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Reforma wspólnego europejskiego 
systemu azylowego (WESA) 

wg stanu na 25.07.2016 
 

 
 

MATERIAŁY OIDE 
 
6 kwietnia 2016 Komisja przedstawiła założenia reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA).  

W opracowaniu zebrano dokumenty programowe dotyczące wzmocnienia WESA oraz projekty aktów prawnych w tym 

zakresie przedstawione przez Komisję w maju i lipcu 2016.  
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I. WPROWADZENIE 

Masowy napływ imigrantów do Europy ujawnił ograniczenia wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA, ang. 

Common European Asylum System, CEAS), w szczególności  tzw. systemu dublińskiego, w którym określono kryteria i 

mechanizmy ustalania państwa odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków o udzielenie azylu. Głównym kryterium jest 

miejsce nielegalnego wjazdu na terytorium UE, co w konsekwencji nieproporcjonalnie obciążyło niektóre państwa 

członkowskie1. Pojawił się także problem tzw. „turystyki azylowej”, czyli wtórnych przepływów pomiędzy państwami 

członkowskimi związanych ze zróżnicowaną długością procedur i warunkami przyjmowania w poszczególnych państwach. 

W odpowiedzi na kryzys migracyjny Komisja przyjęła w maju 2015 Europejski program w zakresie migracji (por. pkt 2), w 

którym  przedstawiła nowe strategiczne podejście do zarządzania migracją obejmujące m.in. poprawę norm dotyczących 

warunków przyjmowania i procedur azylowych, w oparciu o nowy system monitorowania i oceny WESA.  W kwietniu 2016 

Komisja przedstawiła komunikat W kierunku reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego i zwiększenia liczby 

legalnych sposobów migracji do Europy (por. pkt 1), w którym zaproponowała wprowadzenie zmian w pięciu priorytetowych 

obszarach: ustanowienie zrównoważonego i sprawiedliwego systemu ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego 

za osoby ubiegające się o azyl; wzmocnienie systemu Eurodac, uzyskanie większej spójności unijnego systemu azylowego; 

zapobieganie wtórnym przepływom w UE oraz nadanie nowych uprawnień Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w dziedzinie 

Azylu (EASO).  

4 maja 2016 Komisja zaprezentowała pierwszy pakiet projektów aktów prawnych reformujących WESA (por pkt 12-14). Drugi 

pakiet przedstawiono 13 lipca 2016 (por. pkt 8-11).  

 

II. WYBRANE DOKUMENTY 

 
Dokumenty ogólne/programowe 

Komisja Europejska 

1. Komunikat Komisji: W kierunku reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego i zwiększenia liczby legalnych 

sposobów migracji do Europy, COM(2016) 197, 6.04.2016 

                                                           
1 Aby temu przeciwdziałać, we wrześniu 2015 przyjęto środki o charakterze tymczasowym na rzecz Włoch i Grecji (decyzje Rady (UE) nr 
2015/1523 oraz 2015/1601) oraz rozpoczęto prace nad ustanowieniem stałego kryzysowego mechanizmu relokacji dla wszystkich państw 
członkowskich (COM(2015) 450) – patrz Materiały OIDE: Program UE dot. migracji i uchodźców, 31.03.2016.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0197&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0197&rid=1
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/migracja_uchodzcy_31.03.16.pdf
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2. Komunikat Komisji: Europejski program w zakresie migracji, COM(2015) 240, 13.05.2015 

 

Rada Europejska  

3. Konkluzje Rady Europejskiej (18–19 lutego 2016)  

4. Konkluzje Rady Europejskiej (15 października 2015) 

5. Konkluzje Rady Europejskiej (25–26 czerwca 2015) 

 

Parlament Europejski 

6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby 

całościowego podejścia UE do problematyki migracji (2015/2095(INI))  

7. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 września 2015 r. w sprawie migracji i uchodźców w Europie 

(2015/2833(RSP)) 

 

Reforma WESA - projekty aktów prawnych (nie wszystkie dokumenty dostępne w wersji PL)  

Pakiet nr 2 

8. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union Resettlement Framework 

and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council, COM(2016) 468 

9. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common procedure for international 

protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU, COM(2016) 467 

10. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standards for the qualification of third-country 

nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons 

eligible for subsidiary protection and for the content of the protection granted and amending Council Directive 

2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents, 

COM(2016) 466 

11. Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council laying down standards for the reception of 

applicants for international protection (recast), COM(2016) 465 

Pakiet nr 1 

12. Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania 

odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 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] 

na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie 

występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby 

ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona), COM(2016) 272 

13. Wniosek - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylające 

rozporządzenie (UE) nr 439/2010, COM(2016) 271 

14. Wniosek rozporządzenie 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 (wersja przekształcona), 

COM(2016) 270 

 
 

 

III. PROCES LEGISLACYJNY  

 

COM (2016) 468 

Obserwatorium Legislacyjne  EUR-Lex 

EDL-S 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_pl.pdf
http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2016/02/EUCO-Conclusions_pdf/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2015-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2015-INIT/pl/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2015-0317%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fPL&language=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0468&qid=1470663262201&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0468&qid=1470663262201&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0465&qid=1470216735372&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0465&qid=1470216735372&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0272&qid=1472464442386&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0272&qid=1472464442386&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0272&qid=1472464442386&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0272&qid=1472464442386&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0272&qid=1472464442386&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0272&qid=1472464442386&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0272&qid=1472464442386&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce773c1e-1689-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce773c1e-1689-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0270&qid=1472464725527&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0270&qid=1472464725527&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0270&qid=1472464725527&from=PL
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0225(OLP)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:52016PC0468&qid=1470663262201
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COM (2016) 467 

Obserwatorium Legislacyjne EUR-Lex EDL-S 

COM (2016) 466 

Obserwatorium Legislacyjne  EUR-Lex EDL-S 

COM (2016) 465 

Obserwatorium Legislacyjne  EUR-Lex EDL-S 

COM (2016) 272 

Obserwatorium Legislacyjne  EUR-Lex EDL-S 

COM (2016) 271 

Obserwatorium Legislacyjne  EUR-Lex EDL-S 

COM (2016) 270 

Obserwatorium Legislacyjne EUR-Lex EDL-S 
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15. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (European Asylum Support Office, EASO) 
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0224(OLP)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:52016PC0467&qid=1470211976052
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0223(OLP)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:52016PC0466&qid=1470212378570
http://wwwdb.europarl.europa.eu/oeil/oeil_ViewDNL.ProcViewByNum?lang=2&procnum=COD/2008/0244
http://eur-lex.europa.eu/procedure/PL/2008_244?qid=1443180241443&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0132(OLP)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:52016PC0272&qid=1470219575446
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0131(OLP)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:52016PC0271&qid=1470227229392
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/EDLS.xsp?view=1&docId=F6E0B7570E780143C1257FE6002CE26F&lang=PL
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0133(OLP)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:52016PC0270&qid=1470226995460
http://www.easo.europa.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571360/IPOL_STU(2016)571360_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/582001/EPRS_ATA%282016%29582001_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556953/IPOL_STU%282016%29556953_EN.pdf
http://thomasspijkerboer.eu/wp-content/uploads/2016/03/den-heijer-rijpma-spijkerboer-CMLR-def.pdf
http://thomasspijkerboer.eu/wp-content/uploads/2016/03/den-heijer-rijpma-spijkerboer-CMLR-def.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573304/EPRS_BRI%282016%29573304_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2436_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1246_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1246_pl.htm

