AN COIMISIÚN
EORPACH

An Bhruiséil, 23.9.2020
COM(2020) 610 final
ANNEXES 1 to 4

IARSCRÍBHINNÍ
a ghabhann leis an
Togra le haghaidh
Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bainistiú tearmainn
agus imirce agus lena leasaítear Treoir (CE) 2003/109 ón gComhairle agus an
Rialachán (AE) XXX/XXX atá beartaithe [an Ciste Tearmainn agus Imirce]

{SWD(2020) 207 final}

GA

GA

IARSCRÍBHINN I
Foirm chaighdeánach lena mbunaítear Plean Freagartha Dlúthpháirtíochta um
Chuardach agus Tarrtháil i gcomhréir le hAirteagal 47


An Ballstát is ranníocóir: ………



Uimh. Thagartha……. (Athbhreithniú)1…..



An dáta a cuireadh an fhoirm isteach:……

Bearta a leagtar
amach in
Airteagal 45 (a) agus
(e)

Líon iomlán na ndaoine a athlonnaíodh

Athlonnú iarratasóirí
ar
chosaint
idirnáisiúnta

Bearta a leagtar
amach in
Airteagal 45(d)

Cainníocht/Tuairisc/creat ama don chur chun feidhme

Bearta
fothaithe
acmhainní i réimse an
tearmainn,
an
ghlactha nó an fhillte
Tacaíocht oibríochtúil
Bearta atá dírithe ar
fhreagra a thabhairt ar
threochtaí imirce atá
ag dul i bhfeidhm ar
an mBallstát is tairbhí
trí chomhar le tríú
tíortha

1

GA

Tá tagairt d’athbhreithniú le húsáid i gcás rannchuidithe athbhreithnithe le linn an Fhóraim
Dlúthpháirtíochta.

1

GA

IARSCRÍBHINN II
Foirm chaighdeánach lena mbunaítear Plean Freagartha Dlúthpháirtíochta um
Chuardach agus Tarrtháil i gcomhréir le hAirteagal 50


An Ballstát is tairbhí: ……



An Ballstát is ranníocóir: ………



Uimh. Thagartha: ……. (Athbhreithniú)2…..



An dáta a cuireadh an fhoirm isteach:……

Bearta a leagtar amach in
Airteagal 45 (a), (b), (c)

Sciar i gcomhair gach birt

Athlonnú iarratasóirí nach bhfuil Sciar:
faoi réir an nós imeachta teorann
maidir le scrúdú a dhéanamh ar
iarratas ar chosaint idirnáisiúnta Líon na mionaoiseach neamhthionlactha:
arna bhunú le hAirteagal 41 de
Rialachán (AE) XXX/XXX
(Rialachán maidir leis an Nós
Imeachta Tearmainn), lena
n-áirítear sciar i gcomhair
mionaoiseach neamhthionlactha
Urraíocht le haghaidh filleadh Sciar:
maidir le náisiúnaigh tríú tír atá
ag fanacht go neamhdhleathach
Náisiúnachtaí na náisiúnach tríú tír atá ag fanacht go
neamhdhleathach atá le hurrú3:
Athlonnú tairbhithe ar chosaint Sciar:
idirnáisiúnta, lena n-áirítear
sciar i gcomhair mionaoiseach
Líon na mionaoiseach neamhthionlactha:
neamhthionlactha
IOMLÁN

100 %

Le líonadh isteach i gcás ina sainaithnítear sa Tuarascáil ar an mBrú Imirce an gá atá
leis na bearta sin i gcomhréir le hAirteagal 49(3)(b)(iii), agus sa chás sin amháin:
Bearta a leagtar amach
in Airteagal 45(d)

Cainníocht/Tuairisc/tréimhse
feidhme

shonrach

don

chur

chun

Bearta
fothaithe
acmhainneachta i réimse
an
tearmainn,
an

2

3

GA

Tá tagairt d’athbhreithniú le húsáid i gcás rannchuidithe athbhreithnithe le linn an Fhóraim
Dlúthpháirtíochta.
Déanfar na náisiúntachtaí don urraíocht le haghaidh filleadh a shainaithint as na náisiúntachtaí dá
dtagraítear sa Tuarascáil ar an mbrú imirce arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 48 den Rialachán.

2

GA

ghlactha nó an fhillte
Tacaíocht oibríochtúil
Bearta atá dírithe ar
fhreagra a thabhairt ar
threochtaí imirce atá ag
dul i bhfeidhm ar an
mBallstát is tairbhí trí
chomhar le tríú tíortha

Iarratas ar
ranníocaíochtaí a
laghdú i gcomhréir le
hAirteagal 50(4)

GA

Meán-iarratais per capita ar chosaint idirnáisiúnta thar
thréimhse 5 bliana (bunaithe ar staidreamh Eurostat is déanaí
thar thréimhse bliana)

3

GA

IARSCRÍBHINN III
Foirmle na heochrach leithdháilte de bhun Airteagal 52 den Rialachán:

4

Éifeacht an daonraMS
Éifeacht an OTIMS

5

SciarMS = 50 % Éifeacht an daonraMS + 50 % éifeacht an OTIMS

4

5

GA

I gcás dhá Bhallstát, tá rannpháirtíocht ag brath ar fheidhmiú na gceart a leagtar amach sna Prótacail
agus sna hionstraimí ábhartha eile.
I gcás dhá Bhallstát, tá rannpháirtíocht ag brath ar fheidhmiú na gceart a leagtar amach sna Prótacail
agus sna hionstraimí ábhartha eile.

4

GA

IARSCRÍBHINN IV
Foirm chaighdeánach chun rannchuidiú
Dlúthpháirtíochta i gcomhréir le hAirteagal 54


An Ballstát is tairbhí: …….



An Ballstát is ranníocóir: ………



Uimh. Thagartha: …….



An dáta a cuireadh an fhoirm isteach:……

le

Plean

um

Thacaíocht

Cineálacha eile dlúthpháirtíochta i Faisnéis faoi Chainníocht/Tuairisc i ndáil leis an
gcomhréir le hAirteagal 54
raon feidhme agus an cineál/an tréimhse
shonrach don chur chun feidhme
Bearta fothaithe acmhainneachta i réimse
an tearmainn, an ghlactha nó an fhillte
Tacaíocht oibríochtúil
Bearta atá dírithe ar fhreagra a thabhairt
ar threochtaí imirce atá ag dul i bhfeidhm
ar an mBallstát is tairbhí trí chomhar le
tríú tíortha
An líon daoine atá le cumhdach agus an tréimhse
shonrach don chur chun feidhme
Athlonnú
tairbhithe
ar
chosaint
idirnáisiúnta nach bhfuil faoi réir an nós
imeachta teorann maidir le scrúdú a
dhéanamh ar iarratas ar chosaint
idirnáisiúnta arna bhunú le hAirteagal 41
de
Rialachán
(AE)
XXX/XXX
(Rialachán maidir leis an Nós Imeachta
Tearmainn) [lena n-áirítear líon na
mionaoiseach neamhthionlactha]
Athlonnú
tairbhithe
ar
chosaint
idirnáisiúnta [lena n-áirítear líon na
mionaoiseach neamhthionlactha]
Athlonnú iarratasóirí ar chosaint
idirnáisiúnta atá faoi réir an nós imeachta
teorann i gcomhréir le hAirteagal 41 de
Rialachán (AE) XXX/XXX (Rialachán
maidir leis an Nós Imeachta Tearmainn)
Athlonnú náisiúnach tríú tír atá ag

GA

5

GA

fanacht go neamhdhleathach [lena
n-áirítear
líon
na
mionaoiseach
neamhthionlactha],
lena
n-áirítear
náisiúntachtaí na náisiúnach tríú tír
Urraíocht le haghaidh filleadh maidir le
náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go
neamhdhleathach [lena n-áirítear líon na
mionaoiseach neamhthionlactha], lena
n-áirítear náisiúntachtaí na náisiúnach
tríú tír

GA

6

GA

