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ANNEXES 1 to 4

BIJLAGEN
bij het
voorstel voor een
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende asiel- en
migratiebeheer en tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25
november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde
landen en de voorgestelde Verordening (EU) XXX/XXX [Fonds voor asiel en migratie]

{SWD(2020) 207 final}
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BIJLAGE I
Standaardformulier voor het opstellen van een solidariteitsresponsplan inzake
opsporing en redding overeenkomstig artikel 47


Bijdragende lidstaat: .........



Referentienummer: (Rev)1…..



Datum van indiening:……

Maatregelen als
bedoeld in
artikel 45, lid 1,
onder a) en c)
Herplaatsing
personen die
internationale
bescherming
verzoeken

Aantal herplaatsingen

van
om

Maatregelen als
bedoeld in
artikel 45, lid 1,
onder d)

Hoeveelheid/omschrijving/tijdschema voor uitvoering

Maatregelen
voor
capaciteitsopbouw op
het gebied van asiel,
opvang en terugkeer
Operationele steun
Maatregelen
via
samenwerking
met
derde landen om te
reageren
op
migratietrends
waarvan
de
begunstigde lidstaat
de invloed ondervindt

1

NL

Verwijzing naar herziening te gebruiken in geval van tijdens het solidariteitsforum herziene bijdragen.

1
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BIJLAGE II
Standaardformulier voor het opstellen
overeenkomstig artikel 52


Begunstigde lidstaat: ……



Bijdragende lidstaat: .........



Referentienummer: ……. (Rev)2…..



Datum van indiening:……

Maatregelen als bedoeld in
artikel 45, lid 1, onder a), b)
en c)

van

een

solidariteitsresponsplan

Aandeel met betrekking tot elke maatregel

Herplaatsing van verzoekers die Aandeel:
niet zijn onderworpen aan de
grensprocedure
voor
de
behandeling van een verzoek Waarvan niet-begeleide minderjarigen:
om internationale bescherming
als vastgesteld in artikel 41 van
Verordening (EU) XXX/XXX
(asielprocedureverordening),
met inbegrip van het aandeel
van
niet-begeleide
minderjarigen
Terugkeersponsoring
met Aandeel:
betrekking
tot
illegaal
verblijvende onderdanen van
Nationaliteiten van te sponsoren illegaal verblijvende
derde landen
onderdanen van derde landen3:
Herplaatsing van personen die Aandeel:
internationale
bescherming
genieten, met inbegrip van het
aandeel van niet-begeleide Waarvan niet-begeleide minderjarigen:
minderjarigen
TOTAAL

100 %

Alleen in te vullen als in het verslag over de migratiedruk wordt vastgesteld dat
dergelijke maatregelen nodig zijn overeenkomstig artikel 51, lid 3, onder b), iii):
Maatregelen als
bedoeld in artikel 45,
lid 1, onder d)

2
3

NL

Hoeveelheid/omschrijving/tijdschema voor uitvoering

Verwijzing naar herziening te gebruiken in geval van tijdens het solidariteitsforum herziene bijdragen.
De nationaliteiten voor terugkeersponsoring worden vastgesteld aan de hand van de nationaliteiten die zijn
vermeld in het overeenkomstig artikel 51 van de verordening opgestelde verslag over de migratiedruk.

2
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Maatregelen
voor
capaciteitsopbouw op het
gebied van asiel, opvang
en terugkeer
Operationele steun
Maatregelen
via
samenwerking met derde
landen om te reageren op
migratietrends waarvan
de begunstigde lidstaat
de invloed ondervindt

Verzoek om
vermindering van de
bijdragen
overeenkomstig
artikel 52, lid 5

NL

Gemiddelde verzoeken om internationale bescherming per
hoofd over een periode van 5 jaar (op basis van de meest
recente Eurostat-statistieken voor het gehele jaar)

3

NL

BIJLAGE III
Formule voor de verdeelsleutel overeenkomstig artikel 54 van de verordening:

4

BevolkingseffectLS
BBP-effectLS

5

AandeelLS = 50% BevolkingseffectLS + 50% BBP-effectLS

4

5

NL

Voor twee lidstaten hangt de deelname af van de uitoefening van rechten als vermeld in de
desbetreffende protocollen en andere instrumenten.
Voor twee lidstaten hangt de deelname af van de uitoefening van rechten als vermeld in de
desbetreffende protocollen en andere instrumenten.
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BIJLAGE IV
Standaardformulier
overeenkomstig artikel 56

voor



Begunstigde lidstaat: …….



Bijdragende lidstaat: .........



Referentienummer: …….



Datum van indiening:……

Andere vormen van
overeenkomstig artikel 56

het

opstellen

van

een

solidariteitssteunplan

solidariteit Informatie over hoeveelheid/beschrijving van
reikwijdte en aard/tijdschema voor uitvoering

Maatregelen voor capaciteitsopbouw op
het gebied van asiel, opvang en terugkeer
Operationele steun
Maatregelen via samenwerking met
derde landen om te reageren op
migratietrends waarvan de begunstigde
lidstaat de invloed ondervindt
Aantal te bestrijken personen en tijdschema
voor de uitvoering
Herplaatsing van personen die om
internationale bescherming verzoeken en
die niet zijn onderworpen aan de
grensprocedure voor de behandeling van
een
verzoek
om
internationale
bescherming als bedoeld in artikel 41 van
Verordening
(EU)
XXX/XXX
(asielprocedureverordening)
[met
inbegrip van het aantal niet-begeleide
minderjarigen]
Herplaatsing
van
personen
die
internationale bescherming genieten [met
inbegrip van het aantal niet-begeleide
minderjarigen]
Herplaatsing van
verzoekers
om
internationale
bescherming
die
onderworpen zijn aan de grensprocedure
overeenkomstig
artikel
41
van
Verordening
(EU)
XXX/XXX
(asielprocedureverordening )
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Herplaatsing van illegaal verblijvende
onderdanen van derde landen [met
inbegrip van het aantal niet-begeleide
minderjarigen], met inbegrip van de
nationaliteiten van de onderdanen van
derde landen
Terugkeersponsoring met betrekking tot
illegaal verblijvende onderdanen van
derde landen [met inbegrip van het aantal
niet-begeleide
minderjarigen],
met
inbegrip van de nationaliteiten van
onderdanen van derde landen
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