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regulament (UE) XXX/XXX [Fondul pentru azil și migrație]
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RO

RO

ANEXA I
Formular-tip pentru stabilirea unui plan de răspuns în spiritul solidarității în
materie de căutare și salvare, în conformitate cu articolul 47


Statul membru contribuitor: ………



Număr de referință…… (Rev)1…..



Data depunerii:……

Măsuri prevăzute la
articolul 45
literele (a) și (e)
Transferul
solicitanților
protecție
internațională

Număr de transferuri

de

Măsuri prevăzute la
articolul 45 litera (d)

Amploare/descriere/calendar de punere în aplicare

Măsuri de consolidare
a capacităților în
domeniile
azilului,
primirii și returnării
Sprijin operațional
Măsuri menite să
răspundă tendințelor
migratorii
care
afectează
statul
membru
beneficiar
prin cooperarea cu
țări terțe

1

RO

Se face trimitere la revizuirea care va fi utilizată în cazul contribuțiilor revizuite cu ocazia Forumului de
solidaritate.

1

RO

ANEXA II
Formular-tip pentru stabilirea unui plan de răspuns în spiritul solidarității, în
conformitate cu articolul 50


Statul membru beneficiar: ……



Statul membru contribuitor: ………



Număr de referință: ……. (Rev)2…..



Data depunerii:……

Măsuri prevăzute la articolul 45 Cota pentru fiecare măsură
literele (a), (b) și (c)
Transferul solicitanților care nu Cotă:
fac obiectul procedurii la frontieră
pentru examinarea unei cereri de
protecție internațională stabilite la Din care, minori neînsoțiți:
articolul 41 din Regulamentul
(UE) XXX/XXX (Regulamentul
privind procedura de azil),
inclusiv cota aferentă minorilor
neînsoțiți
Preluarea sarcinii de returnare în Cotă:
legătură cu resortisanții țărilor
terțe aflați în situație de ședere
Cetățeniile resortisanților țărilor terțe aflați în situație de
ilegală
ședere ilegală în privința cărora trebuie să se preia sarcina
de returnare3:
Transferul
beneficiarilor
de Cotă:
protecție internațională, inclusiv
cota aferentă minorilor neînsoțiți
Din care, minori neînsoțiți:
TOTAL

100 %

Se completează numai în cazul în care raportul privind presiunea exercitată de migrație
identifică necesitatea unor astfel de măsuri în conformitate cu articolul 49 alineatul (3)
litera (b) punctul (iii):
Măsuri prevăzute la
articolul 45 litera (d)

Amploare/descriere/calendar de punere în aplicare

Măsuri de consolidare a
capacităților
în
domeniile
azilului,
2

3

RO

Se face trimitere la revizuirea care va fi utilizată în cazul contribuțiilor revizuite cu ocazia Forumului de
solidaritate.
Cetățeniile care vor face obiectul preluării sarcinii de returnare se identifică pe baza celor indicate în
raportul privind presiunea migrației, stabilit în conformitate cu articolul 48 din regulament.

2

RO

primirii și returnării
Sprijin operațional
Măsuri
menite
să
răspundă
tendințelor
migratorii care afectează
statul membru beneficiar
prin cooperarea cu țări
terțe

Cerere de reducere a
contribuțiilor în
concordanță cu
articolul 50
alineatul (4)

RO

Numărul mediu de cereri de protecție internațională pe cap de
locuitor pe o perioadă de 5 ani (pe baza celor mai recente date
statistice EUROSTAT pentru un an întreg)

3

RO

ANEXA III
Formula pentru cheia de repartizare în temeiul articolului 52 din regulament:

4

Efect populațieSM
Efect PIBSM

5

CotăSM= 50 % efect populațieSM + 50 % efect PIBSM

4

5

RO

Pentru două state membre, participarea depinde de exercitarea drepturilor stabilite în protocoalele
relevante și în alte instrumente.
Pentru două state membre, participarea depinde de exercitarea drepturilor stabilite în protocoalele
relevante și în alte instrumente.

4

RO

ANEXA IV
Formular standard pentru contribuția la un plan de sprijin în spiritul
solidarității, în conformitate cu articolul 54


Statul membru beneficiar: …….



Statul membru contribuitor: ………



Număr de referință: …….



Data depunerii:……

Alte forme de solidaritate
concordanță cu articolul 54

în Informații
privind
amploarea/descrierea
domeniului de aplicare și a naturii/calendarul de
punere în aplicare

Măsuri de consolidare a capacităților în
domeniile azilului, primirii și returnării
Sprijin operațional
Măsuri menite să răspundă tendințelor
migratorii care afectează statul membru
beneficiar prin cooperarea cu țări terțe
Numărul de persoane care trebuie să facă
obiectul măsurilor și calendarul de punere în
aplicare
Transferul solicitanților de protecție
internațională care nu fac obiectul
procedurii la frontieră pentru examinarea
unei cereri de protecție internațională
stabilite la articolul 41 din Regulamentul
(UE) XXX/XXX (Regulamentul privind
procedura de azil) [inclusiv numărul
minorilor neînsoțiți]
Transferul beneficiarilor de protecție
internațională
[inclusiv
numărul
minorilor neînsoțiți]
Transferul solicitanților de protecție
internațională
care
fac
obiectul
procedurii la frontieră în concordanță cu
articolul 41 din Regulamentul (UE)
XXX/XXX
(Regulamentul
privind
procedura de azil)
Transferul resortisanților țărilor terțe

RO

5

RO

aflați în situație de ședere ilegală
[inclusiv numărul minorilor neînsoțiți],
inclusiv cetățeniile resortisanților țărilor
terțe
Preluarea sarcinii de returnare în legătură
cu resortisanții țărilor terțe aflați în
situație de ședere ilegală [inclusiv
numărul minorilor neînsoțiți], inclusiv
cetățeniile resortisanților țărilor terțe

RO

6

RO

