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BILAGA I
Standardformulär för upprättande av en solidaritetsåtgärdsplan för sök- och
räddningsinsatser i enlighet med artikel 47


Bidragande medlemsstat: ………



Referensnummer……. (Rev)1…..



Inlämningsdatum:……

Åtgärder enligt
artikel 45 a och e

Antal omplaceringar

Omplacering
av
personer som ansöker
om
internationellt
skydd

Åtgärder enligt
artikel 45 d

Mängd/beskrivning/tidsram för genomförandet

Kapacitetsuppbyggan
de
åtgärder
på
områdena
asyl,
mottagande
och
återvändande
Operativt stöd
Åtgärder som syftar
till
att
hantera
migrationstendenser
som påverkar den
gynnade
medlemsstaten genom
samarbete
med
tredjeländer

1

SV

Hänvisning till revidering som ska användas för bidrag som revideras under solidaritetsforumets gång.

1

SV

BILAGA II
Standardformulär för upprättande av en solidaritetsåtgärdsplan i enlighet med
artikel 50


Gynnad medlemsstat: ……



Bidragande medlemsstat: ………



Referensnummer: ……. (Rev)2…..



Inlämningsdatum:……

Åtgärder enligt artikel 45 a, b
och c

Andel per åtgärd

Omplacering av sökande som Andel:
inte
omfattas
av
det
gränsförfarande för prövning av
en ansökan om internationellt Varav ensamkommande barn:
skydd vilket inrättats genom
artikel 41 i förordning (EU)
XXX/XXX (förordningen om
asylförfaranden),
inbegripet
andelen ensamkommande barn
Återvändandesponsring
Andel:
avseende tredjelandsmedborgare
som
vistas
olagligt
i
Nationalitet som sponsras (tredjelandsmedborgare som
medlemsstaterna
vistas olagligt i medlemsstaterna)3:
Omplacering av personer som Andel:
beviljats internationellt skydd,
inbegripet
andelen
Varav ensamkommande barn:
ensamkommande barn
TOTALT

100 %

Fylls i endast om det i rapporten om migrationstryck fastställs ett behov av sådana
åtgärder i enlighet med artikel 49.3 b iii:
Åtgärder enligt artikel
45 d

Mängd/beskrivning/tidsram för genomförandet

Kapacitetsuppbyggande
åtgärder på områdena
asyl, mottagande och
återvändande

2
3

SV

Hänvisning till revidering som ska användas för bidrag som revideras under solidaritetsforumets gång.
De nationaliteter som återvändandesponsringen avser ska identifieras utifrån dem som anges i den rapport
om migrationstryck som upprättats i enlighet med artikel 48 i förordningen.

2

SV

Operativt stöd
Åtgärder som syftar till
att
hantera
migrationstendenser som
påverkar den gynnade
medlemsstaten
genom
samarbete
med
tredjeländer

Begäran om minskning
av bidrag i enlighet
med artikel 50.4

SV

Genomsnittligt antal ansökningar om internationellt skydd per
capita under 5 år (baserat på den senaste helårsstatistiken
från Eurostat)

3
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BILAGA III
Formel för fördelningsnyckeln enligt artikel 52 i förordningen:

4

BefolkningseffektMS
BNP-effektMS

5

AndelMS = 50 % BefolkningseffektMS + 50 % BNP-effektMS

4

5

SV

För två av medlemsstaterna beror deltagandet på hur deras rättigheter enligt relevanta protokoll och
övriga instrument utövas.
För två av medlemsstaterna beror deltagandet på hur deras rättigheter enligt relevanta protokoll och
övriga instrument utövas.
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BILAGA IV
Standardformulär för bidrag till en solidaritetsstödsplan i enlighet med artikel 54


Gynnad medlemsstat: …….



Bidragande medlemsstat: ………



Referensnummer: …….



Inlämningsdatum:……

Andra former av solidaritet i enlighet Information
om
med artikel 54
omfattning
och
genomförandet

mängd/beskrivning
karaktär/tidsram

av
för

Kapacitetsuppbyggande åtgärder på
områdena
asyl,
mottagande
och
återvändande
Operativt stöd
Åtgärder som syftar till att hantera
migrationstendenser som påverkar den
gynnade
medlemsstaten
genom
samarbete med tredjeländer
Antal personer som ska omfattas och tidsram för
genomförandet
Omplacering av personer som ansöker
om internationellt skydd och som inte
omfattas av det gränsförfarande för
prövning
av
en
ansökan
om
internationellt skydd vilket inrättats
genom artikel 41 i förordning (EU)
XXX/XXX
(förordningen
om
asylförfaranden)
[inbegripet
antal
ensamkommande barn]
Omplacering av personer som beviljats
internationellt skydd [inbegripet antal
ensamkommande barn]
Omplacering av personer som ansöker
om internationellt skydd och som
omfattas av gränsförfarandet i enlighet
med artikel 41 i förordning (EU)
XXX/XXX
(förordningen
om
asylförfaranden)

SV

5
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Omplacering av tredjelandsmedborgare
som vistas olagligt i medlemsstaterna
[inbegripet antal ensamkommande barn],
med
uppgift
om
tredjelandsmedborgarnas nationalitet
Återvändandesponsring
avseende
tredjelandsmedborgare
som
vistas
olagligt i medlemsstaterna [inbegripet
antal ensamkommande barn], med
uppgift om tredjelandsmedborgarnas
nationalitet
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