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Oświadczenie ETUC: Długo oczekiwany pakt w sprawie azylu i migracji 
 
Zbliżający się pakt UE w sprawie azylu i migracji winien stać się punktem zwrotnym 
europejskiej polityki migracyjnej i azylowej. 
 
Pakt ten winien być również ambitny i oparty na wnioskach wyciągniętych z 
bezprecedensowego kryzysu, któremu właśnie stawiamy czoła, jednocześnie przedstawiając 
długoterminową strategię. Domagamy się w szczególności, by państwa członkowskie UE 
pilnie wypracowały wspólne porozumienie w sprawie przepisów azylowych na 
fundamencie zasad międzynarodowego prawa azylowego i ratownictwa morskiego, 
praw człowieka, solidarności oraz wspólnej odpowiedzialności. 
 

Wspólna polityka azylowa UE jest postulatem długofalowym. Zmiany wprowadzone w 
konwencji dublińskiej, oparte na prawach człowieka oraz unijnych zasadach solidarności i 
prawdziwej współpracy, uczyniłyby politykę azylową UE bardziej sprawiedliwą, skuteczną i 
trwałą. Pakt winien również uwzględniać harmonizację norm dotyczących ochrony osób 
ubiegających się o azyl we wszystkich państwach członkowskich, jak również 
skoncentrowanych na człowieku, jasnych i obowiązkowych mechanizmów pomocy i relokacji 
osób ubiegających się o azyl oraz uchodźców. Wzywamy państwa członkowskie do 
przestrzegania swoich zobowiązań wynikających z konwencji genewskiej ONZ z roku 1951 
oraz protokołu z roku 1967, dotyczących zapewniania ochrony prawnej osobom ubiegającym 
się o azyl, w tym zasady non-refoulement, tj. niewydalania i niezawracania uchodźców oraz 
indywidualnego rozpatrywania wniosków o azyl.  
 
Rewizja przepisów azylowych winna również uwzględniać ochronę osób, które posiadają już 
zatrudnienie lub uczestniczyły w programach integracyjnych i których godność ludzka 
zostałaby zniszczona, gdyby zostali deportowani lub zmuszeni do popełnienia przestępstwa.  
 
Europa potrzebuje kompleksowego programu dotyczącego migracji i azylu, w którego 
realizację zaangażują się wszystkie państwa członkowskie. Winien on opierać się na 
solidarności, odpowiedzialności i pełnym poszanowaniu praw człowieka, a także uwzględniać 
programy oraz działania na rzecz integracji społeczno-gospodarczej i dobrobytu uchodźców 
oraz migrantów ubiegających się o azyl. W związku z powyższym domagamy się, aby „Nowy 
plan działania na rzecz integracji” Komisji Europejskiej został ukierunkowany w 
szczególności na konkretne potrzeby migrantów, osób ubiegających się o azyl i 
uchodźców oraz aby był on wspierany przez Fundusz na rzecz azylu, migracji i integracji 
(AMIF) oraz zarządzany przez Dyrekcję Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych. 
 
ETUC sprzeciwia się wyzyskowi i nieuczciwej konkurencji pomiędzy pracownikami lokalnymi i 
migracyjnymi oraz walczy o ich całkowicie równe traktowanie na rynku pracy, w miejscach 
pracy oraz w zakresie dostępu do ochrony socjalnej, usług publicznych i ścieżek regulacji, a 
także sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji, ksenofobii i rasizmu. Związki zawodowe 
angażują się w promowanie pozytywnej narracji dotyczącej migracji oraz uchodźców, 
opierającej się na fundamencie praw wszystkich pracowników i solidarności, zgodnie z 
Rezolucją ETUC w sprawie migracji i azylu (2019-2023). 
 
 

https://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-avenues-work-etuc-migration-and-asylum-fields-2019-2023

