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Kryzys uchodźczy: Posłowie pracują nad reformą
systemu azylowego w UE (wideo)
 
16 listopada Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko ws. zmian w rozporządzeniu
dublińskim, które reguluje procedurę azylową w UE. Tym samym PE jest gotowy do
negocjacji z Radą.
 
Procedura ubiegania się o azyl w Unii Europejskiej jest określona przez rozporządzenie
dublińskie - najważniejszy element Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego.
Rozporządzenie określa, które unijna państwo jest odpowiedzialne za rozpatrzenie podania o
azyl, przy czym ogólna zasada określa, że powinno to być pierwsze państw wjazdu.
 
Obecny system został utworzony w 2003 roku - nie miał na celu dystrybucji osób aplikujących o
azyl między państwa członkowskie, więc kiedy liczba uchodźców w UE wzrosła gwałtownie w
2015 roku, państwa graniczne takie jak Grecja czy Włochy zostały najbardziej obciążone, a
system stworzony przez rozporządzenie dubliński okazał się niewydolny.
 
Cecilia Wikström, posłanka odpowiedzialna ze kwestie reformy w Parlamencie Europejskim,
chce, żeby nowe rozporządzenie gwarantowało, że:
 

wszystkie państwa dzielą się odpowiedzialnością za osoby ubiegające się o azyl;
 
państwa członkowskie posiadające zewnętrzne granice UE, które stanowią pierwsze
miejsce przybycia do Europy dla większości uchodźców, przyjmują odpowiedzialność
za  zarejestrowanie  przybywających  ludzi,  a  także  za  ochronę  i  utrzymanie
zewnętrznych  granic  UE;
 
osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej uzyskują ją dużo szybciej niż obecnie,
natomiast osoby, w przypadku których okazuje się, że nie mają prawa do azylu, były
szybko i w godnych warunkach odsyłane do swoich krajów pochodzenia.
 

"Powinniśmy mieć system, który działa niezależnie od tego, czy napływ ludzi jest duży, czy
mały, po to, byśmy nie musieli wprowadzać już nadzwyczajnych środków" - wyjaśnia posłanka
Wikström.
 
Więcej informacji w wideo.
 
Dowiedz się więcej o działaniach, które mają na celu poprawę działania Wspólnego
Europejskiego Systemu Azylowego Unii Europejskiej.

Artykuł
19-10-2017 - 11:09
Nr referencyjny: 20171012STO85934

PL Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski - Rzecznik Prasowy: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 2

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170224STO63944/poslowie-beda-dyskutowac-o-projekcie-reformy-polityki-azylowej-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170224STO63944/poslowie-beda-dyskutowac-o-projekcie-reformy-polityki-azylowej-ue


Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Projekt sprawozdania
Parlament gotowy na rozpoczęcie rozmów z rządami UE o reformie systemu azylowego
Materiały audiowizualne
Cecilia Wikström (ALDE, Szwecja)
Opracowanie Biura ds. Analiz PE (EN)
Infrografika: Kryzys migracyjny w liczbach

Obejrzyj wideo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/migration-crisis-sharing-the-burden
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http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2016/0133%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-599.751%2B02%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FPL
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20171115IPR88120/parlament-gotowy-na-rozpoczecie-rozmow-z-rzadami-ue-o-reformie-systemu-azylowego
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I146692
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96677/CECILIA_WIKSTROM_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI%282016%29586639_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/external/html/welcomingeurope/default_pl.htm

