IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 23.9.2020
COM(2020) 612 final
ANNEX

ANNESS
ta' [...]
PROPOSTA GĦAL REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TALKUNSILL
li tintroduċi skrinjar ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fuq il-fruntieri esterni u li temenda rRegolamenti (KE) Nru 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 u (UE) 2019/817

MT

MT

ANNESS
Formola standard ta’ debriefing
1.Isem:

2.Sess:

3.Data tat-twelid:

4.Post tat-twelid:

5.Nazzjonalità/Nazzjonalitajiet (indikazzjoni inizjali):
6.Lingwi mitkellma:
7.Raġuni għat-twettiq tal-iskrinjar:
A. Dħul irregolari
Jekk jogħġbok speċifika wkoll, kif xieraq:

L-ebda dokument tal-ivvjaġġar/
dokument tal-ivvjaġġar iffalsifikat

dokument

tal-ivvjaġġar

falz/

L-ebda viża jew awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar/ viża jew
awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar falza/ viża jew awtorizzazzjoni għallivvjaġġar iffalsifikata
oħrajn
B. Wasla permezz ta’ tiftix u salvataġġ
C. Applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali f’Punt ta’ Qsim tal-Fruntiera
D. L-ebda indikazzjoni ta’ verifika fuq il-fruntiera fi fruntiera esterna:

□
Dħul/Ħruġ
□

l-ebda timbru f’dokument tal-ivvjaġġar/l-ebda entrata fis-Sistema ta’
l-ebda dokument tal-ivvjaġġar:

8. Saret identifikazzjoni bl-użu ta’ bażijiet tad-data tal-IT:

□

Iva

□

Le

Jekk iva, ir-riżultat tal-identifikazzjoni:
9. Riżultati tal-konsultazzjoni għal skopijiet ta’ sigurtà:
□

Hit (żid il-bażijiet tad-data u r-raġunijiet)

□

L-Ebda Hit

10. Kura immedjata pprovduta:

□

11. Iżolament għal raġunijiet ta’ saħħa pubblika:

Iva

□

Le

□

Iva

□

Le

Jekk iva, jekk jogħġbok ipprovdi dati, raġunijiet speċifiċi, post:
12. Itinerarju:
a) postijiet/pajjiżi ta’ residenza preċedenti:
b) punt tat-tluq:
c) pajjiżi terzi u postijiet (eż. belt, provinċja) ta’ tranżitu u t-tul tas-soġġorn:
d) modalitajiet ta’ tranżitu (eż. mezzi ta’ trasport, ma’ grupp, individwali), assistenza
riċevuta (eż. faċilitaturi, modi ta’ komunikazzjoni użati), pagamenti magħmula/li
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għandhom isiru, eċċ.:
e) pajjiżi terzi fejn intalbet il-protezzjoni:
f) pajjiżi terzi fejn ingħatat il-protezzjoni:
g) destinazzjoni maħsuba fl-Unjoni:

13. Assistenza pprovduta għal remunerazzjoni minn persuna terza jew organizzazzjoni firrigward ta’ qsim irregolari tal-fruntiera u kwalunkwe informazzjoni relatata f’każ ta’ traffikar
suspettat:

14. Bidu tal-iskrinjar: [JJ/XX/SS]
Tmiem tal-iskrinjar: [JJ/XX/SS]
15. Awtorità li tirreferi l-persuna lil:
16. Kummenti u informazzjoni rilevanti oħra

Firma
Il-persuna li qed timla l-formola
(Isem + servizz)
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