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Ochrona granic zewnętrznych UE 
SYNTEZA 
Bezprecedensowy napływ uchodźców i migrantów o nieuregulowanym statusie, którego 
doświadcza UE i który największe natężenie osiągnął w 2015 r., ujawnił szereg niedociągnięć i luk w 
unijnych politykach dotyczących granic zewnętrznych. Wpłynął on na funkcjonowanie zasad 
Schengen, skutkując ponownym wprowadzeniem kontroli granicznych przez kilka państw 
członkowskich. W reakcji na te wyzwania, a także na nasilenie się działalności terrorystycznej i 
poważnej przestępczości transgranicznej, UE rozpoczęła szerszy proces reform zmierzających do 
wzmocnienia granic zewnętrznych przez wzmocnienie powiązań między kontrolami granicznymi a 
bezpieczeństwem. 

Z jednej strony, środki służące ochronie granic zewnętrznych UE skupiały się na doskonaleniu 
unijnych zasad zarządzania granicami, takich jak kodeks graniczny Schengen, a także wzmocnieniu 
i aktualizowaniu uprawnień odpowiednich agencji UE, takich jak Frontex, eu-LISA, Europol i EASO. 
Z drugiej strony, w związku z szeregiem poważnych niedociągnięć w systemach informacyjnych UE, 
podejmowano wysiłki mające na celu poprawę wykorzystania możliwości oferowanych przez 
systemy i technologie informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, rejestrów karnych oraz zarządzania 
granicami i migracjami. Obejmowały one wzmocnienie istniejących już systemów informatycznych 
(SIS II, VIS, Eurodac, ECRIS-TCN), stworzenie nowych (ETIAS, system wjazdu/wyjazdu) i poprawę ich 
interoperacyjności. 

Szersze uprawnienia i większa aktywność w dziedzinie zarządzania granicami Unii znajdują także 
odzwierciedlenie w zwiększeniu środków, elastyczności i różnorodności funduszy unijnych w 
ramach obecnego i przyszłego budżetu UE oraz poza nim. 

Niniejszy dokument jest aktualizacją briefingu opublikowanego przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego w 2019 r. 
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Aktualna sytuacja 
Celem Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony granic zewnętrznych jest zabezpieczenie swobody 
przemieszczania się w strefie Schengen, obszarze bez granic wewnętrznych, a także zapewnienie 
efektywnej kontroli osób przekraczających zarówno zewnętrzne granice Schengen, jak też zewnętrzne 
granice Unii z krajami nienależącymi do strefy Schengen. 
Kodeks graniczny Schengen to główny instrument ustanawiający wspólne przepisy dotyczące 
przekraczania granic zewnętrznych oraz wymogów w zakresie wjazdu i czasu pobytu w strefie Schengen, 
ułatwiające dostęp osobom mającym uzasadniony interes we wjeździe na terytorium UE. Wprowadza on 
również zaostrzone kontrole wszystkich osób przekraczających granice zewnętrzne UE (w tym obywateli 
Unii i innych osób mających prawo do swobodnego przemieszczania się), zarówno przy wjeździe, jak i 
przy wyjeździe, w celu zapewnienia, aby nie stwarzały one zagrożenia dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa wewnętrznego lub zdrowia publicznego. Odprawy wyjazdowe przechodzą również 
obywatele państw trzecich. Kodeks graniczny Schengen określa również warunki tymczasowego 
przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych w przypadku poważnego lub bezpośredniego 
zagrożenia bądź w wyjątkowych okolicznościach. 
Głównym filarem zintegrowanego zarządzania granicami Unii jest Europejska Straż Graniczna i 
Przybrzeżna, w której skład wchodzą Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) oraz 
organy krajowe państw członkowskich odpowiedzialne za zarządzanie granicami. Agencja prowadzi 
kontrole graniczne, zajmuje się ochroną granic i działaniami w zakresie powrotów, realizując te zadania 
we współpracy z organami państw członkowskich oraz z państwami niebędącymi członkami UE. 
Dokonuje również „ocen narażenia” w celu wykrywania niedociągnięć w systemie ochrony granic Unii i 
przeciwdziałania im. 

Rysunek 1 – Główne szlaki migracji do Europy 

 
Źródło danych: Frontex. Grafika: Giulio Sabbati, EPRS. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
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Ponadto, organy krajowe i agencje UE, takie jak Frontex, Europol, EASO i Eurojust, czynne w dziedzinie 
bezpieczeństwa oraz zarządzania granicami i migracjami korzystają z kilku rozbudowanych, 
scentralizowanych systemów informacyjnych. System informacyjny Schengen (SIS) służy do 
przechowywania wpisów oraz dostarcza informacji o niektórych kategoriach osób poszukiwanych lub 
zaginionych, w tym o dzieciach i osobach dorosłych wymagających szczególnej troski i ochrony, a także 
o przedmiotach (np. o skradzionej lub zagubionej broni palnej i dokumentach identyfikacyjnych). 
Umożliwia on również straży granicznej i organom ds. migracji wprowadzanie i sprawdzanie wpisów 
dotyczących obywateli państw trzecich w celu weryfikacji ich prawa wjazdu do strefy Schengen lub 
pobytu w niej. Wizowy system informacyjny (VIS), z którym połączone są wszystkie wydające wizy 
konsulaty państw Schengen oraz wszystkie ich zewnętrzne przejścia graniczne, umożliwia straży 
granicznej sprawdzenie, czy osoba okazująca wizę to rzeczywiście osoba, która się o nią ubiegała. Może 
również pomagać w identyfikacji osób, które znalazły się w strefie Schengen bez dokumentów lub z 
fałszywymi dokumentami, a także takich, które mogą nie spełniać lub mogły przestać spełniać warunki 
wjazdu do UE bądź pobytu lub zamieszkania na jej terytorium. Celem europejskiego systemu 
identyfikacji odcisków palców (Eurodac) jest wspieranie państw członkowskich UE w ustalaniu 
odpowiedzialności za rozpatrywanie wniosków azylowych przez określenie tożsamości osób 
ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz osób zatrzymanych w związku z nielegalnym 
przekroczeniem granic zewnętrznych Unii. Umożliwia on również organom ścigania państw 
członkowskich i Europolowi porównywanie odcisków palców związanych z dochodzeniami z odciskami 
palców przechowywanymi w Eurodac, do celów zapobiegania poważnym przestępstwom i 
terroryzmowi, a także ich wykrywania i prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach. 

Od czasu bezprecedensowego napływu migrantów w 2015 r. zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii 
poddawane jest szczególnie ciężkim próbom w związku z problemami, które doprowadziły do 
niekontrolowanego przybycia do UE migrantów i osób ubiegających się o azyl, a w końcu także do 
tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych między niektórymi państwami 
członkowskimi. Wprowadzenie tych środków uzasadniono „sytuacją pod względem bezpieczeństwa w 
Europie oraz zagrożeniami wynikającymi z ciągłych wtórnych i odbywających się na dużą skalę 
przemieszczeń” przebywających w UE nielegalnie obywateli państw trzecich bądź „utrzymującym się 
zagrożeniem terrorystycznym”. Środki te jednak zakłóciły funkcjonowanie strefy Schengen i zmniejszyły 
wiarę obywateli Unii w zdolność UE do uporania się z niedociągnięciami ujawnionymi przez kryzys 
uchodźczy, powodującymi koszty gospodarcze, społeczne i polityczne. 

Niekontrolowane przepływy migracyjne doprowadziły również do przyjęcia kluczowego elementu 
wsparcia UE dla jej państw członkowskich znajdujących się na granicy zewnętrznej. Wsparcie operacyjne 
na rzecz lepszego zarządzania granicami zapewniane w ramach podejścia opartego na hotspotach 
obejmuje identyfikację każdej osoby ubiegającej się o azyl i rejestrację jej przybycia, a także stworzenie 
odpowiednich warunków i zdolności przyjmowania takich osób. Chociaż odnotowano postępy pod 
względem pobierania odcisków palców migrantów, osiągając, według danych Komisji Europejskiej, 
poziom prawie 100 %, warunki przyjmowania nadal budzą poważne obawy, jak zauważyła Agencja Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i kilka organizacji pozarządowych. Wydaje się wprawdzie, że polityki UE 
wywarły wpływ na liczbę wykrywanych przypadków nielegalnego przekroczenia unijnych granic 
zewnętrznych, która znacznie zmalała w latach 2017 i 2018, głównie na wschodnim i środkowym 
śródziemnomorskim szlaku migracji, jednak Unia była szeroko krytykowana za traktowanie kontroli 
granicznych jako ważniejszych niż przysługujące migrantom prawa człowieka oraz za przenoszenie 
kontroli granicznej na zewnątrz we współpracy z państwami trzecimi, o których wiadomo, że 
niekoniecznie przestrzegają praw człowieka i zasady non-refoulement. 

Coraz więcej państw członkowskich buduje również ogrodzenia i mury graniczne na zewnętrznych 
granicach Schengen, aby uniemożliwić migrantom i osobom ubiegającym się o azyl wstęp na swoje 
terytorium. W związku z tymi barierami pojawiają się obawy dotyczące m.in. naruszeń praw człowieka 
dotykających migrantów, którym w ten sposób uniemożliwia się przybycie do UE. Europejski Trybunał 
Praw Człowieka wydał także wyrok, w którym wskazał na naruszenie prawa obywateli państwa trzeciego 
do złożenia wniosku o udzielenie azylu oraz zakaz wydaleń zbiorowych przy odsyłaniu wszystkich osób 
ubiegających się o azyl i migrantów na granicach zewnętrznych. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180612_agenda-on-security-factsheet-sis_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32013R0603
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2016)581387
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_pl.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_communication_on_the_delivery_of_the_eam_en.pdf#page=12
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/migration-overviews-september-2018
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/migration-overviews-september-2018
http://www.refucomm.com/includes/pdf/human-rights/open-letter_chios_european-commission_august-2018.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf
https://reliefweb.int/map/world/border-fences-and-internal-border-controls-europe-march-2017
https://www.osce.org/odihr/396917?download=true
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-nd-and-nt-v-spain-nos-867515-and-869715-article-4-protocol-4-article-13-echr-3-october
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Nasilenie się terroryzmu i poważnej przestępczości transgranicznej na terytorium UE uwidoczniło 
również luki w unijnych systemach informacyjnych dostarczających straży granicznej, policji i innym 
organom informacji o osobach przekraczających granice zewnętrzne UE oraz ich rozdrobnienie. Ponadto 
nie wszystkie państwa UE połączone są ze wszystkimi istniejącymi systemami, które funkcjonują zresztą 
w różnych kontekstach instytucjonalnych, prawnych i politycznych. Poza tym różne organy dysponują 
zróżnicowanym dostępem do danych przechowywanych w różnych systemach, które zwykle nie są ze 
sobą wzajemnie połączone. 

W odniesieniu do możliwości ochrony zewnętrznych granic Unii w przyszłości, stawka pod względem 
swobodnego przepływu osób i towarów oraz bezpieczeństwa wewnętrznego w strefie Schengen jest 
wysoka. Utworzenie jednolitego obszaru bez granic, w którym osoby i towary mogą swobodnie się 
przemieszczać, oferuje duże korzyści zarówno obywatelom UE, jak i unijnym przedsiębiorstwom. Strefa 
Schengen jest jednym z głównych instrumentów, za pomocą których obywatele Unii mogą korzystać ze 
swoich swobód, a rynek wewnętrzny może kwitnąć i rozwijać się. Jest to jedno z największych osiągnięć 
Unii, która musi chronić jego integralność, zwłaszcza w czasach wyzwań w dziedzinie migracji i 
bezpieczeństwa. Ochrona granic zewnętrznych UE, w tym przez lepsze wykorzystanie możliwości 
oferowanych przez systemy i technologie informatyczne, ma zatem zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
strefy Schengen bez kontroli na granicach wewnętrznych. 

W tym celu UE rozpoczęła proces stopniowego tworzenia i wdrażania europejskiego zintegrowanego 
zarządzania granicami (EUIBM) na szczeblu krajowym i unijnym. Ma ono ułatwiać legalne przekraczanie 
granic zewnętrznych Unii, a także służyć zapobieganiu przypadkom przestępczości transgranicznej i ich 
wykrywaniu (np. przemytu migrantów, handlu ludźmi i terroryzmu). Obejmuje ono również kierowanie 
do właściwych organów osób potrzebujących ochrony międzynarodowej lub zamierzających się o nią 
ubiegać, a także odsyłanie osób niemających prawa do wjazdu na terytorium UE lub pobytu na nim.  

Oczekiwania społeczne co do zaangażowania UE1 

Według serii sondaży Eurobarometru przeprowadzonych dla Parlamentu Europejskiego na temat 
„postrzegania i oczekiwań”, poparcie obywateli UE dla jeszcze większego zaangażowania Unii w ochronę 
granic zewnętrznych zmalało z 71 % w 2016 r. do 69 % w 2018 r. Oznacza to spadek o dwa punkty 
procentowe pod względem oczekiwań obywateli. Jeśli chodzi o poparcie dla zwiększonego 
zaangażowania UE, wśród państw członkowskich występują znaczące różnice. Najwyższe oczekiwania 
dotyczące zaangażowania UE odnotowano na Cyprze (92 % w 2018 r., 86 % w 2016 r.), w Portugalii (84 % 

Rysunek 2 – Odsetek respondentów życzących sobie częstszego podejmowania przez UE 
interwencji niż obecnie

 
Źródło: Eurobarometr 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/terrorist-threat-in-eu-remains-high-despite-decline-of-in-iraq-and-syria
https://www.clingendael.org/pub/2017/monitor2017/transnational_organised_crime/
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/european-integrated-border-management_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/european-integrated-border-management_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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w 2018 r., 87 % w 2016 r.) i w Grecji (81 % w 2018 r., 78 % w 2016 r.). Najmniejsze oczekiwania dotyczące 
większego zaangażowania Unii w ochronę granic zewnętrznych odnotowano w Szwecji (52 % w 2018 r., 
48 % w 2016 r.), w Chorwacji (57 % w 2018 r., 61 % w 2016 r.) i na Łotwie (57 % w 2018 r., 66 % w 2016 r.). 

Pomimo nieznacznego łącznego obniżenia się 
oczekiwań dotyczących większego zaangażowania 
Unii w ochronę granic zewnętrznych, w każdym z 
państw członkowskich większość obywateli 
chciałaby jednak większego udziału UE w takich 
działaniach. Najwyraźniejsze spadki miały miejsce 
w Estonii (o 12 punktów procentowych), Austrii, 
Włoszech, na Łotwie, Litwie i Słowacji (spadek o 
dziewięć punktów procentowych w każdym z tych 
krajów). Największy wzrost oczekiwań dotyczących 
większego zaangażowania UE w tej dziedzinie miał 
miejsce w Hiszpanii (o siedem punktów 
procentowych), w Irlandii i na Cyprze (wzrost o 
sześć punktów procentowych w każdym z tych 
krajów).  

W 2016 r. prawie dwie trzecie ankietowanych 
obywateli UE uznało ówczesne zaangażowanie Unii 
za niewystarczające (61 %). Obecnie odsetek 
niezadowolonych obywateli spadł do 50 %. 
Podobnie liczba obywateli oceniających obecne 
zaangażowanie UE jako odpowiednie wzrosła z 
26 % w 2016 r. do 35 % w 2018 r., co oznacza 
poprawę o dziewięć punktów procentowych. Obok 
zwalczania terroryzmu ochrona granic 

zewnętrznych stanowi obszar polityki, w którym ocena działalności UE ze strony obywateli poprawiła się 
najbardziej.  

Tendencja do wyższego oceniania zaangażowania Unii w ochronę granic zewnętrznych charakteryzuje 
obywateli wszystkich państw członkowskich UE. 
Największą poprawę odnotowano w Polsce (o 
20 punktów procentowych) i w Bułgarii (o 
18 punktów procentowych). Najmniejszy wzrost 
stwierdzono w Niemczech i na Cyprze (tylko o trzy 
punkty procentowe w każdym z tych krajów). 

Utrzymuje się istotna rozbieżność między 
społecznymi oczekiwaniami wobec uczestnictwa 
UE w ochronie granic zewnętrznych a oceną jej 
obecnego zaangażowania. Niemniej rozbieżność 
ta uległa znacznemu zmniejszeniu ze względu na 
znaczną poprawę opinii obywateli na temat 
działań UE w dziedzinie ochrony granic 
zewnętrznych. 

Ramy unijne 
Ramy prawne 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, 
UE „zapewnia swoim obywatelom przestrzeń […] 
bez granic wewnętrznych, w której 
zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, 

Rysunek 3 – Oczekiwania dotyczące 
działania przez UE na większą skalę niż 
obecnie: różnica w punktach 
procentowych między 2016 a 2018 r. 

 

Źródło: Eurobarometr 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

Rysunek 4 – Ocena obecnych działań UE jako 
odpowiednich: różnica w punktach 
procentowych między 2016 a 2018 r. 

 
Źródło: Eurobarometr 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych [...]”. 

W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) uznaje się prawo UE do formułowania wspólnej 
polityki w zakresie kontroli granic zewnętrznych: 

 opartej na solidarności między państwami członkowskimi (art. 67 TFUE), włącznie z 
konsekwencjami finansowymi (art. 80 TFUE), oraz 

 przez stopniowe wprowadzenie „zintegrowanego systemu zarządzania” granicami 
zewnętrznymi UE (art. 77 ust. 1 lit. c) i art. 77 ust. 2 lit. d) TFUE). 

Uprawnienia UE dotyczące wspólnej polityki w zakresie zarządzania granicami są dzielone z państwami 
członkowskimi. Podczas gdy art. 71 TFUE ułatwia współpracę między państwami członkowskimi na rzecz 
wzmacniania bezpieczeństwa wewnętrznego, państwa członkowskie zachowują kompetencje w 
zakresie: 

 egzekwowania prawa w związku z wykonaniem środków przyjętych na mocy przepisów Unii 
dotyczących współpracy operacyjnej i kontroli granicznej (art. 72 TFUE) oraz 
bezpieczeństwa narodowego (art. 4 ust. 2 TUE), a także 

 angażowania się w stosowne formy współpracy administracyjnej w sprawach 
bezpieczeństwa narodowego (art. 73 TFUE). 

W dziedzinie ochrony granic zewnętrznych w centrum uwagi znajdowały się w ostatnich latach art. 77 
ust. 2 lit. b) i d) oraz art. 79 ust. 2 lit. c) TFUE. Przepisy te określają role Parlamentu Europejskiego i Rady 
jako współustawodawców przyjmujących środki w zakresie kontroli i nadzoru na granicach oraz 
stanowią podstawę prawną dla stopniowego ustanowienia systemu zintegrowanego zarządzania 
granicami, modernizacji systemów informacyjnych w dziedzinie odpraw granicznych i zapewnienia ich 
interoperacyjności, a także wzmocnienia kontroli i zapobiegania nielegalnemu przekraczaniu granicy 
przez osoby przybywające do UE. 

Także Karta praw podstawowych Unii Europejskiej ma znaczenie dla formułowania polityk unijnych w 
zakresie zarządzania migracjami i granicami, gdyż wzmacnia prawo do azylu (art. 18), pewne gwarancje, 
które muszą być respektowane w związku z usunięciem, wydaleniem lub ekstradycją (art. 19), a także 
niektóre inne prawa podstawowe (prawo do życia, prawo do integralności, zakaz tortur, prawo do 
wolności i bezpieczeństwa, prawa dzieci), istotne z punktu widzenia wspomnianych powyżej polityk UE. 

W zakresie prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do tego obszaru polityki Europejska 
konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Konwencja Narodów Zjednoczonych 
o prawach dziecka oraz Konwencja dotycząca statusu uchodźców, a także, w szczególności, 
zobowiązania dotyczące dostępu do ochrony międzynarodowej wymagają poszanowania praw 
podstawowych i przestrzegania zasady non-refoulement przy prowadzeniu procedur granicznych oraz 
przyjmowaniu lub odsyłaniu osób przybywających do UE. Podczas kontroli granicznych na morzu 
państwa członkowskie i podmioty unijne mają obowiązek wykonywania swoich zadań przy pełnym 
poszanowaniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, Międzynarodowej konwencji o 
bezpieczeństwie życia na morzu oraz Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie 
morskim. 

Ramy finansowe 
Większość funduszy unijnych związanych z ochroną granic zewnętrznych przydzielana jest w ramach 
działu 3 (Bezpieczeństwo i obywatelstwo) wieloletnich ram finansowych (WRF). Głównym instrumentem 
jest Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), zapewniający: 

 wsparcie dla zarządzania granicami zewnętrznymi i wspólnej polityki wizowej (Fundusz 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy) oraz 

 wsparcie finansowe dla współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości, w 
tym przemytu migrantów (Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – policja). 

Wstępna alokacja w ramach Funduszu na lata 2014–2020 nieco wzrosła: z 3,7 mld EUR do 3,8 mld EUR. 
Ponadto, w tym samym okresie, prawie 0,17 mld EUR przeznaczono na systemy informatyczne (wizowy 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15718166-00002041;jsessionid=4tlpr4b55c71j.x-brill-live-02
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
http://fra.europa.eu/pl/charterpedia/article/19-ochrona-w-przypadku-usuniecia-z-terytorium-panstwa-wydalenia-lub-ekstradycji
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
http://www.imo.org/en/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx
http://www.imo.org/en/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf#page=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013R1311
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0143.01.POL
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system informacyjny i System Informacyjny Schengen) umożliwiające organom krajowym współpracę w 
zakresie zarządzania granicami przez wymianę istotnych informacji. 

UE dysponuje również zdecentralizowanymi agencjami zajmującymi się kwestiami migracji, a są to w 
szczególności: 

 Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), której zadaniem jest 
zarządzanie granicami zewnętrznymi i ich kontrola, oraz  

 Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), wspierająca 
współpracę policyjną między państwami członkowskimi, w tym w dziedzinie przemytu 
migrantów. 

Agencje unijne działają w ramach zarządzania pośredniego, co oznacza, że Komisja powierza im 
wykonanie budżetu. Całkowity wkład UE w ramach WRF 2014–2020 na rzecz Fronteksu wzrósł z 
początkowej kwoty 628 mln EUR do 1 638 mln EUR, a na rzecz Europolu z 654 mln EUR do 753 mln EUR. 

Środków w zakresie granic mogą dotyczyć również narzędzia finansowania z innych obszarów polityki 
Unii. Przykładami są dysponujący budżetem w wysokości 0,55 mld EUR program „Cła 2020” oraz 
„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, na którego komponent 
„bezpieczne społeczeństwa” przeznaczono budżet w wysokości ok. 1,7 mld EUR na lata 2014–2020 i który 
służy finansowaniu, między innymi, działań poprawiających bezpieczeństwo granic. Copernicus, unijny 
program obserwacji Ziemi, oferuje specjalną usługę na potrzeby aplikacji bezpieczeństwa, dostarczającą 
informacje w odpowiedzi na problemy w dziedzinie bezpieczeństwa, w celu wspierania odnośnych 
polityk UE. Jej celem jest poprawa zapobiegania kryzysom, gotowości i reagowania w kluczowych 
obszarach, takich jak ochrona granicy i nadzór morski. 

Oto przykłady środków służących do finansowania działań zewnętrznych Unii związanych z 
zarządzaniem granicami w państwach trzecich: 

 Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), wnoszący 28 mln EUR do projektu wspierającego 
wdrożenie strategii zintegrowanego zarządzania granicami i odnośnego planu działania w 
Serbii, oraz 

 kryzysowy fundusz powierniczy UE dla Afryki, finansujący wsparcie na rzecz 
zintegrowanego zarządzania granicami i migracjami w Libii, z budżetem wynoszącym 
46,3 mln EUR. 

W ramach unijnej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), środki angażuje się przez 
decyzje Rady mające różne podstawy prawne wynikające z Traktatu, zależnie od finansowanego 
działania (np. rozpoczęcie misji pomocy granicznej WPBiO). 

Rysunek 5 – Budżet Fronteksu (mln EUR) 

 
Źródło danych: Frontex. 
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https://frontex.europa.eu/language/pl/
https://www.europol.europa.eu/pl/about-europol
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens
https://www.copernicus.eu/services/security
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ipa2016-039803.06-serbia-sector_reform_contract_for_integrated_border_management.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eutf-noa-ly-08052018.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1452696861933&uri=CELEX:12012M025
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Co zrobiono w czasie kadencji PE 2014–2019 
Bezprecedensowy napływ uchodźców i migrantów o nieuregulowanym statusie do UE ujawnił szereg 
niedociągnięć i luk w unijnych politykach dotyczących granic zewnętrznych. W reakcji na te wyzwania 
UE rozpoczęła szerszy proces reform zmierzających do uszczelnienia granic zewnętrznych przez 
wzmocnienie powiązań między kontrolami granicznymi a bezpieczeństwem. Komisja przyjęła zatem 
europejskie programy w zakresie migracji i bezpieczeństwa (nad którymi nadal toczą się dyskusje w 
Radzie), aby stawić czoła stojącym obecnie przed UE wyzwaniom dotyczącym migracji i bezpieczeństwa 
przez usprawnienie zarządzania granicami zewnętrznymi, w tym przez lepsze wykorzystanie możliwości 
oferowanych przez systemy i technologie informatyczne. 

Główne osiągnięcia 
W tym względzie w marcu 2016 r. przyjęto zmieniony kodeks graniczny Schengen w celu 
zintensyfikowania kontroli na podstawie odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych. 
Rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie do systematycznego sprawdzania wszystkich osób, 
w tym osób, którym zgodnie z prawem UE przysługuje prawo do swobodnego poruszania się (tj. 
obywateli Unii oraz członków ich rodzin niebędących obywatelami), przy przekraczaniu granic 
zewnętrznych UE. W październiku 2016 r. sfinalizowano przekształcenie Fronteksu w Europejską Agencję 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Agencja, której uprawnienia znacznie rozszerzono w 2019 r., odpowiada 
za monitorowanie granic zewnętrznych Unii, obsługę powrotów migrantów przebywających nielegalnie 
na terytorium UE i współpracę z państwami trzecimi w dziedzinie ochrony granic oraz, wraz z państwami 
członkowskimi, identyfikuje potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa i podejmuje odpowiednie 
działania. 

Ponadto, odpowiednio w listopadzie 2017 r. i październiku 2018 r., ustanowiono podstawy prawne dla 
nowego systemu wjazdu/wyjazdu (EES), który będzie rejestrować dane podróżnych zarówno objętych 
obowiązkiem wizowym, jak i zwolnionych z niego (imię i nazwisko, rodzaj dokumentu podróży, odciski 
palców, wizerunek oraz data i miejsce wjazdu i wyjazdu) podczas przekraczania zewnętrznych granic 
strefy Schengen, a także dla nowego europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na 
podróż (ETIAS), który pomoże w identyfikacji wszelkich potencjalnych zagrożeń w zakresie 
bezpieczeństwa lub migracji nieuregulowanej, związanych ze zwolnionymi z obowiązku wizowego 
obywatelami państw trzecich wjeżdżającymi do strefy Schengen. Systemy te nie zaczną działać przed 
2020 r. Ponadto Rada i Parlament uzgodniły aktualizację mandatu agencji eu-LISA, umożliwiającą 
zapewnienie scentralizowanego zarządzania operacyjnego istniejącymi systemami informacyjnymi Unii 
(SIS II, VIS i Eurodac), a także tymi, które zaczną działać w niedalekiej przyszłości (EES, ETIAS) oraz ECRIS-
TCN (europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach państw trzecich). 

Wewnętrzne i zewnętrzne wymiary unijnych środków ochrony granic stają się coraz bardziej ze sobą 
powiązane, w związku z czym siły morskie państw członkowskich zaangażowały się w ramach wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w operację Sophia, odbywającą się w środkowej części Morza 
Śródziemnomorskiego. Pierwotnie jej celem była walka z przemytnikami, później natomiast jej mandat 
poszerzono o szkolenie libijskiej straży przybrzeżnej i floty, działania poszukiwawczo-ratownicze na 
morzu oraz wymianę informacji na temat przestępczości z Fronteksem, Europejską Agencją Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej, Europolem i krajowymi organami ścigania. 

Przyszłe systemy informacyjne 
Odpowiadając na apele Rady i Parlamentu dotyczące potrzeby zmaksymalizowania korzyści 
oferowanych przez systemy informacyjne, Komisja przedstawiła w grudniu 2016 r. trzy wnioski 
ustawodawcze mające na celu wzmocnienie i rozszerzenie wykorzystania Systemu Informacyjnego 
Schengen (SIS) w dziedzinach współpracy policyjnej i współpracy sądowej w sprawach karnych, odpraw 
granicznych i powrotów. Negocjacje między współustawodawcami dotyczące trzech wniosków w 
sprawie przeglądu SIS doprowadziły do przyjęcia porozumienia w sprawie tekstów końcowych, które 
weszły w życie w grudniu 2018 r. 

Jak wspomniano w komunikacie Komisji z kwietnia 2016 r. dotyczącym sprawniejszych i bardziej 
inteligentnych systemów informacyjnych, większa interoperacyjność systemów informacyjnych Unii w 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
https://frontex.europa.eu/language/pl/
https://frontex.europa.eu/language/pl/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_pl.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018R1726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018R1726
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Ecris-Tcn
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Ecris-Tcn
https://www.operationsophia.eu/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9798-2015-INIT/pl/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0032+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0883/COM_COM(2016)0883_PL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0882/COM_COM(2016)0882_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0882/COM_COM(2016)0882_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0881/COM_COM(2016)0881_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0205
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dziedzinie granic i bezpieczeństwa wniosłaby istotny wkład we wzmocnienie granic zewnętrznych i 
poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego. Interoperacyjność oznacza zdolność systemów 
informatycznych i wspieranych przez nie procesów biznesowych do wymiany danych i do umożliwiania 
wymiany informacji i wiedzy. W grudniu 2017 r. Komisja przedstawiła dwa szczegółowe wnioski w 
sprawie interoperacyjności: jeden dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram 
interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej i drugi, 
dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami 
informacyjnymi UE w dziedzinach współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji. Wnioski w sprawie 
interoperacyjności – formalnie przyjęte przez współprawodawców pod koniec kadencji – dotyczą trzech 
istniejących scentralizowanych systemów informacyjnych UE w dziedzinach bezpieczeństwa, granic i 
zarządzania migracjami (SIS, VIS i Eurodac) oraz trzech systemów, które są właśnie opracowywane (EES, 
ETIAS i ECRIS-TCN). 

Ponadto, jako część wniosku dotyczącego Fronteksu, Komisja Europejska podjęła decyzję o modernizacji 
europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR), zapewniającego wspólne ramy wymiany 
informacji i współpracy między wszystkimi organami ochrony granic w odniesieniu do lądowych, 
powietrznych i morskich granic Unii. Jak stwierdziła Komisja, „UE będzie w stanie skuteczniej wykrywać i 
przewidywać sytuacje kryzysowe na granicach zewnętrznych Unii i w państwach niebędących jej 
członkami, a także lepiej reagować na takie sytuacje”. Oczekuje się, że po zatwierdzeniu przez Parlament 
w kwietniu 2019 r. wniosek w sprawie Fronteksu zostanie przyjęty w czerwcu 2019 r. 

Do kwietnia 2018 r. łączna kwota zobowiązań na rzecz funduszy unijnych (Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego), agencji zdecentralizowanych (Frontex, Europol) i innych systemów wsparcia (SIS, VIS) w 
obszarze ochrony granic zewnętrznych za cały okres WRF 2014–2020 wzrosła z 5,1 mld EUR w pierwotnej 
alokacji WRF do 6,4 mld EUR. 

Zarządzanie migracjami traktuje się w programie działań UE coraz bardziej priorytetowo, w związku z 
czym wzrosła kwota, elastyczność i różnorodność finansowania UE na rzecz ochrony granic Unii, zarówno 
w ramach budżetu UE, jak i poza nim. W 2015 r. dodatkowe środki zatwierdzone zgodnie z Europejskim 
programem w zakresie migracji miały bezpośredni wpływ na budżet, co znalazło odzwierciedlenie 
zwłaszcza w budżetach korygujących nr 5/2015 i 7/2015. Ta zmiana to konsekwencja 
bezprecedensowego natężenia przepływów migracyjnych w 2015 r., które wywarły wielką presję na 
zdolności państw członkowskich, zwłaszcza znajdujących się na granicach zewnętrznych UE, oraz agencji 
zdecentralizowanych, pod względem materiałów i zasobów ludzkich. Budżet UE po przeglądzie, o który 
również apelował PE, ma pomóc państwom członkowskim podlegającym największej presji w 
zaspokojeniu nowych potrzeb w zakresie m.in. kontroli granicznej. Zdolności państw członkowskich są 
również wzmacniane przez ekspertów i aktywa udostępniane dzięki finansowaniu agencji 
zdecentralizowanych, takich jak Frontex i Europol. 

W ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) Rada może ustanawiać misje Unii 
Europejskiej dotyczące pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami (EUBAM) w państwach 
trzecich. Jednym z przykładów jest EUBAM Libya, utworzona w 2013 r. w celu wspierania budowy 
zdolności na rzecz poprawy bezpieczeństwa na graniach lądowych, morskich i powietrznych Libii. 
Obecnie czas trwania misji został przedłużony do 30 czerwca 2020 r., a jej budżet operacyjny wynosi 
61 mln EUR w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 

Niektóre misje nie mogą być finansowane z budżetu UE. Jednym z przykładów jest operacja morska UE 
(Sophia), rozpoczęta w 2015 r. i mająca na celu zakłócenie modelu działalności przemytników ludzi i 
handlarzy ludźmi w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego. Wspólny budżet został 
ustanowiony przez Komitet Athena państw członkowskich. Mandat misji przedłużono do 30 września 
2019 r., a jej budżet na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r. wyniósł 2 mln EUR. 

Według Komisji ogólne wydatki z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w obszarze zintegrowanego 
zarządzania granicami przyniosły efekty. Fundusz „przyczynił się do zwiększenia skuteczności kontroli 
granic zewnętrznych przez wspieranie działań skupiających się na zakupie, modernizacji, ulepszaniu i 
wymianie sprzętu do kontroli i nadzoru nad granicami”. Rozwój nowoczesnych technologii 
interoperacyjnych poprawił wydajność i szybkość systemów SIS i VIS, co dodatkowo usprawniło odprawy 
graniczne. Prawdopodobnie bez interwencji UE nadal utrzymywałoby się zróżnicowanie krajowych 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0351(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0352(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0352(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2018:631:FIN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-eurosur-report-632_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147325/presentation-bruegel-eu-funds-for-migration-asylum-and-integration-policies.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0008&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52015DC0485
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P8-TA-2016-0309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1466773969377&uri=CELEX:32013D0233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018D2009
https://www.operationsophia.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32017D1385
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180612_com-2018-464-report_en.pdf
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systemów informatycznych, odbijające się na zdolności Unii do osiągnięcia celów ogólnych polityki w 
zakresie granic i wiz. 

Co jeszcze można zrobić 
Rada Europejska stopniowo przenosi nacisk na priorytetowe traktowanie wzmocnienia granic 
zewnętrznych UE i uniemożliwianie migrantom o nieuregulowanym statusie docierania do wybrzeży 
europejskich oraz pogłębianie partnerstwa z Afryką, aby stawić czoła problemowi migracji u jego źródła. 
Dlatego Komisja Europejska ponownie wykorzystała potencjał Traktatów UE, zwłaszcza art. 77 ust. 2 lit. 
d) oraz art. 79 ust. 2 lit. c), przez wzmocnienie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej i 
przedstawienie wniosku w sprawie ustanowienia Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA), z mandatem 
rozbudowanym w porównaniu z obecnym Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), 
oraz wyposażenie tych organów w środki i uprawnienia w zakresie ochrony granic zewnętrznych Unii. W 
rozporządzeniu 2016/1624 w sprawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej po raz 
pierwszy jasno stwierdzono, że „[c]elem polityki Unii w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi 
jest opracowanie i wdrożenie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na poziomie 
krajowym i unijnym”. Opiera się ono na czteropoziomowym modelu kontroli dostępu, obejmującym: 
(1) środki w państwach trzecich; (2) środki w sąsiadujących państwach trzecich; (3) środki kontroli 
granicznej na granicach zewnętrznych, (4) środki w obrębie strefy Schengen i powroty. Ewentualna 
przyszła strategia UE na rzecz zintegrowanego zarządzania granicami zmierzająca do eliminacji luk w 
zakresie współpracy unijnej powinna zatem przynieść oczekiwane skutki pod względem ograniczenia 
napływu migrantów o nieuregulowanym statusie oraz zmniejszenia zagrożeń ze strony zorganizowanej 
przestępczości i terroryzmu, przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych i prywatności 
migrantów oraz obywateli UE. 

W nadchodzących dziesięcioleciach migracja pozostanie wyzwaniem dla UE, a zatem zapewnienie 
państwom członkowskim pomocy technicznej i finansowej będzie głównym priorytetem przyszłych 
budżetów UE. W związku z tym w kolejnych WRF (2021-2027) kwota środków na sprawy związane z 
migracją ulegnie niemal potrojeniu, sięgając 34,9 mld EUR, w porównaniu z 14 mld EUR w okresie 2014–
2020. 

Długoterminowy budżet umożliwi również znaczne wzmocnienie granic zewnętrznych UE przez 
utworzenie nowego instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i sprawami 
wizowymi w ramach nowego Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBMF), zasilonego 
kwotą 9,3 mld EUR, oraz przez znaczne zwiększenie, do poziomu 12 mld EUR, proponowanego 

Rysunek 6 – Luka informacyjna w odniesieniu do obywateli państw trzecich 

 
Źródło: Komisja Europejska, 2018 r. 

http://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1537358704958&uri=CELEX:52018PC0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1537358867501&uri=CONSIL:ST_12112_2018_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2018:321:FIN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-securing-external-borders_pl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=COM:2018:0473:FIN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/201709_ibm_feasibility_study_final_report_en.pdf
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finansowania agencji zdecentralizowanych, zwłaszcza Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej, i wsparcie państw członkowskich w ochronie granic. Fundusz Zintegrowanego 
Zarządzania Granicami zapewni finansowanie na budowę i rozwój zdolności państw członkowskich w 
obszarze wspólnej polityki wizowej i radzenia sobie z problemami migracji oraz potencjalnymi 
przyszłymi zagrożeniami na granicach zewnętrznych, a także w walce z poważną przestępczością 
transgraniczną oraz w dążeniu do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w 
Unii. 
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PRZYPISY 

1 Tę część opracowała Alina Dobreva; grafika: Nadejda Kresnichka-Nikolchova. 
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