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LIITE I
Vakiolomake etsintä- ja pelastusoperaatioihin liittyviä yhteisvastuutoimia
koskevia suunnitelmia varten 47 artiklan mukaisesti


Osallistuva jäsenvaltio: ………



Viitenumero……. (Rev)1…..



Toimituspäivä:……

45 artiklan 1 kohdan Sisäisten siirtojen määrä
a ja e alakohdassa
esitetyt toimenpiteet
Kansainvälistä
suojelua
hakevien
henkilöiden sisäiset
siirrot

45 artiklan 1 kohdan Toteutettavien toimenpiteiden määrä/kuvaus/aikataulu
d alakohdassa
tarkoitetut
toimenpiteet
Valmiuksia
vahvistavat
toimenpiteet
turvapaikka-asioiden,
vastaanoton
tai
palauttamisen alalla
Operatiivinen tuki
Toimenpiteet, joilla
pyritään vastaamaan
hyötyvään
jäsenvaltioon
vaikuttaviin
muuttoliikesuuntauksi
in
tekemällä
yhteistyötä
kolmansien maiden
kanssa

1
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Viittaus tarkistukseen (revision), jos yhteisvastuutoimia tarkistetaan yhteisvastuufoorumin aikana.
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LIITE II
Vakiolomake yhteisvastuutoimia koskevia suunnitelmia varten 50 artiklan
mukaisesti


Hyötyvä jäsenvaltio: ……



Osallistuva jäsenvaltio: ………



Viitenumero: ……. (Rev)2…..



Toimituspäivä:……

45 artiklan 1 kohdan a, b ja c
alakohdassa esitetyt
toimenpiteet

Kunkin toimenpiteen osuus

Sellaisten hakijoiden sisäiset Osuus:
siirrot, joihin ei sovelleta
asetuksen (EU) XXX/XXX
[turvapaikkamenettelyasetus] 41 joista ilman huoltajaa olevia alaikäisiä:
artiklassa
vahvistettua
rajamenettelyä
kansainvälistä
suojelua koskevan hakemuksen
käsittelyä varten, mukaan lukien
ilman
huoltajaa
olevien
alaikäisten osuus
Laittomasti
oleskelevien Osuus:
kolmansien maiden kansalaisten
palauttamisen tukijärjestely
Tukijärjestelyn kohteena olevien laittomasti oleskelevien
kolmansien maiden kansalaisten kansalaisuudet3:
Kansainvälistä suojelua saavien Osuus:
sisäiset siirrot, myös ilman
huoltajaa olevien alaikäisten
joista ilman huoltajaa olevia alaikäisiä:
osuus
YHTEENSÄ

100 %

Täytetään vain, jos muuttopainetta koskevassa kertomuksessa todetaan tarve tällaisiin
toimenpiteisiin 49 artiklan 3 kohdan b alakohdan iii alakohdan mukaisesti:
45 artiklan 1 kohdan d
alakohdassa tarkoitetut
toimenpiteet

Toteutettavien toimenpiteiden määrä/kuvaus/aikataulu

Valmiuksia vahvistavat
toimenpiteet
2
3
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Viittaus tarkistukseen (revision), jos yhteisvastuutoimia tarkistetaan yhteisvastuufoorumin aikana.
Palauttamisen tukijärjestelyn kohteena oleva kansalaisuudet on yksilöitävä niistä, jotka ilmoitetaan 48
artiklan mukaisesti laaditussa muuttopainetta koskevassa kertomuksessa.
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turvapaikka-asioiden,
vastaanoton
tai
palauttamisen alalla
Operatiivinen tuki
Toimenpiteet,
joilla
pyritään
vastaamaan
hyötyvään jäsenvaltioon
vaikuttaviin
muuttoliikesuuntauksiin
tekemällä
yhteistyötä
kolmansien
maiden
kanssa

Hakemus
yhteisvastuutoimia
koskevasta
vähennyksestä 50
artiklan 4 kohdan
mukaisesti

FI

Kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia keskimäärin
asukasta kohti edeltävien 5 vuoden aikana (tuoreimpien koko
vuotta koskevien Eurostatin tilastojen perusteella)
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LIITE III
Asetuksen 52 artiklan mukaisen jakoperusteen laskukaava:

4

Väkiluvun vaikutusMS
BKT:n vaikutusMS

5

OsuusMS = 50 % väkiluvun vaikutusMS + 50 % BKT:n vaikutusMS
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Kahden jäsenvaltion osallistuminen riippuu siitä, käyttävätkö ne asianomaisten pöytäkirjojen ja muiden
oikeusvälineiden mukaisia oikeuksiaan.
Kahden jäsenvaltion osallistuminen riippuu siitä, käyttävätkö ne asianomaisten pöytäkirjojen ja muiden
oikeusvälineiden mukaisia oikeuksiaan.
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LIITE IV
Vakiolomake yhteisvastuutukea koskevaan suunnitelmaan osallistumiseksi 54
artiklan mukaisesti


Hyötyvä jäsenvaltio: …….



Osallistuva jäsenvaltio: ………



Viitenumero: …….



Toimituspäivä:……

Muut yhteisvastuun
artiklan mukaisesti

muodot

54 Tiedot
määrästä/Kuvaus
luonteesta/Toteutusaikataulu

laajuudesta

ja

lukumäärä

ja

Valmiuksia vahvistavat toimenpiteet
turvapaikka-asioiden, vastaanoton tai
palauttamisen alalla
Operatiivinen tuki
Toimenpiteet, joilla pyritään vastaamaan
hyötyvään jäsenvaltioon vaikuttaviin
muuttoliikesuuntauksiin
tekemällä
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa
Katettavien
henkilöiden
toteutusaikataulu
Sellaisten
kansainvälisen
suojelun
hakijoiden sisäiset siirrot, joihin ei
sovelleta asetuksen (EU) XXX/XXX
[turvapaikkamenettelyasetus]
41
artiklassa vahvistettua rajamenettelyä
kansainvälistä
suojelua
koskevan
hakemuksen käsittelyä varten [mukaan
lukien ilman huoltajaa olevien alaikäisten
lukumäärä]
Kansainvälistä suojelua saavien sisäiset
siirrot [mukaan lukien ilman huoltajaa
olevien alaikäisten lukumäärä]
Sellaisten
kansainvälistä
suojelua
hakevien henkilöiden sisäiset siirrot,
joihin
sovelletaan
rajamenettelyä
asetuksen
(EU)
XXX/XXX
[turvapaikkamenettelyasetus] 41 artiklan
mukaisesti
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Laittomasti oleskelevien kolmansien
maiden kansalaisten sisäiset siirrot
[mukaan lukien ilman huoltajaa olevien
alaikäisten lukumäärä], myös kolmansien
maiden kansalaisten kansalaisuudet
Laittomasti oleskelevien kolmansien
maiden
kansalaisten
palauttamisen
tukijärjestely [mukaan lukien ilman
huoltajaa olevien alaikäisten lukumäärä],
myös kolmansien maiden kansalaisten
kansalaisuudet
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