


Projekt

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu  25 czerwca 2003 r. na Rodos zosta∏o sporzàdzone Porozumienie

dotyczàce trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania

Mi´dzynarodowego OÊrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD).

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szym Porozumieniem, w imieniu Rzeczy-

pospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

– zosta∏o ono uznane za s∏uszne zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de

z postanowieƒ w nim zawartych,

– jest przyj´te, ratyfikowane i potwierdzone,

– b´dzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany zosta∏ Akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej

Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia

                         PREZYDENT

       RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PREZES RADY MINISTRÓW

 25-7-hb



Projekt

U S T A W A

                                          z dnia

o ratyfikacji Porozumienia dotyczàcego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie

utworzenia i funkcjonowania Mi´dzynarodowego OÊrodka Rozwoju Polityki

Migracyjnej (ICMPD), sporzàdzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej ratyfikacji Porozumienia dotyczàcego trzeciej zmiany Porozumienia

w sprawie utworzenia i funkcjonowania Mi´dzynarodowego OÊrodka Rozwoju

Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporzàdzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

23-7-hb



U Z A S A D N I E N I E

Mi´dzynarodowy OÊrodek Rozwoju Polityki Migracyjnej (International

Centre for Migration Policy Development, dalej ICMPD) jest organizacjà

mi´dzynarodowà z siedzibà w Wiedniu, powo∏anà na mocy Porozumienia z dnia

1 czerwca 1993 r. W 1996 r. wprowadzono do Porozumienia poprawki

i przed∏u˝ono okres jego obowiàzywania do dnia 30 kwietnia 2004 r. Dnia 25

czerwca 2003 r., korzystajàc z dyspozycji Artyku∏u 11 dotychczas

obowiàzujàcego Porozumienia, stanowiàcego, ˝e przed up∏ywem 11 lat od dnia

zawarcia Porozumienia z 1993 r. Strony mogà postanowiç o przed∏u˝eniu jego

mocy obowiàzujàcej, podpisano Porozumienie dotyczàce trzeciej zmiany

Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Mi´dzynarodowego

OÊrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), decydujàc si´ tym samym na

przed∏u˝enie obowiàzywania Porozumienia na czas nieokreÊlony. Wed∏ug

Artyku∏u 2 ww. Porozumienia by∏o ono otwarte do podpisu dla paƒstw

cz∏onkowskich ICMPD do dnia 31 marca 2004 r. Porozumienie to wesz∏o

w ˝ycie z dniem 30 kwietnia 2004 r. w stosunku do tych Paƒstw Stron, które

spe∏ni∏y wymagane przez prawo krajowe warunki zwiàzania si´ Porozumieniem

i poinformowa∏y o tym Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki

Austrii. W przypadku niespe∏nienia powy˝szych warunków do wy˝ej wymie-

nionego dnia, Porozumienie zacznie obowiàzywaç wobec tych paƒstw z mocà

wstecznà od dnia 30 kwietnia 2004 r. Wobec zakoƒczenia procedury raty-

fikacyjnej majàcej na celu zwiàzanie naszego kraju Porozumieniem z 1993 r.

zmienionym w 1996 r. i uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà statusu

pe∏noprawnego cz∏onka ICMPD oraz w zwiàzku z potrzebà zapewnienia

kontynuacji zaakceptowanego przez parlament kierunku w polityce migracyjnej,

powsta∏a koniecznoÊç podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do zwiàzania si´

postanowieniami porozumienia zmieniajàcego.

ICMPD skupia obecnie 9 paƒstw cz∏onkowskich, tj. Republik´ Austrii,

Republik´ Czeskà, Republik´ W´gierskà, Republik´ S∏owenii, Konfederacj´
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Szwajcarskà, Królestwo Szwecji, Republik´ Bu∏garii, Republik´ Portugalskà

oraz Rzeczpospolità Polskà. Republika Austrii oraz Konfederacja Szwajcarska

podpisa∏y Porozumienie za∏o˝ycielskie w sprawie ICMPD w 1993 r. Prezydent

Republiki W´gierskiej podjà∏ decyzj´ w sprawie przystàpienia do Porozumienia

w 1995 r. parlament s∏oweƒski w 1998 r. wyrazi∏ zgod´ na przystàpienie

Republiki S∏owenii do Porozumienia. W 2001 r. parlament czeski podjà∏ decyzj´

w sprawie zgody na przystàpienie Republiki Czeskiej do Porozumienia. Rzàd

szwedzki w 2002 r. zadecydowa∏ o przystàpieniu Królestwa Szwecji do

Porozumienia, po wyra˝eniu uprzednio oÊwiadczenia woli przez parlament.

W 2003 r. parlamenty Republiki Bu∏garii oraz Republiki Portugalskiej podj´∏y

decyzj´ w sprawie zgody na przystàpienie do Porozumienia. Rzeczpospolita

Polska od 1998 r. posiada status Paƒstwa Uczestniczàcego ICMPD, a od dnia

28 listopada 2003 r. jest pe∏noprawnym cz∏onkiem ICMPD.

W styczniu 2004 r. parlament chorwacki wyrazi∏ zgod´ na przystàpienie

Republiki Chorwacji do Porozumienia. Ch´ç przystàpienia do ICMPD zadekla-

rowa∏y tak˝e Republika S∏owacka i Królestwo Danii. W Republice S∏owackiej

wszcz´to ju˝ procedur´ przystàpienia do Porozumienia, jednak˝e dotychczas

rzàd s∏owacki nie spe∏ni∏ jeszcze wszystkich wymagaƒ niezb´dnych do pe∏nej

akcesji. Oczekuje si´, ˝e pod koniec 2004 r. ICMPD b´dzie mia∏ 12 cz∏onków.

ICMPD zawar∏ te˝ w czasie swojego istnienia szereg bilateralnych

porozumieƒ o wspó∏pracy, m.in. z Republikà Albanii, BoÊnià i Hercegowinà,

Republikà Cypryjskà, Republikà Estoƒskà, Republikà ¸otewskà, Republikà

Libaƒskà, Republikà Litewskà, By∏à Jugos∏owiaƒskà Republikà Macedonii,

Republikà Turcji, Arabskà Republikà Egiptu, Republikà Malty, Demokratycznà

Socjalistycznà Republikà Sri Lanki. Ponadto negocjowana jest obecnie umowa

mi´dzy ICMPD a Ligà Paƒstw Arabskich. Z punktu widzenia Rzeczypospolitej

Polskiej szczególne znaczenie majà umowy o wspó∏pracy podpisane

z paƒstwami by∏ego Zwiàzku Radzieckiego, tj. z Federacjà Rosyjskà, Gruzjà

i Ukrainà. Organizacj´ t´ wspierajà finansowo: Zwiàzek Australijski, Królestwo

Belgii, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Niderlandów, Królestwo

Norwegii i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej, nie
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b´dàce ani cz∏onkami, ani nie posiadajàce statusu Paƒstwa Uczestniczàcego

ICMPD. W sumie w dzia∏alnoÊç organizacji zaanga˝owanych jest ponad

trzydzieÊci paƒstw.

W chwili powstania g∏ównym zadaniem ICMPD by∏o wspieranie

wspó∏pracy mi´dzyrzàdowej w celu zharmonizowania polityk migracyjnych

poszczególnych paƒstw europejskich na linii wschód-zachód oraz pó∏noc-

po∏udnie przez organizacj´ spotkaƒ, przygotowywanie materia∏ów dyskusyjnych

oraz opracowywanie i pilotowanie projektów, s∏u˝àcych wzmocnieniu takiej

wspó∏pracy. Zadania te koncentrowa∏y si´ przede wszystkim na problematyce

ÊciÊle europejskiej, co wiàza∏o si´ z procesem rozszerzenia Unii Europejskiej.

Dokonywano obserwacji ruchów migracyjnych oraz podejmowano dzia∏ania

zmierzajàce do zacieÊnienia wspó∏pracy mi´dzy paƒstwami europejskimi w celu

wypracowania jednolitej polityki ukierunkowanej przede wszystkim na

zwalczanie nielegalnej imigracji. Analiza sytuacji migracyjnej na poziomie nie

jednego paƒstwa, ale ca∏ego kontynentu sprzyja∏a bardziej skoordynowanej,

szybszej, a tym samym skuteczniejszej reakcji poszczególnych paƒstw, co by∏o

mo˝liwe do osiàgni´cia dzi´ki odpowiednim dzia∏aniom prewencyjnym,

wczesnemu ostrzeganiu i natychmiastowemu reagowaniu na nowe zjawiska

migracyjne.

ICMPD pe∏ni∏o i nadal pe∏ni rol´ konsultanta dla paƒstw kandydujàcych

do Unii Europejskiej, przyczyniajàc si´ do wypracowania za∏o˝eƒ polityk

migracyjnych poszczególnych paƒstw, krajowego prawodawstwa dotyczàcego

cudzoziemców oraz organizacji administracji zajmujàcej si´ kwestiami

migracyjnymi zgodnych ze standardami Unii Europejskiej oraz odpowiadajàcych

bie˝àcej sytuacji migracyjnej naszego kontynentu.

Od 2002 r. zadania wytyczone na poczàtku istnienia organizacji uleg∏y

pewnym modyfikacjom. Dzia∏ania podejmowane w ramach ICMPD nie

ograniczajà si´ wy∏àcznie do kontynentu europejskiego, ale koncentrujà si´ na

paƒstwach sàsiadujàcych z dotychczasowymi i nowymi paƒstwami cz∏on-

kowskimi Unii Europejskiej, niestabilnych politycznie i gospodarczo, a przez to
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b´dàcych g∏ównymi êród∏ami migracji, z których pochodzi najwi´ksza grupa

osób ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy. Zadania, jakie obecnie

realizuje ICMPD okreÊlono w Strategicznym Planie Rozwoju ICMPD, przyj´tym

na spotkaniu Grupy Sterujàcej w Genewie dnia 4 grudnia 2002 r. Plan ten

zak∏ada, ˝e do 2007 r. dzia∏alnoÊç ICMPD s∏u˝yç b´dzie przeciwdzia∏aniu

nasileniu ró˝nych form migracji, w tym przest´pczoÊci zwiàzanej z tym

zjawiskiem (przemyt i handel ludêmi). Dokonujàc analizy sytuacji migracyjnej

dostrze˝ono brak wystarczajàcej informacji i badaƒ poÊwi´conych migracjom,

potrzeb´ wzrostu kontroli przep∏ywów migracyjnych przez rzàdy poszcze-

gólnych paƒstw, problem starzenia si´ spo∏eczeƒstw europejskich i zwiàzanà

z tym potrzeb´ zapewnienia równowagi demograficznej przez odpowiednià

polityk´ migracyjnà, a jednoczeÊnie nasilajàce si´ ruchy nacjonalistyczne

w paƒstwach europejskich. Dla uzyskania jak najwi´kszej skutecznoÊci

realizacji przyj´tych za∏o˝eƒ uznano za po˝àdanà wspó∏prac´ mi´dzy

paƒstwami docelowymi migrantów a ich krajami pochodzenia.

Zwrot ku problemom ,,obszarów peryferyjnych Europy” oraz tzw. krajów

pochodzenia imigrantów nie oznacza automatycznego odejÊcia od dotych-

czasowej polityki wspierania dalszego rozszerzania Unii Europejskiej oraz

dzia∏aƒ majàcych na celu wypracowanie spójnej i przejrzystej polityki azylowej

i migracyjnej paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Rozszerzeniu zasi´gu

geograficznego zainteresowaƒ ICMPD towarzyszy równoleg∏e rozszerzanie

kr´gu wspó∏pracy w celu jak najbardziej kompleksowego i efektywnego

podejÊcia do problemów migracji. W tym wzgl´dzie istotnà rol´ odgrywajà

dzia∏ania ICMPD na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych (ICMPD

anga˝uje si´ w prace ONZ w charakterze obserwatora) oraz rozwój wspó∏pracy

z Australià, majàcà szerokie doÊwiadczenia w dziedzinie migracji.

ICMPD poza obserwacjà i naukowà analizà ruchów migracyjnych,

k∏adzie w swoich dzia∏aniach szczególny nacisk na praktyczne skutki migracji

dla paƒstw europejskich. Przyk∏adem takich w∏aÊnie dzia∏aƒ jest zaanga-

˝owanie organizacji w zwalczanie nielegalnej imigracji, g∏ównego problemu,

przed jakim stojà obecnie paƒstwa europejskie. PodkreÊliç nale˝y, ˝e ICMPD
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pe∏ni od 1994 r. rol´ Sekretariatu Grupy Budapeszteƒskiej. Rzeczpospolita

Polska uczestniczy w pracach Grupy od poczàtku jej dzia∏ania, tj. od 1991 r.

Grupa Budapeszteƒska skupia 40 ró˝nych paƒstw. Jest ogólnoeuropejskim

forum dyskusyjnym w kwestii zapobiegania nielegalnym przep∏ywom migra-

cyjnym, jedynym ogólnoeuropejskim cia∏em skupiajàcym swojà dzia∏alnoÊç na

kontroli wjazdów. Jako Sekretariat Grupy Budapeszteƒskiej ICMPD odegra∏

i nadal odgrywa wa˝nà rol´ w rozwijaniu kontaktów mi´dzy paƒstwami Unii

Europejskiej a pozosta∏ymi paƒstwami kontynentu. Szczególnie istotny dla

Rzeczypospolitej Polskiej jest fakt, ˝e poza Radà Europy, Grupa

Budapeszteƒska jest jedynym w Europie forum wspó∏pracy paƒstw zachodnich

z paƒstwami by∏ego bloku wschodniego. Ma to istotne konsekwencje dla

Rzeczypospolitej Polskiej, której wschodnia granica sta∏a si´ od dnia 1 maja

2004 r. zewn´trznà granicà Unii Europejskiej. Nowym problemem, który zyskuje

na znaczeniu i jako taki zosta∏ ostatnio podniesiony na forum ICMPD (m.in. na

spotkaniu w Pradze w dniach 13-14 listopada 2003 r.) sà wtórne migracje osób

ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy.

ICMPD staje si´ coraz wa˝niejszym forum wymiany informacji na temat

zjawisk migracyjnych. Od 2002 r. w ramach ICMPD dzia∏a Source Country

Information System (dalej SCIS), centrum informacji o krajach pochodzenia

imigrantów w Europie. Sposób dzia∏ania SCIS opiera si´ na elastycznym

dostosowywaniu si´ do aktualnej sytuacji migracyjnej na Êwiecie oraz sta∏ej

obecnoÊci w terenie informatorów wyspecjalizowanych w zbieraniu informacji

o danym regionie. Pe∏nym sukcesem zakoƒczy∏ si´ program SCIS Kosowo

wdra˝any przy pomocy Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Republiki Austrii. W faz´ operacyjnà wchodzà obecnie kolejne programy SCIS,

tj. SCIS Afganistan oraz SCIS Sri Lanka. Planuje si´ tak˝e uruchomienie

programu dotyczàcego m.in. Republiki Iraku oraz krajów Wspólnoty

Niepodleg∏ych Paƒstw, postulowanych przez Rzeczpospolità Polskà.

Uwzgl´dniajàc dotychczasowe pozytywne efekty dzia∏alnoÊci ICMPD

zdecydowano si´ na dalszà realizacj´ celów tej organizacji przez przed∏u˝enie

na czas nieokreÊlony porozumienia konstytuujàcego ICMPD. Na konferencji
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Grupy Budapeszteƒskiej (Rodos w dniach 25-26 czerwca 2003 r.), w trakcie

której podpisano Porozumienie dotyczàce trzeciej zmiany Porozumienia

w sprawie utworzenia i funkcjonowania Mi´dzynarodowego OÊrodka Rozwoju

Polityki Migracyjnej (ICMPD), potwierdzono wol´ paƒstw cz∏onkowskich, aby

prace ICMPD w coraz wi´kszym stopniu skupia∏y si´ na problematyce regionów

graniczàcych z powi´kszonà Unià Europejskà. Rekomendacje z Rodos

zawierajà postulaty zacieÊnienia wspó∏pracy z paƒstwami Wspólnoty

Niepodleg∏ych Paƒstw oraz Turcjà, paƒstwami ba∏kaƒskimi oraz innymi krajami

generujàcymi g∏ówne legalne i nielegalne przep∏ywy migracyjne do paƒstw Unii

Europejskiej. Porozumienie dotyczàce trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie

utworzenia i funkcjonowania Mi´dzynarodowego OÊrodka Rozwoju Polityki

Migracyjnej (ICMPD) podpisa∏y ju˝ Republika Austrii, Republika Bu∏garii,

Republika W´gierska, Republika Portugalska, Republika S∏owenii,

Konfederacja Szwajcarska oraz Królestwo Szwecji.

Kontynuacja dzia∏aƒ ICMPD, jakà zapewni Porozumienie z dnia 25

czerwca 2003 r. dotyczàce trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia

i funkcjonowania Mi´dzynarodowego OÊrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej

(ICMPD), w znaczàcy sposób u∏atwi Rzeczypospolitej Polskiej nawiàzywanie

dwu- i wielostronnych porozumieƒ z naszymi wschodnimi sàsiadami. B´dzie

te˝, jak dotychczas, istotnym forum u∏atwiajàcym uzyskanie pomocy ze strony

krajów Unii Europejskiej i krajów Europy Zachodniej nie nale˝àcych do Unii

Europejskiej. Bioràc pod uwag´ zmieniajàcà si´ sytuacj´ migracyjnà, wzrost

liczebnoÊci migrantów, w tym nielegalnych imigrantów, pojawienie si´ nowych

dróg przerzutu, wzrastajàce zaplecze logistyczne i coraz bardziej wyszukane

metody dzia∏ania organizacji przemycajàcych ludzi wydaje si´, ˝e dalsza

przynale˝noÊç Rzeczypospolitej Polskiej do struktur ICMPD jest jak najbardziej

zasadna. Przed Rzeczpospolità Polskà, która w coraz wi´kszym stopniu staje

si´ krajem docelowym legalnej i nielegalnej imigracji, rysuje si´ koniecznoÊç

wzmocnienia wspó∏pracy z organizacjami takimi jak ICMPD równie˝ ze wzgl´du

na dà˝enie do ostatecznej integracji z Unià Europejskà oraz w celu

zapobiegania i ograniczania nap∏ywu nielegalnych imigrantów. B´dzie to s∏u˝yç
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minimalizacji skutków, jakie niesie i b´dzie nieÊç w przysz∏oÊci kontrolowana

i niekontrolowana migracja. Przystàpienie do Porozumienia b´dzie tak˝e

czynnikiem u∏atwiajàcym pe∏ne w∏àczenie si´ Rzeczypospolitej Polskiej

w tworzàcy si´ europejski system migracyjny i azylowy.

Zwiàzanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem dotyczàcym trzeciej

zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Mi´dzy-

narodowego OÊrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) nie na∏o˝y na

Rzeczpospolità Polskà obowiàzku jakichkolwiek zmian lub uzupe∏nieƒ

w polskim systemie prawnym. Zwiàzanie naszego kraju przedmiotowym

Porozumieniem b´dzie mia∏o wp∏yw na dzia∏alnoÊç krajowych organów

administracji rzàdowej, zajmujàcych si´ sprawami cudzoziemców, zw∏aszcza

Prezesa Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Porozumienie nie

dotyczy natomiast bezpoÊrednio podmiotów prawa prywatnego: osób

fizycznych i prawnych.

WejÊcie w ˝ycie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Porozumienia

dotyczàcego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjo-

nowania Mi´dzynarodowego OÊrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) nie

pociàgnie za sobà dodatkowych wydatków z bud˝etu paƒstwa. Sk∏adka, jakà

wp∏aca Rzeczpospolita Polska do bud˝etu ICMPD, pozostaje od lat na tym

samym poziomie i wynosi 23 000 euro rocznie, co jest jednà z najni˝szych

sk∏adek wp∏acanych do bud˝etu ICMPD. Wydatki zwiàzane ze sk∏adkà,

wynikajàcà z cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w ICMPD, b´dà

pokrywane, jak dotychczas, z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci 42 - Sprawy

wewn´trzne, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw wewn´-

trznych, ze Êrodków pozostajàcych w dyspozycji Prezesa Urz´du do Spraw

Repatriacji i Cudzoziemców.

Zwiàzanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 25 czerwca

2003 r. dotyczàcym trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia

i funkcjonowania Mi´dzynarodowego OÊrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej

(ICMPD) zosta∏o poprzedzone jego podpisaniem w dniu 29 marca 2004 r. przez
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Prezesa Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zgodnie z treÊcià

Artyku∏u 2 tego Porozumienia wskazujàcego na koniecznoÊç jego podpisania

przez paƒstwa cz∏onkowskie Organizacji. W zwiàzku z tym, ˝e celem

Porozumienia jest zmiana obowiàzujàcej umowy, polegajàca na przed∏u˝eniu

jej mocy obowiàzywania na czas nieokreÊlony, co wià˝e si´ ze sta∏à

przynale˝noÊcià do ICMPD paƒstw deklarujàcych ch´ç zwiàzania si´

Porozumieniem, co wype∏nia przes∏anki art. 89 ust. 1 pkt 3 Konstytucji,

zwiàzanie Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami ww. Porozumienia

nastàpi w drodze ratyfikacji za uprzednià zgodà wyra˝onà w ustawie. Powy˝szy

tryb zosta∏ zaproponowany przez Rzàdowe Centrum Legislacji w toku

uzgodnieƒ mi´dzyresortowych.

24-7-hb





Tłumaczenie z dokumentu w języku angielskim
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POROZUMIENIE

dotyczące trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia
 i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej

(ICMPD)



Sygnatariusze niniejszego Porozumienia, Państwa Członkowskie ICMPD, zwane dalej Umawiającymi
się Stronami;

Doceniając działania i środki podjęte przez ICMPD

- w celu przyczyniania się do rozwoju nowatorskich, wszechstronnych i zharmonizowanych w
skali międzynarodowej rozwiązań w kwestiach migracji w ramach zasad prawnych przyjętych
na poziomie międzynarodowym;

- w celu określenia i dalszego rozwoju najlepszych praktyk i standardów mających na celu
poprawę sprawności i skuteczności zarządzania przez Państwa migracjami;

- w celu poprawy i usprawnienia współpracy regionalnej i międzynarodowej w zakresie
polityki migracyjnej i zarządzania migracjami, w tym kontaktów i dialogu pomiędzy krajami
pochodzenia, tranzytowymi i docelowymi;

- w celu promowania i rozwoju strategii w zakresie zwalczania i ograniczania nielegalnej
migracji oraz przemytu i handlu ludźmi;

- w celu ułatwienia tworzenia równoważnych i wszechstronnych systemów migracji zgodnych
z przepisami prawa;

- w celu ułatwienia wymiany informacji na temat danych dotyczących migracji obejmujących
informacje o krajach pochodzenia;

Uznając, że Porozumienie w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka
Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) z dnia 1 czerwca 1993 roku, zmienione i przedłużone w dniu
27 marca 1996 roku oraz  w dniu 26 kwietnia 1996 roku, wygasa z dniem 30 kwietnia 2004 roku;

Mając na uwadze, że szereg Państw wyraziło zamiar przystąpienia do niniejszego Porozumienia;

Mając świadomość, że Państwa te są zainteresowane dalszym istnieniem i funkcjonowaniem ICMPD;

W przekonaniu, że ICMPD powinien kontynuować swoją działalność i że w związku z tym pożądane
jest zawarcie długoterminowego Porozumienia;

Uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Porozumienie w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki
Migracyjnej (ICMPD) z dnia 1 czerwca 1993 roku, zmienione i przedłużone w dniu 27 marca 1996
roku i w dniu 26 kwietnia 1996 roku, zmienia się następująco:

1) Artykuł 8 akapit 2 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem przystąpienia pozostałych stron do
niniejszego Porozumienia jest wzajemne zaufanie i wspólnota interesów”;

2) Artykuł 11 zostaje skreślony;
3) Artykuł 12 otrzymuje oznaczenie Artykuł 11, a Artykuł 13 otrzymuje oznaczenie Artykuł 12.



Artykuł 2

Porozumienie niniejsze jest otwarte do podpisu przez Państwa Członkowskie ICMPD do dnia
31 marca 2004 roku. Wejdzie w życie w dniu 30 kwietnia 2004 roku w stosunku do tych
Umawiających się Stron, które do tego dnia poinformują Federalne Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Republiki Austrii o spełnieniu przez prawo krajowe warunków wejścia w życie
niniejszego Porozumienia. Również w stosunku do tych Sygnatariuszy, którzy złożą takie informacje
po 30 kwietnia 2004 roku, Porozumienie wejdzie w życie z mocą wsteczną z tym dniem.

Sporządzono na Rodos (Grecja) dnia 25 czerwca 2003 roku w jednym oryginalnym egzemplarzu
w języku angielskim.

__________________________________
W imieniu Republiki Austrii

___________________________________
W imieniu Republiki Bułgarii

__________________________________
W imieniu Republiki Chorwacji

___________________________________
W imieniu Republiki Czeskiej

__________________________________
W imieniu Republiki Węgierskiej

___________________________________
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

__________________________________
W imieniu Republiki Portugalskiej

___________________________________
W imieniu Republiki Słowackiej

__________________________________
W imieniu Republiki Słowenii

___________________________________
W imieniu Królestwa Szwecji

__________________________________
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Za zgodność tłumaczenia z oryginałem
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ICMPD

/ logo /

Międzynarodowy Ośrodek
Rozwoju Polityki Migracyjnej

Dla Polskiego Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców

Przekazuję w załączeniu kopię Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia
w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki
Migracyjnej (ICMPD), które do tej pory zostało podpisane przez Austrię, Bułgarię, Węgry,
Portugalię, Słowenię, Szwecję i Szwajcarię.

To jest potwierdzenie, że załącznik jest autentyczną kopią wyżej wymienionego
Porozumienia.

Wiedeń, 3 grudnia 2003

   /podpis nieczytelny/

   (-) Jonas Widgren
  Dyrektor Generalny

/okrągła pieczęć ICMPD/

ICMPD, Mőllwaldplatz 4, A-1040 Wiedeń, Austria, Tel.: +43 1 504 46 77, Fax: +43 1 504 46 77 75,
E-mail: icmpd@icmpd.org, www.icmpd.org

Za zgodność tłumaczenia z oryginałem



POROZUMIENIE

mi´dzy

Konfederacjà Szwajcarskà

oraz

Republikà Austrii

DOTYCZÑCE

UTWORZENIA I FUNKCJONOWANIA

MI¢DZYNARODOWEGO OÂRODKA ROZWOJU POLITYKI MIGRACYJNEJ

(ICMPD) W WIEDNIU

zmienione Porozumieniem mi´dzy Konfederacjà Szwajcarskà, Republikà Austrii oraz Republikà
W´gierskà z dnia 27 marca 1996 roku w sprawie zmiany i przed∏u˝enia Porozumienia podpisanego w
Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem
mi´dzy Konfederacjà Szwajcarskà, Republikà Austrii oraz Republikà W´gierskà z dnia 26 kwietnia 1996
roku w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 roku w sprawie
utworzenia i funkcjonowania ICMPD.

Artyku∏ 1

Cele porozumienia

W ostatnich latach nasili∏y si´ nielegalne i jeszcze bardziej zorientowane na poszukiwanie azylu
ruchy migracyjne z Po∏udnia na Pó∏noc, a sytuacj´ dodatkowo pogarsza wzrastajàcy nap∏yw imigrantów
ze Wschodu na Zachód. Ârodki kontroli wjazdu w poszczególnych krajach, choç bardzo potrzebne, nie
wystarczajà do utrzymania nap∏ywu imigrantów - pod wzgl´dem rozmiaru i narodowoÊci - na poziomie
odpowiadajàcym Stronom. Dlatego te˝ g∏ówny nacisk trzeba po∏o˝yç na opracowanie i wdro˝enie
d∏ugoterminowej strategii polegajàcej na kontrolowaniu zjawiska migracji. Celem takich strategii b´dzie
u∏atwienie wczesnego ostrzegania, zwalczania problemów imigracji u podstaw, harmonizacja Êrodków
kontroli wjazdu oraz koordynacja post´powania wobec cudzoziemców, uchodêców i azylantów.

Celem porozumienia jest promowanie mi´dzynarodowej wspó∏pracy w zakresie polityki migracyjnej, a
tak˝e odpowiednich badaƒ w tej dziedzinie.

Artyku∏ 2

Mi´dzynarodowy OÊrodek Rozwoju Polityki Migracyjnej

(1) Umawiajàce si´ Strony ustanawiajà Mi´dzynarodowy OÊrodek Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD)
z siedzibà w Wiedniu jako organizacj´ mi´dzynarodowà. ICMPD b´dzie analizowaç aktualne oraz
przewidywane ruchy migracyjne do krajów europejskich, Êledziç oraz badaç sytuacj´ w
najwa˝niejszych krajach b´dàcych êród∏em nap∏ywu imigrantów w celu lepszego rozpoznawania i
kontroli ruchów migracyjnych.



(2) Powy˝sza organizacja mi´dzynarodowa posiada osobowoÊç prawnà.
(3) Kwestie osobowoÊci prawnej, przywilejów i immunitetów ICMPD w Republice Austrii zostanà

uregulowane przez Republik´ Austrii.

Artyku∏ 3

Polityczna Grupa Sterujàca

Przedstawiciele Umawiajàcych si´ Stron tworzà Politycznà Grup´ Sterujàcà. Ka˝da z Umawiajàcych
si´ Stron jest reprezentowana w Grupie Sterujàcej przez jednego przedstawiciela.

Przewodnictwo w Grupie Sterujàcej jest sprawowane na zasadzie rotacji przez ka˝dà z
Umawiajàcych si´ Stron.

Grupa Sterujàca spotyka si´ tak cz´sto jak to konieczne, jakkolwiek nie rzadziej ni˝ trzy razy w roku.

Artyku∏ 4

Obowiàzki Politycznej Grupy Sterujàcej

Grupa Sterujàca
- sprawuje ogólny nadzór nad ICMPD,
- mianuje Dyrektora ICMPD,
- zatwierdza coroczny raport Dyrektora ICMPD,
- zatwierdza i finansuje zwyk∏y coroczny bud˝et ICMPD,
- zatwierdza coroczne sprawozdanie ICMPD,
- zatwierdza program roboczy ICMPD,
- zatwierdza program konferencji ICMPD,
- zatwierdza umowy ICMPD,
- zatwierdza projekty zaproponowane przez lub dla ICMPD,
- wspiera polityczne kontakty ICMPD,
- odnotowuje sprawozdania ICMPD z post´pu prac,
- doradza Dyrektorowi ICMPD w kwestiach merytorycznych,
- mianuje cz∏onków Organu Doradczego,
- doradza i decyduje o przystàpieniu kolejnych cz∏onków do porozumienia.

Artyku∏ 5

Dyrektor ICMPD

Dyrektor ICMPD ÊciÊle wspó∏pracuje z mi´dzynarodowymi i krajowymi organizacjami oraz
instytucjami aktywnymi w zakresie polityki migracyjnej. Mo˝e on podejmowaç si´ realizacji zadaƒ na
proÊb´ mi´dzynarodowych organizacji, konferencji, mechanizmów i procesów, jak np. proces wiedeƒski,
berliƒski i budapeszteƒski i inne podobne fora. Âledzi on krajowe polityki migracyjne i metody
post´powania wobec imigrantów w krajach uprzemys∏owionych i pozosta∏ych, a tak˝e wyniki badaƒ i
odkrycia w tej dziedzinie, oraz prowadzi dokumentacj´ przedmiotowà. Analizuje te polityki i trendy oraz
opracowuje strategie wymagane w celu rozwiàzania okreÊlonych problemów.

Platforma Strategiczna przyj´ta w ramach Nieformalnych Konsultacji formu∏uje zasadnicze ramy jego
dzia∏alnoÊci. W zwiàzku z tym, powinien on zwróciç szczególnà uwag´ na kwestie zdolnoÊci Stron do
przyjmowania imigrantów z punktu widzenia demograficznego, ekonomicznego, spo∏ecznego,
politycznego, kulturalnego i ekologicznego. Ponadto Dyrektor ICMPD powinien Êledziç i wspieraç
dotychczasowe wysi∏ki w celu zwalczania przyczyn migracji, aby móc lepiej kontrolowaç ruchy migracyjne.
Wreszcie Dyrektor ICMPD opracowuje propozycje mi´dzynarodowej harmonizacji polityk i praktyk w
dziedzinie migracji.



Dyrektor ICMPD bezpoÊrednio odpowiada przed Politycznà Grupà Sterujàcà. Wybiera on i nadzoruje
personel odpowiedzialny za fundusze. Obowiàzki Dyrektora ICMPD sà szczegó∏owo uregulowane w
osobnym dokumencie.

Artyku∏ 6

Wykorzystanie us∏ug ICMPD

Stronom przys∏ugujà prawa do nieograniczonego korzystania z wyników dzia∏alnoÊci ICMPD w celu
sformu∏owania w∏asnych polityk migracyjnych, jak równie˝ do w∏asnych dzia∏aƒ w zakresie
mi´dzynarodowej polityki migracyjnej.

Strony mogà przekazywaç takie wyniki zainteresowanym instytucjom, jeÊli uznajà to za stosowne.
W miar´ dost´pnych mo˝liwoÊci us∏ugi ICMPD b´dà do pe∏nej dyspozycji Umawiajàcych si´ Stron.

Artyku∏ 7

Fundusze ICMPD

Strony biorà na siebie pe∏nà odpowiedzialnoÊç finansowà za sta∏e koszty ICMPD.
Grupa Sterujàca corocznie otrzymuje od Dyrektora ICMPD projekt bud˝etu na nadchodzàcy rok z

wyszczególnionymi kosztami personelu, podró˝y, pomieszczeƒ, administracji, reprezentacji oraz innymi
kosztami. Grupa Sterujàca zatwierdza bud˝et i decyduje o rozdziale kosztów pomi´dzy Umawiajàce si´
Strony. Zaleca si´, aby koszty zosta∏y podzielone pomi´dzy Strony w równych cz´Êciach.

ICMPD mo˝e zatwierdzaç granty projektowe, dobrowolne wk∏ady, dotacje i inne dary.
Zmiany planowanego bud˝etu, w tym konieczne zwi´kszenia wk∏adu stron porozumienia, wymagajà

zgody Grupy Sterujàcej.

Artyku∏ 8

Uczestnictwo dalszych stron i organizacji mi´dzynarodowych

Grupa Sterujàca mo˝e zapraszaç Paƒstwa i mi´dzynarodowe organizacje do przystàpienia do
niniejszego porozumienia.

Podstawà przystàpienia innych stron do niniejszego porozumienia lub do dzia∏aƒ projektowych
ICMPD powinno byç wzajemne zaufanie i wspólnota interesów, a tak˝e przestrzeganie zasad
post´powania zawartych w wy˝ej wymienionej Platformie Strategicznej Nieformalnych Konsultacji oraz w
koƒcowych dokumentach Konferencji Ministerialnych w Wiedniu, Berlinie i Budapeszcie.

Artyku∏ 9

Organ Doradczy

Dyrektor ICMPD jest wspierany przez Organ Doradczy, który mo˝e sk∏adaç si´ z przedstawicieli
Êwiata polityki i nauki oraz ró˝nych krajów i organizacji mi´dzynarodowych. Organ Doradczy nie ma prawa
udzielaç instrukcji Dyrektorowi ICMPD, jednak ma prawo proponowaç projekty i pomagaç w uzyskaniu
funduszy na nie.

Artyku∏ 10

Lokalizacja i administracja ICMPD



Republika Austrii zobowiàzuje si´, wykonujàc niniejsze porozumienie, w jak najwi´kszym stopniu
u∏atwiç funkcjonowanie i dzia∏alnoÊç ICMPD oraz jego personelu.

Artyku∏ 11

Okres obowiàzywania porozumienia

Porozumienie jest zawarte na okres jedenastu lat. Przed wygaÊni´ciem porozumienia Strony
zadecydujà o ewentualnym przed∏u˝eniu jego mocy obowiàzujàcej.

Artyku∏ 12

Rozwiàzanie porozumienia

Ka˝da Umawiajàca si´ Strona mo˝e zakoƒczyç swoje cz∏onkostwo przekazujàc o tym notyfikacj´ z
trzymiesi´cznym wyprzedzeniem.

Artyku∏ 13

WejÊcie w ˝ycie

Niniejsze porozumienie wchodzi w ˝ycie z mocà wstecznà 1 maja 1993 r.

Wiedeƒ, dnia 1 czerwca 1993 roku

POÂWIADCZENIE

Za Konfederacj´ Szwajcarskà: (podpis) Niniejszym poÊwiadczam, ˝e tekst
niniejszego ujednoliconego

Za Republik´ Austrii: (podpis) Porozumienia jest zgodny z
tekstem Porozumienia z 1993
roku o utworzeniu i
funkcjonowaniu ICMPD,
zmienionego dwoma
Porozumieniami podpisanymi
27 marca 1996 i 26 kwietnia
1996

(podpis)
Jonas Widgren, Dyrektor Generalny






















