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MELLÉKLETEK
a következőhöz:
Javaslat
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a menekültügy és a migráció kezeléséről,
valamint a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező
állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK tanácsi irányelv és az (EU) XXX/XXX
rendeletre [Menekültügyi és Migrációs Alap] irányuló javaslat módosításáról

{SWD(2020) 207 final}
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I. MELLÉKLET
Formanyomtatvány a 47. cikk szerinti kutatási–mentési szolidaritási reagálási
terv létrehozásához


Hozzájáruló tagállam: ………



Hivatkozási szám:……. (Rev)1…..



A benyújtás időpontja:……

A 45. cikk a) és e)
pontjában
meghatározott
intézkedések

Az áthelyezések száma

A
nemzetközi
védelmet kérelmező
személyek
áthelyezése

Mennyiség/meghatározás/a végrehajtás időkerete

A 45. cikk d)
pontjában
meghatározott
intézkedések
Kapacitásépítési
intézkedések
menekültügy,
befogadás
és
visszaküldés terén

a
a
a

Operatív támogatás
A kedvezményezett
tagállamokat érintő
migrációs
tendenciákra
a
harmadik országokkal
való együttműködés
keretében
való
reagálást
célzó
intézkedések
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Hivatkozás a szolidaritási fórum során módosított hozzájárulások esetén alkalmazandó felülvizsgálatra.
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II. MELLÉKLET
Formanyomtatvány az 50. cikk szerinti szolidaritási reagálási terv létrehozásához


Kedvezményezett tagállam: ……



Hozzájáruló tagállam: ………



Referenciaszám: ……. (Rev)2…..



A benyújtás időpontja:……

A 45. cikk a), b) és c)
pontjában meghatározott
intézkedések

Az egyes intézkedések aránya

Azon kérelmezők áthelyezése, Arány:
akik nem tartoznak az (EU)
XXX/XXX
rendelet
(a
menekültügyi eljárásról szóló Ebből a kísérő nélküli kiskorúak:
rendelet)
41.
cikkében
meghatározott, a nemzetközi
védelem
iránti
kérelem
vizsgálatára irányuló határon
folytatott eljárás hatálya alá,
beleértve a kísérő nélküli
kiskorúak arányát is
Visszaküldési szponzorálás a Arány:
jogellenesen
tartózkodó
harmadik
országbeli
A szponzorálandó jogellenesen tartózkodó harmadik
állampolgárok esetében
országbeli állampolgárok állampolgársága3:
A nemzetközi védelemben Arány:
részesülő
személyek
áthelyezése, beleértve a kísérő
Ebből a kísérő nélküli kiskorúak:
nélküli kiskorúak arányát
ÖSSZESEN

100 %

Csak akkor kell kitölteni, ha a migrációs nyomásról szóló jelentés a 49. cikk (3)
bekezdése b) pontjának iii. alpontjával összhangban ilyen intézkedések szükségességét
állapítja meg:
A 45. cikk d) pontjában
meghatározott
intézkedések

Mennyiség/meghatározás/a végrehajtás időkerete

Kapacitásépítési
2
3
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Hivatkozás a szolidaritási fórum során módosított hozzájárulások esetén alkalmazandó felülvizsgálatra.
A visszaküldési szponzoráláshoz az állampolgárságot a rendelet 48. cikkével összhangban készített, a
migrációs nyomásról szóló jelentésben megjelölt állampolgárságok közül kell meghatározni.
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intézkedések
menekültügy,
befogadás
és
visszaküldés terén

a
a
a

Operatív támogatás
A
kedvezményezett
tagállamokat
érintő
migrációs tendenciákra a
harmadik
országokkal
való
együttműködés
keretében való reagálást
célzó intézkedések

A hozzájárulások
csökkentése iránti
kérelem az 50. cikk (4)
bekezdésével
összhangban

HU

Átlagosan egy főre jutó nemzetközi védelem iránti kérelmek 5
év alatt (az EUROSTAT legutóbbi teljes évi statisztikái
alapján)
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III. MELLÉKLET
A rendelet 52. cikke szerinti elosztási kulcs képlete:

4

Lakosság-hatásTÁ
GDP-hatásTÁ

5

RészesedésTÁ = 50 % Lakosság-hatásTÁ + 50 % GDP-hatásTÁ

4
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Két tagállam részvétele a vonatkozó jegyzőkönyvekben és egyéb eszközökben meghatározott jogok
gyakorlásától függ.
Két tagállam részvétele a vonatkozó jegyzőkönyvekben és egyéb eszközökben meghatározott jogok
gyakorlásától függ.
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IV. MELLÉKLET
Formanyomtatvány az 54. cikk szerinti szolidaritási támogatási tervhez való
hozzájáruláshoz


Kedvezményezett tagállam: …….



Hozzájáruló tagállam: ………



Referenciaszám: …….



A benyújtás időpontja:……

A szolidaritás egyéb formái az 54. A mennyiséggel/a hatály meghatározásával és a
cikkel összhangban
végrehajtás jellegével/időkeretével kapcsolatos
információk
Kapacitásépítési
intézkedések
menekültügy, a befogadás és
visszaküldés terén
Operatív támogatás

a
a

A kedvezményezett tagállamokat érintő
migrációs tendenciákra a harmadik
országokkal
való
együttműködés
keretében
való
reagálást
célzó
intézkedések
Az érintett személyek száma és a végrehajtás
időkerete
Azon nemzetközi védelmet kérelmező
személyek áthelyezése, akik nem
tartoznak az (EU) XXX/XXX rendelet (a
menekültügyi eljárásról szóló rendelet)
41.
cikkében
meghatározott,
a
nemzetközi védelem iránti kérelem
vizsgálatára irányuló határon folytatott
eljárás hatálya alá [beleértve a kísérő
nélküli kiskorúak számát is]
A nemzetközi védelemben részesülő
személyek áthelyezése [beleértve a
kísérő nélküli kiskorúak számát is]
Az (EU) XXX/XXX rendelet (a
menekültügyi eljárásról szóló rendelet)
41. cikke értelmében a határon folytatott
eljárás hatálya alá tartozó, nemzetközi
védelmet
kérelmező
személyek

HU

5

HU

áthelyezése
A jogellenesen tartózkodó harmadik
országbeli állampolgárok áthelyezése [a
kísérő nélküli kiskorúak számával
együtt], beleértve a harmadik országbeli
állampolgárok állampolgárságát is
Visszaküldési
szponzorálás
a
jogellenesen
tartózkodó
harmadik
országbeli állampolgárok esetében [a
kísérő nélküli kiskorúak számával
együtt], beleértve a harmadik országbeli
állampolgárok állampolgárságát is
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