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ANNEXES 1 to 4

PRILOGE
k
predlogu
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju azila in migracij ter spremembi
Direktive Sveta 2003/109/ES in predlagane Uredbe (EU) XXX/XXX [Sklad za azil in
migracije]

{SWD(2020) 207 final}

SL

SL

PRILOGA I
Standardni obrazec za pripravo načrta solidarnostnega odziva po operacijah
iskanja in reševanja v skladu s členom 47


Prispevajoča država članica: ………



Sklicna številka: ......... (Rev)1…..



Datum predložitve: ...................

Ukrepi iz člena 45(a)
in (e)

Število premestitev

Premestitev prosilcev
za
mednarodno
zaščito

Ukrepi iz člena 45(d) Količina/opis/časovni okvir izvajanja
Ukrepi
krepitve
zmogljivosti
na
področju
azila,
sprejema in vračanja
Operativna podpora
Ukrepi za odzivanje
na migracijske trende,
ki vplivajo na državo
članico prejemnico,
prek sodelovanja s
tretjimi državami

1

SL

Sklic na spremembo, ki se uporabi v primeru revidiranih zavez v okviru solidarnostnega foruma.

1

SL

PRILOGA II
Standardni obrazec za pripravo načrta solidarnostnega odziva v skladu s
členom 50


Država članica prejemnica: ......



Prispevajoča država članica: ………



Sklicna številka: ....... (Rev)2…..



Datum predložitve: ...................

Ukrepi iz člena 45(a), (b) in (c)

Deleži posameznih ukrepov

Premestitev prosilcev, za katere Delež:
se ne uporablja postopek na meji
za obravnavanje prošnje za
mednarodno zaščito iz člena 41 od tega mladoletniki brez spremstva:
Uredbe
(EU)
XXX/XXX
(uredba o azilnem postopku),
vključno
z
deležem
mladoletnikov brez spremstva
Prevzem vračanja v zvezi z Delež:
nezakonito
prebivajočimi
državljani tretjih držav
Državljanstva nezakonito prebivajočih državljanov tretjih
držav, izbranih za prevzem vračanja3:
Premestitev upravičencev do Delež:
mednarodne zaščite, vključno z
deležem mladoletnikov brez
od tega mladoletniki brez spremstva:
spremstva
SKUPAJ

100 %

Izpolniti le, če je v poročilu o migracijskem pritisku ugotovljena potreba po takšnih
ukrepih v skladu s členom 49(3)(b)(iii):
Ukrepi iz člena 45(d)

Količina/opis/časovni okvir izvajanja

Ukrepi
krepitve
zmogljivosti na področju
azila,
sprejema
in
vračanja
Operativna podpora
Ukrepi za odzivanje na
migracijske trende, ki
2
3

SL

Sklic na spremembo, ki se uporabi v primeru revidiranih zavez v okviru solidarnostnega foruma.
Državljanstva za prevzem vračanja se opredelijo na podlagi državljanstev, navedenih v poročilu o
migracijskem pritisku, pripravljenem v skladu s členom 48 Uredbe.

2

SL

vplivajo
na
državo
članico prejemnico, prek
sodelovanja s tretjimi
državami

Zahtevek za
zmanjšanje prispevkov
v skladu s členom 50(4)

SL

Petletno povprečje prošenj za mednarodno zaščito na
prebivalca (glede na najnovejše celoletne statistične podatke
Eurostata).

3

SL

PRILOGA III
Formula za razdelitveni ključ v skladu s členom 52 Uredbe:

4

Učinek prebivalstvaDČ
Učinek BDPDČ

5

DeležDČ = 50 % učinek prebivalstvaDČ + 50 % učinek BDPDČ

4

5

SL

Pri dveh državah članicah je sodelovanje odvisno od uveljavljanja pravic, kot so določene v ustreznih
protokolih in drugih instrumentih.
Pri dveh državah članicah je sodelovanje odvisno od uveljavljanja pravic, kot so določene v ustreznih
protokolih in drugih instrumentih.

4

SL

PRILOGA IV
Standardni obrazec za prispevanje k načrtu solidarnostne podpore v skladu s
členom 54


Država članica prejemnica: .......



Prispevajoča država članica: ………



Sklicna številka: .......



Datum predložitve: ...................

Druge oblike solidarnosti v skladu s Informacije
o količini / opis
obsega
členom 54
narave / časovni okvir za izvajanje

in

Ukrepi krepitve zmogljivosti na področju
azila, sprejema in vračanja
Operativna podpora
Ukrepi za odzivanje na migracijske
trende, ki vplivajo na državo članico
prejemnico, prek sodelovanja s tretjimi
državami
Število oseb, ki naj jih ukrep zajema, in časovni
okvir za izvajanje
Premestitev prosilcev za mednarodno
zaščito, za katere se ne uporablja
postopek na meji za obravnavanje
prošenj za mednarodno zaščito iz
člena 41 Uredbe (EU) XXX/XXX
(uredba o azilnem postopku)[, vključno s
številom mladoletnikov brez spremstva]
Premestitev
upravičencev
do
mednarodne zaščite[, vključno s številom
mladoletnikov brez spremstva]
Premestitev prosilcev za mednarodno
zaščito, za katere se uporablja postopek
na meji v skladu s členom 41 Uredbe
(EU) XXX/XXX (uredba o azilnem
postopku)
Premestitev nezakonito prebivajočih
državljanov tretjih držav[, vključno s
številom mladoletnikov brez spremstva],
z navedbo državljanstva državljanov

SL

5

SL

tretjih držav
Prevzem vračanja v zvezi z nezakonito
prebivajočimi državljani tretjih držav[,
vključno s številom mladoletnikov brez
spremstva], z navedbo državljanstva
državljanov tretjih držav

SL

6

SL

