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Środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji 

* 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze 

ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art. 9 decyzji Rady (UE) 

2015/1523 oraz art. 9 decyzji Rady (UE) 2015/1601 ustanawiającymi środki tymczasowe 

w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (COM(2015)0677 – C8-

0017/2016 – 2015/0314(NLE)) 

 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2015)0677), 

– uwzględniając art. 78 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy 

którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0017/2016), 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych (A8–0170/2016), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 

przyjętego przez Parlament; 

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 

stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji. 



 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Szwecja stoi w obliczu sytuacji 

nadzwyczajnej charakteryzującej się 

nagłym napływem obywateli państw 

trzecich na jej terytorium, spowodowanej 

gwałtowną zmianą przepływów 

migracyjnych. W dniu 8 grudnia 2015 r. 

Szwecja zwróciła się z formalnym 

wnioskiem o zawieszenie jej obowiązków 

wynikających z decyzji Rady (UE) 

2015/1523 i (UE) 2015/1601. 

(5) Szwecja stoi w obliczu sytuacji 

nadzwyczajnej charakteryzującej się 

nagłym napływem obywateli państw 

trzecich na jej terytorium, spowodowanej 

gwałtowną zmianą przepływów 

migracyjnych. W dniu 8 grudnia 2015 r. 

Szwecja zwróciła się z formalnym 

wnioskiem o zawieszenie jej obowiązków 

wynikających z decyzji Rady (UE) 

2015/1523 i (UE) 2015/1601, ponieważ 

musi ona sprostać dwóm wyzwaniom – 

pierwsze wynika z faktu, że Szwecja jest 

państwem pierwszego przekroczenia 

granicy, a drugie z tego, że jest ona też 

państwem docelowym. 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 9 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) W 2015 r. Szwecja miała zdecydowanie 

największy w UE odsetek osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową w przeliczeniu na 

mieszkańca (11 503 wnioski na milion 

mieszkańców). 

(9) W 2015 r. Szwecja miała zdecydowanie 

największy w UE odsetek osób 

ubiegających się o ochronę 

międzynarodową w przeliczeniu na 

mieszkańca (11 503 wnioski na milion 

mieszkańców), natomiast w marcu 2016 r. 

otrzymała ogółem 170 104 wniosków, z 

czego 73 331 dotyczyło dzieci, w tym 

36 181 małoletnich bez opieki; 

 

 



 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Szwecja znajduje się także w trudnej 

sytuacji ze względu na niedawny znaczny 

wzrost liczby osób małoletnich bez opieki 

– jeden na czterech wnioskodawców 

deklaruje, że jest małoletnim bez opieki. 

(10) Szwecja znajduje się także w trudnej 

sytuacji ze względu na niedawny znaczny 

wzrost liczby osób małoletnich bez opieki 

– jeden na czterech wnioskodawców 

deklaruje, że jest małoletnim bez opieki – 

które mają szczególne potrzeby, a aby 

umożliwić im dostęp do opieki zdrowotnej, 

godziwych warunków mieszkaniowych i 

edukacji zgodnie z unijnymi przepisami 

dotyczącymi azylu, wymagane są 

dodatkowe zasoby; 

 

 


