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Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Suediei 

* 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 mai 2016 referitoare la 

propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul 

protecției internaționale în favoarea Suediei, în conformitate cu articolul 9 din Decizia 

(UE) 2015/1523 a Consiliului și cu articolul 9 din Decizia (UE) 2015/1601 a Consiliului de 

instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul 

Italiei și al Greciei (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE)) 

 

(Procedura de consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2015)0677), 

– având în vedere articolul 78 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0017/2016), 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-

0170/2016), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 

alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 

îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial propunerea Comisiei; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei. 



 

 

Amendamentul  1 

Propunere de decizie 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Suedia se confruntă cu o situație de 

urgență caracterizată de un aflux brusc de 

resortisanți ai unor țări terțe pe teritoriul 

său cauzat de o evoluție bruscă a fluxurilor 

de migrație. La 8 decembrie 2015, Suedia a 

solicitat în mod oficial suspendarea 

obligațiilor sale în temeiul Deciziilor (UE) 

2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale 

Consiliului. 

(5) Suedia se confruntă cu o situație de 

urgență caracterizată de un aflux brusc de 

resortisanți ai țărilor terțe pe teritoriul său 

cauzat de o evoluție bruscă a fluxurilor de 

migrație. La 8 decembrie 2015, Suedia a 

solicitat în mod oficial suspendarea 

obligațiilor sale în temeiul Deciziilor (UE) 

2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale 

Consiliului, fiind confruntată cu 

provocarea de a fi atât țară de sosire 

inițială, cât și destinație finală; 

 

 

Amendamentul  2 

Propunere de decizie 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Suedia a înregistrat în 2015 de departe 

cel mai mare număr de solicitanți de 

protecție internațională pe cap de locuitor 

în UE (11 503 de solicitanți la un milion de 

locuitori). 

(9) Suedia a înregistrat în 2015 de departe 

cel mai mare număr de solicitanți de 

protecție internațională pe cap de locuitor 

în UE (11 503 de solicitanți la un milion de 

locuitori), iar în martie 2016 a primit un 

total de 170 104 de solicitanți, dintre care 

73 331 de copii, 36 181 fiind minori 

neînsoțiți. 

 

 

Amendamentul  3 

Propunere de decizie 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) De asemenea, Suedia se confruntă cu 

o situație dificilă ca urmare a creșterii 

semnificative recente a numărului de 

minori neînsoțiți, unul din patru solicitanți 

(10) De asemenea, Suedia se confruntă cu 

o situație dificilă ca urmare a creșterii 

semnificative recente a numărului de 

minori neînsoțiți, unul din patru solicitanți 



 

 

pretinzând a fi un minor neînsoțit. pretinzând a fi un minor neînsoțit, care au 

nevoi speciale și necesită resurse 

adiționale pentru a li se asigura accesul la 

îngrijiri medicale, locuință decentă și 

educație, în conformitate cu normele UE 

privind azilul; 

 

 


