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Dyrektorka Amnesty International Polska

Z uznaniem obserwuję wysiłki podejmowane przez Stowarzyszenie Amnesty International w obszarze 
polityki migracyjnej, w tym zwłaszcza problematyki uchodźczej. Kryzys migracyjny 2015/2016 r. pokazał, 
że tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.

Odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys migracyjny miała być przede wszystkim reforma Wspólnego 
Europejskiego Systemu Azylowego, w tym jego najbardziej kontrowersyjnego elementu - rozporządzenia 
dublińskiego. Polska od początku negocjacji podejmuje działania na rzecz osiągnięcia konsensusu 
w ramach całego pakietu WESA. Wyrażamy swoje poparcie dla celów reformy, a więc zapewnienia 
skutecznej reakcji w sytuacji zwiększonej presji migracyjnej oraz dalszej harmonizacji procedur 
i standardów w dziedzinie azylu. Dostrzegamy również konieczność kontynuowania prac na rzecz 
znalezienia kompromisu w zakresie reformy WESA, który byłby akceptowalny przez wszystkie państwa 
członkowskie.

W kontekście negocjacji nad kluczowym elementem reformy, tj. projektem rozporządzenia dublińskiego, 
Polska nie sprzeciwia się rozwojowi tych środków, które byłyby podejmowane w sytuacji kryzysu 
w wyniku dobrowolnej decyzji państwa członkowskiego. Ponadto, odnosząc się do ostatnio 
dyskutowanej propozycji, dostrzegamy pozytywne zmiany co do poszerzenia katalogu środków wsparcia 
m.in. o wymiar zewnętrzny działań oraz wsparcie eksperckie. Jesteśmy również gotowi poprzeć 
trójetapową strukturę umożliwiającą rozróżnienie sytuacji migracyjnej w zależności od presji, przy 
jednoczesnym wypracowaniu odpowiedniego balansu między zasadami odpowiedzialności i solidarności.

Jednakże Polska nie może wesprzeć tych propozycji, które element solidarności i sprawiedliwości 
utożsamiają z ustanowieniem obowiązkowych mechanizmów redystrybucji migrantów. W naszej ocenie 
instrument ten będzie stanowił czynnik przyciągający kolejne fale migrantów do Unii Europejskiej, 
wpłynie negatywnie na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, jak również 
będzie stanowił ingerencję w kompetencje krajowe państw członkowskich. W opinii Polski udział 
w mechanizmie alokacji powinien być uzależniony od dobrowolnego wyrażenia zgody przez 
zainteresowane państwo członkowskie.

Ponadto stoimy na stanowisku, że dotychczasowy brak kompromisu odnośnie kształtu przyszłej polityki 
azylowej Unii Europejskiej jest najlepszym dowodem na to, iż zaproponowane rozwiązania nie stanowią 
właściwej odpowiedzi na obecne wyzwania i oczekiwania państw członkowskich. Należy jasno wskazać, 
że dyskutowane propozycje prowadzą do głębokich podziałów i niepotrzebnych sporów, odsuwając tym 
samym od budowania wspólnych oraz akceptowalnych przez wszystkie państwa rozwiązań.

Odnosząc się do wskazanych w Pani liście kluczowych elementów, pragnę wskazać że Polska co do zasady 
nie sprzeciwia się kryterium nielegalnego wjazdu, jednak stoi na stanowisku, iż długość stałej 
odpowiedzialności powinna zostać zredukowana. Ponadto Polska, jako państwo ze wschodnią granicą 
zewnętrzną Unii Europejskiej odnotowuje nierównomierne obciążenie państw członkowskich i dostrzega
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konieczność adekwatnego wsparcia krajów na „pierwszej linii", w tym popiera odzwierciedlenie wysiłków 
związanych z ww. dysproporcją w każdym proponowanym mechanizmie. Uważamy, że wsparcie 
techniczne, eksperckie, w tym agencji unijnych, jak Frontex czy EASO powinno być kierowane 
w pierwszej kolejności do krajów pod presją. Warto podkreślić, że Polska zdecydowanie zwiększyła skalę 
wsparcia, kierowanego zarówno do państw obciążonych napływem migrantów, poprzez kontrybucje 
w ramach Frontexu i EASO, jak i na zewnętrz - zasilając właściwe instrumenty finansowe Unii 
Europejskiej oraz prowadząc dostosowaną do potrzeb współpracę rozwojową i pomoc humanitarną 
w regionach pochodzenia uchodźców.

W przypadku przedłużającego się braku możliwości zastosowania innych trwałych rozwiązań, również 
przesiedlenia mogą w naszej ocenie stanowić nadzwyczajny instrument wsparcia najbardziej 
potrzebujących uchodźców, jednak w związku z uzasadnionymi obawami o utrzymanie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w obliczu dużych, mieszanych ruchów migracyjnych 
zastosowanie tego instrumentu powinno nastąpić wyłącznie w wyniku suwerennej decyzji państwa 
przyjmującego.

Polska nie sprzeciwia się również poszerzeniu definicji członków rodziny o rodzeństwo, jako że z naszych 
obserwacji wynika, że więzi rodzinne są niewątpliwie jedną z przyczyn ruchów wtórnych w Unii 
Europejskiej. Równocześnie jednak dostrzegamy potencjalne trudności potwierdzenia rzeczywistego 
pokrewieństwa, co naszym zdaniem może prowadzić do nadużyć proceduralnych.

W ocenie Polski warunkiem stworzenia efektywnego, spełniającego oczekiwania systemu azylowego jest 
przede wszystkim udzielenie ochrony międzynarodowej osobom jej potrzebującym, przy jednoczesnym 
ograniczeniu wjazdu oraz pobytu na terytorium Unii Europejskiej nielegalnych migrantów, którzy nie 
kwalifikują się do objęcia ochroną międzynarodową. Tutaj dostrzegamy wartość dodaną procedur 
wstępnych, w tym ocenę niedopuszczalności i stosowanie trybu przyspieszonego, które bez wątpienia 
stanowią obciążenie administracyjne dla państw członkowskich, ale jednocześnie pozwalają na 
rozróżnienie między uchodźcą, a np. migrantem ekonomicznym, także uwzględniają kwestię 
bezpieczeństwa.

Nasze granice muszą być bezpieczne i odpowiednio chronione, a efektywność w tym obszarze pozostaje 
dla nas warunkiem sprawnej oraz całościowej polityki migracyjnej, w tym polityki azylowej oraz jest 
przesłanką prawidłowego funkcjonowania strefy Schengen. Współpraca z kluczowymi, z punktu widzenia 
migracji, państwami trzecimi powinna zmierzać do wzmocnienia ich możliwości zarządzania migracją, 
azylem i granicami, walki z przemytem migrantów i handlem ludźmi. Jednocześnie, konieczne jest nasze 
wsparcie dla tworzenia warunków umożliwiających realizację podstawowych potrzeb i aspiracji 
migrantów w swoich krajach lub regionach, poprzez odpowiednio dopasowaną do potrzeb współpracę 
rozwojową, a także zapewnienie odpowiedniego, kompleksowego wsparcia uchodźcom w pobliżu 
państw ich pochodzenia.

W tym miejscu pragnę Pani podziękować za głos w tej niezwykle ważnej dyskusji. Jednocześnie biorąc 
pod uwagę dotychczasowe wysiłki w zakresie poprawy sytuacji migracyjnej w Unii Europejskiej oraz 
w obliczu widocznych dziś globalnych trendów, a także w dalszym ciągu istniejącej możliwości 
wystąpienia gwałtownych kryzysów w sąsiedztwie Unii Europejskiej, nie mam wątpliwości, że nasza 
wspólna praca w dziedzinie polityki migracyjnej musi być kontynuowana z niesłabnącym 
zaangażowaniem.
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