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Plan działania dotyczący wdrażania nowego paktu o migracji i azylu
Działania

Orientacyjny
harmonogram

Wspólne europejskie ramy w dziedzinie zarządzania migracją i azylem
Komisja:


przedstawia wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zarządzania
azylem i migracją obejmującego nowy mechanizm solidarnościowy
 proponuje nowe przepisy w celu ustanowienia procedury kontroli
przesiewowej na granicach zewnętrznych
 wprowadza zmiany we wniosku dotyczącym nowego rozporządzenia
w sprawie procedur azylowych, aby uwzględnić nową procedurę
graniczną i zwiększyć skuteczność procedur azylowych
 wprowadza zmiany we wniosku dotyczącym rozporządzenia Eurodac,
by odpowiadało ono zapotrzebowaniu na dane wynikającemu
z nowych ram
 powoła koordynatora ds. powrotów – będzie on działać w strukturach
Komisji w oparciu o nową strategię operacyjną i korzystać ze wsparcia
ze strony nowej sieci wysokiego szczebla ds. powrotów
 określi nową strategię dotyczącą dobrowolnych powrotów
i reintegracji
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) powinna:

III kw. 2020 r.



IV kw. 2020 r.



w pełni wykorzystać w działaniach operacyjnych rozszerzone
uprawnienia w zakresie powrotów oraz zapewnić pełne wsparcie
państwom członkowskim na poziomie krajowym
powołać zastępcę dyrektora wykonawczego ds. powrotów

III kw. 2020 r.
III kw. 2020 r.

III kw. 2020 r.

I kw. 2021 r.

I kw. 2021 r.

II kw. 2021 r.

Parlament Europejski i Rada powinny:






przyjąć rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją,
a także rozporządzenie w sprawie kontroli przesiewowej i zmienione
rozporządzenie w sprawie procedur azylowych
nadać bezwzględny priorytet przyjęciu rozporządzenia w sprawie
Agencji UE ds. Azylu
zapewnić szybkie przyjęcie zmienionego rozporządzenia Eurodac

II kw. 2021 r.

zapewnić szybkie przyjęcie zmienionej dyrektywy w sprawie
warunków przyjmowania oraz rozporządzenie o kwalifikowaniu
zapewnić szybkie zakończenie negocjacji w sprawie zmienionej
dyrektywy powrotowej

II kw. 2021 r.

IV kw. 2020 r.
IV kw. 2020 r.

II kw. 2021 r.

Solidny system gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe
Komisja:


przedstawia plan gotowości do reagowania w obszarze migracji i na
wypadek kryzysu migracyjnego
 proponuje przepisy w sprawie reagowania na sytuacje kryzysowe lub
spowodowane działaniem siły wyższej oraz uchylające dyrektywę
w sprawie tymczasowej ochrony
Parlament Europejski i Rada powinny:

III kw. 2020 r.



II kw. 2021 r.

priorytetowo potraktować i zakończyć pracę nad nowym aktem
prawnym dotyczącym sytuacji kryzysowych
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III kw. 2020 r.

Państwa członkowskie, Rada i Komisja powinny:


rozpocząć wdrażanie planu gotowości do reagowania w obszarze
migracji i na wypadek kryzysu migracyjnego

IV kw. 2020 r.

Zintegrowane zarządzanie granicami
Komisja:


III kw. 2020 r.



przyjmuje zalecenie w sprawie współpracy między państwami
członkowskimi w zakresie działań ratunkowych prowadzonych przez
podmioty prywatne
przedstawia wytyczne dla państw członkowskich w celu wyraźnego
podkreślenia, że działania ratunkowe na morzu nie mogą być uznane
za przestępstwo
przyjmie Strategię dotyczącą przyszłości strefy Schengen



ustanowi forum Schengen

IV kw. 2020 r.





III kw. 2020 r.

I kw. 2021 r.

powoła nową europejską grupę ekspertów ds. poszukiwań
i ratownictwa
Komisja, państwa członkowskie i Frontex powinny:

IV kw. 2020 r.



IV kw. 2020 r.



zapewnić sprawne i pełne wdrożenie nowego rozporządzenia
w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej
zapewnić wdrożenie i interoperacyjność wszystkich wielkoskalowych
systemów informatycznych

IV kw. 2023 r.

Zaostrzenie walki z przemytem migrantów
Komisja zamierza:




przedstawić nowy unijny plan działania na rzecz zwalczania przemytu
migrantów na lata 2021–2025
rozpocząć ocenę, w jaki sposób zwiększyć skuteczność dyrektywy
w sprawie kar wobec pracodawców
rozwinąć działania przeciwko przemytowi migrantów w partnerstwa
z państwami trzecimi

II kw. 2021 r.
IV kw. 2020 r.
IV kw. 2020 r.

Współpraca z naszymi partnerami międzynarodowymi
Komisja, w ścisłej współpracy z Wysokim Przedstawicielem i państwami członkowskimi,
zamierza:
IV kw. 2020 r.
 natychmiast rozpocząć prace nad opracowaniem i pogłębieniem
dostosowanych do indywidualnych potrzeb kompleksowych
i wyważonych dialogów i partnerstw w obszarze migracji
IV kw. 2020 r.
 zwiększyć wsparcie na rzecz pomocy osobom potrzebującym
i społecznościom przyjmującym te osoby
IV kw. 2020 r.
 zwiększyć wsparcie na rzecz tworzenia możliwości ekonomicznych
i eliminowania pierwotnych przyczyn nieuregulowanej migracji
IV kw. 2020 r.
 nadać kwestii migracji większe znaczenie przy programowaniu
nowych instrumentów w obrębie kolejnych wieloletnich ramach
finansowych
IV kw. 2020 r.
 zbadać możliwości zawarcia przez UE nowych umów o readmisji
i ustaleń dotyczących readmisji
I kw. 2021 r.
 wykorzystać kodeks wizowy jako narzędzie do zachęcania do
współpracy i poprawy współpracy w celu ułatwiania powrotów
i readmisji, a także w przygotowywaniu przepisów nowego
2

rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją


kontynuować prace nad zaleceniem w sprawie legalnych dróg
uzyskania ochrony w UE, w tym w drodze przesiedleń
 rozwijać partnerstwa UE w zakresie talentów z kluczowymi krajami
partnerskimi
Parlament Europejski i Rada powinny:

IV kw. 2020 r.



IV kw. 2020 r.

szybko zakończyć negocjacje dotyczące rozporządzenia ramowego
w sprawie przesiedleń i przyjmowania ze względów humanitarnych

IV kw. 2020 r.

Przyciąganie do UE umiejętności i talentów
Komisja zamierza:


rozpocząć debatę na temat kolejnych kroków w zakresie legalnej
migracji obejmującą konsultacje publiczne
 zaproponować pakiet dotyczący umiejętności i talentów, obejmujący
przegląd dyrektywy w sprawie rezydentów długoterminowych
i przegląd dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia, oraz określić
warianty rozwoju unijnej puli talentów
Parlament Europejski i Rada powinny:

III kw. 2020 r.



IV kw. 2020 r.

zakończyć negocjacje dotyczące dyrektywy w sprawie niebieskiej
karty

IV kw. 2021 r.

Wspieranie integracji na rzecz bardziej integracyjnych społeczeństw
Komisja zamierza:



przyjąć kompleksowy plan działania na rzecz integracji i włączenia
społecznego na lata 2021–2024
wdrożyć odnowione partnerstwo europejskie na rzecz integracji
z partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz rozważyć rozszerzenie
przyszłej współpracy o dziedzinę migracji zarobkowej
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IV kw. 2020 r.
I kw. 2021 r.

