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Kontrolerzy zbadają zarządzanie migracjami w UE
Europejski Trybunał Obrachunkowy zamierza przeprowadzić kontrolę dotyczącą zarządzania
migracjami w UE. Kontrolerzy ocenią w szczególności, czy w ramach wsparcia udzielonego
Grecji i Włochom osiągnięto zakładane cele oraz czy procedury azylowe i powrotowe
przebiegały sprawnie i skutecznie. W tym celu przeanalizują oni projekty objęte wsparciem pod
kątem ich celowości, ocenią ich koncepcję, a także sprawdzą, czy przynoszą one zamierzone
rezultaty. Ponadto przyjrzą się oni procedurom monitorowania, aby na tej podstawie orzec, czy
udało się osiągnąć większą efektywność.
Trybunał opublikował dziś wprowadzenie do kontroli na temat zarządzania migracjami w UE.
Wprowadzenia do kontroli (zwane wcześniej dokumentami informacyjnymi) zawierają informacje
na temat zadania kontrolnego będącego w toku. Mają one stanowić źródło informacji dla osób
zainteresowanych danym obszarem polityki lub programami objętymi kontrolą.
– Trudna sytuacja w obszarze migracji uwydatniła uchybienia w unijnej polityce azylowej i
migracyjnej, a także w zarządzaniu przez UE granicami zewnętrznymi. Ustanowione mechanizmy
znalazły się pod dużą presją, co w niektórych przypadkach poskutkowało nawet tymczasowym
zawieszeniem ich stosowania. Należy zatem dopilnować, by wdrażano odpowiednie działania
oraz by ustanowiono właściwe ramy prawne w zakresie migracji – powiedział Leo Brincat,
członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za tę kontrolę.
Kryzys migracyjny osiągnął największe natężenie w 2015 r., kiedy ponad milion osób próbowało
przedostać się do Unii Europejskiej. Choć od tego czasu liczba migrantów spadła do poziomu
sprzed kryzysu, UE nadal stanowi cel dla dziesiątek tysięcy osób.
Krajami w największym stopniu dotkniętymi tym problemem są Grecja i Włochy, dokąd w
pierwszej kolejności trafiają migranci.
UE opracowała szereg działań, by zaradzić temu kryzysowi – utworzono tzw. hotspoty, a także
ustanowiono systemy relokacji, przy czym w zamyśle rozwiązania te miały być przejściowe.
Obydwa te działania wejdą w zakres przeprowadzanej kontroli. W ramach podejścia opartego na
hotspotach agencje unijne zapewniają państwom członkowskim, do których w pierwszej
kolejności trafiają migranci, wsparcie w terenie, pomagając w identyfikacji i rejestracji osób
przybywających oraz pobieraniu od nich odcisków palców, tak aby ustalić, które z nich wymagają
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ochrony międzynarodowej, z pełnym poszanowaniem praw podstawowych jednostki. Zarówno w
Grecji, jak i we Włoszech funkcjonuje po pięć hotspotów.
Sprawozdanie z kontroli ma ukazać się przed końcem 2019 r.

Informacje dla redaktorów
Sprawozdanie kontrolerów UE na temat zarządzania migracją to czwarty dokument z cyklu
publikacji dotyczących polityki migracyjnej. W marcu 2016 r. ukazało się sprawozdanie specjalne
na temat wydatków na zewnętrzny wymiar polityki migracyjnej UE w państwach południowego
regionu Morza Śródziemnego i państwach objętych Partnerstwem Wschodnim do 2014 r. W
kwietniu 2017 r. Trybunał przeanalizował podejście oparte na hotspotach, a w maju 2018 r.
opublikował dokument analityczny na temat integracji migrantów spoza UE w społeczeństwie.
Bieżąca kontrola będzie stanowić kontynuację prac podjętych w ramach sprawozdania z 2017 r.
dotyczącego hotspotów.
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie wprowadzenia do kontroli opracowanego przez
Europejski Trybunał Obrachunkowy. Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie eca.europa.eu
w języku angielskim.
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