
•	 Nowy	pakt	o	migracji	i	azylu	został	zaproponowany	przez	prezydencję	
niemiecką	23.09.2020	r.	Obecnie	konsultacje	z	krajami	UE	w	celu	zna-
lezienia	wspólnej	 płaszczyzny	 dla	 nowej	 polityki	migracyjnej	 prowadzi	
prezydencja	portugalska.	Pakt	skupia	się	na	konsekwencjach	kryzysu,	nie	
odnosząc	się	do	jego	przyczyn.	

•	 Pakt	koncentruje	się	na	propozycji,	jaką	jest	podział	odpowiedzialno-
ści	za	kryzys	migracyjny	pomiędzy	wszystkie	państwa	członkowskie.	Zo-
stało	to	określone	mianem	nowego	mechanizmu	solidarności,	który	ma	
polegać	na	tym,	że	dane	państwo	decyduje,	czy	przyjmie	nielegalnych	
migrantów	i	zgodzi	się	na	ich	relokację	na	swoje	terytorium,	czy	podej-
mie	się	trudnego	zadania	odesłania	migrantów	bez	prawa	pobytu	do	ich	
kraju	pochodzenia.

•	 Słabością	nowego	paktu	jest	nieuwzględnienie	w	sprawie	migracyjnej	
kwestii	tzw.	krajów	docelowych,	które	wymieniane	są	wśród	migrantów,	
jako	miejsca,	gdzie	chcieliby	się	osiedlić	i	wieść	dalsze	życie.	Większość	
migrantów,	 docierających	 do	 Europy	 wymienia	 jako	 kraje	 docelowe	
Niemcy,	Francję,	Belgię,	Holandię	lub	nienależącą	już	do	UE	Wielką	Bry-
tanię.	W	dalszej	kolejności	migranci	chcieliby	pozostać	we	Włoszech	lub	
krajach	skandynawskich	(głównie	Szwecji).

•	 Aby	 zmierzyć	 się	 z	 problemem	 nielegalnej	 migracji,	 Europa	 musi	
zintensyfikować	działania	pomocowe	poza	swoim	granicami.	10	 lat	po	
wybuchu	arabskiej	wiosny	 ludów	w	żadnym	z	krajów	arabskiej	wiosny	
sytuacja	 gospodarcza	 nie	 poprawiła	 się	 na	 lepsze.	 Protesty	 społeczne	
spowodowały	obalenie	rządów	w	4	krajach	oraz	4	wojny	domowe,	jed-
nak	nie	zmieniły	poziomu	życia	w	krajach	bliskowschodnich	oraz	Afryki	
Północnej.
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WNIOSKI 
 

 

Nowy pakt o migracji i azylu został 

zaproponowany przez prezydencję 

niemiecką 23.09.2020 r. Obecnie 

konsultacje z krajami UE w celu znalezienia 

wspólnej płaszczyzny dla nowej polityki 

migracyjnej prowadzi prezydencja 

portugalska. Komisja chciałaby, aby 

wniosek dotyczący nowego rozporządzenia 

w sprawie migracji i azylu został przyjęty do 

końca 2021 r.  

Zaproponowany przez prezydencję 

niemiecką nowy pakt o migracji i azylu jest 

porozumieniem bardzo ogólnym, nie 

wyjaśniającym szczegółów dotyczących 

nowych rozwiązań. 

Pakt skupia się na konsekwencjach kryzysu, 

nie odnosząc się do jego przyczyn. Nie jest 

to dogłębna analiza problemu i propozycja 

zmian, które mogłyby wpłynąć na 

ograniczenie nielegalnej migracji.  

Choć w pakcie wielokrotnie zwraca się 

uwagę na to, że kluczem do rozwiązania 

problemu będą nowe procedury, nigdzie 

nie określono, jak mają one wyglądać.  

Słabością nowego paktu jest 

niepoświęcenie wystarczającej uwagi 

przyczynom migracji. Zaproponowane 

przez Niemcy rozwiązania nie zawierają 

mechanizmów pomocy potencjalnym 

migrantom w ich krajach pochodzenia. Nie 

poświęcono wystarczającej uwagi 

współpracy z krajami afrykańskimi. 

Nowy pakt skupia się na równomiernym 

rozłożeniu problemu nadmiernej, 

nielegalnej migracji pomiędzy wszystkimi 

państwami członkowskimi,  a nie na tym jak 

go rozwiązać. Można mieć więc 

zastrzeżenia do zarządzania tym 

problemem przez UE. 

Pakt koncentruje się na jednej propozycji 

jaką jest podział odpowiedzialności za 

kryzys migracyjny pomiędzy wszystkie 

państwa członkowskie. Zostało to 

określone mianem nowego mechanizmu 

solidarności, który ma polegać na tym, że 

dane państwo decyduje, czy przyjmie 

nielegalnych migrantów i zgodzi się na ich 

relokację na swoje terytorium, czy 

podejmie się trudnego zadania odesłania 

migrantów bez prawa pobytu do ich kraju 

pochodzenia. 

Solidarność, o której wspomina Komisja 

Europejska w organizacjach takich jak UE 

jest konieczna, ale proponowane w pakcie 

działania są konsekwencją błędnej polityki 

wewnętrznej najbogatszych państw UE 

(vide: decyzja Angeli Merkel o przyjęciu 

nielegalnych migrantów w 2015 r. oraz  

francuska polityka migracyjna – zob. str. 

38).   

Słabością nowego paktu jest także 

nieuwzględnienie w sprawie migracyjnej 

kwestii tzw. krajów docelowych, które 

wymieniane są wśród migrantów, jako 

miejsca, gdzie chcieliby się osiedlić i wieść 
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dalsze życie. Większość migrantów, 

docierających do Europy wymienia jako 

kraje docelowe Niemcy, Francję, Belgię, 

Holandię lub nienależącą już do UE Wielką 

Brytanię. W dalszej kolejności migranci 

chcieliby pozostać we Włoszech lub krajach 

skandynawskich (głównie Szwecji). 

Nie ulega wątpliwości, że powroty 

migrantów są piętą achillesową 

europejskiej polityki migracyjnej. Składa się 

na to kilka czynników: brak podpisanych 

umów o readmisji z państwami trzecimi,  

brak współpracy ze strony kraju 

przyjmującego oraz trudności w 

zlokalizowaniu cudzoziemców. W 

przedłużanie procedury azylowej 

gwarantującej dalszy pobyt migranta w 

państwie członkowskim UE zaangażowane 

są także organizacje pozarządowe 

pomagające migrantom. 

Patrick Stefanini, francuski urzędnik, 

członek Rady Stanu, były prefekt Gironde 

oraz Puy-de-Dôme, były sekretarz 

generalny Ministerstwa Imigracji, 

Integracji, Tożsamości Narodowej i 

Rozwoju Solidarności jako jedną z 

głównych przyczyn słabości francuskiego 

systemu imigracyjnego podał trudności w 

odsyłaniu migrantów, których wnioski o 

azyl zostały odrzucone. 

Odsyłanie migrantów jest zadaniem bardzo 

trudnym i wymagającym wiele wysiłku ze 

strony służb i urzędów. Jeżeli z zadaniem 

tym nie mogą poradzić sobie państwa 

Europy Zachodniej, jaka jest gwarancja, że 

poradzą sobie pozostałe kraje?   

W nowym pakcie pominięta została rola 

organizacji prowadzących działania 

poszukiwawczo-ratownicze na Morzu 

Śródziemnym. W poprzednich 

propozycjach zwracano uwagę na to, aby 

stowarzyszenia działały wedle ściśle 

określonych procedur, a nie na własną 

rękę. W zaproponowanych wytycznych 

europejskiej polityki migracyjnej 

opracowanych we wrześniu 2019 r. przez 

Niemcy, Francję, Włochy i Maltę znalazły 

się zapisy dotyczące działań organizacji 

pozarządowych. Stwierdzono mianowicie, 

że wszystkie statki biorące udział w akcjach 

ratowniczych powinny przestrzegać 

instrukcji wydanych przez właściwe 

Centrum Koordynacji Ratownictwa. Do 

organizacji pozarządowych skierowany był 

także apel, aby nie utrudniały operacji 

poszukiwawczych i ratowniczych 

prowadzonych przez państwowe statki 

straży przybrzeżnej. Podkreślono, że 

ułatwianie nielegalnej migracji na morzu 

jest przestępstwem oraz, że systematyczna 

działalność ułatwiająca nielegalną migrację 

stanowi szczególny powód do niepokoju 

dla państw członkowskich UE. Kwestie te 

zostały zupełnie pominięte w nowym 

pakcie. 

 Aby zmierzyć się z problemem nielegalnej 

migracji, Europa musi zintensyfikować 

działania pomocowe poza swoim 

granicami. 10 lat po wybuchu arabskiej 

wiosny ludów w żadnym z krajów arabskiej 

wiosny sytuacja gospodarcza nie poprawiła 

się na lepsze. Protesty społeczne 

spowodowały obalenie rządów w 4 krajach 

oraz 4 wojny domowe, jednak nie zmieniły 

poziomu życia w krajach bliskowschodnich 

oraz Afryki Północnej.    

Miroslav Lajčák,  były minister spraw 

zagranicznych Słowacji powiedział w 2018 

r., że „potęga Unii polega na umiejętności 

słuchania i zawierania porozumień, 

tworząc wspólną platformę dla wszystkich 

28 państw członkowskich. Ta filozofia 

została porzucona w 2015 roku w czasie 

kryzysu”.  Minister odniósł się swoją 

wypowiedzią do  kwot migrantów 
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zaproponowanych przez Komisję,  

określając tę decyzję jako mechaniczną 

oraz biurokratyczną.  Obecna propozycja 

UE również skupia się na mechanicznym 

podziale obciążeń pomiędzy wszystkie 

państwa członkowskie.  

Uniwersytet Helsiński  przeprowadził 

badanie, z którego wynika, że w wielu 

krajach europejskich istnieje związek 

pomiędzy postawami wobec migrantów a 

działaniami na rzecz ochrony środowiska. 

Badania przeprowadzone na ponad 36 tys. 

uczestników w 20 krajach wykazało, że 

jeżeli dana osoba sprzeciwia się działaniom 

na rzecz środowiska, sprzeciwia się również 

przyjmowaniu uchodźców. Analogicznie 

osoba popierająca działania na rzecz 

środowiska, sprzyja także przyjmowaniu 

migrantów. Korelacja taka jest najsilniejsza 

w krajach nordyckich, Niemczech oraz 

Austrii, najsłabsza w Estonii. Jedynym 

krajem, w którym nie można było wykazać 

takiej korelacji była Polska.1  
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W części pierwszej zaprezentowana zostanie odpowiedź Niemiec na kryzys migracyjny. 

Przedstawione zostaną uwarunkowania, podczas których doszło do stworzenia Nowego 

paktu o migracji i azylu. W rozdziale drugim nakreślone zostaną dane dotyczące wniosków 

azylowych, złożonych w krajach Unii Europejskiej w III kwartale 2020 r. oraz ich 

porównanie do analogicznego okresu 2019 r. Pierwszą część kończy przedstawienie 

„Nowego paktu o azylu i migracji” zaprezentowanego przez prezydencję niemiecką.      
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ROZDZIAŁ I 
 

ODPOWIEDŹ NA KRYZYS 

MIGRACYJNY 
 

Kwestie migracyjne stały się istotne zaraz na początku prezydencji niemieckiej.  

Zaledwie tydzień po objęciu przez Niemcy rotacyjnego przewodnictwa w Radzie 

Unii Europejskiej ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich spotkali 

się podczas wideokonferencji, aby omówić kwestie bezpieczeństwa i migracji na 

Morzu Śródziemnym. W tym samym czasie wiceprzewodniczący Komisji 

Europejskiej i Wysoki Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Bezpieczeństwa Josep 

Borrell odwiedził Maltę. Była to jedna z pierwszych wizyt, której celem było 

omówienie tematyki migracyjnej w kontekście nowego paktu.   

Wybór Malty nie był przypadkowy. Od momentu poluzowania obostrzeń po 

pierwszej fali koronawirusa wyspa musiała zmierzyć się ze zwiększoną presją 

migracyjną. Do kraju docierały nie tylko łodzie z migrantami, ale także statki 

organizacji pozarządowych. Malta zamknęła porty na czas pandemii, więc statki z 

migrantami były zakotwiczone poza wodami terytorialnymi wyspy. Migranci 

przebywali na wynajętych statkach turystycznych, za wynajem których Malta 

płaciła ogromne pieniądze. Wysoka presja migracyjna spowodowała, że rząd 

postanowił przetrzymywać migrantów na statkach dopóki Komisja Europejska nie 

znajdzie miejsca dla każdego cudzoziemca w kraju członkowskim, do którego 

migrant mógłby być relokowany.    

 

Borrell podczas wizyty na Malcie podzielił determinację kraju w sprawie 

konieczności kompleksowego rozwiązania kryzysu migracyjnego. Punktem 

wyjścia dla tej polityki miałoby stać się rozwiązanie kryzysu w Libii i wsparcie 

władz libijskich. Borell powiedział, że Libia jest „największym beneficjentem 

nadzwyczajnego funduszu powierniczego UE dla Afryki w Afryce Północnej”. 

Duża część tych pieniędzy została przeznaczona na wzmocnienie libijskiej straży 

przybrzeżnej a prace te - według Borrella - muszą być kontynuowane „aby 

wzmocnić zdolności interwencyjne w celu rozbicia siatek przemytników  

i prowadzenia akcji ratunkowych na obszarze odpowiedzialności libijskiej straży 

przybrzeżnej”. Malta również poparła propozycję zwiększenia możliwości 

libijskiej straży, ponieważ misja IRINI  w tej części Morza Śródziemnego oraz 

EUBAM w Libii z założenia nastwione były na realizację celów o nieco innym 

charakterze. 
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Podczas konferencji prasowej Borrell stwierdził, że potrzebny jest automatyczny 

mechanizm, który pozwoli na ratowanie migrantów na morzu i wysadzanie ich na 

Malcie, jednak w tej kwestii potrzebna jest „solidarność” i że UE „nad tym 

pracuje”. Dodał również, że „nie potrafi powiedzieć, kiedy, a nawet czy państwa 

członkowskie się na to zgodzą, ponieważ rolą Komisji jest proponowanie. Komisja 

proponuje, a Rada i Parlament decydują”. Stojący obok premier Malty Robert 

Abela mówił, że otrzymał większą pomoc od Libii niż od UE, a politykę migracyjną 

UE nazwał porażką.2 

W dniach 7-8.07.2020 r. ministrowie spraw wewnętrznych UE uczestniczyli we 

wspomnianej dwudniowej wideokonferencji, na której omawiano kwestie 

bezpieczeństwa i migracji. Spotkanie poprowadził niemiecki minister spraw 

wewnętrznych Horst Seehofer. Wezwał on ministrów do uzgodnienia lepszego  

i bardziej sprawiedliwego rozwiązania w zakresie dystrybucji migrantów 

uratowanych na morzu. Stwierdził, że „haniebnym” jest fakt, że pięć lat od 

rozpoczęcia kryzysu migracyjnego UE wciąż nie znalazła rozwiązania tego 

problemu. Podkreślił, że kraje takie jak Włochy, Malta, Grecja czy Hiszpania nie 

mogą być pozostawione same sobie. Wyraził konieczność udziału „jak największej 

liczby państw członkowskich” w relokacji przybywających migrantów i „odsyłaniu 

tych, którzy nie mają prawa ubiegać się o ochronę w UE”. „Europa jest wspólnotą 

wartości. Poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka jest najważniejszą 

rzeczą, a zapobieganie zgonom na Morzu Śródziemnym jest naszym wspólnym 

celem” - powiedział Seehofer w oświadczeniu prasowym na zakończenie 

konferencji. 

Już przed konferencją Seehofer zapowiedział, że „nadanie tempa migracji nowej 

dynamiki” jest jednym z deklarowanych celów niemieckiej prezydencji w UE. 

Stwierdził, że znalazł swoich odpowiedników w całej Europie „bardzo chętnych do 

kontynuowania ukierunkowanych dyskusji” i obiecał, że „wkrótce odbędą się  

w Europie konferencje w celu uzgodnienia konkretnych kroków”. Zapowiedziano 

konferencję we Włoszech 13.07.2020 r., podczas której delegaci mieli omówić 

„bliższą współpracę z krajami Afryki Północnej” w celu zwalczania przemytu ludzi  

i zainicjowania „skutecznej polityki powrotów”.3 

 

POSZUKIWANIE SOJUSZNIKÓW 

Ambitnym celem niemieckiej prezydencji było przyjęcie paktu migracyjnego, który 

uregulowałby kwestię nielegalnej migracji w basenie Morza Śródziemnego. Pora 

ku temu była doskonała, ponieważ po pierwszej fali pandemii ruszył nielegalny 

napływ migrantów głównie z Afryki, a stosunki z Turcją były nadal napięte.  

Lipcowe działania były bardzo intensywne. 13.07.2020 r. Seehofer wziął udział  

w wideokonferencji zorganizowanej przez Włochy, w której uczestniczyły także 

państwa członkowskie UE oraz kraje afrykańskie.4 Ministrowie spraw 
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wewnętrznych Francji, Niemiec, Włoch, Malty i Hiszpanii oraz Algierii, Maroka, 

Mauretanii, Tunezji i Libii rozmawiali na temat walki z przemytnikami ludzi  

w basenie Morza Śródziemnego. Ustalono, że w walce tej należy wykorzystać tzw. 

partnerstwa migracyjne, co w praktyce oznacza dwustronną współpracę pomiędzy 

państwem europejskim a afrykańskim. Od lat ta forma współpracy w niektórych 

obszarach Morza Śródziemnego jest najskuteczniejszą formą współpracy  

i zwalczania nielegalnej migracji.  

Z kolei 24.07.2020 r. w Wiedniu spotkali się przedstawiciele 18 państw 

członkowskich UE. Podczas spotkania uzgodniono wzmocnienie współpracy 

pomiędzy krajami na szlaku wschodnio-śródziemnomorskim oraz bałkańskim. Co 

istotne, podczas spotkania przyjęto Deklarację Wiedeńską, której celem jest 

stworzenie platformy koordynacyjnej. Ma ona wzmocnić współpracę  

i działać jako system wczesnego ostrzegania w następujących obszarach: ochrona 

granic, powroty do kraju pochodzenia, procedury azylowe oraz walka  

z przemytem ludzi.5  

W dniu 28.07.2020 r. Horst Seehofer przyjął szefową szwajcarskiego 

Departamentu Sprawiedliwości i Policji. Po spotkaniu ministrowie podkreślili, że są 

zainteresowani osiągnieciem porozumienia w sprawie migracji i polityki azylowej 

na poziomie europejskim. Wspólnie zwrócono uwagę na następujące kwestie: 

§ lepszą współpracę z krajami pochodzenia oraz ich wsparcie, 

§ konieczność promowania legalnej migracji, szczególnie pracowników 

wykwalifikowanych, 

§ przeprowadzenie procedury azylowej na zewnętrznej granicy UE, 

§ wsparcie dla krajów tranzytowych m.in. dla państw bałkańskich oraz dla 

Włoch.6 

Odbyte rozmowy oraz własne niemieckie doświadczenia pozwoliły na stworzenie 

„Nowego paktu o migracji i azylu”, który miał uregulować sprawę nielegalnej, 

nadmiernej migracji do Europy, na co liczyły głównie państwa najbardziej 

dotknięte kryzysem migracyjnym.  
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ROZDZIAŁ II 

WNIOSKI O AZYL W 2020 R. – DANE 

STATYSTYCZNE 

 

Aby przeanalizować zaproponowany przez prezydencję niemiecką pakt należy 

najpierw wyszczególnić dane dotyczące składanych w UE wniosków o azyl. 

Pochodzą one od osób, które - według nowego paktu – będą relokowane do 

któregoś państwa członkowskiego bądź po negatywnym rozpatrzeniu wniosku 

będą podlegać procedurze powrotu do kraju pochodzenia. 

Brak obecnie dostępnych danych całościowych za 2020 r. pozwala skupić się na 

trzecim kwartale 2020 r. W okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r. w państwach 

członkowskich UE o udzielenie ochrony międzynarodowej po raz pierwszy 

wystąpiło około 111.700 migrantów. Był to wzrost o 132% w porównaniu z drugim 

kwartałem 2020 r. Eurostat podał, że pomimo tego wzrostu liczba wniosków była 

niższa niż w okresach sprawozdawczych przed Covid-19 w trzecim (159.900) 0 

i czwartym kwartale 2019 r. (172.200). 

 

Pod koniec września 2020 r. w instytucjach UE na rozpatrzenie oczekiwało 268.200 

wniosków o azyl. 34% wniosków pozostawało do rozstrzygnięcia w Niemczech, we 

Francji 154.300 wniosków (20%), Hiszpanii 101.400 wniosków (13%) i Grecji 

75.700 (10%).7 

Z kolei całościowe podsumowanie dotyczące złożonych w 2020 r. wniosków o azyl 

przedstawiły państwa takie jak Niemcy czy Holandia. U naszego sąsiada w 2020 r. 

cudzoziemcy złożyli 76.061 wniosków o azyl – 31,5% mniej niż w 2019 r. W kraju 

 

Największą liczbę osób składających po raz pierwszy wnioski o azyl w III kwartale 

2020 r. zarejestrowano w Niemczech (łącznie 27.200 migrantów złożyło po raz 

pierwszy wniosek, 24%), w Hiszpanii (26.900, czyli 24%) i Francji (21 700, czyli 

19%). Te trzy państwa członkowskie łącznie otrzymały ponad dwie trzecie (68%) 

wszystkich wniosków złożonych po raz pierwszy w UE w III kwartale 2020 r. 

W III kwartale 2020 r. obywatele Syrii złożyli 18.100 pierwszych wniosków o azyl 

we wszystkich państwach UE. Syryjczycy pozostali największą grupą osób 

ubiegających się o ochronę międzynarodową w UE, wyprzedzając Afgańczyków 

(11.200 osób składających wnioski po raz pierwszy) i Wenezuelczyków (9.600). 

Obywatele tych krajów stanowili ponad jedną trzecią (35%) wszystkich 

migrantów, którzy po raz pierwszy ubiegali się o azyl w państwach UE.   
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złożono także 26.500 wniosków o azyl dla dzieci uchodźców i migrantów 

urodzonych już w Niemczech (co daje łączną sumę 102.561 wniosków) oraz 19.589 

wniosków od osób, które doszły do przekonania, że w ich sytuacji pojawiły się 

nowe okoliczności wymagające wystąpienia przez nie o ochronę międzynarodową. 

Dane te przedstawił minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer, który 

stwierdził, że spadek liczby wniosków azylowych w roku 2020 roku nie wynika 

wyłącznie z pandemii koronawirusa, ale z właściwej polityki migracyjnej rządu. 

Minister stwierdził, że kraj jest „na właściwej drodze” i chwalił posunięcia rządu  

w sterowaniu napływem migrantów.8  

Wśród migrantów, którzy w 2020 r. złożyli w Niemczech wniosek o azyl najwięcej 

pochodziło z Syrii (25.373), Afganistanu (8.051), Iraku (7.355) oraz Turcji (5.196).  

Z dodatkowych informacji przekazanych przez MSW wynika, że Federalny Urząd 

ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) rozstrzygnął w 2020 roku wnioski złożone przez 

145.071 osób, czyli o 38.883 mniej niż w roku 2019, co oznacza spadek o około 21 

procent. 37.818 osób uznano za spełniające wymagania Konwencji Genewskiej 

dotyczącej statusu uchodźców. Poza tym BAMF uznał 5.702 osoby za 

niepodlegające wydaleniu z Niemiec, a 18.950 osób za uprawnione do tzw. 

ochrony subsydiarnej.9 

Prawie jedna trzecia wniosków (46.586) została oddalona przez urząd, co   

w praktyce oznacza, że osoby te powinny opuścić Niemcy. Wnioski 36.015 osób 

(24,8%) skierowano do rozpatrzenia przez inne instytucje. Pod koniec grudnia 

2020 roku do rozpatrzenia zostało jeszcze 52 056 wniosków o azyl. 

Natomiast w Holandii w 2020 r. wnioski o azyl złożyło nieco ponad 19 tys. osób, co 

stanowi spadek o około 10.000 w porównaniu z rokiem 2019. Urząd Imigracji  

i Naturalizacji (IND) poinformował, że spadek był szczególnie zauważalny  

w pierwszej połowie roku i miał związek z pandemią koronawirusa, która 

spowodowała zamknięcie granic i utrudnienia w podróżowaniu. Większość 

wniosków została złożona przez cudzoziemców z Syrii, Erytrei, Turcji, Algierii  

i Jemenu. Wnioski te pochodziły głównie od członków rodzin, którzy przybyli do 

Holandii, aby dołączyć do swoich krewnych, przebywających już w Królestwie 

Niderlandów.10  
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ROZDZIAŁ III 

 

 

NOWY PAKT O MIGRACJI I AZYLU 
 

„Nowy pakt o migracji i azylu” został zaprezentowany państwom członkowskim 

23.09.2020 r. Jak napisano we wstępie do dokumentu: „Opierając się na 

całościowej ocenie, Komisja proponuje nowy początek polityce migracyjnej: 

budowanie zaufania dzięki skuteczniejszym procedurom i znalezienie nowej 

równowagi między odpowiedzialnością i solidarnością”.11 

Poniżej przedstawiono cele i założenia zaproponowanego przez prezydencję 

niemiecką paktu. Jego podstawą ma być sześć komponentów: 

§ Większe zaufanie dzięki lepszym i skuteczniejszym procedurom, 

§ Dobrze zarządzane granice Schengen oraz granice zewnętrzne, 

§ Skuteczna solidarność 

§ Umiejętności i talenty, 

§ Pogłębianie partnerstw międzynarodowych, 

§ Elastyczność i odporność. 

 

Jasno określona odpowiedzialność dzięki lepszym i zmodernizowanym 

procedurom 

Dla realizacji tego celu założono obowiązkową kontrolę przed wjazdem: 

 identyfikacja, 

 kontrola stanu zdrowia, 

 kontrola bezpieczeństwa, 

 pobieranie odcisków palców i rejestracja w bazie danych Eurodac. 

Nowa, szybsza procedura azylowa na granicy oraz, w stosownych przypadkach, 

następująca po niej szybka procedura powrotu, aby przyspieszyć podejmowanie 

decyzji i zwiększyć skuteczność procedur azylowych. 

Zintegrowany i nowoczesny system migracji i zarządzania granicami z ulepszoną 

bazą danych Eurodac: 

 analiza osób ubiegających się o azyl (wnioskodawców), a nie wniosków, 

aby określić odpowiedzialność za wnioski o azyl, 

 utrudnianie nielegalnego przemieszczania się do innych państw 

członkowskich, 
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 ułatwianie relokacji i lepsze monitorowanie osób powracających, 

 śledzenie wsparcia dobrowolnych wyjazdów i reintegracji. 

Gwarancje prawne: 

 niezależny mechanizm monitorowania zapewniający poszanowanie praw 

podstawowych, wspierany przez Agencję Praw Podstawowych, Frontex  

i nową Agencję UE ds. Azylu. 

 indywidualna ocena wniosków o udzielenie azylu i niezbędne gwarancje 

zapewniające skuteczny dostęp do azylu, prawo do wolności, prawa 

dziecka oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego. 

 

Nowy mechanizm stałej solidarności 

 

Scenariusze działań solidarnościowych mogą być następujące:  

Zejście z pokładu po operacji poszukiwawczo-ratowniczej na morzu oraz osoby 

w szczególnie trudnej sytuacji: 

 relokacja osób, które prawdopodobnie potrzebują ochrony, 

 wczesne określanie potrzeb dzięki rocznemu sprawozdaniu 

prognostycznemu, 

 solidarna pula udziału poszczególnych krajów na podstawie dobrowolnych 

zobowiązań, 

 mechanizm korekty gwarantujący skuteczne wsparcie. 

Ryzyko presji na system zarządzania migracją państwa członkowskiego: 

 relokacja rozszerzona na osoby uznane za uchodźców, 

 udział państw członkowskich na zasadzie sprawiedliwego podziału, 

 mechanizm korekty gwarantujący skuteczne wsparcie. 

 

Elastyczne opcje wkładu państwa członkowskiego: 

§ relokacja nowoprzybyłych osób, 

§ sponsorowanie powrotów, w ramach którego państwo członkowskie przejmuje 

odpowiedzialność za powrót osoby bez prawa pobytu w imieniu innego państwa 

członkowskiego, 

§ natychmiastowe wsparcie operacyjne, długoterminowe wsparcie w budowaniu 

zdolności w zakresie procedur azylowych, przyjmowaniu nowoprzybyłych  

i operacjach powrotowych lub pomoc w reagowaniu na konkretne trendy 

migracyjne mające wpływ na państwa członkowskie poprzez współpracę z krajami 

spoza UE. 
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Sytuacje kryzysowe: 

 relokacja rozszerzona na osoby w procedurze granicznej,  

w nieuregulowanej sytuacji oraz wymagające natychmiastowej ochrony, 

 szybsza reakcja na poziomie UE dzięki szybkiemu podejmowaniu decyzji 

dotyczących udziału, 

 mechanizm solidarnościowy skoncentrowany na relokacji i sponsorowaniu 

powrotów. 

 

Podejście integracyjne 

 intensywne prace przygotowawcze od grudnia 2019 r., 

 dwie pełne rundy konsultacji ze wszystkimi państwami członkowskimi, 

Parlamentem Europejskim, parlamentami krajowymi, społeczeństwem 

obywatelskim, partnerami społecznymi i przedsiębiorstwami, 

 ostrożna równowaga polegająca na uwzględnieniu wszystkich perspektyw, 

 kolejne kroki: debata w Parlamencie Europejskim i w Radzie. 

 

CEL 1 - WIĘKSZE ZAUFANIE DZIĘKI LEPSZYM I SKUTECZNIEJSZYM PROCEDUROM 

 

W kwestii powrotów zaplanowano zestaw nowych narzędzi: 

 większe wsparcie ze strony Frontexu, 

 nowo mianowany koordynator UE ds. powrotów oraz sieć wysokiego 

szczebla koordynująca działania krajowe, 

 zrównoważona strategia na rzecz powrotów i reintegracji jako wsparcie dla 

krajów pochodzenia. 

Dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności za wnioski o udzielenie 

azylu 

 zasady określające, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za 

osobę ubiegającą się o azyl: 

- osoby posiadające dyplom danego państwa członkowskiego powinny  

w nim pozostać, 

- ponowne połączenie rodzeństwa w tym samym państwie członkowskim, 
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- usuwanie luk zachęcających do ucieczki w czasie trwania procedury. 

 osoby uznane za uchodźców mogą korzystać z prawa do swobodnego 

przemieszczania się po 3 latach (obecnie 5). 

Zaufanie do przepisów UE: monitorowanie i wsparcie władz krajowych 

 europejskie monitorowanie systemów krajowych w celu zapewnienia 

spójności w terenie: Komisja, wzajemne oceny przeprowadzone przez inne 

państwa członkowskie, oceny narażenia Frontexu, nowa agencja UE ds. 

monitorowania azylu, 

 szczegółowe monitorowanie skutecznego dostępu do azylu  

i respektowanie praw podstawowych przez państwa członkowskie  

i Agencję Praw Podstawowych, 

 pełnoprawna Agencja UE ds. Azylu oferująca silniejsze wsparcie, więcej 

wsparcia ze strony Frontexu. 

 

CEL 2 – DOBRZE ZARZĄDZANE GRANICE 

 

W zakresie forum Schengen:   

 zacieśnienie współpracy pomiędzy ministerstwami spraw wewnętrznych 

oraz strażą graniczną,  

 silny program wsparcia i współpracy przewidziany przez Komisję, 

przyczyniający się do zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych. 

Na początek 2021 r. zaplanowano reformę Kodeksu Granicznego Schengen oraz 

usprawnienie mechanizmu ewaluacyjnego Schengen. 

Europejskie podejście do operacji SAR na morzu: 

 poszukiwanie i ratownictwo to obowiązek prawny i moralny, 

 600 000 osób uratowanych na morzu przez państwa członkowskie  

i operacje kierowane przez Frontex od 2015 roku, 

 ciągłe poszukiwania i ratownictwo przez prywatne statki, 

 nadbrzeżne państwa członkowskie mają obowiązki w zakresie SAR, ale 

cała UE jest odpowiedzialna za zarządzanie migracjami w UE. 
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CEL 3 – SKUTECZNA SOLIDARNOŚĆ 

 

Komisja na prośbę bądź z własnej inicjatywy, określa, które państwo członkowskie 

znajduje się pod presją. Wówczas zostają podjęte następujące kroki:  

 państwo przyjmuje na swoim terytorium określoną liczbę osób 

ubiegających się o azyl relokowanych z innego państwa członkowskiego, 

znajdującego się w trudnej sytuacji (kraj docelowy otrzymuje 

dofinansowanie UE), 

 państwo przyjmuje odpowiedzialność za powrót do krajów pochodzenia 

określonej liczby osób bez prawa pobytu w UE, 

 państwo podejmuje inne działania operacyjne w celu udzielenia pomocy. 

Po zakończeniu oceny pozostałe państwa członkowskie wnoszą wkład do  

„sprawiedliwego udziału” liczonego na podstawie PKB lub liczby populacji. 

Jeśli otrzymane zobowiązania nie pokryją całkowitej liczby relokacji lub 

sponsorowanych powrotów i ta luka wyniesie ponad 30%, wówczas do państw 

członkowskich, które nie złożyły żadnych zobowiązań, kierowana jest prośba  

o pokrycie co najmniej połowy ich „sprawiedliwego udziału” (w relokacjach lub 

sponsorowanym powrocie). 

Państwa zawsze mogą wybierać między pokryciem kosztów relokacji lub 

sponsorowaniem zwrotów.  

Komisja przyjmuje akt wykonawczy, aby potwierdzić wkłady i nadać im moc 

prawną. 

Państwa członkowskie, do których przybywa wielu migrantów, muszą wiedzieć, że 

mogą liczyć na wsparcie pozostałych państw, a każde państwo członkowskie musi 

zaplanować swój wkład. Jest to prawnie wiążący proces, dzięki któremu kraje UE 

opracowują swoje systemy, planują i wspólnie się przygotowują. Otrzymują także 

stałe wytyczne i wsparcie, aby systemy krajowe stały się bardziej skuteczne, 

elastyczne, sprężyste. 

Komisja utworzy pulę zobowiązań państw członkowskich na podstawie rocznych 

prognoz. W przypadku niedostatecznej liczby zobowiązań (niedobór na poziomie 

30%), Komisja zwoła forum solidarności. W przypadku niepowodzenia Komisja 

przyjmuje akt prawny wymagający, aby państwa członkowskie albo wniosły wkład 
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do miejsc relokacji albo zastosowały inne środki. Jeśli nadal nie ma wystarczającej 

liczby miejsc na potrzeby relokacji, Komisja złoży wniosek o korektę, jak  

w przypadku standardowego mechanizmu solidarności. 

 

CEL 4 – UMIEJĘTNOŚCI I TALENTY 

 

Przyciąganie talentów, których potrzebujemy: 

UE musi pilnie nadrobić zaległości w światowym wyścigu o talenty. Inne kraje 

OECD, np. Stany Zjednoczone, Kanada i Australia przyciągają więcej talentów  

z zagranicy. 

Raport nt. wpływu zmian demograficznych w Europie pokazuje, że Europa starzeje 

się i kurczy, wskazuje także na niedobór umiejętności, któremu należy zaradzić. 

Działania: 

 sfinalizowanie reformy dyrektywy Niebieskiej Karty UE, co pozwoli 

przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych pracowników, 

 zweryfikowanie dyrektywy w sprawie pobytu długoterminowego w celu  

wzmocnienia praw rezydentów do przemieszczania się i podejmowania 

pracy w różnych państwach członkowskich, 

 zweryfikowanie dyrektywy pojedynczych zezwoleń w celu uproszczenia 

procedur dla średnio- i niskowykwalifikowanych pracowników,  

 utworzenie unijnej puli talentów, mającej na celu dopasowanie 

umiejętności pracownika spoza UE do potrzeb pracodawcy w UE. 

Rozwijanie legalnej migracji - 

Działania: 

 przesiedlenia - Komisja wzmocni wsparcie dla państw członkowskich, aby 

zrealizować zobowiązanie na 2020 r. opóźnione przez pandemię i wezwie 

do podejmowania zobowiązań począwszy od 2022 r., aby potwierdzić 

wiodącą rolę UE na świecie w kontekście przesiedleń, 

 możliwości uzupełniające - budżet UE wspiera realizowane przez państwa 

członkowskie programy dobrowolnego przyjmowania ze względów 

humanitarnych oraz programy studenckie lub powiązane z pracą, 
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 programy sponsorowania prywatnego - zachęcono państwa członkowskie 

do tego, aby pozwalały obywatelom, społecznościom i społeczeństwu 

obywatelskiemu sponsorować uchodźców w potrzebie i umożliwiać im 

przybycie do Europy. 

W zakresie integracji wyzwaniami pozostają następujące kwestie: bezrobocie, 

brak możliwości edukacyjnych i szkoleniowych oraz ograniczona interakcja 

społeczna. 

Działania: 

 plan działania na rzecz integracji i włączenia na lata 2021–2024, 

 odnowienie europejskiego partnerstwa na rzecz integracji sprzyjające 

wzmocnieniu współpracy ze związkami handlowymi, organizacjami 

pracodawców oraz izbami handlowymi na rzecz integracji poprzez pracę, 

 uwzględnianie punktu widzenia migrantów w opracowywaniu polityk 

poprzez dedykowane grupy ekspertów, doradzające Komisji. 

 

CEL 5 – POGŁĘBIANIE PARTNERSTW MIĘDZYNARODOWYCH 

 

Pięć kluczowych obszarów: 

 wspieranie państw przyjmujących migrantów oraz społeczności, 

 stwarzanie ekonomicznych możliwości w pobliżu miejsca zamieszkania, 

zwłaszcza da młodych, 

 zwalczanie przemytu migrantów, 

 poprawa w zakresie powrotów i readmisji, zintensyfikowanie 

dobrowolnych powrotów oraz pomoc w reintegracji, 

 rozwijanie uporządkowanych ścieżek legalnej migracji. 

Praktyczne przykłady partnerstwa: 

1. Nowy plan działania na lata 2021-2025 przeciwko przemytowi migrantów 

– sieci przemytnicze w latach 2017-2019 uzyskały na centralnym oraz 

zachodnio-śródziemnomorskim szlaku migracyjnym zyski w wysokości 330 

mln euro. Aby temu przeciwdziałać proponuje się: wspieranie zarządzania 

migracjami, kampanie informacyjne w krajach pochodzenia, związane  

z przedstawianiem zagrożeń związanych z nielegalną migracją oraz 

zintensyfikowanie działań agencji UE. 
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2. Zintensyfikowanie powrotów, readmisji i reintegracji – efektywna 

implementacja obecnych porozumień o readmisji oraz poszukiwanie 

możliwości dla zawierania kolejnych, zmobilizowanie różnych polityk  

w celu poprawy współpracy w zakresie powrotów oraz readmisji, 

wspieranie dobrowolnych powrotów oraz reintegracji. 

3. Partnerstwo talentów na rzecz lepszych możliwości zatrudnienia na 

miejscu i legalne drogi do UE – wspieranie legalnej migracji z partnerami 

kluczowymi, programy mobilności (praca, szkolenia) z funduszy UE  

i dopasowywanie ofert pracy w UE do umiejętności, budowanie potencjału 

dla szkoleń zawodowych i integracja powracających migrantów, 

współpraca  z ministerstwami, pracodawcami, partnerami społecznymi, 

szkolnictwem, diasporą. 

 

CEL 6 – ELASTYCZNOŚĆ I ODPORNOŚĆ  

 

Plan gotowości na wypadek kryzysu – zapewnia szybką i skuteczną wspólną 

reakcję, łączy istniejące narzędzia zarządzania kryzysowego, określa kluczowe 

protokoły i środki. 

Skuteczna reakcja na kryzys – wsparcie operacyjne dostępne na żądanie państwa 

członkowskiego (bazujące na doświadczeniu zdobywanym od 2015 r.), mechanizm 

solidarności (sponsorowanie relokacji i powrotów szybsze i obejmujące więcej 

kategorii osób), rozpoznanie praktycznych trudności (odstępstwa od normalnego 

harmonogramu z pełnym poszanowaniem podstawowych praw), szybkie 

podejmowanie decyzji wobec osób potrzebujących ochrony (nowy status 

natychmiastowej ochrony dla osób uciekających z terenów objętych konfliktami 

zbrojnymi, na których panuje kryzys).
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Druga część poświęcona jest omówieniu zaprezentowanego przez Niemcy „Nowego 

paktu o migracji azylu”. W części tej podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, 

dlaczego nowe propozycje nie rozwiążą problemu nielegalnej i nadmiernej migracji do 

Europy. Przedstawimy słabości nowych propozycji oraz istotne kwestie, które w pakcie 

zostały pominięte. Przeanalizujemy także trudności, które pojawiły się w państwach 

członkowskich przy realizacji powrotów do krajów pochodzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLACZEGO NOWY PAKT  

NIE ROZWIĄZUJE PROBLEMU  

NIELEGALNEJ MIGRACJI 

    __________________________ 
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ROZDZIAŁ IV 

DLACZEGO NOWY PAKT  

NIE ROZWIĄZUJE  

PROBLEMU NIELEGALNEJ MIGRACJI 
 

Choć wiele krajów z nadzieją oczekiwało na nowy pakt w sprawie migracji, to po 

jego zaprezentowaniu entuzjazm wśród państw członkowskich zaczął maleć.  

W istocie nowy pakt nie zawiera żadnych nowatorskich rozwiązań, które 

pozwoliłyby ograniczyć napływ nielegalnych migrantów do Europy.  

 

Nowością w pakcie o migracji i azylu, zaproponowanym przez Niemcy nie jest także 

idea solidarności, ponieważ mówiła o niej Angela Merkel już w 2018 r. w wywiadzie 

dla „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”. Stwierdziła wówczas, że państwa 

nieprzyjmujące migrantów powinny rekompensować to w jakiś sposób, a w UE 

powinien powstać elastyczny system azylowy, do którego każdy kraj wnosiłby 

wkład na podstawie własnej decyzji, ale porównywalny z innymi krajami, przy 

czym Angela Merkel podkreśliła, że ideą nie jest zmuszanie państw do określonych 

działań, ale znalezienie rozwiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkich.12 

Zaproponowany przez Niemcy pakt nie jest również pierwszą próbą rozwiązania 

kryzysu migracyjnego. Już wcześniej dokonywano takich starań. Najpierw 

proponowano obowiązkowe kwoty uchodźców, potem relokacje, następnie Włosi 

domagali się solidarnego podziału pomiędzy poszczególne państwa członkowskie, 

jednak rozwiązanie takie nie zyskało aprobaty wszystkich państw członkowskich. 

 

Przede wszystkim nowy pakt jest kopią niemieckiej propozycji reformy 

europejskiej polityki azylowej, którą federalny minister spraw wewnętrznych 

zaprezentował w listopadzie 2019 r. Według ówczesnych propozycji zasadność 

wjazdu w celu objęcia azylem miałaby być badana w przyspieszonym 

postępowaniu prowadzonym na granicach zewnętrznych, jeszcze przed wjazdem 

migranta na teren UE. Już na tym etapie odrzucane byłyby wnioski uznane za 

bezzasadne. Kontrole na granicach zewnętrznych miały zostać zaostrzone, a rola 

agencji Frontex wzmocniona. Dalej propozycje zakładały, że świadczenia socjalne 

miałyby  być wypłacane migrantom tylko w tym kraju członkowskim, który byłby 

właściwy do prowadzenia ich postępowania o nadanie ochrony 

międzynarodowej, a kraj właściwy do prowadzenia postępowania określałaby 

nowo utworzona Europejska Agencja ds. Azylu. 
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Nie udała się także propozycja utworzenia centrów kontroli dla migrantów  

w krajach UE oraz platform do wysadzania migrantów w krajach pozaeuropejskich. 

Niemiecki pakt jest więc kolejną próbą rozwiązania trawiącego od 2015 r. Europę 

kryzysu.  

 

NASTROJE MIGRACYJNE WŚRÓD EUROPEJCZYKÓW 

Zamykając wstępne rozważania dotyczące paktu o migracji i azylu należy jeszcze 

wspomnieć o nastrojach migracyjnych panujących wśród obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 

W dniu 10.12.2018 r. Pew Research Center opublikowało ankietę, 

przeprowadzoną wśród mieszkańców 10 krajów UE: Grecji, Węgier, Włoch, 

Niemiec, Szwecji, Polski, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Wyniki 

sondażu wskazują, że 51% ankietowanych chciałoby, aby do ich kraju docierało 

mniej migrantów niż obecnie, 35% europejskich respondentów stwierdziło, że 

chce, aby taka sama liczba imigrantów przybywała do ich krajów, a 10% 

stwierdziło, że władze ich krajów powinny zezwolić na przybycie większej liczby 

imigrantów. Znaczna większość respondentów w Grecji (82%), na Węgrzech (72%), 

Koncentrując się na nowym pakcie należy zwrócić uwagę, że: 

§ po pierwsze - jest to pakt bardzo ogólny, zawierający hasła, ale nie 

wyznaczający żadnych szczegółów dotyczących nowych procedur. Pozostawia 

wiele wątpliwości, które zamiast przyczyniać się do rozwiązania problemu, 

jeszcze bardziej go komplikują. 

§ po drugie - w zasadzie nowy pakt koncentruje się na jednej propozycji jaką jest 

podział odpowiedzialności za kryzys migracyjny pomiędzy wszystkie państwa 

członkowskie. Zostało to określone mianem nowego mechanizmu solidarności, 

który ma polegać na tym, że dane państwo decyduje, czy przyjmie nielegalnych 

migrantów i zgodzi się na ich relokację na swoje terytorium, czy podejmie się 

trudnego zadania odesłania migrantów bez prawa pobytu do ich kraju 

pochodzenia. Państwom członkowskim nie pozostawiono innej możliwości 

wyboru partycypacji w skutkach kryzysu migracyjnego i ponoszenia 

odpowiedzialności jak tylko relokacja lub sponsorowanie powrotów. 

§ po trzecie - pakt skupia się na konsekwencjach kryzysu, a nie jego przyczynach. 

Nie jest efektem dogłębnej analizy problemu i nie proponuje zmian, które 

mogłyby wpłynąć na ograniczenie nielegalnej migracji. Nie ma w pakcie mowy  

o wspieraniu krajów pochodzenia migrantów oraz krajów tranzytowych. Nie 

ma żadnej propozycji dla krajów afrykańskich oraz Bliskiego Wschodu, które są 

kolebką nielegalnej migracji. Bez współuczestnictwa tych krajów rozwiązanie 

kryzysu migracyjnego jest niemożliwe. 
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we Włoszech (71%) i Niemczech (58%) twierdziła, że imigrantom w ogóle nie 

należy pozwolić na migrację do ich krajów.13 

Z kolei w badaniu przeprowadzonym w sierpniu 2019 r. na zlecenie Komisji 

Europejskiej 34 procent respondentów uważało imigrację za najpilniejszy problem 

do rozwiązania w Unii Europejskiej (o sześć punktów procentowych mniej niż  

w 2019 roku). Problem ten znalazł się na szczycie listy problemów w 21 państwach 

członkowskich, przy czym na Malcie, w Czechach, Estonii, Słowenii i Holandii 

odnotowano najwyższy odsetek respondentów, którzy zaliczyli go do 

najpoważniejszych.14 

O tym, że kryzys migracyjny jest ważnym problemem wewnątrz Unii Europejskiej  

i domaga się rozwiązania świadczą nie tylko badania opinii publicznej, ale także 

wydarzenia polityczne chociażby z Belgii i Holandii. Po podpisaniu paktu ONZ  

w sprawie migracji w Belgii doszło do rozpadu koalicji rządowej, którą w dniu 

8.12.2018 r. opuściła największa partia Nowy Sojusz Flamandzki (N-VA), 

protestując przeciw przyjęciu paktu migracyjnego. Z kolei w Holandii minister ds. 

migracji Mark Harbers podał się w dniu 21.05.2019 r. do dymisji na fali oburzenia 

wywołanego informacjami dotyczącymi przestępstw popełnionych przez osoby 

ubiegające się o status uchodźcy. W raporcie wykroczenia takie jak kradzieże  

w sklepach miały swoje odrębne kategorie, ale poważne przestępstwa, takie jak 

napaść na tle seksualnym, morderstwo i nieumyślne spowodowanie śmierci 

zostały połączone w kategorię „inne” bez żadnego rozróżnienia, co w opinii 

mediów miało wpłynąć na społeczny odbiór raportu.15    

 

 

 

 

  

Mając na uwadze doniosłość problemu, z jakim mają do czynienia państwa 

członkowskie UE, należy teraz krok po kroku prześledzić największe słabości 

zaproponowanego przez Niemcy paktu. Należą do nich: pominięcie kwestii 

związanych z przyczynami migracji, brak szczegółów dotyczących nowych 

procedur granicznych, zignorowanie problemów związanych z preferencjami 

samych migrantów oraz sprawa sponsorowania powrotów. Zajmiemy się nimi w 

dalszej części tej analizy. 
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ROZDZIAŁ V 

 

PO PIERWSZE – PRZYCZYNY MIGRACJI 
 

Pierwszą słabością nowego paktu jest niepoświęcenie wystarczającej uwagi 

przyczynom migracji. Zaproponowane przez Niemcy propozycje nie zawierają 

elementów, które tworzyłyby mechanizmy pomocy potencjalnym migrantom  

w ich krajach pochodzenia. Nie ma mowy o współpracy z krajami afrykańskimi ani  

o tym, jakie działania zamierza podjąć Bruksela i z jakimi państwami afrykańskimi, 

aby rozwiązywać problemy u jego źródła. Szczyt UE-Afryka został przesunięty na 

2021 r., a tymczasem zwalczanie nielegalnej migracji należałoby rozpocząć od 

współdziałania z państwami afrykańskimi.  

Konieczne może okazać się zawieranie umów na kształt umowy z Turcją (o czym  

w 2018 r. wspominał czeski premier Andrej Babiš), która w trudnym 2016 r. 

powstrzymała wielu migrantów przed przekroczeniem granicy grecko-tureckiej. 

Choć w 2020 r. pojawiły się inne problemy dotyczące współpracy z Turcją, to 

jednak przepływy migracyjne na szlaku wschodnio-śródziemnomorskim pozostają 

w 2020 r. na stosunkowo niskim poziomie (18.700 przybyłych migrantów). Dużo 

liczniejszy jest napływ migrantów na szlaku centralno-śródziemnomorskim (36,5 

tys. osób) oraz zachodnio-śródziemnomorskim (42 tys.). We Włoszech oraz 

Hiszpanii napływ migrantów w 2020 r. jest wyższy niż w 2019 roku.  

 

 

W stosunkach unijno-afrykańskich brakuje merytorycznego dialogu, większego 

wsparcia w zakresie logistyki, infrastruktury, dostarczania wyposażenia  

i budowania potencjału. Kraje pochodzenia oraz kraje, z których migranci 

wyruszają do Europy muszą być w stanie samodzielnie zarządzać przepływami 

migracyjnymi i unikać sytuacji takich jak na przykład brak statków mogących 

przeprowadzić akcje ratownicze na morzu.  

Konieczne jest również wsparcie dla krajów pochodzenia migrantów. Większość 

z nich jako przyczynę migracji podaje słabość ekonomiczną swego kraju  

i niemożność znalezienia pracy. Należy wspierać takie działania i taką politykę, 

która zmobilizuje kraje pochodzenia do rozwoju i zwiększenia ich wysiłków na 

rzecz wzmocnienia gospodarczego państw. Cele te wymagają pogłębienia 

stosunków z Afryką, zarówno w zakresie stosunków handlowych i inwestycyjnych 

jak i polityki rozwojowej oraz migracyjnej. 
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Warto zwrócić uwagę, że stosunki z krajami afrykańskimi powinny być 

kształtowane na płaszczyźnie partnerskiej, w przeciwnym bowiem razie są one 

skazane na niepowodzenie. Tak było w czerwcu 2018 r., kiedy podczas szczytu  

w Brukseli postanowiono o utworzeniu platform dla migrantów w Afryce 

Północnej. Tam mieli skupiać się migranci, którzy chcieli ubiegać się o azyl  

w Europie.  Podczas szczytu postanowiono także o następujących kwestiach: 

§ konieczność lepszej ochrony granic zewnętrznych UE (w tym utworzeniu 

korpusu Frontexu liczącego 10 tys. funkcjonariuszy), 

§ intensywniejsza współpraca z krajami afrykańskimi, 

§ wprowadzenie ostrzejszych wymogów wizowych dla państw, które 

utrudniają powrót do kraju obywatelom, którzy nie uzyskali azylu w UE, 

§ nałożenie kar dla migrantów, którzy po złożeniu wniosku o azyl migrują do 

państw bogatszych UE, 

§ analiza i stworzenie nowych procedur w zakresie readmisji cudzoziemców, 

§ utworzenie centrów kontroli migrantów w krajach europejskich.16   

Państwom członkowskim UE nie udało się osiągnąć porozumienia i wprowadzić  

w życie przedstawionych propozycji. Nie powiodło się także opracowanie nowych 

procedur w zakresie powrotów, które do dzisiaj pozostają piętą achillesową 

europejskiej polityki migracyjnej. 

Z kolei na utworzenie platform dla migrantów nie zgodziło się żadne państwo 

afrykańskie, z którym prowadzono rozmowy: ani Mauretania, ani Libia, ani Egipt. 

Premier Libii Fajiz as-Saradż oznajmił, że w tej kwestii nie pomogą żadne zachęty 

finansowe ze strony UE. Znamienne było to, że rozmowy z krajami afrykańskimi 

były prowadzone nie przed szczytem w Brukseli, ale po nim, pomysł ten więc jako 

inicjatywa polityczna był skazany na niepowodzenie, choć de facto nie był zupełnie 

pozbawiony sensu, ponieważ ośrodki dla migrantów w państwach afrykańskich 

istnieją; należało tylko przeformułować ich zadania, doposażyć je oraz wesprzeć 

finansowo.  

Propozycja 6 tys. euro za każdego migranta przyjętego przez dane państwo 

członkowskie, która pojawiła się podczas szczytu, także została odrzucona m.in. 

przez  włoskiego ministra spraw wewnętrznych, który twierdził, że każdy migrant 

kosztuje włoskiego podatnika 40-50 tys. euro. Do propozycji tej krytycznie odniósł 

się również premier Węgier Viktor Orban.  

Z kolei na stworzenie centrów kontroli migrantów, gdzie miały być przetwarzane 

wnioski o azyl nie zgodziły się Włochy, Austria, Francja i Niemcy. Matteo Salvini 

powiedział wówczas, że celem działania w zakresie zapobiegania nielegalnej 

migracji powinna być ochrona granicy zewnętrznej UE i rozwiązywanie problemu 

u źródła, a nie dzielenie się nim pomiędzy poszczególnymi państwami.17   
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ROZDZIAŁ VI 

 

PO DRUGIE – NOWE PROCEDURY 

 

Choć w pakcie wielokrotnie zwraca się uwagę na to, że kluczem do rozwiązania 

problemu będą nowe procedury, nigdzie nie określono, jak będą one wyglądać. 

Zaznaczono tylko, że problemu z wjazdem do Europy nie będą mieć dzieci oraz 

rodziny. Pozostają więc kluczowe pytania:  

§ Jak będzie wyglądała procedura graniczna? 

§ Jakie będą kryteria wjazdu? 

§ Kto nie będzie mógł wjechać do Europy?  

§ Co oznacza szybsza procedura azylowa na granicy oraz, w stosownych 

przypadkach, następująca po niej szybka procedura powrotu i wobec kogo 

może być stosowana? 

 

Kolejną kwestią jest przestrzeganie praw podstawowych na granicach 

zewnętrznych UE. W tej sprawie wypowiedziała się Agencja Praw Podstawowych 

UE, do której zwrócił się Parlament Europejski. 30 stycznia 2020 r. poprosił on  

o przygotowanie sprawozdania dotyczącego przestrzegania praw podstawowych 

 

Choć są to kluczowe elementy nowej procedury, w żadnym punkcie nie rozwiewa 

ona tych wątpliwości. Obecnie większość migrantów, która przekracza granicę 

składa wniosek o udzielenie azylu i jest to płaszcz ochronny, chroniący przed 

wydaleniem z Europy. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku, migrant nie może zostać 

odesłany do kraju pochodzenia. Poza tym, większość migrantów, która otrzymała 

decyzję negatywną, składa odwołanie od decyzji. Skutkuje to tym, że przez 

następnych kilka miesięcy przebywają oni na terenie kraju, w którym starają się 

o azyl. 

Ponadto, zwrócono uwagę na zasadę non refoulement, która oznacza, że osoby 

pochodzące z rejonów konfliktów nie będą mogły zostać odesłane do swego 

kraju pochodzenia. W praktyce oznacza to, że migranci pochodzący z Syrii  

i Afganistanu będą mogli nadal wjechać do UE, a są to dwie narodowości, które 

składają - jak wskazano w rozdziale II - najwięcej wniosków o azyl w UE. Rodzi to 

pytania - co z krajami afrykańskimi, w których także toczą się wewnętrzne 

konflikty z ugrupowaniami terrorystycznymi? Czy migrantów pochodzących  

z tych krajów także będzie obowiązywać zasada non refoulement? Jeśli tak, to 

kogo nie będzie?   
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na zewnętrznych granicach lądowych UE. W sprawozdaniu zaznaczono, że w celu 

poszanowania i ochrony praw podstawowych w zarządzaniu granicami oraz 

pełnego wdrożenia gwarancji praw podstawowych zawartych w dorobku 

prawnym UE należy podjąć następujące działania: 

§ wzmocnić element dotyczący praw podstawowych istniejących 

mechanizmów nadzoru, w szczególności mechanizm oceny  

i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen; 

§ wspierać straż graniczną w codziennej pracy poprzez praktyczne 

wskazówki, narzędzia i szkolenia; 

§ uwzględniać podejście skoncentrowane na ofiarach oraz uwzględniać 

aspekty związane z dziećmi i płcią podczas zwalczania przestępczości 

zorganizowanej na zewnętrznych granicach lądowych; 

§ zwiększyć przejrzystość i skuteczność dochodzeń w sprawie zarzutów  

o zawracanie i złe traktowanie na zewnętrznych granicach lądowych; 

§ ustanowić niezależne i skuteczne mechanizmy monitorowania praw 

podstawowych na granicach.18 

 

STANOWISKO PARLAMENTARNEGO THINK TANKU  

W SPRAWIE PROCEDUR GRANICZNYCH  

Do kwestii nowego paktu o azylu i migracji, a w szczególności części poświęconej 

procedurom azylowym oraz granicznym odniósł się także think tank Parlamentu 

Europejskiego, stwierdzając, że „nie udało się dotychczas osiągnąć jednolitych  

i uczciwych procedur azylowych na granicy”, choć we wspólnym europejskim 

systemie azylowym (WESA) UE opracowała instrumenty prawne oraz polityczne 

służące zarządzaniu azylem w UE, które mają zastosowanie od momentu złożenia 

wniosku przez wnioskodawcę do czasu uzyskania ochrony międzynarodowej lub 

odrzucenia wniosku.  

Stwierdzono, że „pod względem skuteczności nadal istnieją istotne różnice między 

państwami członkowskimi pod względem koncepcji i zakresu unijnej procedury 

granicznej, zwłaszcza w zakresie ograniczeń wolności i gwarancji proceduralnych. 

Ponadto wdrażanie nie jest odpowiednio monitorowane i egzekwowane”. 

Zwrócono przede wszystkim uwagę na możliwość złożenia wniosku o azyl na 

granicy, jego właściwe procedowanie i zaangażowanie wszelkich środków, które 

mają pomóc wnioskodawcy podczas procedury. Jak wskazał think tank, kwestią 

budzącą wątpliwości są krótkie terminy składania odwołań i rozstrzygania w danej 

sprawie, co rzekomo rodzi obawy co do tego, czy zapewniono właściwe środki 

odwoławcze.        

Europejska ocena wdrażania zawiera więc szereg zaleceń dotyczących procedur 

granicznych. Są one następujące: 

§ „Dostęp do procedur azylowych powinien być zapewniony przez cały czas 

i na wszystkich zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Prawo UE 
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powinno dodatkowo ograniczać stosowanie procedury granicznej. 

Procedurę graniczną należy stosować wyłącznie po dokonaniu 

indywidualnej oceny okoliczności sprawy, w tym zbadaniu potencjalnych 

specjalnych potrzeb w zakresie przyjmowania i potrzeb proceduralnych. 

§ Wnioski o azyl złożone przez dzieci (bez opieki) i osoby ubiegające się o azyl 

o szczególnych potrzebach (w zakresie przyjmowania i/lub 

proceduralnych) nie powinny być rozpatrywane w ramach procedury 

granicznej. W przypadku gdy władze UE starają się o powrót osoby do kraju 

spoza UE, należy zapewnić bezpieczeństwo takiego powrotu. 

§ Konieczne jest odpowiednie finansowanie i szkolenie funkcjonariuszy 

straży granicznej oraz odpowiednie terminy, aby zapewnić organowi 

rozstrzygającemu możliwość zebrania wszystkich niezbędnych informacji  

i podjęcia ostrożnej decyzji o udzieleniu azylu. Państwa członkowskie 

muszą gromadzić i przekazywać statystyki dotyczące zakresu ich procedur 

granicznych. Niezależne monitorowanie, poprzez utworzenie unijnego 

mechanizmu monitorowania azylu, powinno weryfikować jakość procesu 

decyzyjnego i jego wynik, a także warunki przetrzymywania  

i przestrzeganie zabezpieczeń proceduralnych. 

§ Każde zastosowanie zatrzymania, jak również ograniczenie swobodnego 

przemieszczania się, powinno podlegać przepisom prawa krajowego 

zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym warunków przyjmowania osób 

ubiegających się o azyl i poddawać w każdym przypadku ocenie 

proporcjonalności z uwzględnieniem rozwiązań alternatywnych. Ośrodki 

dla cudzoziemców na granicy muszą być odpowiednie i zapewniać godny 

poziom życia, gwarantujący utrzymanie i ochronę zdrowia fizycznego  

i psychicznego. Decyzja o zatrzymaniu wnioskodawcy lub ograniczeniu 

jego/jej swobodnego przemieszczania się powinna podlegać szybkiej 

kontroli sądowej. 

§ W trakcie procedury granicznej osoby ubiegające się o ochronę 

międzynarodową powinny mieć prawo do bezpłatnej pomocy prawnej  

i językowej wykwalifikowanych radców prawnych i tłumaczy. Osoby 

ubiegające się o azyl powinny również mieć możliwość komunikowania się 

ze światem zewnętrznym w celu gromadzenia informacji o procedurze 

azylowej oraz gromadzenia i składania dowodów na poparcie ich wniosku 

o azyl. 

§ Wreszcie, przyznane ramy czasowe powinny być wystarczające, aby 

umożliwić wnioskodawcom przygotowanie i uzasadnienie wniosku o azyl 

oraz efektywne wykorzystanie wszystkich przyznanych im praw 

proceduralnych, w tym przysługujących im podczas odwołania”.19 

Analizując procedury graniczne, warto zwrócić uwagę, że 17.12.2020 r. Trybunał 

Sprawiedliwości UE uznał Węgry winne złamania unijnych przepisów dotyczących 

ochrony migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji, odmawiając im prawa do 

ubiegania się o azyl. Sąd orzekł, że Węgry nie wywiązały się z obowiązku 
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zapewnienia skutecznego dostępu do procedury udzielania ochrony 

międzynarodowej, odrzucając stanowisko rządu węgierskiego, wskazujące na 

zagrożenie dla porządku publicznego w związku z nagłym napływem nielegalnych 

migrantów. Sąd uznał również, że Węgry niesłusznie wydalały migrantów do 

Serbii, która nie jest członkiem UE, ignorując w ten sposób unijne zasady  

i gwarancje. Nie uwzględniono stanowiska rządu węgierskiego, że Serbia jest 

krajem bezpiecznym, w którym nie spotkały migrantów żadne akty przemocy.20    

 

 

  

Przyglądając się stanowisku parlamentarnego think tanku oraz wyrokowi 

wydanemu przez Trybunał Sprawiedliwości UE należy zadać sobie pytanie, jak 

rząd niemiecki wyobraża sobie szybsze procedury azylowe na granicy, skoro 

stanowisko Parlamentu Europejskiego jest w tej sprawie jednoznaczne. Jeżeli 

migrant ma mieć prawo do wszystkich przytoczonych przez think tank 

możliwości, czyli prawo do złożenia wniosku o azyl i jego sprawiedliwego 

rozpatrzenia łącznie z procedurą odwoławczą, na czym ma polegać innowacja  

w ochronie granic? Wobec kogo mają być zastosowane nowe, szybsze procedury  

i jak mają być one realizowane? Skoro istnieje wyraźna rozbieżność pomiędzy   

stanowiskiem think tanku działającym na zlecenie Parlamentu a nowymi 

propozycjami, dlaczego nie zostaną one od razu wyjaśnione? Czy pozostawienie 

ich bez odpowiedzi nie wywoła dodatkowych trudności podczas realizacji 

nowych procedur?  
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ROZDZIAŁ VII 

 

PO TRZECIE – KRAJE DOCELOWE 
 

Kolejną słabością nowego paktu jest nieuwzględnienie w sprawie migracyjnej 

problemu tzw. krajów docelowych, które wymieniane są wśród migrantów, jako 

miejsca, gdzie chcieliby się osiedlić i wieść dalsze życie. Większość migrantów, 

docierających do Europy wymienia jako kraje docelowe Niemcy, Francję, Belgię, 

Holandię lub nienależącą już do UE Wielką Brytanię. W dalszej kolejności migranci 

chcieliby pozostać we Włoszech lub krajach skandynawskich (głównie Szwecji). 

Preferencje te związane są z kilkoma czynnikami: po pierwsze w wymienionych 

państwach istnieją duże diaspory cudzoziemców, nierzadko tworzące enklawy. 

Cudzoziemcy zamieszkują w dzielnicach migracyjnych, zakładają sklepy z rodzimą 

żywnością, miejsca kultu religijnego. To ułatwia migrantom zawieranie 

znajomości, nawiązywanie kontaktów, poszukiwanie sposobów na przeżycie, 

miejsc, w których mogliby zamieszkać.  

 

O tym, że niektóre kraje UE są mniej atrakcyjne dla migrantów świadczy także  

wypowiedź szefowej estońskiej służby ds. obywatelstwa i ochrony 

międzynarodowej Policji i Straży Granicznej (PPA), Kristiiny Raidla-Puhm, która 

komentując liczbę złożonych w Estonii wniosków o azyl w 2020 r. (59 do 

21.12.2020 r.) powiedziała, że „podczas rozmowy z kandydatami okazuje się, że 

Estonia jako kraj docelowy nie jest postrzegana jako bardzo atrakcyjny, zwłaszcza 

dla ludzi, którzy przybyli z Afryki lub Bliskiego Wschodu”. Estonia przez migrantów 

 

Po drugie – wysokość świadczeń społecznych. Świadczenia społeczne wypłacane 

migrantom są wyższe w zamożniejszych krajach Europy Zachodniej i wiedza ta 

jest wśród migrantów dość powszechna. Po trzecie – migranci, którzy docierają 

do Francji, szczególnie osoby z krajów afrykańskich miały wcześniej styczność z 

językiem francuskim, co ułatwia im orientację w nowym miejscu. Po czwarte – 

przychylna polityka migracyjna. Są to cechy, które określają preferencje 

większości migrantów. Wynikiem relokacji, które były forsowane już wcześniej   

i realizowane przez niektóre państwa członkowskie były ucieczki migrantów  

z ośrodków w krajach, do których zostali przydzieleni i nielegalne ruchy 

migracyjne w kierunku wybranych państw docelowych. Zdarzało się nawet, że 

niektórzy migranci wstrzymywali się przed złożeniem wniosku w jednym 

państwie członkowskim, aby złożyć go w państwie, które dany migrant sobie 

wybrał. Nowy pakt migracyjny zupełnie pomija te kwestie.  
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z takich krajów jest traktowana jako „państwo tranzytowe, przez które będą 

przemieszczać się do krajów, gdzie będą czekać na nich większe społeczności tej 

samej narodowości lub grupy etnicznej, na przykład w Finlandii i Szwecji”.21  

Z drugiej strony wnioskodawcy z krajów takich jak Ukraina, Gruzja czy Federacja 

Rosyjska świadomie ubiegają się o ochronę międzynarodową w Estonii. Raidla-

Puhm kontynuuje mówiąc, że „dzieje się tak dlatego, że mogą komunikować się 

tutaj ze swoimi społecznościami, rozumieją język [rosyjski], jego przestrzeń 

kulturową i wiedzą, że na przykład tutaj dzieci mogą nadal otrzymywać edukację 

w języku rosyjskim, nie mają [również] żadnych przeszkód w prowadzeniu 

interesów”.22  

Rząd niemiecki tworząc pakt kompletnie zignorował fakt, że z jednej strony mamy 

takie państwa jak Francja i Niemcy, w których składa się najwięcej wniosków o azyl, 

a z drugiej takie jak na przykład Węgry, Polska i Estonia, które nie są atrakcyjne dla 

migrantów z państw afrykańskich. Proponowanie relokacji do tych państw jest 

powtórką sprzed kilku lat i rozwiązaniem, które nie przyniosło wyraźnych efektów 

w ograniczaniu migracji. Należy raczej zmierzać do tego, aby poszczególne 

państwa członkowskie reformowały wewnętrzne polityki migracyjne, ponieważ to 

z ich słabości korzystają migranci.    

 

SŁABOŚCI FRANCUSKIEJ POLITYKI MIGRACYJNEJ 

W grudniu 2020 r. „Paris Match” opublikował wywiad z Patrickiem Stefaninim, 

francuskim urzędnikiem, członkiem Rady Stanu, byłym prefektem Gironde oraz 

Puy-de-Dôme oraz sekretarzem generalnym Ministerstwa Imigracji, Integracji, 

Tożsamości Narodowej i Rozwoju Solidarności w latach 2008-2009. Stefanini jako 

jedną z głównych przyczyn słabości francuskiego systemu imigracyjnego podał 

trudności w odsyłaniu migrantów, których wnioski o azyl zostały odrzucone. 

Stwierdził, że osoby ubiegające się o azyl wybierają Francję, ponieważ wiedzą, że 

ryzyko wydalenia w przypadku odrzucenia ich wniosku jest bardzo małe.  

Kolejnymi kwestiami świadczącymi o słabości systemu francuskiego są: 

§ atrakcyjność systemu społecznego (świadczeń socjalnych) we Francji, 

§ atrakcyjność Francji jako kraju docelowego dla tych, którzy złożyli pierwszy 

wniosek o azyl w innym kraju europejskim, zostali odrzuceni i po sześciu 

miesiącach składają odwołanie od decyzji, 

§ utrzymywana na bardzo wysokim poziomie imigracja członków rodzin, 

która stanowi jedną trzecią przyjęć. Urzędnik twierdzi, że nie jest to 

uzasadnione sytuacją demograficzną Francji, która jest lepsza niż w innych 

krajach europejskich, ani stanem francuskiej gospodarki (słaby wzrost, 

masowe bezrobocie). Dodał, że od 2012 roku rządy nigdy nie rozważały 

przejścia na system kwotowy, jedyny, który może uregulować imigrację 

członków rodzin. 
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Stefanini w wywiadzie stwierdził także, co należy zrobić, aby naprawić sytuację: 

§ Wypowiedzieć międzynarodowe konwencje prawne lub umowy 

dwustronne, które wiążą Francję z byłymi koloniami. Choć spowodowałoby 

to silne napięcia dyplomatyczne, w perspektywie długoterminowej 

pozwoliłoby z determinacją prowadzić działania mające na celu 

ograniczenie imigracji. 

§ W systemie kwotowym cudzoziemiec mający więzi rodzinne we Francji nie 

miałby automatycznego prawa pobytu, jak ma to obecnie miejsce. 

Francuska polityka imigracyjna powinna być powiązana ze stanem rynku 

pracy. Każdego roku do Francji przybywa 90.000 członków rodzin 

migrantów i nikt nie zadaje sobie nawet pytania, czy dorośli, których to 

dotyczy, mają najmniejsze szanse na znalezienie pracy. 

§ Lepsza kontrola granic, gruntowna rewizja polityki pomocy rozwojowej  

i dopilnowanie, aby składanie wniosku o azyl na terytorium Francji nie było 

już regułą, ale wyjątkiem.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ponadto Stefanini zwrócił uwagę na fakt, że separatyzm i imigracja są ze sobą 

powiązane, ponieważ niepowodzenie francuskiego modelu integracji poprzez 

pracę może doprowadzić niektórych imigrantów do wycofania się, a nawet do 

tworzenia form komunitaryzmu, sprzyjającego radykalnemu islamowi. Uważa 

także, że tylko kompleksowa polityka może rozwiązać ten problem. Jednak - co 

ważne, a odrzucane przez wiele osób - aby lepiej zintegrować przybywających, 

trzeba najpierw ograniczyć ich liczbę.  
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ROZDZIAŁ VIII 

PO CZWARTE – SPONSOROWANIE 

POWROTÓW  

 

Powroty migrantów do kraju pochodzenia są główną kwestią, na którą położono 

nacisk w nowym pakcie. Z punktu widzenia migracji są rzeczą konieczną, ponieważ 

większość migrantów, która przybywa do Europy nielegalnie to migranci 

ekonomiczni, którzy nie mają szans na otrzymanie żadnej formy ochrony 

międzynarodowej. Te osoby powinny zostać odesłane do kraju pochodzenia.  

 

W 2019 r. kraje UE wydały ponad 490 tys. decyzji nakazujących powrót 

cudzoziemców do kraju pochodzenia. Faktycznie zawrócono mniej niż jedną 

trzecią tej liczby, a niepowodzenie to po części można przypisać pandemii 

koronawirusa. Ograniczyła ona działalność urzędów, skupionych głównie na walce 

z pandemią, ale także i ruch lotniczy, zawieszony szczególnie podczas I fali 

pandemii.  

Warto zwrócić uwagę, że - zgodnie z nowym paktem - dane państwo będzie 

musiało odesłać migranta bez prawa pobytu w UE do kraju pochodzenia w ciągu 

8 miesięcy. Jeżeli się to nie uda, migrant zostanie relokowany do kraju 

sponsorującego jego powrót. Mechanizm powrotu może okazać się jednak dużo 

dłuższy niż zakładane 8 miesięcy. Na jego wydłużenie mogą wpłynąć nie tylko 

wymienione powyżej czynniki, ale także ograniczenia wynikające z prawa 

międzynarodowego. Czynnikiem utrudniającym może być chociażby brak wspólnej 

 

Nie ulega wątpliwości, że powroty migrantów są piętą achillesową europejskiej 

polityki migracyjnej. Składa się na to kilka czynników: 

§ brak podpisanych umów o readmisji z krajami pochodzenia, 

§ brak współpracy ze strony kraju przyjmującego przy odsyłaniu migrantów 

lub utrudnianie tego procesu, 

§ trudności w identyfikacji i zlokalizowaniu cudzoziemców, 

§ ucieczki przed zaplanowanym terminem readmisji, 

§ utrudnianie procesu przez organizacje pozarządowe, np. w formie 

manifestacji na lotniskach, 

§ pomoc prawna dla migrantów ze strony organizacji tzw. społeczeństwa 

obywatelskiego, co skutkuje pozostawaniem przez lata w procedurze 

azylowej. 
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europejskiej listy „krajów bezpiecznego pochodzenia”, której nie udało się 

dotychczas uzgodnić.  

 

BRAK PODPISANYCH UMÓW O READMISJI Z KRAJAMI POCHODZENIA  

Jednym z najważniejszych czynników utrudniających lub wręcz 

uniemożliwiających odesłanie imigranta jest brak podpisanych umów o readmisji 

z krajami pochodzenia. Unia Europejska już kilka lat temu zapowiadała zmianę  

w tej sprawie i podpisanie takich umów, kwestie te jednak nie zostały 

rozstrzygnięte. Dotychczas Unia Europejska zawarła 18 umów o readmisji  

z następującymi państwami: Albania, Mołdawia, Armenia, Czarnogóra, 

Azerbejdżan, Pakistan, Bośnia i Hercegowina, Rosja, Wyspy Zielonego Przylądka, 

Serbia, Gruzja, Sri Lanka, Hongkong, Turcja, Makau, Ukraina, Macedonia Północna, 

Kazachstan. Nie ma jednak zawartych umów z krajami kluczowymi z punktu 

widzenia odsyłania nielegalnych migrantów. Nie zostały podpisane umowy np.  

z  Marokiem czy Tunezją, krajami, skąd pochodzą migranci, którzy nie mają zbyt 

dużych szans na uzyskanie jakiejś formy ochrony międzynarodowej i którzy 

powinni być odsyłani w pierwszej kolejności.     

 

Pomysł ten tłumaczy tym, że Belgia nie ma podpisanej umowy o readmisji  

z Marokiem (taka umowa została zawarta, kiedy sekretarzem stanu był Theo 

Francken, ale straciła ona swoją ważność). Hiszpania natomiast zawarła takie 

umowy z Marokiem oraz Algierią. W zamian minister zaproponował pomoc  

w readmisji obywateli Demokratycznej Republiki Konga, ponieważ Belgia ma 

lepsze stosunki z Kinszasą niż z Rabatem czy Algierem. Zdając sobie sprawę  

z trudności jakie wiążą się z odsyłaniem migrantów, minister powiedział, że „Belgia 

będzie musiała wykazać się kreatywnością i nieszablonowym myśleniem, aby 

Z trudnościami w odsyłaniu migrantów do krajów pochodzenia, wynikającymi  

z braku podpisanych umów mierzy się ostatnio Belgia. Sekretarz stanu ds. azylu  

i migracji zwrócił się pod koniec 2020 r. do swojego hiszpańskiego odpowiednika 

z propozycją zawarcia układu. Chce on, aby mieszkańcy Afryki Północnej z krajów 

takich jak Maroko oraz Algieria, którzy w Belgii wyczerpali wszystkie możliwości 

prawne i nie otrzymali azylu, byli odsyłani do Hiszpanii, a dalszym ich odesłaniem 

do krajów pochodzenia miałaby się zająć Hiszpania. 



S t r o n a  43 | 63 

 

stymulować powrót [migrantów]”. Dodał, że „być może taka dwustronna umowa 

z Hiszpanią mogłaby być projektem pilotażowym dla całej UE”.24   

 

BRAK WSPÓŁPRACY ZE STRONY KRAJU PRZYJMUJĄCEGO PRZY ODSYŁANIU 

MIGRANTÓW LUB UTRUDNIANIE TEGO PROCESU 

Nie jest tajemnicą, że część państw nie współpracuje podczas odsyłania 

migrantów, proces ten utrudniają lub przedłużają. W 2019 r. ówczesny premier 

Iraku Adel Abdel Mahdi odniósł się krytycznie do grupowych wydaleń 

cudzoziemców drogą lotniczą z Niemiec do Iraku. Według niego warunki panujące 

w kraju nie są odpowiednie, zarówno pod względem zagrożenia ze strony tzw. 

Państwa Islamskiego, jak i braku godnych warunków do życia, aby można było pod 

przymusem deportować ludzi z powrotem do Iraku.25 

Wielu ekspertów oraz polityków proponuje w takim przypadku zastosowanie 

mechanizmu dźwigni polegającym na wstrzymaniu wydawania wiz dla polityków  

i biznesmenów z krajów trzecich, które nie chcą współpracować przy powrotach 

swoich obywateli. Propozycja ta polega więc na wykorzystaniu polityki wizowej do 

wymuszenia współpracy ze strony państwa, które ma opory przy przyjmowaniu  

z powrotem swoich rodaków.26  

Innym przejawem tego problemu, także dotyczącym trudności w odsyłaniu 

migrantów, jest niedawne oświadczenie marokańskiego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych. W dniu 15.12.2020 r. ministerstwo oświadczyło, że odrzuciło 

wniosek Unii Europejskiej o odebranie obywateli państw trzecich, którzy przybyli 

do Europy z królestwa Afryki Północnej. Marokański szef kontroli granicznej  

i migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Khalid Zerouali poinformował, 

że Maroko nie zgadza się na podwykonawstwo i nalega, aby każdy kraj przyjmował 

odpowiedzialność wobec swoich obywateli. Prośba została odrzucona pomimo 

wizyty komisarz UE ds. migracji Ylvy Johansson, która odwiedziła Rabat w grudniu 

2020 r., aby starać się o zawarcie umowy o readmisji umożliwiającej powrót 

migrantów do Maroka w obliczu gwałtownego wzrostu liczby przybyłych 

migrantów na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie. 

Przytoczony przykład wskazuje jasno, że odesłanie migranta nie jest możliwe bez 

umowy o readmisji lub wypracowanych doświadczeń. Zwyczajowo umowy np.  

z Marokiem czy Algierią zawarła Hiszpania, ponieważ są to państwa, które 

znajdują się na południe od Hiszpanii oraz z którymi kraj ten utrzymuje sąsiedzkie 

stosunki. Podobną umowę Włochy podpisały z Tunezją. Jednak państwom 

członkowskim, które nie mają wypracowanych kanałów współpracy z krajami 

pochodzenia migrantów ciężko będzie mierzyć się z zadaniem readmisji 

cudzoziemca, skoro stosunki sąsiedzkie i wypracowane doświadczeniem 

procedury mają tutaj kluczowe znaczenie.   
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Zerouali argumentował, że Maroko przyjmuje średnio 15 tys. swoich obywateli, 

którzy są odsyłani przez kraje członkowskie UE każdego roku. Szef kontroli 

granicznej podkreślił, że Maroko powstrzymało w 2020 r. 32 tys. migrantów przed 

próbą nielegalnego wjazdu do Europy, a dla porównania w 2019 r. 74 tysiące. 

Zerouali zwrócił uwagę na „wspólną odpowiedzialność partnerów stojących przed 

wspólnymi wyzwaniami i zagrożeniami”.27 

Co prawda, kraj  zgodził się  przyjąć obywateli innych krajów, ale tylko  

z hiszpańskich eksklaw Ceuta i Melilla, pod warunkiem jednak, że odesłanie 

nastąpi w ciągu 24 godzin. Porozumienie to zostało uzgodnione w 1992 r. 

pomiędzy Hiszpanią a Marokiem. Na natychmiastową readmisję migrantów, 

którzy nielegalnie przekroczyli dwie eksklawy z Maroka zgodził się także Hiszpański 

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu wydanym 19.11.2020 r. Sąd stwierdził, że 

„specjalny reżim dla Ceuty i Melilli zezwalający na odpieranie cudzoziemców, 

którzy próbują wjechać nielegalnie jest zgodny z doktryną Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka”.28  

 

NIEMIECKIE PROBLEMY Z READMISJĄ  

Niemcy są jednym z krajów członkowskich UE, który readmisji przypisuje ogromne 

znaczenie. Dzieje się tak z dwóch powodów: po pierwsze liczba przebywających 

w kraju cudzoziemców bez prawa pobytu jest bardzo wysoka, a po drugie  

w grupie imigrantów występuje wysoki poziom przestępczości, zwłaszcza  

w obszarze brutalnych przestępstw o poważnych konsekwencjach dla ofiar.29 

Na dzień 31.10.2018 r. w Niemczech przebywało 245.597 cudzoziemców  

z nakazem wyjazdu z kraju. Większość z nich (189.690) posiadała tzw. status 

Duldung, który oznacza, że tymczasowo mogą przebywać w Niemczech, ponieważ 

ich deportacja z różnych powodów została zawieszona. Z kolei bez takiego statusu 

przebywało w Niemczech 55.907 osób. Urzędy niemieckie starają się je 

systematycznie odsyłać do krajów pochodzenia lub kraju pierwszego wjazdu do 

UE, ale zadanie to napotyka różne trudności.  

Hiszpania i Maroko regulują problem nielegalnej migracji na bazie wspólnych, 

historycznych doświadczeń i wypracowanych kanałów komunikacji. Przykład ten 

wskazuje także, że dwustronne stosunki oraz relacje państw członkowskich  

z krajami trzecimi są kwestiami, które należy brać pod uwagę planując readmisje 

migrantów z terytorium UE. Żadne losowe wybory, jakie proponuje pakt ani nie 

przyspieszą ani nie zaktywizują readmisji cudzoziemców.  
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Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że od stycznia do 

końca października 2020 r. z Niemiec odesłano 8.802 cudzoziemców. Z kolei  

w całym 2019 r. liczba ta wyniosła 22.097 osób. Spadek deportacji wynikał głównie  

z braku lotów, odwołanych w związku z pandemią koronawirusa. Kraje docelowe 

również odmawiały przyjęcia swoich obywateli, podając jako powód ochronę 

przed koronawirusem. Według niemieckiego MSW głównymi krajami 

przyjmującymi w 2020 roku były Albania, Gruzja, Francja, Serbia i Mołdawia. 

 

Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że dla każdej 

readmisji przeprowadzana jest ocena ryzyka, natomiast wiceprzewodniczący 

związku zawodowego policjantów podkreślił, że deportacje wiążą się z dużym 

obciążeniem psychicznym dla funkcjonariuszy. Częste jest drapanie, gryzienie, 

plucie i kopanie, niektórzy policjanci podczas readmisji zostali ciężko ranni.30 

Warto dodać, że aż jedna trzecia odesłanych z Niemiec migrantów wraca do tego 

kraju. Czyni tak od 5 do 10 procent osób deportowanych po odrzuceniu wniosku 

o azyl i aż 30-40 procent z tych migrantów, którzy podlegają tzw. procedurom 

dublińskim, czyli są odsyłani do unijnego kraju, gdzie po raz pierwszy zostali 

zarejestrowani.31  

Pomijając jednak kwestie pandemii na niską liczbę readmisji  

w Niemczech wpływ miały następujące kwestie: 

§ Imigranta nie można było zastać pod wskazanym adresem bądź ukrywał 

się chcąc uniknąć odesłania. Przewodniczący Federalnego Związku Policji 

Ernst Walter skomentował sprawę w następujący sposób: „Stwarza to 

ogromną ilość pracy dla policji federalnej, ponieważ co druga osoba do 

deportacji ostatecznie nie jest doprowadzana przez odpowiedzialne za to 

władze krajowe i lokalne”. Powiedział, że jedynym sposobem, aby 

zapobiec ucieczkom imigrantów jest „znacznie większe wykorzystanie 

zatrzymania w celu wydalenia”. 

§ Stawianie czynnego lub biernego oporu podczas readmisji – co powoduje, 

że loty deportacyjne musi zabezpieczać coraz większa liczba policjantów. 

Neue Osnabrücker Zeitung poinformował, że w 2018 r. w lotach 

deportacyjnych uczestniczyło prawie 11 tys. funkcjonariuszy policji, 

podczas gdy w 2014 r. – 5.841. 
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Sprawa skuteczniejszego egzekwowania readmisji cudzoziemców doczekała się 

ustawowego umocowania. 15.08.2019 r. została przyjęta Druga ustawa o lepszym 

wyegzekwowaniu obowiązku opuszczenia Niemiec. Aby readmisja cudzoziemców  

z Niemiec była efektywniejsza, Niemcy wprowadzili zakaz opuszczania ośrodków 

dla cudzoziemców w godzinach 0.00-06.00. Ponadto, przepisy przewidywały  

zawarcie porozumienia z liniami lotniczymi, co miało umożliwić zwiększenie na 

pokładzie liczby miejsc dla wydalanych z Niemiec migrantów. W praktyce 

oznaczało to wydawanie wydalanym osobom biletów lotniczych na okaziciela, bez 

umieszczania na nich imienia i nazwiska pasażera. Jeśli któryś z cudzoziemców 

zniknąłby przed terminem odesłania do kraju pochodzenia, na jego miejsce można 

byłoby odesłać inną osobę. Kolejnym pomysłem władz mającym usprawnić 

readmisję migrantów było zatrudnienie w ośrodkach na stałe lekarzy, którzy będą 

mogli w każdej chwili sprawdzić czy stan zdrowia przewidzianego do wydalenia 

pozwala mu na podróż powrotną do kraju pochodzenia. Często bowiem okazywało 

się, że migrant z powodu nagłej niedyspozycji nie mógł zostać odesłany.32 

Godnym uwagi jest także fakt, że zmniejszyła się liczba wyjazdów dobrowolnych 

wspieranych finansowo przez Niemcy. Jest to o tyle ważne, że Parlament 

Europejski kładzie szczególny nacisk na taką formę powrotów. Jak wskazują  

niemieckie dane migranci niechętnie wracają dobrowolnie do swoich krajów, ta 

forma powrotów w żadnym wypadku nie pokrywa zapotrzebowania na readmisję 

na poziomie europejskim. W Niemczech do października 2020 r. z programu 

wspomagania dobrowolnych powrotów skorzystało ponad 4.000 osób - 

poinformowało MSW.33 Jak wynika z aktualnych danych Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych, opublikowanych w Bild am Sonntag, liczba nielegalnych 

migrantów wyjeżdżających dobrowolnie z Niemiec systematycznie spada. W 2016 

r. z subsydiowanych przez państwo programów podróży powrotnych skorzystało 

54.006 osób, natomiast w 2017 r. liczba ta wynosiła tylko 29.522 osoby. W 2018 r. 

dobrowolnie powróciło do swoich krajów pochodzenia 15.941 migrantów.34 

 

READMISJE Z NIEMIEC DO AFGANISTANU I SYRII  

W grudniu 2020 r. Niemcy zdecydowały się wznowić loty powrotowe do 

Afganistanu. 17.12.2020 samolot z 40 migrantami odleciał z lotniska Lipsk/Halle  

W 2019 r. szerokim echem nie tylko w niemieckich mediach odbiła się sprawa 

Ibrahima Miri, który w lipcu 2019 r. został wydalony z Niemiec do Libanu. Miri był 

szefem organizacji przestępczej działającej w Bremie. W Niemczech został 

kilkukrotnie skazany za handel narkotykami, wymuszenia oraz porwania. Urzędy 

niemieckie próbowały go bezskutecznie wydalić przez około 20 lat. Wydalony  

w lipcu Miri, w październiku tego samego roku powrócił do Niemiec, a jego 

prawnik złożył pisemny wniosek o azyl dla swojego klienta.  
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do Kabulu. Kilka niemieckich organizacji pozarządowych zajmujących się 

uchodźcami zaalarmowało wówczas opinię publiczną, krytykę wyrazili także 

politycy.  

 

Wstrzymanie deportacji do Afganistanu mogłoby zostać zinterpretowane jako 

niepowodzenie w zapewnieniu pokoju i stabilności w tym kraju, pomimo wydania 

miliardów euro na bezpieczeństwo.35 

Jest to oczywiście ironiczne przedstawienie tematu, przykład ten jednak pokazuje 

jak mocno w sprawy migracyjne zaangażowane są organizacje pozarządowe.  

Z podobną krytyką spotka się zapewne także wznowienie lotów do Syrii. Z końcem 

grudnia 2020 r. w Niemczech wygasło całkowite wstrzymanie wszystkich 

deportacji do Syrii, które obowiązywało od 2012 r. Na początku grudnia2020 r. 

ministrowie spraw wewnętrznych krajów związkowych nie doszli do porozumienia 

w sprawie kolejnego przedłużenia, co oznacza, że w 2021 roku władze będą mogły 

rozpatrywać możliwość deportacji osób do Syrii indywidualnie. Ministrowie 

nalegali, aby przepis ten miał zastosowanie tylko do skazanych i osób uznanych za 

poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.36 

 

TRUDNOŚCI PRZY ODSYŁANIU MIGRANTÓW Z WIELKIEJ BRYTANII 

Choć Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, to jednak prowadziła 

i prowadzi działania mające na celu odesłanie imigrantów bez prawa pobytu do 

kraju ojczystego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało, że w okresie 

1.01.2019 r. - 30.09.2020 r. odesłano tylko 231 osób. Alp Mehmet, prezes 

Migration Watch UK, która prowadzi kampanię na rzecz zaostrzenia kontroli 

granicznych, powiedział: „Liczba nielegalnych migrantów przekraczających kanał 

La Manche wzrosła w tym roku wykładniczo, nie tylko dlatego, że rząd niewiele 

zrobił, aby ich zniechęcić, ale dlatego, że prawie zawsze odnoszą oni sukcesy. 

Większość osób, która dotarła do Wielkiej Brytanii, zostaje - bardzo niewielu jest 

odsyłanych z powrotem”. Kontynuując powiedział, że „natychmiastowy powrót 

tych, którzy podjęli próbę nielegalnej migracji, to jedyny sposób rozwiązania 

problemu”.37  

Readmisja obywateli Afganistanu do ich ojczystego kraju jest postrzegana  

w Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej jako kontrowersyjna, 

a organizacje broniące praw człowieka twierdzą, że Afganistan pozostaje krajem 

niezwykle niebezpiecznym. Organizacje praw migrantów uważają, że odsyłanie 

do kraju odrzuconych afgańskich azylantów stanowi przesłanie polityczne, że 

Afganistan stał się bezpieczny dzięki długiej obecności sił zbrojnych w kraju 

spustoszonym wojną. 
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Komentując sprawę trudności związanych z odesłaniem migrantów, brytyjskie 

media poinformowały o innym sporze związanym z deportacją skazanych 

przestępców. Na Jamajkę miało odlecieć 37 z 50 cudzoziemców, skazanych 

prawomocnym wyrokiem, jednak deportacja została wstrzymana po tym, jak 

prawnicy zajmujący się prawami człowieka złożyli apelację. Prawdopodobnie była 

ona wynikiem nacisków posłów z Partii Pracy i celebrytów.38  

 

KOSZTY READMISJI CUDZOZIEMCÓW Z WIELKIEJ BRYTANII 

Poruszając temat readmisji, warto przyjrzeć się także jej kosztom. Ostatnie dane 

na ten temat pochodzą z Wielkiej Brytanii. 26.12.2020 r. Independent doniósł, że 

brytyjski Home Office wydał miliony z pieniędzy podatników na odesłanie 

migrantów w ramach porozumienia Dublin III, które zezwala państwom 

członkowskim UE na odesłanie migranta do kraju, przez który wjechał do UE.  

Z tego względu, że okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii kończył się 31.12.2020 

r. rząd spieszył się, aby jak najwięcej migrantów odesłać przed upłynięciem tego 

terminu.   

Uzyskane dane wskazują, że 2,3 miliona funtów wydano na przymusowe 

wywiezienie 225 osób do krajów europejskich w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r. 

- to dwukrotność kwoty wydanej na loty w poprzednim kwartale, kiedy to 

wydalono 285 osób. Średnio koszt readmisji każdego cudzoziemca - z których 

wielu ubiegało się o azyl - wynosił nieco ponad 10.100 funtów, w porównaniu  

z 3.900 funtami w drugim kwartale 2020 r.  

Jak zaznacza rząd, wiele deportacji się nie odbyło i zostało anulowanych dosłownie 

parę godzin przed planowanym odlotem. W jednym przypadku wspomnianym  

w raporcie Inspektoratu Więziennictwa opublikowanym na początku grudnia 2020 

r. stwierdzono, że lot czarterowy do Francji w październiku, który miał zabrać 30 

migrantów - z których większość lub wszyscy byli osobami ubiegającymi się o azyl 

- zakończył się readmisją tylko jednej osoby, a dziewięć osób zostało skreślonych  

z listy w dniu deportacji. Wynikało to z następujących kwestii: 39 

 

 

David Bolt, Niezależny Główny Inspektor ds. Granic i Imigracji, ujawnił z kolei, że 

wielu migrantów, którzy przekroczyli kanał La Manche i nie kwalifikowali się do 

azylu, nie było przetrzymywanych w ośrodkach zatrzymań dla imigrantów. 

Zamiast tego zostali zwolnieni za kaucją, a duża liczba ich „najwyraźniej” uciekała. 

W Wielkiej Brytanii nadal przebywa 4 tys. migrantów, którym odmówiono prawa 

do azylu i którzy powinni zostać odesłani do domu.  
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TRUDNOŚCI W ODSYŁANIU MIGRANTÓW Z BELGII  

ORAZ ICH ZLOKALIZOWANIU W DANII 

Trudności w odsyłaniu migrantów sygnalizował także Urząd Imigracyjny Belgii, 

który poinformował, że w 2017 r. Belgia wysłała jednego na pięciu migrantów  

z powrotem do kraju pierwszego wjazdu, gdzie zgodnie z procedurą powinien 

ubiegać się o azyl. Belgia wysłała do krajów członkowskich UE 5.346 wniosków, 

zaakceptowano 3.882 z nich. Udało się odesłać jednak tylko 1.054 osoby. Urząd 

poinformował, że z powodu braku miejsc w zamkniętych ośrodkach, migranci 

bardzo często znikali i nie można było ustalić ich miejsca pobytu.40  

Z kolei w 2018 r. nakaz opuszczenia Belgii otrzymało 33.386 osób, jednak tylko 

7.399 faktycznie to zrobiło (bądź dobrowolnie, bądź pod przymusem). 80% osób, 

których wnioski zostały odrzucone powinno było opuścić Belgię, prawdopodobnie 

jednak osoby te nadal przebywały w kraju bądź wyjechały do innego państwa 

członkowskiego bez wiedzy Urzędu Imigracyjnego.41 

W Danii natomiast problemem jest brak wiedzy o losie migrantów, których 

wnioski o azyl zostały rozpatrzone negatywnie. Jak wynika z raportu duńskiej 

policji z 2018 r., służby te nie posiadały informacji dotyczących miejsca pobytu 

2.835 osób. Przypuszczano, że większość tych osób opuściła Danię, jednak jak 

wynikało z raportu niektórzy migranci mogli nadal przebywać w Danii, pracując 

nielegalnie lub prowadzić działalność przestępczą. O ustalenie miejsca pobytu tych 

§ interwencji prawników, którzy powołali się na wcześniej nieuznane luki 

prawne - takie jak oznaki handlu ludźmi lub obawy o zdolność cudzoziemca do 

lotu - co sprawiło, że ich deportacja była prawnie nieuzasadniona,   

§ migranci nie mieli wcześniej dostępu do porady prawnej, nawet gdy 

zostali umieszczeni w ośrodkach po otrzymaniu nakazu readmisji, 

§ w 2020 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyjęło „skróconą” 

procedurę przesłuchań dla osób ubiegających się o azyl, co oznaczało, że 

zadawano im  mniej pytań, a cała procedura była krótsza. To wzbudziło 

zaniepokojenie członków organizacji praw człowieka, którzy skierowali sprawę 

do sądu. W listopadzie 2020 r. Sąd Najwyższy orzekł, że Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych mogło działać bezprawnie, „ograniczając” przesłuchania, 

zadając „węższy” zestaw pytań niż te, które są określone w opublikowanych 

wytycznych; sędzia stwierdził, że stwarza to „poważne ryzyko 

niesprawiedliwości i nieodwracalnej szkody dla migranta”. 

§ jedna z organizacji praw migrantów wskazała, że osoby z nakazem 

readmisji miały „wyraźne” symptomy będące efektem handlu ludźmi  

i niewolnictwa, na co nie zwrócił uwagi rząd, przez co migranci nie byli 

odpowiednio traktowani.  
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osób do ministra ds. imigracji zwróciła się posłanka socjaldemokratów. Oprócz 

2.835 osób, których miejsca pobytu były nieznane, policja nie potrafiła również 

ustalić adresu 2.729 osób, których wnioski o azyl były nadal procedowane.42 

 

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W KWESTII POWROTÓW 

Na konieczność zintensyfikowania powrotów zwrócił uwagę także Parlament 

Europejski, chociaż we właściwym dla siebie stylu. Posłowie w rezolucji w sprawie 

wdrożenia dyrektywy powrotowej przyjętej 16.12.2020 r. zaznaczyli, że przyszła 

polityka UE dotycząca powrotów migrantów powinna chronić prawa podstawowe 

i dawać priorytet dobrowolnym powrotom.  

Przyjęta rezolucja jest odpowiedzią na propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą 

rewizji unijnej polityki powrotów z 2018 r., a jej celem mają być skuteczniejsze 

działania w tym zakresie. W opinii Parlamentu ma ona także stać się kamieniem 

węgielnym Nowego paktu w sprawie migracji i azylu.  

Parlament podkreślił także znaczenie ochrony praw podstawowych  

i poszanowania gwarancji proceduralnych przy stosowaniu przepisów UE 

dotyczących powrotów. Wezwał również kraje UE do zapewnienia wystarczającej 

ilości czasu na odwołanie się od decyzji nakazującej powrót oraz do zapewnienia 

bezpłatnej pomocy prawnej i tłumaczy. Posłowie wyrazili również zaniepokojenie 

nieformalnymi porozumieniami krajów członkowskich z krajami trzecimi takimi jak 

Turcja, Afganistan i Gambia a dotyczącymi powrotów, ze względu na problemy 

tych państw  z poszanowaniem podstawowych praw człowieka.43 

 

STANOWISKO RADY EUROPY 

Podobne stanowisko wobec wydaleń cudzoziemców – krytyczne – ma Rada 

Europy. Przedstawiciele tej organizacji wydali raport po tym, jak  w sierpniu 2018 

r. obserwowali jedno z grupowych wydaleń przeprowadzanych przez Niemcy 

Posłowie zwrócili uwagę, że przyszła polityka migracyjna powinna opierać się na 

dobrowolnych powrotach, ponieważ są one bardziej trwałe i łatwiejsze do 

zorganizowania, również pod względem współpracy z krajami docelowymi. 

Posłowie powiedzieli również, że małoletnich bez opieki nie należy zawracać, 

chyba że udowodni się, że leży to w ich najlepszym interesie. Członek 

holenderskich Zielonych/EFA Tineke Strik, poseł do Parlamentu Europejskiego 

odpowiedzialny za ten temat, powiedział, że skuteczna polityka powrotów 

powinna opierać się nie tylko na samym powrocie cudzoziemca, ale powinna 

również uwzględniać los osób powracających po ich przybyciu do kraju 

docelowego. 
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drogą lotniczą do Afganistanu (lot Monachium-Kabul). Sporządzony raport 

krytycznie ocenia zachowanie policjantów, którzy używać mieli „nieuzasadnionego 

stopnia siły fizycznej” wobec migrantów. 46 migrantów eskortowanych było przez 

prawie 100 policjantów. Większość cudzoziemców zachowywała się spokojnie, 

jednak dwóch wykazywało oznaki agresji na pokładzie samolotu. Policjanci mieli 

zastosować wobec nich chwyty obezwładniające, po czym użyć taśmy klejącej, 

która miała uniemożliwić im gwałtowne ruchy.  

Eksperci Rady Europy skrytykowali także generalnie zbyt późne informowanie 

migrantów o planowanym wobec nich wydaleniu z Niemiec. Informowanie to 

odbywało się na około tydzień przed wydaleniem, nawet w przypadku osób, które 

osadzone były w aresztach, co - według autorów raportu - uniemożliwiło 

nielegalnym migrantom „psychiczne i organizacyjne” przygotowanie się na powrót 

do kraju. RFN wezwana została do natychmiastowego podjęcia kroków w celu 

zakazania praktyk niezgodnych z Europejską Konwencją Praw Człowieka. MSW 

przekazało stosowne zalecenia Policji Federalnej, która przyjęła je do realizacji.44 

 

 

Nowy pakt o migracji i azylu w rozdziale poświęconym nowemu mechanizmowi 

solidarności wymienia jeszcze jedną formę partycypacji w tymże mechanizmie. 

Reasumując sprawę readmisji warto także zwrócić się w kierunku organizacji 

broniących praw człowieka oraz praw migrantów, które także często występują 

przeciwko deportacjom migrantów. W 2018 r. pewna Szwedka, działaczka jednej 

z takich organizacji wykupiła bilet na ten sam lot, którym miał być deportowany 

do Stambułu obywatel Afganistanu. Kobieta nie zajęła przydzielonego jej miejsca 

(co jest konieczne do rozpoczęcia procedury startu), a całe zajście transmitowała 

na żywo w internecie. Aktywistce udało się osiągnąć cel: Afgańczyk został 

wyprowadzony z samolotu, deportacja się nie odbyła. Adwokat, który 

reprezentował Szwedkę w sądzie powiedział, że nie miała ona zamiaru popełniać 

przestępstwa, a jej działanie powinno być rozpatrywane w kategoriach 

nieposłuszeństwa obywatelskiego, które nie jest nielegalne.    

Wszystkie przytoczone wyżej przykłady wskazują, że odsyłanie migrantów jest 

zadaniem bardzo trudnym i wymagającym wiele wysiłku ze strony służb  

i urzędów. Zaproponowany przez Niemcy pakt nie rozwiewa wątpliwości 

dotyczących sponsorowania powrotów: na czym miałyby polegać? Czy państwa 

będą odsyłać migrantów do krajów, z którymi mają podpisane umowy? Czy 

wydalenia mają polegać na partycypacji w ostatniej fazie readmisji, czy na 

przeprowadzeniu pełnej procedury odesłania nielegalnego migranta? Jeżeli  

z zadaniem tym nie mogą poradzić sobie państwa Europy Zachodniej, jaka jest 

gwarancja, że poradzą sobie pozostałe kraje?   
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Miałaby ona polegać na „natychmiastowym wsparciu operacyjnym, 

długoterminowym wsparciu w budowaniu zdolności w zakresie procedur 

azylowych, przyjmowaniu nowoprzybyłych i operacjach powrotowych lub pomocy 

w reagowaniu na konkretne trendy migracyjne mające wpływ na państwa 

członkowskie poprzez współpracę z krajami spoza UE”. W działaniach tych chodzi 

zapewne o udzielanie krajom pierwszego wjazdu, najbardziej narażonym na 

napływ nielegalnych migrantów, praktycznej pomocy polegającej np. na 

zarządzaniu ośrodkami dla migrantów. Nie określono jednak dokładnie na czym 

ten konkretny wyraz europejskiej solidarności miałby polegać. 
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ROZDZIAŁ IX 

 

REKACJE PAŃSTW NA NOWY PAKT  

 

„Nowy pakt o migracji i azylu” wywołał różne reakcje w niektórych państwach 

członkowskich UE. Państwa położone na południu Europy poparły ideę relokacji 

migrantów, co było oczekiwane i wydaje się być oczywiste w sytuacji nadmiernego 

napływu nielegalnych migrantów. Poniżej zaprezentowane zostały wybrane 

opinie. Warto zwrócić uwagę, że ostatni kwartał 2020 r. w wielu państwach 

unijnych upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa i ratowania gospodarki, tak 

więc temat nowego paktu nie był sprawą priorytetową. Uchwalenie unijnego 

budżetu oraz wprowadzenie na europejski rynek szczepionek pozwoli zapewne 

prezydencji portugalskiej powrócić do tematu w pierwszym półroczu 2021 r. 

 

HISZPANIA 

14.11.2020 r. media hiszpańskie doniosły o tym, że Hiszpania dystansuje się nieco 

od francusko-niemieckiego porozumienia w sprawie migracji. Powodem miała być 

nieobecność Hiszpanii, ale także Włoch i Grecji na szczycie antyterrorystycznym 

zorganizowanym 10.11.2020 r., w którym uczestniczyły Francja, Niemcy, Austria  

i Holandia. Szczyt został zorganizowany przez rząd Francji, a brali w nim udział: 

prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Angela Merkel, kanclerz 

Austrii Sebastian Kurz i premier Holandii Mark Rutte, a także przewodniczący Rady 

Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der 

Leyen. Pomimo tego, że przywódcy głównych mocarstw Unii Europejskiej wezwali 

na szczycie do reformy „strefy Schengen” i wzmocnienia kontroli na granicach 

zewnętrznych, w spotkaniu nie uczestniczyły państwa kluczowe dla strategii  

o imigracji oraz mające fundamentalne znaczenie w polityce migracyjnej ze 

względu na położenie geograficzne.  

Na wspomnianej telekonferencji Bruksela zobowiązała się przeprowadzić przegląd 

„strefy Schengen” w celu przedstawienia nowej strategii w maju 2021 r. Walka  

z terroryzmem miała się skupić na trzech głównych filarach, którymi były: 

zapobieganie, ochrona i reagowanie. 

Odnosząc się do szczytu minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska 

powiedział: „Martwimy się , że rzeczywistość wykracza poza ramy postanowienia 

paktu o skutecznej odpowiedzi na wyzwania państw członkowskich pierwszej linii, 

czyli całej UE”. Ponadto, zwrócił także uwagę, że w przyszłym europejskim pakcie 

w sprawie migracji i azylu „priorytetem powinien być wymiar zewnętrzny, 
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zwłaszcza granice morskie”. Jest to równocześnie podejście, które w zasadzie po 

raz pierwszy wskazuje na konieczność prowadzenia ochrony granicy morskiej, czyli 

de facto wskazuje na konieczność zatrzymywania migrantów próbujących 

nielegalnie dotrzeć do Europy. Minister ostrzegł także, że współpraca z krajami 

pochodzenia i tranzytu nielegalnej migracji jest „najsłabiej rozwiniętą” częścią 

paktu, dlatego opowiedział się za „pójściem naprzód poprzez proponowanie 

konkretnych działań, począwszy od zaangażowania nas wszystkich, członków  

i instytucji, krajów pochodzenia i tranzytu”. Wskazał znaczenie „niezbędnego 

finansowania tych działań”.45 

 

GRECJA, WŁOCHY, MALTA I HISZPANIA 

W dniu 26.11.2020 r. Grecja, Włochy, Malta i Hiszpania stwierdziły we wspólnym 

dokumencie, że należy przestrzegać obowiązkowych kwot podziału osób, które 

kwalifikują się do uzyskania statusu uchodźcy.  

Associated Press opisując stanowisko czterech krajów poinformował, że zgodnie  

z zaplanowaną reformą migranci przybywający do zewnętrznych granic Europy bez 

pozwolenia na wjazd byliby sprawdzani w ciągu pięciu dni. Następnie zostaliby 

poddani procedurze azylowej lub deportowani w ciągu 12 tygodni. Kraje UE staną 

wówczas przed wyborem: przyjąć część uchodźców, zapewniając im wsparcie 

materialne i logistyczne lub zająć się deportacją osób, których wnioski zostały 

odrzucone.46 

25.11.2020 r. Grecja, Włochy, Malta i Hiszpania przesłały do kanclerz Angeli 

Merkel, przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącej 

Komisji Ursuli von der Leyen wspólne memorandum. Premierzy Kyriakos 

Mitsotakis, Giuseppe Conte, Pedro Sánchez i Robert Abela wezwali blok do 

przyjęcia środków zapewniających większy podział obciążeń między państwa 

członkowskie oraz do określenia zasad dotyczących zobowiązań krajów 

pierwszego wjazdu. Powołując się na potrzebę skutecznego systemu powrotów, 

„Państwa członkowskie pierwszej linii nie mogą stawić czoła presji migracyjnej 

na całą Unię Europejską” - oświadczyły te cztery kraje w tekście przesłanym do 

Komisji Europejskiej. Argumentowały w nim, że ich obowiązki jako krajów, do 

których większość nielegalnych migrantów przybywa przez Morze Śródziemne, 

są w Nowym pakcie na rzecz migracji i azylu jasno określone, ale że obowiązki 

ich partnerów z Unii Europejskiej nie są. „Mechanizm solidarności pozostaje 

złożony i niejasny” - stwierdziły cztery kraje. „Pojęcie obowiązkowej relokacji 

powinno pozostać i być kontynuowane jako główne narzędzie solidarności” - 

kontynuowano w tekście. 
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podkreślili również, że kontrole graniczne nie mogą prowadzić do tworzenia 

dużych zamkniętych ośrodków na terytorium UE.47 

 

WŁOCHY 

4.12.2020 r. włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio przemawiając 

podczas wydarzenia zorganizowanego przez think tank ISPI powiedział, że  

w sprawie nowego paktu Włochy „oczekują od Komisji Europejskiej takiej samej 

odwagi, jaką wykazała podczas tworzenia funduszu odbudowy”.  

„Porządek i stabilność wzdłuż całego kręgosłupa, który od Sahelu i przez szerszy 

obszar śródziemnomorski sięga naszego kontynentu - kontynuował - są 

warunkami wstępnymi dla powstrzymania zagrożeń, od terroryzmu przez 

międzynarodową przestępczość zorganizowaną po handel ludźmi”. Di Maio 

zwrócił także uwagę na konieczność współpracy pomiędzy północą i południem, 

która powinna być rozwijana zarówno w ramach ONZ, NATO jak i polegać na 

wzmacnianiu państw takich jak Libia, Jemen czy Syria. Minister uważa, że 

wzmocniony obszar Morza Śródziemnego umożliwia po pierwsze ochronę szlaków 

handlowych oraz z drugiej strony zapobiega ingerencji sił zewnętrznych na tym 

obszarze.48   

 

REAKCJE ORGANIZACJI BRONIACYCH PRAW MIGRANTÓW I UCHODŹCÓW 

W dniu 14.12.2020 r. osiemnaście stowarzyszeń promujących prawa migrantów  

i uchodźców odniosło się do jednego aspektu Nowego paktu o migracji i azylu, 

krytykując umieszczanie migrantów w dużych ośrodkach. Stowarzyszenia 

zaapelowały o zmianę modelu tychże ośrodków, ponieważ - zdaniem organizacji - 

„mają one niszczący wpływ na zdrowie psychiczne uchodźców i osób ubiegających 

się o azyl”. Wśród organizacji znalazły się m.in. Lekarze Praw Człowieka (MEDU), 

Stowarzyszenie Studiów Prawniczych o Imigracji (ASGI), Centrum Astalli, 

Wspólnota Sant'Egidio, Intersos, Médecins du Monde (MDM), Lekarze bez Granic 

( MSF), Oxfam Italia. Zdaniem stowarzyszeń Nowy pakt o migracji i azylu, daleki 

jest od „nowego początku ”opisywanego przez Komisję Europejską, grozi 

utrwaleniem modelu dużych ośrodków przyjmujących, zwłaszcza w krajach, 

których zadaniem jest kontrolowanie granic zewnętrznych Unii Europejskiej.  

Di Maio zauważył, że Włochy są drugim państwem pod względem wysokości 

wpłacanych kwot do Funduszu Afrykańskiego i jednocześnie muszą zajmować się 

zarówno problemem przybywających migrantów, jak i ich dystrybucją  

i readmisją. Minister podkreślił, że „na szczeblu politycznym stabilizacja obszaru 

śródziemnomorskiego zapewnia bezpieczeństwo całej Europie”.  
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Organizacje poinformowały, że warunki panujące w ośrodkach mają wymierne 

konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego oraz „stanowią trwałą 

przeszkodę w procesie integracji migrantów i uchodźców w krajach przyjmujących, 

co wiąże się ze znacznymi kosztami ludzkimi, zdrowotnymi, społecznymi  

i ekonomicznymi”. 

Stowarzyszenia poinformowały, że obecnie konieczna jest skuteczna i równa 

redystrybucja osób ubiegających się o azyl w krajach europejskich, a także 

terminowa i dokładna ocena wniosków o azyl. 

„Nadszedł czas, aby UE porzuciła model megacentrów, hotspotów - stwierdziły 

organizacje - decydując się na promowanie polityki w zakresie tworzenia obiektów 

o niewielkich wymiarach, dobrze zintegrowanych z ich kontekstem społecznym  

i wyposażonych w odpowiednie usługi”. Placówki powinny zapewniać 

„odpowiedni dostęp do pomocy medycznej i psychologicznej”, jednocześnie 

promując „rzeczywistą integrację na korzyść uchodźców i przyjmujących ich 

społeczeństw” - podkreśliły stowarzyszenia.49 

 

POLSKA, V4, ESTONIA I SŁOWENIA 

Oficjalne stanowisko Polski wobec Nowego paktu o migracji i azylu przedstawiono 

17.12.2020 r. Dokument podpisany także przez ministrów spraw wewnętrznych 

Gupy V4 oraz Estonii i Słowenii został przekazany prezydencji niemieckiej oraz 

nadchodzącej prezydencji portugalskiej. W dokumencie zwrócono uwagę na 

następujące kwestie: 

§ mechanizm solidarności powinien pozostać otwarty i być wyrażany  

w sposób suwerenny, co oznacza, że w sytuacji presji migracyjnej każde 

państwo ma swobodę doboru środków zgodnie z możliwościami państw 

członkowskich, 

Stowarzyszenia argumentują, że następujące warunki przebywania w dużych 

ośrodkach mogą powodować zespół stresu pourazowego u migrantów: 

§ silne przeludnienie, 

§ izolacja geograficzna i społeczna, 

§ bardzo długi okres oczekiwania na zezwolenie na pobyt i dostęp do      

procedury azylowej, 

§ trudności w dostępie do opieki zdrowotnej i usług socjalnych, 

§ epizody degradacji społecznej i przemocy, 

§ poważne ograniczenia wolności osobistej i przepływu osób. 
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§ przyszłe rozwiązania powinny zapewnić faktyczną kontrolę nad 

przepływami migracyjnymi w Unii Europejskiej, kontrola konieczna jest do 

adekwatnej reakcji na kryzysy migracyjne, 

§ konieczność posiadania narzędzi nacisku na państwa trzecie, 

niewspółpracujące w dziedzinie migracji, 

§ organizacje międzynarodowe prowadzące akcje poszukiwawczo-

ratownicze na Morzu Śródziemnym muszą działać według ścisłego 

protokołu, zapobiegającego tworzeniu kanałów napływu nielegalnej 

migracji do UE.50 

 

LIBIA 

Narodowy Komitet Praw Człowieka w Libii (NCHRL) poinformował 18.12.2020 r., 

że odrzuca jakąkolwiek umowę dotyczącą osiedlania afrykańskich migrantów  

i uchodźców w Libii. W ten sposób Komitet odniósł się do inicjatywy unijnej,  

w ramach której kraje pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia współpracują w celu 

przeciwdziałania zjawisku migracji w sposób zapewniający podstawowe prawa 

migrantów w ogóle, a uchodźców w szczególności. Libijski Komitet wezwał 

państwa członkowskie UE do ponownego rozważenia ich polityki migracyjnej, 

mającej na celu ograniczanie dostępu migrantów do Europy ze względu na straty 

ludzkie wynikające z takiej polityki.51 
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ROZDZIAŁ X 

NOWY BUDŻET NA WSPÓLNĄ POLITYKĘ 

MIGRACYJNĄ 

W dniu 10.12.2020 r. Parlament Europejski i Rada ustaliły budżet w wysokości 

9,882 mld euro na odnowiony Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF), będący 

częścią wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027.  

Komentując porozumienie sprawozdawczyni Tanja Fajon powiedziała po 

głosowaniu, że nowy fundusz będzie bardzo ważnym instrumentem UE do 

efektywnego zarządzania migracją, azylem i integracją. 

„Solidarność nie będzie tylko pustym frazesem, ponieważ kraje UE otrzymają 

hojne wsparcie finansowe, w tym poprzez przesiedlenia i relokację. Władze 

lokalne i regionalne będą też miały łatwiejszy dostęp do funduszy unijnych na 

integrację, a zwiększone gwarancje ograniczą wydatki poza UE, co było kluczowe 

dla Parlamentu” - powiedziała. 

Nowy AMIF ma przyczynić się do: 

§ wzmocnienia wspólnej polityki azylowej, 

§ rozwoju legalnej migracji zgodnie z potrzebami gospodarczymi  

i społecznymi państw członkowskich, 

§ wspierania obywateli państw trzecich w skutecznej integracji i włączeniu 

społecznym, 

§ walki z nielegalną migracją, 

§ odsyłania osób bez prawa pobytu w UE w sposób skuteczny, bezpieczny  

i humanitarny. 

Parlament zaapelował o to, aby fundusze miały na celu wzmocnienie „solidarności 

i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w szczególności 

wobec tych najbardziej dotkniętych wyzwaniami w zakresie migracji i azylu, w tym 

poprzez praktyczną współpracę”. 

Ustalono, że 63,5% środków będzie przeznczonych na programy wspólnie 

zarządzane przez państwa członkowskie UE, w zależności od liczby obywateli 

państw trzecich przebywających w danym kraju, przyjętych wniosków o azyl, 

podjętych decyzji nakazujących powrót i liczby odesłanych osób. Pozostałe 36,5% 

będą bezpośrednio zarządzane przez UE i przeznaczone na pomoc w nagłych 

wypadkach takich jak przesiedlenia i przyjęcia ze względów humanitarnych  

z krajów spoza UE. 
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Parlament zgodził się również, aby środki mogły zostać przyznane władzom 

lokalnym i regionalnym, które zajmują się wdrażaniem działań na rzecz integracji 

migrantów z lokalną społecznością. 

Posłom do Parlamentu Europejskiego udało się także zwiększyć kwotę, jaką kraje 

członkowskie otrzymają za każdego przesiedlonego migranta do 10.000 euro  

z 7.000 euro planowanych przez Radę. Równocześnie państwo otrzyma 6.000 euro 

za każdą osobę przyjętą ze względów humanitarnych (lub 8.000 euro jeśli jest to 

osoba w szczególnie trudnej sytuacji), podczas gdy dotychczas nie było funduszu 

przeznaczonego na takie działania.52 
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•	 Nowy	pakt	o	migracji	i	azylu	został	zaproponowany	przez	prezydencję	
niemiecką	23.09.2020	r.	Obecnie	konsultacje	z	krajami	UE	w	celu	zna-
lezienia	wspólnej	 płaszczyzny	 dla	 nowej	 polityki	migracyjnej	 prowadzi	
prezydencja	portugalska.	Pakt	skupia	się	na	konsekwencjach	kryzysu,	nie	
odnosząc	się	do	jego	przyczyn.	

•	 Pakt	koncentruje	się	na	propozycji,	jaką	jest	podział	odpowiedzialno-
ści	za	kryzys	migracyjny	pomiędzy	wszystkie	państwa	członkowskie.	Zo-
stało	to	określone	mianem	nowego	mechanizmu	solidarności,	który	ma	
polegać	na	tym,	że	dane	państwo	decyduje,	czy	przyjmie	nielegalnych	
migrantów	i	zgodzi	się	na	ich	relokację	na	swoje	terytorium,	czy	podej-
mie	się	trudnego	zadania	odesłania	migrantów	bez	prawa	pobytu	do	ich	
kraju	pochodzenia.

•	 Słabością	nowego	paktu	jest	nieuwzględnienie	w	sprawie	migracyjnej	
kwestii	tzw.	krajów	docelowych,	które	wymieniane	są	wśród	migrantów,	
jako	miejsca,	gdzie	chcieliby	się	osiedlić	i	wieść	dalsze	życie.	Większość	
migrantów,	 docierających	 do	 Europy	 wymienia	 jako	 kraje	 docelowe	
Niemcy,	Francję,	Belgię,	Holandię	lub	nienależącą	już	do	UE	Wielką	Bry-
tanię.	W	dalszej	kolejności	migranci	chcieliby	pozostać	we	Włoszech	lub	
krajach	skandynawskich	(głównie	Szwecji).

•	 Aby	 zmierzyć	 się	 z	 problemem	 nielegalnej	 migracji,	 Europa	 musi	
zintensyfikować	działania	pomocowe	poza	swoim	granicami.	10	 lat	po	
wybuchu	arabskiej	wiosny	 ludów	w	żadnym	z	krajów	arabskiej	wiosny	
sytuacja	 gospodarcza	 nie	 poprawiła	 się	 na	 lepsze.	 Protesty	 społeczne	
spowodowały	obalenie	rządów	w	4	krajach	oraz	4	wojny	domowe,	jed-
nak	nie	zmieniły	poziomu	życia	w	krajach	bliskowschodnich	oraz	Afryki	
Północnej.


