
Komisja Europejska 
10 priorytetów w 10 scenariuszach 

Imigracja 
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Komisja Europejska  
– informacje ogólne 

• Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając 
wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz 
realizując politykę i wykonując budżet UE. 

• Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy,             
po jednym z każdego kraju UE  

• Przewodniczący: Jean-Claude Juncker 

• Rok ustanowienia: 1958 

• Siedziba: Bruksela (Belgia) 



Komisja Europejska - zadania 

• Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych 

• Zarządzanie polityką UE i przydział środków 
finansowych 

• Egzekwowanie prawa europejskiego 

• Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej 



Komisja Europejska - skład 

• Komisji składa się z 27 komisarzy* - po jednym                
z każdego państwa UE  

• W skład kolegium komisarzy wchodzą: 
przewodniczący, siedmiu wiceprzewodniczących oraz 
20 komisarzy odpowiedzialnych za poszczególne 
dziedziny polityki 

• Przewodniczący Komisji decyduje o przydziale tek 
(obszarów polityki) poszczególnym komisarzom 

 
*Po referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, z pełnienia funkcji 
zrezygnował Jonathan Hill, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków 
kapitałowych 



Komisja Europejska - skład 



Priorytety Komisji Europejskiej 

1. Miejsca pracy, wzrost 
gospodarczy i inwestycje 

2. Jednolity rynek cyfrowy 

3. Unia energetyczna             
i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

4. Rynek wewnętrzny 

5. Unia gospodarcza              
i walutowa 

6. Umowa o wolnym 
handlu UE-USA 

7. Sprawiedliwość i prawa 
podstawowe 

8. Imigracja 

9. Pozycja UE na arenie 
międzynarodowej 

10. Demokratyczne zmiany 



Odpowiedzialni komisarze 

Frans 
Timmermans 

Federica 
Mogherini 

Dimitris 
Avramopoulos 



Priorytety Komisji Europejskiej 

Europa musi lepiej zarządzać 
migracją we wszystkich jej aspektach. 
Jest to przede wszystkim obowiązek 
humanitarny. Musimy ściśle ze sobą 

współpracować  w duchu 
solidarności. 

 

Jean-Claude Juncker,  

wytyczne polityczne z 15 lipca 2014 r. 

 

 



Imigracja stanowi główny problem na szczeblu UE,  
wyprzedzając takie kwestie, jak sytuacja gospodarcza i bezrobocie  

73% obywateli popiera wspólną politykę 
migracyjną! 

• IMIGRACJA 

• SYTUACJA GOSPODARCZA 

• BEZROBOCIE 

• STAN FINANSÓW PUBLICZNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

• TERRORYZM 

• WZROST CEN / INFLACJA / KOSZTY ŻYCIA 

• PRZESTĘPCZOŚĆ 

• ZNACZENIE UE NA ŚWIECIE 

• ZMIANA KLIMATU 

• ŚRODOWISKO 

• PODATKI 

• ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

• EMERYTURY I RENTY 



Migracje a uchodźstwo 

Imigrant 
Osoba, która opuszcza swój kraj po to by 
poprawić jakość swojego życia - w celu 
znalezienia lepszej pracy, szkoły albo by 
dołączyć do członków rodziny. Migranci 
nie uciekają przed wojną i 
prześladowaniem, do swojego kraju mogą 
bezpiecznie wrócić, a władze państwa z 
którego pochodzą zapewniają im ochronę 
prawną. 

Uchodźca 
Osoba, która „na skutek uzasadnionej 
obawy przed prześladowaniem z powodu 
swojej rasy, religii, narodowości, 
przynależności do określonej grupy 
społecznej lub z powodu przekonań 
politycznych przebywa poza granicami 
państwa, którego jest obywatelem, i nie 
może lub nie chce z powodu tych obaw 
korzystać z ochrony tego państwa, albo 
która nie ma żadnego obywatelstwa i 
znajdując się na skutek podobnych 
zdarzeń, poza państwem swojego 
dawnego stałego zamieszkania nie może 
lub nie chce z powodu tych obaw 
powrócić do tego państwa”. 

/ 



Quiz  

Tytuł: Imigrant a uchodźca 

 

Polecenie: Przyporządkuj każdą cechę imigrantowi 
lub uchodźcy. 

 

Pytanie podsumowujące: dlaczego ważne jest, aby 
odróżniać imigrantów od uchodźców? 



Dlaczego ludzie migrują do UE? 

• Praca 

• Chęć zdobycia wykształcenia i doświadczenia 

• Łączenie rodzin 

 

Pytania: 

- Czy chciałbyś mieszkać w innym  

państwie? Dlaczego? 

- Co decyduje o tym, że UE jest atrakcyjna dla 
imigrantów? 



Wspólny Europejski System 
Azylowy 

/ 

Główne akty prawne: 

• Dyrektywa w sprawie procedur azylowych 

• Dyrektywa w sprawie warunków 
przyjmowania 

• Dyrektywa w sprawie kwalifikowania 

• Rozporządzenie Dublin II 

• Eurodac 



Kryzys imigracyjny  

/ 

• Obecnie ponad 65 mln ludzi na świecie musiało 
opuścić swoje miejsce zamieszkania z powodu 
konfliktów oraz klęsk naturalnych 

• W 2015 r. ponad 1 mln ludzi (uchodźcy oraz 
migranci) dotarło do Europy 

• W 2016 r. liczba osób próbujących dostać się na 
terytorium UE zmalała. W pierwszej połowie do 
Europy dotarło ok. 156 tys.  osób (źródło: UNHCR) 

• Wiele osób, które dotarło do UE wymaga 
natychmiastowej pomocy humanitarnej, jak: czysta 
woda, schronienie, opieka medyczna oraz pomoc 
prawna 
 



Kryzys imigracyjny  

/ 



Europejski program w zakresie 
migracji 

/ 

Solidny wspólny 
system azylowy 

Nowa polityka europejska w 
dziedzinie legalnej migracji 

Walka z nieregularną 
migracją i handlem ludźmi 

Zapewnienie ochrony granic 
zewnętrznych Europy 

Określa długofalowe działania w celu zarządzania wszystkimi aspektami migracji 

Wskazuje natychmiastowe działania w odpowiedzi na sytuację kryzysową 

RATOWNICTWO RELOKACJA 

PRZESIEDLENIA UDZIELANIE POMOCY 

Źródło: Komisja Europejska 



Debata 

 

 

Czy Unia Europejska powinna zwiększyć 
liczbę przyjmowanych migrantów? 

 



Pytania? Wątpliwości?  
Skontaktuj się z PIE ED-Rzeszów! 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów  

ul. Sucharskiego 2 

35-225 Rzeszów 

tel. 0048 17 866 01 02 

www.europedirect-rzeszow.pl 

Facebook: www.facebook.com/EDRzeszow 

Twitter: www.twitter.com/EDRzeszow 

YouTube: www.youtube.com/EuropeDirectRzeszow 

  

Masz pytanie na temat Unii Europejskiej? 

Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11 

Sprawdź: ec.europa.eu/europedirect 

http://www.europedirect-rzeszow.pl/
http://www.europedirect-rzeszow.pl/
http://www.europedirect-rzeszow.pl/
http://www.facebook.com/EDRzeszow
http://www.twitter.com/EDRzeszow
http://www.youtube.com/EuropeDirectRzeszow

