzoziemców, oraz

- przeanalizować możliwości skutecznego odwoływania się tych cudzoziemców w 
przypadku naruszania ich praw już po wydaleniu.

Zatrzymania

Liczne dokumenty międzynarodowe bezpośrednio dotyczą administracyjnego 
zatrzymywania cudzoziemców, przewidując w szczególności, że wszystkie 
pozbawione wolności osoby powinny być traktowane po ludzku i w poszanowaniu ich 
godności. Obowiązki te są jeszcze większe w przypadku zatrzymywania osób 
starających się o azyl. Misje, które komisja LIBE przeprowadziła w 2005 r. i 2006 r. 
we Włoszech, na Malcie, w Hiszpanii i we Francji wykazały, że wszystkie państwa 
członkowskie są dalekie od przestrzegania tych zasad. W celu kontynuowania 
dochodzenia, przy włączeniu zewnętrznego wymiaru polityki migracyjnej i azylowej 
UE, 
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- misje parlamentarne powinny być regularnie prowadzone w miejscach 
przetrzymywania cudzoziemców znajdujących się poza terytorium UE, to znaczy w 
ośrodkach zarządzanych przez władze państw trzecich w ramach współpracy w 
dziedzinie polityki kontroli granicy z Unią (na przykład Libia) lub ośrodkach
bezpośrednio administrowanych przez funkcjonariuszy państw członkowskich (na 
przykład w Mauretanii). 

2. Czuwanie nad bezwzględnym poszanowaniem prawa azylowego

Regionalne programy ochrony

Regionalne programy ochrony nie powinny być rozpatrywane bez uprzedniej 
gwarancji pełnego poszanowania w krajach nimi objętych praw osób ubiegających się 
o azyl i uchodźców. Nie dzieje się tak w przypadku niektórych krajów wybranych 
przez Komisję Europejską do realizacji programów pilotowych (Białoruś czy 
Ukraina). Wymóg ten powinien stanowić podstawę do wykluczenia z góry państw 
niebędących sygnatariuszami Konwencji Genewskiej w sprawie uchodźców, jak 
również tych krajów, które, pomimo podpisania konwencji, nadal nie wykazują 
zdolności lub woli w zakresie poszanowania jej zasad. Należy również wykluczać 
kraje, o których wiadomo, że naruszają prawa człowieka i wykazują braki w obszarze 
zasad demokratycznych. 

Parlament, na podstawie sporządzanego rocznego bilansu sytuacji praw człowieka na 
świecie, powinien dokonywać identyfikacji krajów, z którymi współpraca w kwestiach 
migracyjnych i azylowych nie może być prowadzona bez zagrożenia dla poszanowania 
praw podstawowych. 

Przesiedlanie uchodźców 

Program przesiedleńczy uchodźców, formułowany wraz z regionalnymi programami 
ochrony, nie powinien w żadnym wypadku stanowić alternatywy dla przyjmowania 
tzw. „spontanicznych” wniosków o azyl, jak ma to miejsce w Australii.

Parlament powinien pilnować, by w dyskusjach nad europejskim systemem azylowym 
przesiedlanie uchodźców pozostawało zawsze komplementarnym narzędziem ochrony 
w odniesieniu do przyjmowania osób ubiegających się o azyl na terytorium państw 
członkowskich. 

Rozszerzenie mechanizmu „dublińskiego” poza UE 

Poprzez łączne zastosowanie umów o readmisji i koncepcji „kraju bezpiecznego”, 
państwa członkowskie mogą wydalić cudzoziemców do kraju trzeciego bez 
uprzedniego rozpatrzenia ewentualnych wniosków azylowych, tłumacząc, iż będą oni 
mogli znaleźć ochronę w tym kraju. Mechanizm ów może nie tylko narazić na ryzyko 
osoby ubiegające się o azyl, lecz także nadmiernie obciążyć kraje tranzytowe. 
Rozumując podobnie jak w przypadku rezolucji z kwietnia 2006 r. w sprawie sytuacji 
obozów dla uchodźców na Malcie,
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Parlament, w imię solidarności krajów partnerskich, powinien określić środki 
zapobiegające przenoszeniu przez UE odpowiedzialności w zakresie osób 
ubiegających się o azyl na często ubogie państwa trzecie, zarówno na poziomie 
materialnym i logistycznym, jak i na poziomie zdolności do integracji imigrantów. 

3. Ustanowienie właściwych stosunków UE z jej partnerami 

Konwencja ONZ w sprawie ochrony praw wszystkich pracowników migrujących i 
ich rodzin 
Stosunki UE z krajami trzecimi w kwestiach migracji charakteryzuje przypisywanie 
nadrzędnej wagi interesom Unii, do których jej partnerzy, z braku innego wyjścia, 
muszą się często dostosowywać. W celu zniwelowania tych nierówności, 

Parlament powinien wspierać liczne inicjatywy ukierunkowane na podpisanie przez 
Unię Międzynarodowej konwencji w sprawie ochrony praw pracowników migrujących 
i ich rodzin, która weszła w życie 1 lipca 2003 r. i nie została do dziś podpisana przez 
żadne państwo uprzemysłowione. 

Taka ratyfikacja stanowiłaby potwierdzenie woli UE w zakresie ustanowienia z 
państwami pochodzenia imigrantów stosunków opartych na poszanowaniu interesów 
obydwu stron. 

Polityka sąsiedztwa

Parlament został właściwie odsunięty od negocjacji dotyczących realizacji polityki 
sąsiedztwa. Obecnie przewiduje się, że będzie on jedynie „informowany” o postępie 
tychże negocjacji. Euro-śródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne również nie 
zostało włączone, choć w regionie Morza Śródziemnego europejska polityka 
sąsiedztwa wpisuje się w przedłużenie procesu barcelońskiego i jest jego instrumentem 
politycznym. Parlament jest zatem wzywany do kontrolowania instrumentu 
finansowego EPS. W tym kontekście

Parlament powinien ze szczególną ostrożnością podchodzić do wszystkich propozycji 
finansowania w dziedzinie Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a także czuwać 
nad zachowaniem zasady poszanowania praw człowieka w przypadku wszystkich 
decyzji dotyczących migracji, azylu i kontroli granic. 

Koordynacja działań Parlamentu

Aby zmierzyć się z wyzwaniem, którym z punktu widzenia globalnego pojmowania 
kwestii migracyjnych jest bezpośrednia interakcja pomiędzy polityką zagraniczną i 
polityką Unii w dziedzinie współpracy oraz polityką azylową i migracyjną 
prowadzoną w ramach obszaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

konieczne jest umocnienie istniejących już powiązań między różnymi komisjami 
parlamentarnymi, szczególnie zaś Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, Komisją Rozwoju, Komisją Spraw Zagranicznych oraz Podkomisją ds. praw 
człowieka, poprzez utworzenie wspólnych grup roboczych.


