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EMENDI 001-003  
mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

 

Rapport 

Ska Keller A8-0170/2016 

Miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Iżvezja 

 

Proposta għal deċiżjoni (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Emenda  1 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) L-Iżvezja qiegħda taffaċċja sitwazzjoni 

ta' emerġenza kkaratterizzata minn dħul 

f'daqqa ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fit-

territorju tagħha minħabba tibdil kbir fil-

flussi tal-migrazzjoni. Fit-8 ta' Diċembru, 

l-Iżvezja talbet formalment is-sospensjoni 

tal-obbligi tagħha skont id-Deċiżjonijiet 

tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u 

(UE) 2015/1601. 

(5) L-Iżvezja qiegħda taffaċċja sitwazzjoni 

ta' emerġenza kkaratterizzata minn dħul 

f'daqqa ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fit-

territorju tagħha minħabba tibdil kbir fil-

flussi tal-migrazzjoni. Fit-8 ta' Diċembru, 

l-Iżvezja talbet formalment is-sospensjoni 

tal-obbligi tagħha skont id-Deċiżjonijiet 

tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u 

(UE) 2015/1601, peress li qed ikollha 

taffaċċja ż-żewġ sfidi li tkun pajjiż tal-

ewwel wasla kif ukoll pajjiż tad-

destinazzjoni finali; 

 

 

Emenda  2 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 9 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-Iżvezja, fl-2015 għandha bil-bosta l-

akbar għadd ta’ applikanti għall-

protezzjoni internazzjonali ras għal ras fl-

UE (11 503 applikant għal kull miljun 

abitant). 

(9) L-Iżvezja, fl-2015 kellha bil-bosta l-

akbar għadd ta’ applikanti għall-

protezzjoni internazzjonali ras għal ras fl-

UE (11 503 applikant għal kull miljun 

abitant) u f'Marzu 2016 irċeviet total ta' 

170 104 applikant, li minnhom 73 331 

huma tfal, inklużi 36 181 minorenni 

mhux akkumpanjati. 

 

 

Emenda  3 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-Iżvezja qiegħda wkoll taffaċċja 

sitwazzjoni diffiċli minħabba ż-żieda 

sinifikanti ta' dan l-aħħar fl-għadd ta' 

minorenni mhux akkumpanjati, b'wieħed 

minn kull erba' applikanti jiddikjara li 

huwa minorenni mhux akkumpanjat. 

(10) L-Iżvezja qiegħda wkoll taffaċċja 

sitwazzjoni diffiċli minħabba ż-żieda 

sinifikanti ta' dan l-aħħar fl-għadd ta' 

minorenni mhux akkumpanjati, b'wieħed 

minn kull erba' applikanti jiddikjaraw li 

huma minorenni mhux akkumpanjati, li 

għandhom bżonnijiet speċjali u jeħtieġu 

riżorsi addizzjonali bil-għan li jiġu 

pprovduti aċċess għall-kura tas-saħħa, 

akkomodazzjoni dinjituża u edukazzjoni 

skont ir-regoli tal-ażil tal-Unjoni. 

 

 


