EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 23.9.2020
COM(2020) 610 final
ANNEXES 1 to 4

PŘÍLOHY

návrhu
nařízení Evropského parlamentu a Rady o řízení azylu a migrace a o změně směrnice
Rady 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou
dlouhodobě pobývajícími rezidenty, a navrhovaného nařízení (EU) XXX/XXX [o
Azylovém a migračním fondu]

{SWD(2020) 207 final}

CS

CS

PŘÍLOHA I
Standardní formulář pro vypracování plánu solidární reakce pro pátrací a
záchranné operace v souladu s článkem 47


Přispívající členský stát: ………



Referenční č.: (Rev.)1…..



Datum předložení:……

Opatření stanovená
v čl. 45 odst. 1 písm.
a) a e)

Počet relokací

Relokace žadatelů o
mezinárodní ochranu

Opatření stanovená
v čl. 45 odst. 1 písm.
d)

Počet / popis / časový rámec pro provedení

Opatření
pro
budování kapacit v
oblasti
azylu,
přijímání a navracení
Operační podpora
Opatření zaměřená na
reakci na migrační
trendy s dopadem na
členský stát, který
využívá
pomoci,
prostřednictvím
spolupráce se třetími
zeměmi

1

CS

Odkaz na revizi, která se použije v případě revidovaných příspěvků v průběhu fóra solidarity.

1

CS

PŘÍLOHA II
Standardní formulář pro vypracování plánu solidární reakce v souladu s
článkem 50


Členský stát, který využívá pomoci: ……



Přispívající členský stát: ………



Referenční č.: ……. (Rev.)2…..



Datum předložení:……

Opatření stanovená v čl. 45
odst. 1 písm. a), b) a c)

Podíl u každého opatření

Relokace žadatelů, na které se Podíl:
nevztahuje řízení na hranicích
pro účely posouzení žádosti o
mezinárodní ochranu stanovené z toho nezletilé osoby bez doprovodu:
článkem 41 nařízení (EU)
XXX/XXX
(nařízení
o
azylovém řízení), včetně podílu
nezletilých osob bez doprovodu
Patronát nad návraty ve vztahu k Podíl:
neoprávněně
pobývajícím
státním příslušníkům třetích
státních příslušností neoprávněně pobývajících státních
zemí
příslušníků třetích zemí na stát poskytující patronát3:
Relokace osob požívajících Podíl:
mezinárodní ochrany, včetně
podílu nezletilých osob bez
z toho nezletilé osoby bez doprovodu:
doprovodu
CELKEM

100 %

Vyplní se pouze v případě, že zpráva o migračním tlaku uvádí potřebu takových
opatření v souladu s čl. 49 odst. 3 písm. b) bodem iii):
Opatření stanovená v
čl. 45 odst. 1 písm. d)

Počet / popis / časový rámec pro provedení

Opatření pro budování
kapacit v oblasti azylu,
přijímání a navracení
Operační podpora

2
3

CS

Odkaz na revizi, která se použije v případě revidovaných příspěvků v průběhu fóra solidarity.
Státní příslušnost v případě patronátu nad návraty by měla identifikována z údajů uvedených ve zprávě o
migračním tlaku vypracované v souladu s článkem 48 nařízení.

2

CS

Opatření zaměřená na
reakci
na
migrační
trendy s dopadem na
členský
stát,
který
využívá
pomoci,
prostřednictvím
spolupráce se třetími
zeměmi

Žádost o snížení
příspěvků v souladu s
čl. 50 odst. 4

CS

Průměrný počet žádostí o mezinárodní ochranu v přepočtu na
jednoho obyvatele za 5 let (na základě statistik Eurostatu za
poslední celý rok)

3

CS

PŘÍLOHA III
Vzorec pro distribuční klíč podle článku 52 nařízení:

4

Faktor populaceČS
Faktor HDPČS

5

PodílČS = 50 % faktoru populaceČS + 50 % faktoru HDPČS

4

5

CS

V případě dvou členských států účast záleží na výkonu práv, jak stanoví příslušné protokoly a jiné
nástroje.
V případě dvou členských států účast záleží na výkonu práv, jak stanoví příslušné protokoly a jiné
nástroje.

4
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PŘÍLOHA IV
Standardní formulář pro příspěvky na plán solidární podpory v souladu s
článkem 54


Členský stát, který využívá pomoci: …….



Přispívající členský stát: ………



Referenční č.: …….



Datum předložení:……

Jiné formy solidarity v souladu s Informace o počtu / popisu rozsahu působnosti a
článkem 54
povahy / časového rámce pro provedení
Opatření pro budování kapacit v oblasti
azylu, přijímání a navracení
Operační podpora
Opatření zaměřená na reakci na migrační
trendy s dopadem na členský stát, který
využívá
pomoci,
prostřednictvím
spolupráce se třetími zeměmi
Počet osob, na něž se má vztahovat, a časový
rámec pro provedení
Relokace žadatelů o mezinárodní
ochranu, na které se nevztahuje řízení na
hranicích pro účely posouzení žádosti o
mezinárodní ochranu stanovené článkem
41 nařízení (EU) XXX/XXX (nařízení o
azylovém
řízení)
[včetně
počtu
nezletilých osob bez doprovodu]
Relokace osob požívajících mezinárodní
ochrany [včetně počtu nezletilých osob
bez doprovodu]
Relokace žadatelů o mezinárodní
ochranu, na které se vztahuje řízení na
hranicích v souladu s článkem 41
nařízení (EU) XXX/XXX (nařízení o
azylovém řízení)
Relokace neoprávněně pobývajících
státních příslušníků třetích zemí [včetně
počtu nezletilých osob bez doprovodu],
včetně státních příslušností státních

CS

5

CS

příslušníků třetích zemí
Patronát nad návraty neoprávněně
pobývajících státních příslušníků třetích
zemí [včetně počtu nezletilých osob bez
doprovodu], včetně státních příslušností
státních příslušníků třetích zemí

CS

6

CS

