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OPINIA 

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I UNII EUROPEJSKIEJ 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego 

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub 

bezpaństwowca 

 

 

Marszałek Senatu skierował do komisji projekt aktu prawnego UE; projekt stanowiska RP 

w sprawie tego dokumentu został przekazany w dniu 6 września 2016 r.  

Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 r.   

 

 

Sygnatura 

dokumentu 

Komisja 

Europejska 
COM(2016) 270 

Rada UE  

 

 

 

                    

  (-)  Marek Rocki 

  Przewodniczący Komisji 

  Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

   

 



 

 

Opinia 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP 

 

dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego 

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego 

 lub bezpaństwowca  

 

COM(2016)270 

przyjęta na posiedzeniu w dniu 28.09.2016 r. 

 

1. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (KSZUE) nie neguje konieczności 

poszukiwania rozwiązania europejskiego kryzysu migracyjnego na poziomie Unii Europejskiej. 

 

2. KSZUE popiera między innymi propozycję zwiększenia sankcji dla migrantów, którzy 

unikają poddania się obowiązującym procedurom oraz uproszczenia i przyspieszenia procedur. 

 

3. KSZUE jest przeciwna zaproponowanemu przez Komisję korekcyjnemu mechanizmowi 

przydziału osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w państwach członkowskich UE. 

 

4. KSZUE nie popiera ograniczenia klucza odniesienia jedynie do wielkości PKB i liczby 

mieszkańców danego państwa członkowskiego. W ocenie KSZUE konieczne jest wzięcie pod 

uwagę również innych czynników, takich jak zdolności recepcyjne czy integracyjne danego 

państwa.  

 

5. KSZUE sprzeciwia się zaproponowanym zasadom solidarności finansowej, mającym 

zastosowanie w przypadku nieprzyjęcia migrantów. Nie jest zrozumiałe, w jaki sposób Komisja 

określiła kwotę 250 000 EUR za jednego nieprzyjętego migranta. W ocenie KSZUE instrument 

ten ma charakter kary dla państwa odmawiającego przyjęcia migrantów, nie służy zaś 

faktycznemu wsparciu pozostałych państw. 

 

6. W opinii KSZUE zaproponowane regulacje nie są wystarczające dla rozwiązania kryzysu 

migracyjnego i powinny być podjęte dalsze prace w celu znalezienia rozwiązania opartego o 

szerszy katalog form walki z kryzysem migracyjnym, takich jak zwiększony udział w 

operacyjnym wsparciu granicznym, kontrybucja finansowa czy wsparcie eksperckie na rzecz 

państw trzecich. 
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