Program UE dot. migracji i uchodźców
wg stanu na 31.03.2016

MATERIAŁY OIDE
Krótki przewodnik po dokumentach stanowiących odpowiedź UE na bezprecedensowy kryzys migracyjny. Zawierają one
zarówno rozwiązania w zakresie bieżącej pomocy dla uchodźców, jak i długoterminową strategię zarządzania w obszarze
migracji i azylu.
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I.

WPROWADZENIE

13 maja 2015 KE - w odpowiedzi na kryzys migracyjny w rejonie Morza Śródziemnego - przedstawiła europejski program w
zakresie migracji (COM(2015) 240). Jego głównym celem jest wypracowanie kompleksowego podejścia do kwestii migracji
i uwzględnienia jej we wszystkich obszarach polityki, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, przy możliwie efektywnym
wykorzystaniu agencji unijnych oraz dostępnych narzędzi, a także zaangażowaniu m.in. państw członkowskich, instytucji UE,
organizacji międzynarodowych, władz lokalnych i państw trzecich (pkt 2). Pierwsza część programu określa natychmiastowe
środki, jakie należy podjąć w celu zapobieżenia tragicznym wypadkom, zaś druga prezentuje nowe strategiczne podejście do
zarządzania migracją oparte na czterech filarach.
27 maja 2015 KE przedstawiła pierwszy pakiet środków wykonawczych europejskiego programu w zakresie migracji,
obejmujący m.in. wniosek ws. tymczasowego mechanizmu relokacji (na podst. art. 78 ust. 3 TfUE), którego celem jest
udzielenie pomocy Włochom i Grecji (pkt 4) oraz zalecenie dotyczące programu przesiedleń (pkt 5). Ponadto KE
zaprezentowała m.in. unijny plan przeciwdziałania przemytowi ludzi (pkt 6), wytyczne dot. pobierania odcisków palców (pkt 7)
oraz uruchomiła publiczne konsultacje nt. przeglądu dyrektywy ws. niebieskiej karty (pkt 41).
Decyzja Rady w sprawie tymczasowego mechanizmu relokacji (dotyczącego 40 tys. osób) zapadła 14 września 2015 (pkt 24),
po uprzednim wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski (pkt 19).
Ze względu na masowy napływ migrantów do Włoch, Grecji oraz Węgier, 9 września 2015 KE przedstawiła kolejny pakiet
środków wykonawczych, w skład którego weszły m.in. wniosek w sprawie nadzwyczajnej relokacji z Grecji, Węgier i Włoch
120 tys. osób, które w oczywisty sposób potrzebują ochrony międzynarodowej (uzupełnienie wniosku KE z maja 2015) (pkt
8), wniosek w sprawie ustanowienia stałego kryzysowego mechanizmu relokacji dla wszystkich państw członkowskich (pkt 9),
wniosek ws. stworzenia unijnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia (pkt 10) oraz plan działania UE w zakresie
powrotów (pkt 11) i wspólny podręcznik powrotów (pkt 14).
17 września 2015 PE poparł, w trybie pilnym, wniosek dotyczący relokacji 120 tys. osób poszukujących azylu, z Grecji, Włoch
i Węgier, do innych krajów członkowskich UE (pkt 17). 22 września 2015 Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych przyjęła tymczasowe środki dotyczące tych 120 tys. osób: decyzję ustanawiającą tymczasowy mechanizm
relokacji 66 tys. osób z Włoch i Grecji do innych państw członkowskich, oraz postanowiono, że 54 tys. osób zostanie
przeniesionych do innych państw członkowskich na podstawie odrębnych decyzji (pkt 23).
Na nadzwyczajnym spotkaniu Rady Europejskiej 23 września 2015 przywódcy podjęli decyzje w kilku najbardziej palących
kwestiach oraz omówili wyzwania długoterminowe, podkreślając konieczność współdziałania w duchu solidarności, przy
jednoczesnym stosowaniu obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia dublińskiego i dorobku Schengen (pkt 30).

1

14 października 2015 KE przedstawiła komunikat opisujący stan realizacji działań priorytetowych w ramach europejskiego
programu w zakresie migracji (COM(2015) 510; pkt 1).
15 października 2015 na posiedzeniu Rady Europejskiej uzgodniono dalsze kierunki działań, m.in.: współpracę z krajami
pochodzenia i tranzytu (porozumienie w sprawie wspólnego planu działania UE–Turcja; pkt 36), wzmocnienie ochrony granic
zewnętrznych UE poprzez ustanowienie zintegrowanego systemu zarządzania granicami i wzmocnienie mandatu Fronteksu
(więcej – patrz pkt 29).
12 listopada 2015 w Valletcie obyło się nieformalne posiedzenie unijnych szefów państw i rządów, poprzedzone
międzynarodowym szczytem w sprawie migracji z udziałem przywódców krajów afrykańskich i przedstawicieli państw UE.
Rezultatem szczytu było uzgodnienie planu działania (pkt 33; przy okazji szczytu oficjalnie uruchomiono także nadzwyczajny
fundusz powierniczy na rzecz Afryki). W dniach 17-18 grudnia 2015 podczas posiedzenia Rady Europejskiej wskazano
działania, które należy podjąć w trybie pilnym, aby odzyskać kontrolę nad granicami zewnętrznymi (pkt 28).
Rada Europejska na szczycie w dniach 18-19 lutego 2016 oceniła stan realizacji kierunków działań uzgodnionych podczas
grudniowego posiedzenia. Dyskusje dotyczyły m.in.: wdrażania planu działania UE–Turcja (podkreślono jego priorytetowe
znaczenie dla powstrzymania przepływów migracyjnych), przyspieszenia realizacji ustaleń szczytu w Valletcie, przywrócenia
normalnego funkcjonowania strefy Schengen, wewnętrznego niesienia pomocy humanitarnej na terytorium UE (we
współpracy m.in. z Biurem Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców) oraz funkcjonowania tzw. hotspotów (więcej nt. ustaleń
szczytu – pkt 27).
7 marca 2016 odbył się szczyt przywódców UE z Turcją, podczas którego omówiono realizację wspólnego planu działania, a
strona turecka potwierdziła zobowiązanie do szybkiego przyjęcia wszystkich migrantów przedostających się z Turcji do Grecji,
którzy nie wymagają ochrony międzynarodowej (pkt 35).
17-18 marca 2016 Rada Europejska kontynuowała debatę nad strategią przezwyciężenia kryzysu migracyjnego (więcej - pkt
26), zaś na trzecim z kolei szczycie UE-Turcja, w dniu 18 marca br., osiągnięto porozumienie mające na celu zatrzymanie
napływu migrantów przez Turcję do Europy, przerwanie działalności przemytników oraz zaoferowanie migrantom
alternatywnego rozwiązania. Ustalono, że od 20.03.2016 wszyscy migranci o nieuregulowanym statusie, którzy przedostaną
się z Turcji do Grecji, będą odsyłani do Turcji, jednocześnie za każdego Syryjczyka, który zostanie odesłany do Turcji, UE
przyjmie innego Syryjczyka z tego państwa; ponadto UE przyspieszy wydatkowanie przyznanych Turcji 3 mld euro i uruchomi
dodatkowe 3 mld, gdy zasoby te się wyczerpią i o ile dotrzymane zostaną zobowiązania (pkt 34).
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