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Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Svédország olyan szükséghelyzettel 

szembesül, amelyet harmadik országok 

állampolgárainak a migrációs áramlások 

jelentős megváltozása miatti hirtelen, az 

ország területére irányuló beáramlása 

jellemez. December 8-án Svédország 

hivatalosan kérte az (EU) 2015/1523 és az 

(EU) 2015/1601 tanácsi határozat 

értelmében rá rótt kötelezettségek 

felfüggesztését. 

(5) Svédország olyan szükséghelyzettel 

szembesül, amelyet harmadik országok 

állampolgárainak a migrációs áramlások 

jelentős megváltozása miatti hirtelen, az 

ország területére irányuló beáramlása 

jellemez. December 8-án Svédország 

hivatalosan kérte az (EU) 2015/1523 és az 

(EU) 2015/1601 tanácsi határozat 

értelmében rá rótt kötelezettségek 

felfüggesztését, mivel az érkezés szerinti 

első ország és a végső célország kettős 

kihívásával kell szembenéznie; 

 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Svédországban 2015-ben a nemzetközi 

védelmet kérelmezők lakosságarányos 

száma (egymillió lakosra vetítve 11 503 

kérelmező) jelentősen meghaladja az Unió 

más tagállamaiban jellemző értéket. 

(9) Svédországban 2015-ben a nemzetközi 

védelmet kérelmezők lakosságarányos 

száma (egymillió lakosra vetítve 11 503 

kérelmező) jelentősen meghaladta az Unió 

más tagállamaiban jellemző értéket, 

továbbá 2016 márciusában összesen 107 

104 kérelmezőt fogadott, közülük 73 331 

gyermeket, és azon belül 36 181 kísérő 

nélküli kiskorú gyermeket. 

 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Svédországot a kísérő nélküli 

kiskorúak számában az utóbbi időben 

beállt számottevő növekedés is nehéz 

helyzet elé állítja, mivel a kérelmezők 

egynegyede kísérő nélküli kiskorúnak 

vallja magát. 

(10) Svédországot a kísérő nélküli 

kiskorúak számában az utóbbi időben 

beállt számottevő növekedés is nehéz 

helyzet elé állítja, mivel a kérelmezők 

egynegyede kísérő nélküli kiskorúnak 

vallja magát, akik különleges bánásmódot 

és plusz forrásokat igényelnek, hogy az 

uniós menekültügyi szabályoknak 

megfelelően hozzáférhessenek az 

egészségügyi ellátáshoz, a méltó 

lakhatáshoz és oktatáshoz. 

 

 

 

 

 


