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Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 5 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Zweden wordt geconfronteerd met een 

noodsituatie die het gevolg is van een 

plotselinge toestroom van onderdanen van 

derde landen op zijn grondgebied, te wijten 

aan een sterke verschuiving van 

migratiestromen. Op 8 december 2015 

heeft Zweden formeel verzocht om 

opschorting van zijn verplichtingen uit 

hoofde van de Besluiten (EU) 2015/1523 

en (EU) 2015/1601 van de Raad. 

(5) Zweden wordt geconfronteerd met een 

noodsituatie die het gevolg is van een 

plotselinge toestroom van onderdanen van 

derde landen op zijn grondgebied, te wijten 

aan een sterke verschuiving van 

migratiestromen. Op 8 december 2015 

heeft Zweden formeel verzocht om 

opschorting van zijn verplichtingen uit 

hoofde van de Besluiten (EU) 2015/1523 

en (EU) 2015/1601 van de Raad, omdat 

het land voor een dubbele uitdaging staat 

als land van eerste aankomst en tevens 

van eindbestemming. 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 9 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Zweden heeft in 2015 veruit het (9) Zweden had in 2015 veruit het hoogste 
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hoogste aantal verzoekers om 

internationale bescherming per hoofd van 

de bevolking in de EU (11 503 verzoekers 

per miljoen inwoners). 

aantal verzoekers om internationale 

bescherming per hoofd van de bevolking in 

de EU (11 503 verzoekers per miljoen 

inwoners) en naar de stand van maart 

2016 in totaal 170 104 verzoekers 

opgevangen waaronder 73 331 kinderen 

en 36 181 niet-begeleide minderjarigen. 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Ook wordt Zweden met een moeilijke 

situatie geconfronteerd als gevolg van de 

recente aanzienlijke stijging van het aantal 

niet-begeleide minderjarigen: één op vier 

verzoekers verklaart een niet-begeleide 

minderjarige te zijn. 

(10) Ook wordt Zweden met een moeilijke 

situatie geconfronteerd als gevolg van de 

recente aanzienlijke stijging van het aantal 

niet-begeleide minderjarigen: één op vier 

verzoekers verklaart een niet-begeleide 

minderjarige te zijn, die als zodanig dus 

speciale behoeften heeft en extra 

middelen vergt met het oog op toegang tot 

gezondheidszorg, tot waardig onderdak en 

tot onderwijs overeenkomstig de EU-

asielregeling. 

 

 


