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„Gdy myślę o przyszłej polityce migracyjnej Unii, w pierwszej kolejności rozpatruję wspólne
europejskie wartości i myślę o naszej odpowiedzialności wynikającej z historii. Moje
doświadczenie podpowiada mi, że Europa będzie potrzebowała większej solidarności,
aby przygotować się na przyszłość. Przyszłość dostatniego kontynentu, który zawsze
będzie otwarty dla osób w potrzebie, ale który również będzie solidarnie mierzył się
z wyzwaniami związanymi z migracją i nie pozostawiał innych samych sobie”.
Jean-Claude Juncker, 1 maja 2014 r.

Komisja Europejska proponuje dalsze wzmocnienie zdolności operacyjnej Agencji UE ds. Azylu i wyposażenie jej w niezbędne
narzędzia, środki finansowe i personel, dzięki czemu będzie mogła wspierać państwa członkowskie w całej procedurze azylowej.
Pomoże to państwom członkowskim szybko rozpatrywać wnioski azylowe, unikać zaległości i zapobiegać wtórnemu przemieszczaniu
się migrantów. Agencja będzie w stanie zapewnić państwom członkowskim szybką i kompleksową obsługę – w tym oferując pomoc
w realizacji całego etapu administracyjnego procedury – w każdej chwili i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest dodatkowa pomoc,
w szczególności w hotspotach i ośrodkach kontroli. Wzmocniona Agencja UE ds. Azylu będzie współpracować z Europejską Strażą
Graniczną i Przybrzeżną przy zachowaniu pełnej komplementarności. Wspólnie będą w stanie w dowolnym momencie wysłać tam,
gdzie to konieczne, zespoły wspierające zarządzanie migracjami i zapewnić zintegrowane wsparcie w zakresie granic, azylu i powrotów.

Większe wsparcie dla państw członkowskich
Personel agencji będzie mógł, na wniosek państw członkowskich lub z własnej inicjatywy w porozumieniu z danym państwem
członkowskim, zapewniać pomoc operacyjną i techniczną w trakcie całej procedury azylowej oraz procedury przewidzianej
w rozporządzeniu dublińskim. Wszystkie ostateczne decyzje podejmowane będą przez państwa członkowskie.

Do zadań agencji będzie należeć:
Identyfikacja i rejestracja osób
ubiegających się o azyl

Prowadzenie przesłuchań
dotyczących dopuszczalności
lub przesłuchań merytorycznych
bądź udzielanie wsparcia przy
takich przesłuchaniach

Przygotowywanie decyzji
w sprawie wniosków
o udzielenie ochrony
międzynarodowej dla
właściwych organów krajowych

Zapewnianie wsparcia
logistycznego i wsparcia innego
rodzaju niezależnym organom
odwoławczym

Świadczenie usług w zakresie
tłumaczeń ustnych i pisemnych

Rozmieszczanie zespołów
wsparcia ds. azylu

W ramach procedury dublińskiej: wsparcie w ramach procedury ustalania, które państwo członkowskie jest
odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosku o azyl, oraz procedur powiązanych; a także pomoc w realizacji lub koordynowaniu
przydziału lub przekazania osób ubiegających się o azyl na terytorium Unii.

Rozmieszczanie zespołów wspierających zarządzanie migracjami
W skład zespołów wspierających zarządzanie migracjami wchodzą eksperci w zakresie wszelkich kwestii związanych z migracją,
m.in. eksperci ds. azylu i prawnicy Agencji UE ds. Azylu, jak również personel operacyjny stałej służby Europejskiej Straży Granicznej
i Przybrzeżnej oraz specjaliści z Europolu i innych unijnych agencji. Zespoły te zapewniają państwu członkowskiemu, które zwróciło
się o pomoc, szereg usług wspierających.

Państwa członkowskie

Komisja Europejska

●● wnoszą o wsparcie przez zespoły
wspierające zarządzanie migracjami

●● koordynuje ocenę potrzeb oraz
rozmieszczanie zespołów w terenie

ROZMIESZCZANIE ZESPOŁÓW WSPIERAJĄCYCH ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI
obejmujących ekspertów z:

›
›

Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu
Europejskiej Straży Granicznej
i Przybrzeżnej

›
›

Europolu
innych właściwych agencji Unii

Państwa członkowskie
●● otrzymują zintegrowane wsparcie w zakresie ochrony granic,
azylu i powrotów

Większe wsparcie finansowe
Oprócz pierwotnego wniosku Komisji w sprawie Agencji UE ds. Azylu, który przewidywał budżet w wysokości 364 mln euro do końca
2020 r., proponuje się dodatkowe 55 mln euro rocznie w latach 2019–2027. Na następny okres budżetowy (2021–2027) Komisja
zaproponowała budżet dla Agencji w wysokości 1,25 mld euro.
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