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ANNEXES 1 to 4

PRIEDAI
prie
pasiūlymo dėl
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prieglobsčio ir migracijos valdymo,
kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių,
kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso ir Reglamento (ES) XXX/XXX [dėl Prieglobsčio
ir migracijos fondo] pasiūlymas

{SWD(2020) 207 final}

LT

LT

I PRIEDAS
47 straipsnyje numatyto paieškos ir gelbėjimo solidarumo atsako plano
standartinė forma


Prisidedančioji valstybė narė: ………



Nuorodos Nr.: ……. (Versija)1…..



Pateikimo data:……

45 straipsnio a ir e
punktuose
nustatytos
priemonės

Europos Sąjungoje perkeltinų asmenų skaičius

Tarptautinės apsaugos
prašytojų perkėlimas
Europos Sąjungoje

45 straipsnio d
punkte nustatytos
priemonės

Skaičius, aprašymas, įgyvendinimo laikotarpis

Pajėgumų stiprinimo
priemonės
prieglobsčio,
priėmimo
ir
grąžinimo srityse
Operatyvinė parama
Priemonės, kuriomis,
bendradarbiaujant su
trečiosiomis šalimis,
siekiama reaguoti į
migracijos
tendencijas, darančias
poveikį
remiamajai
valstybei narei

1

LT

Nuoroda į patikslintą versiją, kuri turi būti naudojama, jei Solidarumo forume patikslinami įnašai.

1
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II PRIEDAS
50 straipsnyje numatyto solidarumo atsako plano standartinė forma


Remiamoji valstybė narė: ……



Prisidedančioji valstybė narė: ………



Nuorodos Nr.: ……. (Versija)2…..



Pateikimo data:……

45 straipsnio a, b ir c
punktuose nustatytos
priemonės

Kiekvienos priemonės dalis

Prašytojų, kuriems netaikoma Dalis:
tarptautinės apsaugos prašymo
nagrinėjimo pasienio procedūra,
nustatyta Reglamento (ES) Iš jų nelydimi nepilnamečiai:
XXX/XXX
(Prieglobsčio
procedūros reglamentas) 41
straipsnyje, įskaitant nelydimų
nepilnamečių dalį, perkėlimas
Europos Sąjungoje
Grąžinimo rėmimas, susijęs su Dalis:
neteisėtai esančiais trečiųjų šalių
piliečiais
Neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių, kurių grąžinimą
ketinama remti, pilietybės3:
Tarptautinės apsaugos gavėjų, Dalis:
įskaitant nelydimų nepilnamečių
dalį,
perkėlimas
Europos
Iš jų nelydimi nepilnamečiai:
Sąjungoje
IŠ VISO

100 proc.

Pildyti tik tuo atveju, jei migracijos spaudimo ataskaitoje nurodoma, kad reikia imtis
tokių priemonių pagal 49 straipsnio 3 dalies b punkto iii papunktį:
45 straipsnio d punkte
nustatytos priemonės

Skaičius, aprašymas, įgyvendinimo laikotarpis

Pajėgumų
stiprinimo
priemonės prieglobsčio,
priėmimo ir grąžinimo
srityse

2
3

LT

Nuoroda į patikslintą versiją, kuri turi būti naudojama, jei Solidarumo forume patikslinami įnašai.
Asmenų, kuriems turėtų būti taikomas grąžinimo rėmimas, pilietybės nustatomos iš šalių, nurodytų pagal
reglamento 48 straipsnį parengtoje migracijos spaudimo ataskaitoje.

2
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Operatyvinė parama
Priemonės,
kuriomis,
bendradarbiaujant
su
trečiosiomis
šalimis,
siekiama
reaguoti
į
migracijos tendencijas,
darančias
poveikį
remiamajai
valstybei
narei

Prašymas sumažinti
įnašus pagal 50
straipsnio 4 dalį

LT

Vidutinis per 5 metus išnagrinėtų tarptautinės apsaugos
prašymų vienam gyventojui skaičius (remiantis naujausiais
visų metų Eurostato statistiniais duomenimis)

3
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III PRIEDAS
Paskirstymo schemos formulė pagal reglamento 52 straipsnį:

4

Gyventojų skaičiaus veiksnysVN
BVP veiksnysVN

5

DalisVN = 50 % gyventojų skaičiaus veiksnysVN + 50 % BVP veiksnysVN

4

5

LT

Dviejų valstybių narių dalyvavimas priklauso nuo naudojimosi teisėmis, kaip nustatyta atitinkamuose
protokoluose ir kituose dokumentuose.
Dviejų valstybių narių dalyvavimas priklauso nuo naudojimosi teisėmis, kaip nustatyta atitinkamuose
protokoluose ir kituose dokumentuose.

4
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IV PRIEDAS
54 straipsnyje numatyto solidarumo paramos plano standartinė forma


Remiamoji valstybė narė: …….



Prisidedančioji valstybė narė: ………



Nuorodos Nr.: …….



Pateikimo data:……

Kitos solidarumo formos pagal 54 Informacija apie skaičių, taikymo srities ir
straipsnį
pobūdžio aprašymas, įgyvendinimo laikotarpis
Pajėgumų
stiprinimo
priemonės
prieglobsčio, priėmimo ir grąžinimo
srityse
Operatyvinė parama
Priemonės, kuriomis, bendradarbiaujant
su trečiosiomis šalimis, siekiama
reaguoti į migracijos tendencijas,
darančias poveikį remiamajai valstybei
narei
Asmenų, kuriems turėtų būti taikomos
priemonės, skaičius ir įgyvendinimo laikotarpis
Tarptautinės apsaugos prašytojų, kuriems
netaikoma
tarptautinės
apsaugos
prašymo nagrinėjimo pasienio procedūra,
nustatyta Reglamento (ES) XXX/XXX
(Prieglobsčio procedūros reglamentas)
41 straipsnyje, [įskaitant nelydimų
nepilnamečių dalį] perkėlimas Europos
Sąjungoje
Tarptautinės apsaugos gavėjų [įskaitant
nelydimų nepilnamečių dalį] perkėlimas
Europos Sąjungoje
Tarptautinės apsaugos prašytojų, kuriems
taikoma pasienio procedūra pagal
Reglamento
(ES)
XXX/XXX
(Prieglobsčio procedūros reglamentas)
41 straipsnį, perkėlimas Europos
Sąjungoje
Neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių
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5
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[įskaitant nelydimų nepilnamečių dalį]
perkėlimas Europos Sąjungoje, taip pat
nurodant trečiųjų šalių piliečių pilietybes
Grąžinimo rėmimas, susijęs su neteisėtai
esančiais
trečiųjų
šalių
piliečiais
[įskaitant nelydimų nepilnamečių dalį],
taip pat nurodant trečiųjų šalių piliečių
pilietybes
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