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I PIELIKUMS
Standarta veidlapa meklēšanas un glābšanas solidaritātes reaģēšanas plāna
izveidei saskaņā ar 47. pantu


Ieguldītāja dalībvalsts: ………



Atsauces numurs……. (Pārskatīts)1…..



Iesniegšanas datums:……

Pasākumi, kas
Pārcelto personu skaits
izklāstīti 45. panta a)
un e) punktā
Starptautiskās
aizsardzības
pieteikuma
iesniedzēju pārcelšana

Pasākumi, kas
izklāstīti 45. panta
d) punktā

Daudzums / apraksts / īstenošanas laikposms

Spēju
veidošanas
pasākumi patvēruma,
uzņemšanas
un
atgriešanas jomā
Darbības atbalsts
Pasākumi,
kuru
mērķis ir sadarbībā ar
trešām valstīm reaģēt
uz
migrācijas
tendencēm,
kas
ietekmē
labuma
guvēju dalībvalsti
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Atsauce uz pārskatīšanu izmantojama tad, ja solidaritātes foruma gaitā ieguldījumi ir pārskatīti.
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II PIELIKUMS
Standarta veidlapa solidaritātes reaģēšanas plāna izveidei saskaņā ar 50. pantu


Labuma guvēja dalībvalsts: ……



Ieguldītāja dalībvalsts: ………



Atsauces numurs: ……. (Pārskatīts)2…..



Iesniegšanas datums:……

Pasākumi, kas izklāstīti 45.
panta a), b), c) punktā

Katra pasākuma īpatsvars

Tādu pieteikuma iesniedzēju Īpatsvars:
pārcelšana, uz kuriem neattiecas
robežprocedūra starptautiskās
aizsardzības
pieteikuma No tiem nepavadīti nepilngadīgie:
izskatīšanai, kas izveidota ar
Regulas
(ES)
XXX/XXX
(Patvēruma procedūras regula)
41. pantu, tostarp nepavadītu
nepilngadīgo īpatsvars
Atgriešanas
sponsorēšana Īpatsvars:
saistībā
ar
trešo
valstu
valstspiederīgajiem, kuri uzturas
Tādu sponsorējamo trešo valstu
nelikumīgi
valstspiederība, kuri uzturas nelikumīgi3:

valstspiederīgo

Starptautiskās
aizsardzības Īpatsvars:
saņēmēju pārcelšana, tostarp
nepavadītu
nepilngadīgo
No tiem nepavadīti nepilngadīgie:
īpatsvars
KOPĀ

100 %

Aizpilda tikai tad, ja ziņojumā par migrācijas spiedienu saskaņā ar 49. panta 3. punkta
b) apakšpunkta iii) punktu ir konstatēta šādu pasākumu nepieciešamība:
Pasākumi, kas izklāstīti
45. panta d) punktā

Daudzums / apraksts / īstenošanas laikposms

Spēju
veidošanas
pasākumi
patvēruma,
uzņemšanas
un
atgriešanas jomā
Darbības atbalsts
2
3
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Atsauce uz pārskatīšanu izmantojama tad, ja solidaritātes foruma gaitā ieguldījumi ir pārskatīti.
Valstspiederību atgriešanas sponsorēšanas vajadzībām noteic pēc valstspiederības, kura norādīta ziņojumā
par migrācijas spiedienu, kas sagatavots saskaņā ar regulas 48. pantu.
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Pasākumi, kuru mērķis ir
sadarbībā ar trešām
valstīm
reaģēt
uz
migrācijas tendencēm,
kas ietekmē labuma
guvēju dalībvalsti

Pieteikums ieguldījumu Vidējais starptautiskās aizsardzības pieteikumu skaits uz
samazinājumam
vienu iedzīvotāju 5 gadu laikā (balstīts uz EUROSTAT
saskaņā ar 50. panta
statistiku par pēdējo pilno gadu)
4. punktu
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III PIELIKUMS
Regulas 52. pantā noteiktās sadales atslēgas formula

Iedzīvotāju skaita ietekmeDV =
IKP ietekmeDV

𝐈𝐞𝐝𝐳.𝐬𝐤𝐚𝐢𝐭𝐬𝐃𝐕
𝐈𝐞𝐝𝐳.𝐬𝐤𝐚𝐢𝐭𝐬𝐄𝟐𝟓4

𝐈𝐊𝐏𝐃𝐕
=

𝐈𝐊𝐏𝐄𝟐𝟓 5

ĪpatsvarsDV = 50% iedzīvotāju skaita ietekmeDV + 50% IKP ietekmeMS

4
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Attiecībā uz divām dalībvalstīm dalība ir atkarīga no attiecīgajos protokolos un citos instrumentos
paredzēto tiesību izmantošanas.
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IV PIELIKUMS
Standarta veidlapa ieguldījumiem solidaritātes atbalsta plānā saskaņā ar
54. pantu


Labuma guvēja dalībvalsts: …….



Ieguldītāja dalībvalsts: ………



Atsauces numurs: …….



Iesniegšanas datums:……

Regulas 54. pantā
solidaritātes veidi

noteiktie

citi Informācija par daudzumu / tvēruma un
rakstura apraksts / Īstenošanas laikposms

Spēju veidošanas pasākumi patvēruma,
uzņemšanas un atgriešanas jomā
Darbības atbalsts
Pasākumi, kuru mērķis ir sadarbībā ar
trešām valstīm reaģēt uz migrācijas
tendencēm, kas ietekmē labuma guvēju
dalībvalsti
Aptveramo
laikposms

personu

skaits

un

īstenošanas

Tādu
starptautiskās
aizsardzības
pieteikuma iesniedzēju pārcelšana, uz
kuriem
neattiecas
robežprocedūra
starptautiskās aizsardzības pieteikuma
izskatīšanai, kas izveidota ar Regulas
(ES) XXX/XXX (Patvēruma procedūras
regula) 41. pantu [tostarp nepavadītu
nepilngadīgo skaits]
Starptautiskās aizsardzības saņēmēju
pārcelšana
[tostarp
nepavadītu
nepilngadīgo skaits]
To starptautiskās aizsardzības pieteikuma
iesniedzēju pārcelšana, uz kuriem
attiecas robežprocedūra saskaņā ar
Regulas (ES) XXX/XXX (Patvēruma
procedūras regula) 41. pantu
Tādu trešo valstu valstspiederīgo
pārcelšana, kuri uzturas nelikumīgi
[tostarp nepavadītu nepilngadīgo skaits],
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tostarp trešo
valstspiederība

valstu

valstspiederīgo

Atgriešanas sponsorēšana attiecībā uz
trešo valstu valstspiederīgajiem, kas
uzturas nelikumīgi [tostarp nepavadītu
nepilngadīgo skaits], tostarp trešo valstu
valstspiederīgo valstspiederība
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