ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
στην
πρόταση
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαχείριση του
ασύλου και της μετανάστευσης και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/109/ΕΚ του
Συμβουλίου και του προτεινόμενου κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [Ταμείο Ασύλου και
Μετανάστευσης]

{SWD(2020) 207 final}

EL

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τυποποιημένο έντυπο για την κατάρτιση σχεδίου αλληλέγγυας αντίδρασης στο
πλαίσιο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης σύμφωνα με το άρθρο 47


Συνεισφέρον κράτος μέλος: ………



Αριθ. αναφοράς: ……. (Αναθ.)1…..



Ημερομηνία υποβολής: ……

Μέτρα που
προβλέπονται στο
άρθρο 45 στοιχεία α)
και ε)

Αριθμός μετεγκαταστάσεων

Μετεγκατάσταση
αιτούντων
διεθνή
προστασία

Μέτρα που
προβλέπονται στο
άρθρο 45 στοιχείο δ)

Ποσότητα / Περιγραφή / Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Μέτρα ενίσχυσης των
ικανοτήτων
στον
τομέα του ασύλου,
της υποδοχής και της
επιστροφής
Επιχειρησιακή
υποστήριξη
Μέτρα
που
αποσκοπούν
στην
αντιμετώπιση
των
μεταναστευτικών
τάσεων
που
επηρεάζουν
το
επωφελούμενο
κράτος μέλος μέσω
της συνεργασίας με
τρίτες χώρες

1

EL

Αναφορά στον αναθεωρημένο αριθμό που πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση αναθεώρησης των
συνεισφορών κατά τη διάρκεια του φόρουμ αλληλεγγύης.

1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Τυποποιημένο έντυπο για την κατάρτιση σχεδίου αλληλέγγυας αντίδρασης
σύμφωνα με το άρθρο 50


Επωφελούμενο κράτος μέλος: ……



Συνεισφέρον κράτος μέλος: ………



Αριθ. αναφοράς: ……. (Αναθ.)2…..



Ημερομηνία υποβολής: ……

Μέτρα που προβλέπονται στο
άρθρο 45 στοιχεία α), β) και γ)

Μερίδιο για κάθε μέτρο

Μετεγκατάσταση
αιτούντων Μερίδιο:
που
δεν υπόκεινται
στη
διαδικασία στα σύνορα για την
εξέταση
αίτησης
διεθνούς Εκ των οποίων, ασυνόδευτοι ανήλικοι:
προστασίας σύμφωνα με το
άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ)
XXX/XXX (κανονισμός για τη
διαδικασία
ασύλου),
συμπεριλαμβανομένου
του
μεριδίου
ασυνόδευτων
ανηλίκων
Χορηγία επιστροφής για τους Μερίδιο:
παρανόμως
διαμένοντες
υπηκόους τρίτων χωρών
Ιθαγένειες των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών προς χορηγία3:
Μετεγκατάσταση δικαιούχων Μερίδιο:
διεθνούς
προστασίας,
συμπεριλαμβανομένου
του
μεριδίου
ασυνόδευτων Εκ των οποίων, ασυνόδευτοι ανήλικοι:
ανηλίκων
ΣΥΝΟΛΟ

100 %

Συμπληρώνεται μόνο αν στην έκθεση για τη μεταναστευτική πίεση εντοπίζεται η
ανάγκη λήψης τέτοιων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3 στοιχείο β)
σημείο iii):
Μέτρα που
προβλέπονται στο
άρθρο 45 στοιχείο δ)
2

3

EL

Ποσότητα / Περιγραφή / Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Αναφορά στον αναθεωρημένο αριθμό που πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση αναθεώρησης των
συνεισφορών κατά τη διάρκεια του φόρουμ αλληλεγγύης.
Οι ιθαγένειες για τη χορηγία επιστροφής προσδιορίζονται βάσει εκείνων που αναφέρονται στην έκθεση για
τη μεταναστευτική πίεση, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού.
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Μέτρα ενίσχυσης των
ικανοτήτων στον τομέα
του
ασύλου,
της
υποδοχής
και
της
επιστροφής
Επιχειρησιακή
υποστήριξη
Μέτρα που αποσκοπούν
στην αντιμετώπιση των
μεταναστευτικών
τάσεων που επηρεάζουν
το
επωφελούμενο
κράτος μέλος μέσω της
συνεργασίας με τρίτες
χώρες

Αίτηση μείωσης
συνεισφορών σύμφωνα
με το άρθρο 50
παράγραφος 4

EL

Μέσος όρος κατά κεφαλήν αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε
διάστημα 5 ετών (βάσει των στατιστικών του τελευταίου
πλήρους έτους της EUROSTAT)

3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Τύπος για την κλείδα κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού:

4

Συνιστώσα πληθυσμούκμ
Συνιστώσα ΑΕΠκμ

5

Μερίδιοκμ = 50 % συνιστώσας πληθυσμούκμ + 50 % συνιστώσας ΑΕΠκμ

4

5
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Για δύο κράτη μέλη, η συμμετοχή εξαρτάται από την άσκηση των δικαιωμάτων που ορίζονται στα
σχετικά πρωτόκολλα και σε άλλα μέσα.
Για δύο κράτη μέλη, η συμμετοχή εξαρτάται από την άσκηση των δικαιωμάτων που ορίζονται στα
σχετικά πρωτόκολλα και σε άλλα μέσα.

4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Τυποποιημένο έντυπο για συνεισφορά σε σχέδιο στήριξης αλληλεγγύης σύμφωνα
με το άρθρο 54


Επωφελούμενο κράτος μέλος: …….



Συνεισφέρον κράτος μέλος: ………



Αριθ. αναφοράς: …….



Ημερομηνία υποβολής: ……

Άλλες μορφές αλληλεγγύης σύμφωνα Πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα /
με το άρθρο 54
Περιγραφή του πεδίου εφαρμογής και της φύσης
/ Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Μέτρα ενίσχυσης των ικανοτήτων στον
τομέα του ασύλου, της υποδοχής και της
επιστροφής
Επιχειρησιακή υποστήριξη
Μέτρα
που
αποσκοπούν
στην
αντιμετώπιση των μεταναστευτικών
τάσεων
που
επηρεάζουν
το
επωφελούμενο κράτος μέλος μέσω της
συνεργασίας με τρίτες χώρες
Αριθμός προσώπων που πρόκειται να καλυφθούν
και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Μετεγκατάσταση αιτούντων διεθνή
προστασία που δεν υπόκεινται στη
διαδικασία στα σύνορα για την εξέταση
αίτησης διεθνούς προστασίας σύμφωνα
με το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ)
XXX/XXX
[κανονισμός
για
τη
διαδικασία
ασύλου]
(συμπεριλαμβανομένου του αριθμού
ασυνόδευτων ανηλίκων)
Μετεγκατάσταση δικαιούχων διεθνούς
προστασίας (συμπεριλαμβανομένου του
αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων)
Μετεγκατάσταση αιτούντων διεθνή
προστασία
που
υπόκεινται
στη
διαδικασία στα σύνορα σύμφωνα με το
άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ)
XXX/XXX
[κανονισμός
για
τη

EL
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διαδικασία ασύλου]
Μετεγκατάσταση
παρανόμως
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών
(συμπεριλαμβανομένου του αριθμού
ασυνόδευτων
ανηλίκων),
συμπεριλαμβανομένων των ιθαγενειών
των υπηκόων τρίτων χωρών
Χορηγία επιστροφής για παρανόμως
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών
(συμπεριλαμβανομένου του αριθμού
ασυνόδευτων
ανηλίκων),
συμπεριλαμβανομένων των ιθαγενειών
των υπηκόων τρίτων χωρών

EL
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