IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

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

ANNESS
ta' [...]
Proposta għal
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġestjoni tal-ażil u talmigrazzjoni u li jemenda d-Direttiva (KE) 2003/109 dwar l-istatus ta' ċittadini ta'
pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul u r-Regolament propost (EU) XXX/XXX [il-Fond
għall-Migrazzjoni u l-Ażil]

{SWD(2020) 207 final}

MT

MT

ANNESS I
Formola standard għall-istabbiliment ta’ Pjan ta’ Rispons ta’ Solidarjetà tatTfittxija u s-Salvataġġ skont l-Artikolu 47


Stat Membru Kontributur: ………



Nru ta’ Referenza……. (Rev)1…..



Data tas-sottomissjoni:……

Miżuri stabbiliti flArtikolu 45(a) u (e)

Numru ta’ rilokazzjonijiet

Rilokazzjoni
ta’
applikanti
għallprotezzjoni
internazzjonali

Miżuri stabbiliti flArtikolu 45(d)

Kwantità/Deskrizzjoni/perjodu ta’ żmien għall-implimentazzjoni

Miżuri ta’ bini talkapaċità fil-qasam talażil, l-akkoljenza u rritorn
Appoġġ operattiv
Miżuri mmirati biex
iwieġbu għax-xejriet
migratorji
li
jaffettwaw
l-Istat
Membru benefiċjarju
permezz
ta’
kooperazzjoni
ma’
pajjiżi terzi

1

MT

Referenza għar-reviżjoni li għandha tintuża fil-każ ta’ kontribuzzjonijiet riveduti matul il-Forum ta’
Solidarjetà.

1

MT

ANNESS II
Formola standard għall-istabbiliment ta’ Pjan ta’ Rispons ta’ Solidarjetà skont lArtikolu 50


Stat Membru Benefiċjarju: ……



Stat Membru Kontributur: ………



Nru ta’ Referenza: ……. (Rev)2…..



Data tas-sottomissjoni:……

Miżuri stabbiliti flArtikolu 45(a), (b), (c)

Sehem għal kull miżura

Rilokazzjoni ta’ applikanti li Sehem:
mhumiex
soġġetti
għallproċedura fuq il-fruntiera għalleżami ta’ applikazzjoni għall- Li minnhom, minorenni mhux akkumpanjati:
protezzjoni
internazzjonali
stabbilita mill-Artikolu 41 tarRegolament (UE) XXX/XXX
(ir-Regolament
dwar
ilProċeduri tal-Ażil), inkluż issehem ta’ minorenni mhux
akkumpanjati
Sponsorizzazzjoni tar-ritorn fir- Sehem:
rigward ta’ ċittadini ta’ pajjiżi
terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż
Nazzjonalitajiet ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu
illegalment
qegħdin fil-pajjiż illegalment biex jiġu sponsorizzati3:
Rilokazzjoni ta’ benefiċjarji ta’ Sehem:
protezzjoni
internazzjonali
inkluż, sehem ta’ minorenni
Li minnhom, minorenni mhux akkumpanjati:
mhux akkumpanjati
TOTAL

100 %

Għandha timtela biss jekk ir-Rapport dwar il-Pressjoni Migratorja jidentifika l-ħtieġa
għal miżuri bħal dawn skont l-Artikolu 49(3)(b)(iii):
Miżuri stabbiliti flArtikolu 45(d)

Kwantità/Deskrizzjoni/perjodu
implimentazzjoni

ta’

żmien

għall-

Miżuri ta’ bini talkapaċità fil-qasam talażil, l-akkoljenza u r2

3

MT

Referenza għar-reviżjoni li għandha tintuża fil-każ ta’ kontribuzzjonijiet riveduti matul il-Forum ta’
Solidarjetà.
In-nazzjonalitajiet għall-isponsorizzazzjoni tar-ritorn għandhom jiġu identifikati minn dawk indikati firRapport dwar il-pressjoni migratorja stabbilit skont l-Artikolu 48 tar-Regolament.

2

MT

ritorn
Appoġġ operattiv
Miżuri mmirati biex
iwieġbu
għax-xejriet
migratorji li jaffettwaw
l-Istat
Membru
benefiċjarju permezz ta’
kooperazzjoni
ma’
pajjiżi terzi

Applikazzjoni għal
tnaqqis filkontribuzzjonijiet
f’konformità malArtikolu 50(4)

MT

Applikazzjonijiet medji per capita għall-protezzjoni
internazzjonali fuq perjodu ta’ ħames snin (abbażi tal-aħħar
sena sħiħa tal-istatistika tal-EUROSTAT)

3

MT

ANNESS III
Il-formula għall-fattur tad-distribuzzjoni skont l-Artikolu 52 tar-Regolament:

4

L-effett tal-popolazzjoniMS
L-effett tal-PDGMS

5

SehemMS = 50% effett tal-popolazzjoniMS + 50% effett tal-PDGMS

4

5

MT

Għal żewġ Stati Membri l-parteċipazzjoni tiddependi mill-eżerċizzju tad-drittijiet stabbiliti filProtokolli rilevanti u fi strumenti oħra.
Għal żewġ Stati Membri l-parteċipazzjoni tiddependi mill-eżerċizzju tad-drittijiet stabbiliti filProtokolli rilevanti u fi strumenti oħra.

4

MT

ANNESS IV
Formola standard għall-kontribuzzjoni għal Pjan ta’ Rispons ta’ Solidarjetà
skont l-Artikolu 54


Stat Membru Benefiċjarju: …….



Stat Membru Kontributur: ………



Nru ta’ Referenza: …….



Data tas-sottomissjoni:……

Forom oħra ta’ solidarjetà skont l- Informazzjoni dwar Kwantità/Deskrizzjoni talArtikolu 54
kamp ta’ applikazzjoni u n-natura/perjodu ta’
żmien għall-implimentazzjoni
Miżuri ta’ bini tal-kapaċità fil-qasam talażil, l-akkoljenza u r-ritorn
Appoġġ operattiv
Miżuri mmirati biex iwieġbu għax-xejriet
migratorji li jaffettwaw l-Istat Membru
benefiċjarju permezz ta’ kooperazzjoni
ma’ pajjiżi terzi
L-għadd ta’ persuni li għandhom jiġu koperti u
l-perjodu ta’ żmien għall-implimentazzjoni
Rilokazzjoni ta’ applikanti għallprotezzjoni internazzjonali li mhumiex
soġġetti għall-proċedura fuq il-fruntiera
għall-eżami ta’ applikazzjoni għallprotezzjoni internazzjonali stabbilita
mill-Artikolu 41 tar-Regolament (UE)
XXX/XXX (ir-Regolament dwar ilProċeduri tal-Ażil) [inkluż in-numru ta’
minorenni mhux akkumpanjati]
Rilokazzjoni
ta’
benefiċjarji
ta’
protezzjoni internazzjonali [inkluż innumru
ta’
minorenni
mhux
akkumpanjati]
Rilokazzjoni
ta’
applikanti
għal
protezzjoni
internazzjonali
soġġetti
għall-proċedura fuq il-fruntiera skont lArtikolu 41 tar-Regolament (UE)
XXX/XXX (ir-Regolament dwar ilProċeduri tal-Ażil )

MT

5

MT

Rilokazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi
residenti illegalment [inkluż in-numru ta’
minorenni mhux akkumpanjati], inklużi
n-nazzjonalitajiet taċ-ċittadini ta’ pajjiżi
terzi
Sponsorizzazzjoni tar-ritorn fir-rigward
ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi residenti
illegalment
[inkluż
in-numru
ta’
minorenni mhux akkumpanjati], inklużi
n-nazzjonalitajiet ta’ ċittadini ta’ pajjiżi
terzi

MT

6

MT

