
 
 

 
W sprawozdaniu rocznym 
EASO za 2016 r. przedstawiono 
kompleksowy przegląd liczby i 
charakteru wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej we 
wszystkich państwach członkowskich 
UE oraz w Norwegii, Szwajcarii, 
Liechtensteinie i na Islandii (UE+). 
Bazując na wielu różnych źródłach, w 
sprawozdaniu zbadano tendencje w 
dziedzinie azylu, w tym kluczowe 
wyzwania i sposoby radzenia sobie z 
nimi w ciągu całego roku, oraz 
najistotniejsze zmiany instytucjonalne i 
prawne, a także przedstawiono 
przegląd funkcjonowania wspólnego 
europejskiego systemu azylowego 
w praktyce. 

Strategia na przyszłość 
W swojej propozycji Komisja 
Europejska przedstawiła planowaną 
reformę wspólnego europejskiego 
systemu azylowego, w tym zmiany 
przewidziane dla systemu dublińskiego 
i Eurodac, zwiększenie zakresu 
kompetencji EASO, a także zmiany w 
warunkach przyjmowania, 
procedurach azylowych i dyrektywach 
w sprawie kwalifikowania. W 2016 r. 
kontynuowano inicjatywy rozpoczęte w 
ramach europejskiego programu w 
zakresie migracji, w tym mechanizm 
relokacji z Grecji i Włoch oraz 
podejście „Hotspot”, natomiast w 
odniesieniu do działań zewnętrznych 
Komisja postanowiła ustanowić nowe 
ramy partnerstwa z krajami trzecimi. 
 

W 2016 r. w państwach UE+ złożono 
prawie 1,3 mln wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej. Był to 7-
procentowy spadek w porównaniu z 2015 
r., w którym liczba złożonych wniosków 
sięgnęła wartości około 1,4 mln. 

Podczas gdy liczba wniosków 
spadła o 7%, kraje UE+ nadal 
rejestrowały wszystkich 
wnioskodawców i 
rozpatrywały ich wnioski. 
W 2016 r. kraje UE+ wydały 

blisko 1,15 mln decyzji w pierwszej 
instancji, co stanowi wzrost o 84% w 
porównaniu z 2015 r. W 2016 r. liczba 
decyzji wydanych w drugiej instancji 
również wzrosła w porównaniu z 2015 r. – 
(o 21%). Ogólny wskaźnik przyznawania 
azylu wyniósł 61% dla decyzji wydanych 
w pierwszej instancji i zwiększył się w 
porównaniu z rokiem poprzednim. 

Najliczniejszą grupę osób ubiegających się 
o azyl stanowili obywatele Syrii, 
Afganistanu, Iraku, Pakistanu i Nigerii. 
Głównymi państwami przyjmującymi były 
Niemcy, Włochy, Francja, Grecja i 
Austria. 

 

Prawie jedna trzecia wnioskodawców to 
osoby poniżej 18 roku życia. 

W 2016 r. ponad 65 000 osób małoletnich bez 
opieki złożyło wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w UE+, o 37% mniej niż w 
roku poprzednim. 37% wszystkich wniosków od 
osób małoletnich bez opieki w UE+ pochodziło 
od obywateli Afganistanu. 

Kryzys w Syrii był w dalszym ciągu 
najważniejszym czynnikiem wpływającym na 
liczbę wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w UE+. 26% wszystkich 
wniosków złożonych w UE+ pochodziło od 
obywateli Syrii. 

W kilku krajach UE+ systemy azylowe poddano 
wewnętrznej restrukturyzacji, ale także 
utworzono nowe instytucje i wprowadzono 
zmiany w zakresie kompetencji. Obszary, w 
których zmieniono politykę, obejmują m.in. 
zakres ochrony, przyjmowanie, rejestrację 
wniosków o azyl, procedury specjalne, 
kwestie dotyczące grup szczególnie 
wrażliwych oraz powrót. 

Ponadto EASO kontynuował swoje operacyjne 
wsparcie dla Grecji, Włoch, Cypru i Bułgarii, 
stopniowo zwiększając swoją obecność i zakres 
zaangażowania na miejscu. EASO już od 
września 2015 r. wspiera unijny program 
relokacji z Włoch i Grecji do innych krajów 
europejskich. Agencja kontynuowała swoje 
działania w zakresie szkoleń i budowania 
zdolności, wspierania praktycznej współpracy 
między krajami UE+, gromadzenia oraz 
analizowania jakościowych i ilościowych 
informacji dotyczących krajów pochodzenia, a 
także w zakresie wymiaru zewnętrznego. 

 

Więcej informacji uzyskać można na stronie 
www.easo.europa.eu lub pisząc na adres 

info@easo.europa.eu
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