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PRILOZI

Prijedlogu
Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju azilom i migracijama i izmjeni
Direktive Vijeća 2003/109/EZ o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim
boravištem i predložene Uredbe (EU) XXX/XXX [Fond za azil i migracije]

{SWD(2020) 207 final}

HR

HR

PRILOG I.
Standardni obrazac za utvrđivanje plana za solidarni odgovor u slučaju traganja
i spašavanja u skladu s člankom 47.


Država članica koja daje doprinos: ………



Referentni br.……. (Rev)1…..



Datum podnošenja:……

Mjere iz članka 45.
točaka (a) i (e)

Broj premještanja

Premještanje
podnositelja zahtjeva
za
međunarodnu
zaštitu

Mjere iz članka 45.
točke (d)

Količina/opis/vremenski rok za provedbu

Mjere za izgradnju
kapaciteta u području
azila,
prihvata
i
vraćanja
Operativna potpora
Mjere
u
obliku
suradnje s trećim
zemljama za odgovor
na
migracijske
trendove koji utječu
na državu članicu
korisnicu

1

HR

Upućivanje na reviziju koristi se ako su doprinosi revidirani u okviru Foruma solidarnosti.

1

HR

PRILOG II.
Standardni obrazac za utvrđivanje plana za solidarni odgovor u skladu s
člankom 50.


Država članica korisnica: ……



Država članica koja daje doprinos: ………



Referentni broj: ……. (Rev)2…..



Datum podnošenja:……

Mjere iz članka 45. točaka (a),
(b) i (c)

Udio za svaku mjeru

Premještanje
podnositelja Udio:
zahtjeva na koje se ne
primjenjuje postupak na granici
za razmatranje zahtjeva za Od toga maloljetnici bez pratnje:
međunarodnu zaštitu utvrđen
člankom 41.
Uredbe
(EU)
XXX/XXX
(Uredba
o
postupcima azila), uključujući
udio maloljetnika bez pratnje
Sponzorstvo vraćanja državljana Udio:
trećih zemalja s nezakonitim
boravkom
Državljanstva državljana trećih zemalja s nezakonitim
boravkom čije se vraćanje sponzorira3:
Premještanje
korisnika Udio:
međunarodne
zaštite,
uključujući udio maloljetnika
Od toga maloljetnici bez pratnje:
bez pratnje
UKUPNO

100 %

Ispuniti samo ako se u izvješću o migracijskom pritisku navodi da su takve mjere
potrebne u skladu s člankom 49. stavkom 3. točkom (b) podtočkom iii.:
Mjere iz članka 45.
točke (d)

Količina/opis/vremenski rok za provedbu

Mjere
za
izgradnju
kapaciteta u području
azila, prihvata i vraćanja
Operativna potpora
2
3

HR

Upućivanje na reviziju koristi se ako su doprinosi revidirani u okviru Foruma solidarnosti.
Državljanstva za sponzorstvo vraćanja biraju se na temelju državljanstava navedenih u izvješću o
migracijskom pritisku pripremljenom u skladu s člankom 48. Uredbe.

2

HR

Mjere u obliku suradnje
s trećim zemljama za
odgovor na migracijske
trendove koji utječu na
državu članicu korisnicu

Zahtjev za smanjenje
doprinosa u skladu s
člankom 50. stavkom 4.

HR

Prosječni broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu po stanovniku
tijekom pet godina (na temelju najnovijih statističkih
podataka Eurostata za cijelu godinu)

3

HR

PRILOG III.
Formula za ključ raspodjele u skladu s člankom 52. Uredbe:

4

Učinak stanovništvo DČ
Učinak BDP DČ

5

Udio DČ = 50 % učinak stanovništva DČ + 50 % učinak BDP-a DČ

4

5

HR

Za dvije države članice sudjelovanje ovisi o ostvarivanju prava kako je utvrđeno u odgovarajućim
protokolima i drugim instrumentima.
Za dvije države članice sudjelovanje ovisi o ostvarivanju prava kako je utvrđeno u odgovarajućim
protokolima i drugim instrumentima.

4

HR

PRILOG IV.
Standardni obrazac za doprinos planu za solidarni odgovor u skladu s
člankom 54.


Država članica korisnica: …….



Država članica koja daje doprinos: ………



Referentni broj: …….



Datum podnošenja:……

Drugi oblici solidarnosti u skladu s Informacije
o
količini/opis
opsega
člankom 54.
prirode/vremenski okvir za provedbu

i

Mjere za izgradnju kapaciteta u području
azila, prihvata i vraćanja
Operativna potpora
Mjere u obliku suradnje s trećim
zemljama za odgovor na migracijske
trendove koji utječu na državu članicu
korisnicu
Broj osoba koje će biti obuhvaćene i vremenski
okvir za provedbu
Premještanje podnositelja zahtjeva za
međunarodnu zaštitu na koje se ne
primjenjuje postupak na granici za
razmatranje zahtjeva za međunarodnu
zaštitu utvrđen člankom 41. Uredbe (EU)
XXX/XXX (Uredba o postupcima azila)
[uključujući broj maloljetnika bez
pratnje]
Premještanje korisnika međunarodne
zaštite [uključujući broj maloljetnika bez
pratnje]
Premještanje podnositelja zahtjeva za
međunarodnu zaštitu na koje se
primjenjuje postupak na granici u skladu
s člankom 41. Uredbe (EU) XXX/XXX
(Uredba o postupcima azila)
Premještanje državljana trećih zemalja s
nezakonitim boravkom [uključujući broj
maloljetnika bez pratnje], uključujući

HR

5

HR

državljanstvo državljana trećih zemalja
Sponzorstvo vraćanja državljana trećih
zemalja s nezakonitim boravkom
[uključujući broj maloljetnika bez
pratnje],
uključujući
državljanstva
državljana trećih zemalja

HR

6

HR

