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ZAŁĄCZNIKI
do
wniosku dotyczącego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania azylem i
migracją oraz zmieniającego dyrektywę Rady 2003/109/WE dotyczącą statusu obywateli
państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi i proponowane
rozporządzenie (UE) XXX/XXX [Fundusz Azylu i Migracji]

{SWD(2020) 207 final}
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ZAŁĄCZNIK I
Standardowy formularz do celów ustanowienia planu reagowania
solidarnościowego w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych zgodnie z art. 47


Państwo członkowskie wnoszące wkład: …



Numer referencyjny ... (wersja)1…



Data złożenia: ...

Środki określone
w art. 45 lit. a) i e)

Liczba relokacji

Relokacja
osób
ubiegających
się
o ochronę
międzynarodową

Środki określone
w art. 45 lit. d)

Ilość/opis/termin wdrożenia

Środki
służące
budowaniu zdolności
w dziedzinie azylu,
przyjmowania
i powrotów
Wsparcie operacyjne
Środki mające na celu
reagowanie na trendy
migracyjne
wpływające
na
państwo
członkowskie będące
beneficjentem
poprzez współpracę
z państwami trzecimi.

1
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Odniesienie do wersji, które będzie używane w przypadku wkładów zmienionych w trakcie forum
solidarności.
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ZAŁĄCZNIK II
Standardowy formularz do
solidarnościowego zgodnie z art. 50

celów

ustanowienia



Państwo członkowskie będące beneficjentem: ...



Państwo członkowskie wnoszące wkład: …



Numer referencyjny: ... (wersja)2…



Data złożenia: ...

Środki określone w art. 45
lit. a), b) i c)

planu

reagowania

Udział dla każdego środka

Relokacja osób ubiegających się Udział:
o ochronę
międzynarodową,
które nie podlegają procedurze
granicznej mającej na celu W tym małoletni bez opieki:
rozpatrzenie
wniosku
o udzielenie
ochrony
międzynarodowej ustanowionej
w art. 41 rozporządzenia (UE)
XXX/XXX
(rozporządzenie
w sprawie procedury azylowej)
z uwzględnieniem
udziału
małoletnich bez opieki
Sponsorowanie
w stosunku
do
przebywających
państw trzecich

powrotów Udział:
nielegalnie
obywateli
Narodowość nielegalnie przebywających obywateli państw
trzecich, którzy mają być objęci sponsorowaniem3:

Relokacja osób korzystających Udział:
z ochrony
międzynarodowej
z uwzględnieniem
udziału
W tym małoletni bez opieki:
małoletnich bez opieki
OGÓŁEM

100 %

Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy na podstawie sprawozdania na temat
presji migracyjnej stwierdzono potrzebę zastosowania takich środków zgodnie z art. 49
ust. 3 lit. b) ppkt (iii):
Środki określone
w art. 45 lit. d)

2

3
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Ilość/opis/termin wdrożenia

Odniesienie do wersji, które będzie używane w przypadku wkładów zmienionych w trakcie forum
solidarności.
Narodowości osób, które mają być objęte sponsorowaniem powrotów, określa się na podstawie
narodowości wskazanych w sprawozdaniu na temat presji migracyjnej sporządzonym zgodnie z art. 48
rozporządzenia.

2

PL

Środki
służące
budowaniu
zdolności
w dziedzinie
azylu,
przyjmowania
i powrotów
Wsparcie operacyjne
Środki mające na celu
reagowanie na trendy
migracyjne wpływające
na
państwo
członkowskie
będące
beneficjentem poprzez
współpracę z państwami
trzecimi.

Wniosek o zmniejszenie Średnia
liczba
wniosków
o udzielenie
ochrony
wkładu zgodnie
międzynarodowej na mieszkańca w ciągu 5 lat (na podstawie
z art. 50 ust. 4
ostatnich danych statystycznych EUROSTATU za pełny rok)
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ZAŁĄCZNIK III
Wzór obliczania klucza podziału zgodnie z art. 52 rozporządzenia:

Czynnik liczby ludności PCz
Czynnik PKB PCz

4

5

UdziałPCz = 50 % czynnika liczby ludnościPCz + 50 % czynnika PKBPCz

4
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W przypadku dwóch państw członkowskich ich uczestnictwo zależy od wykonywania praw
określonych w odpowiednich protokołach i innych instrumentach.
W przypadku dwóch państw członkowskich ich uczestnictwo zależy od wykonywania praw
określonych w odpowiednich protokołach i innych instrumentach.
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ZAŁĄCZNIK IV
Standardowy formularz do celów
solidarnościowego zgodnie z art. 54

wniesienia



Państwo członkowskie będące beneficjentem: ...



Państwo członkowskie wnoszące wkład: …



Numer referencyjny: ...



Data złożenia: ...

Inne formy
z art. 54

solidarności

wkładu w plan wsparcia

zgodnie Informacje dotyczące ilości/Opis
i charakteru/terminy wdrażania

zakresu

Środki służące budowaniu zdolności
w dziedzinie
azylu,
przyjmowania
i powrotów
Wsparcie operacyjne
Środki mające na celu reagowanie na
trendy migracyjne wpływające na
państwo
członkowskie
będące
beneficjentem
poprzez
współpracę
z państwami trzecimi.
Liczba osób, które mają być objęte wsparciem,
i terminy jego wdrożenia
Relokacja osób ubiegających się
o ochronę międzynarodową, które nie
podlegają procedurze granicznej mającej
na
celu
rozpatrzenie
wniosku
o udzielenie ochrony międzynarodowej
ustanowionej w art. 41 rozporządzenia
(UE)
XXX/XXX
(rozporządzenie
w sprawie procedury azylowej) [z
uwzględnieniem liczby małoletnich bez
opieki]
Relokacja osób korzystających z ochrony
międzynarodowej [z uwzględnieniem
liczby małoletnich bez opieki]
Relokacja osób ubiegających się
o ochronę
międzynarodową,
które
podlegają procedurze granicznej zgodnie
z art. 41
rozporządzenia
(UE)
XXX/XXX (rozporządzenie w sprawie
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procedury azylowej)
Relokacja nielegalnie przebywających
obywateli
państw
trzecich
[z
uwzględnieniem liczby małoletnich bez
opieki], z uwzględnieniem narodowości
obywateli państw trzecich
Sponsorowanie powrotów w stosunku do
liczby
nielegalnie
przebywających
obywateli
państw
trzecich
[z
uwzględnieniem liczby małoletnich bez
opieki], z uwzględnieniem narodowości
obywateli państw trzecich
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