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BILAG
til
forslag
om asylforvaltning og migrationsstyring og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF
og forslaget til forordning (EU) XXX/XXX [Asyl- og Migrationsfonden]
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DA

DA

BILAG I
Standardformular til udarbejdelse af en solidaritetsresponsplan i forbindelse
med eftersøgnings- og redningsaktioner, jf. artikel 47


Bidragende medlemsstat: ………



Referencenr.:.……. (Just.)1…..



Indsendelsesdato:

Foranstaltninger, jf.
artikel 45, litra a) og
e)
Omfordeling
ansøgere
international
beskyttelse

Antal omfordelinger

af
om

Foranstaltninger, jf.
artikel 45, litra d)

Mængde/beskrivelse/tidshorisont for gennemførelse

Kapacitetsopbyggend
e foranstaltninger på
området for asyl,
modtagelse
og
tilbagesendelse
Operationel støtte
Foranstaltninger
til
håndtering
af
migrationstendenser,
som
berører
de
solidaritetsmodtagend
e
medlemsstater
gennem samarbejde
med tredjelande

1

DA

Henvisning til den justering, der anvendes, i tilfælde af at bidragene justeres på solidaritetsforummet.

1
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BILAG II
Standardformular til udarbejdelse af en solidaritetsresponsplan, jf. artikel 50


Solidaritetsmodtagende medlemsstat: ……



Bidragende medlemsstat: ………



Referencenr.: ……. (Just.)2…..



Indsendelsesdato:......

Foranstaltninger, jf. artikel
45, litra a), b) og c)

Andel for hver foranstaltning

Omfordeling af ansøgere, som Andel:
ikke
er
omfattet
af
grænseproceduren
for
behandling af ansøgninger om Heraf uledsagede mindreårige:
international beskyttelse, jf.
artikel 41 i forordning (EU)
XXX/XXX (forordningen om
asylprocedurer), herunder andel
af uledsagede mindreårige
Overtagelse af tilbagesendelse Andel:
af tredjelandsstatsborgere med
ulovligt ophold
Nationalitet for de tredjelandsstatsborgere med ulovligt
ophold, ansvaret overtages for3.
Omfordeling af personer med Andel:
international beskyttelse og
andel af uledsagede mindreårige
Heraf uledsagede mindreårige:
I ALT

100 %

Udfyldes kun, hvis der i rapporten om migrationspres er anført et behov for
foranstaltninger, jf. artikel 49, stk. 3, litra b), nr. iii):
Foranstaltninger, jf.
artikel 45, litra d)

Mængde/beskrivelse/tidshorisont for gennemførelse

Kapacitetsopbyggende
foranstaltninger
på
området
for
asyl,
modtagelse
og
tilbagesendelse

2
3
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Henvisning til den justering, der anvendes, i tilfælde af at bidragene justeres på solidaritetsforummet.
Nationaliteten af de personer, der omfattes af en overtagelse af tilbagesendelse, fastsættes ud fra, hvad der
er angivet i rapporten om migrationspres, jf. forordningens artikel 48.

2
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Operationel støtte
Foranstaltninger
til
håndtering
af
migrationstendenser,
som
berører
de
solidaritetsmodtagende
medlemsstater gennem
samarbejde
med
tredjelande

Anmodning om
nedsættelse af bidrag,
jf. artikel 50, stk. 4

DA

Gennemsnitligt antal ansøgninger om international beskyttelse
i de seneste fem år (på grundlag af de seneste statistikker fra
Eurostat for hele år, pr. indbygger)

3
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BILAG III
Formel for fordelingsnøglen, jf. forordningens artikel 52:

4

Befolkningsstørrelsens indvirkningMS
BNP's indvirkningMS

5

AndelMS = 50 % befolkningsstørrelsens indvirkningMS + 50 % BNP's indvirkningMS

4

5
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For to medlemsstater afhænger deltagelsen i udøvelsen af rettigheder som fastsat i de relevante
protokoller og andre retsforskrifter.
For to medlemsstater afhænger deltagelsen i udøvelsen af rettigheder som fastsat i de relevante
protokoller og andre retsforskrifter.
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BILAG IV
Standardformular til udarbejdelse af en solidaritetsstøtteplan, jf. artikel 54


Solidaritetsmodtagende medlemsstat: …….



Bidragende medlemsstat: ………



Referencenr.: …….



Indsendelsesdato:......

Andre former for solidaritet, jf. artikel Oplysninger
om
mængde/beskrivelse
af
54
anvendelsesområde og karakter/tidshorisont for
gennemførelse
Kapacitetsopbyggende foranstaltninger
på området for asyl, modtagelse og
tilbagesendelse
Operationel støtte
Foranstaltninger
til
at
håndtere
migrationstendenser, som berører de
solidaritetsmodtagende
medlemsstater
gennem samarbejde med tredjelande
Antal berørte personer og tidshorisont for
gennemførelse
Omfordeling
af
ansøgere
om
international beskyttelse, som ikke er
omfattet af grænseproceduren for
behandling
af
ansøgninger
om
international beskyttelse, jf. artikel 41 i
forordning
(EU)
XXX/XXX
(forordningen
om
asylprocedurer),
[herunder andelen af uledsagede
mindreårige]
Omfordeling
af
personer
med
international beskyttelse og [andel af
uledsagede mindreårige]
Omfordeling
af
ansøgere
om
international beskyttelse, som er omfattet
af grænseproceduren, jf. artikel 41 i
forordning
(EU)
XXX/XXX
[forordningen om asylprocedurer]
Omfordeling af tredjelandsstatsborgere
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med ulovligt ophold [herunder antal
uledsagede
mindreårige],
herunder
nationalitet
Overtagelse
af
omfordeling
af
tredjelandsstatsborgere med ulovligt
ophold [herunder antal uledsagede
mindreårige], herunder nationalitet

DA
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