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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2016)0232 

Začasni ukrepi na področju mednarodne zaščite v korist Švedske * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. maja 2016 o predlogu sklepa 

Sveta o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Švedske v 

skladu s členom 9 Sklepa Sveta (EU) 2015/1523 in členom 9 Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 

o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije 

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

 

(Posvetovanje) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2015)0677), 

– ob upoštevanju člena 78(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se 

je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0017/2016), 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve (A8-0170/2016), 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen; 

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije; 

3. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 

Parlament; 

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog 

Komisije; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 

Sprememba  1 

Predlog sklepa 



 

 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(5) Švedska se sooča z izrednimi 

razmerami zaradi nenadnega prihoda 

državljanov tretjih držav na njeno ozemlje, 

ki je posledica drastičnih sprememb 

migracijskih tokov. Švedska je dne 8. 

decembra uradno zaprosila za odložitev 

njenih obveznosti iz sklepov Sveta (EU) 

2015/1523 in (EU) 2015/1601. 

(5) Švedska se sooča z izrednimi 

razmerami zaradi nenadnega prihoda 

državljanov tretjih držav na njeno ozemlje, 

ki je posledica drastičnih sprememb 

migracijskih tokov. Švedska je dne 8. 

decembra 2015 uradno zaprosila za 

odložitev njenih obveznosti iz sklepov 

Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601, 

saj se sooča z dvema izzivoma kot država 

prvega prihoda in namembna država. 
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Predlog sklepa 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(9) Na Švedskem je v letu 2015 daleč 

največ prosilcev za mednarodno zaščito na 

prebivalca v EU (11 503 prosilcev na 

milijon prebivalcev). 

(9) Na Švedskem je bilo v letu 2015 daleč 

največ prosilcev za mednarodno zaščito na 

prebivalca v EU (11.503 prosilcev na 

milijon prebivalcev), marca 2016 pa je 

sprejela skupno 170 104 prosilcev, od tega 

73 331 otrok, med njimi 36 181 

mladoletnikov brez spremstva. 
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Predlog sklepa 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(10) Poleg tega se Švedska sooča s težkimi 

razmerami zaradi nedavnega občutnega 

porasta števila mladoletnikov brez 

spremstva – eden od štirih prosilcev 

navaja, da je mladoletnik brez spremstva. 

(10) Poleg tega se Švedska sooča s težkimi 

razmerami zaradi nedavnega občutnega 

porasta števila mladoletnikov brez 

spremstva – eden od štirih prosilcev 

navaja, da je mladoletnik brez spremstva, ti 

pa imajo posebne potrebe in so zanje 

potrebna dodatna sredstva, da se jim 

zagotovi dostop do zdravstvene oskrbe, 

dostojne nastanitve in izobraževanja v 



 

 

skladu s predpisi Unije o azilu. 

 

 

 

 

 


