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ANNEX

ANEXĂ
la
PROPUNEREA DE REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI
de introducere a unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la
frontierele externe și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE)
2017/2226, (UE) 2018/1240 și (UE) 2019/817

RO

RO

ANEXĂ
Formular-tip de intervievare a migranților pentru culegerea de informații
1. Numele:

2. Sexul:

3. Data nașterii:

4. Locul nașterii:

5. Cetățenie (cetățenii) (indicație inițială):
6. Limbile vorbite:
7. Motivul efectuării procedurii de screening:
A. Intrare neregulamentară
Vă rugăm să precizați, de asemenea, după caz:
document de călătorie contrafăcut/falsificat/inexistent;
viză sau autorizație de călătorie contrafăcută/falsificată/inexistentă;
altele.
B. Sosire în urma unei operațiuni de căutare și salvare
C. Cerere de protecție internațională depusă la un punct de trecere a frontierei
D. Nu există indicii că s-au efectuat verificări la o frontieră externă:
□

nicio ștampilă pe un document de călătorie/nicio mențiune în Sistemul de
intrare/ieșire

□

niciun document de călătorie

□

8. S-a efectuat identificarea cu ajutorul bazelor de date IT:

Da

□

Nu

Dacă s-a efectuat, rezultatul identificării:
9. Rezultatele consultării în scopuri de securitate:
□

Rezultat pozitiv (adăugați bazele de date și motivele)

□

Niciun rezultat pozitiv

10. S-a acordat îngrijire imediată:

□

Da

□

Nu

11. Izolare din motive de sănătate publică:

□

Da

□

Nu

Dacă se impune izolarea, vă rugăm să precizați perioada, motivele specifice, localizarea:
12. Itinerarul:
a) locurile/țările de reședință anterioare:
b) punctul de plecare:
c) țările terțe și locurile (de exemplu orașul, provincia) de tranzit și durata șederii:
d) modalitățile de tranzit (de exemplu mijloacele de transport, în cadrul unui grup, de unul
singur), ajutorul primit (de exemplu călăuze, modurile de comunicare utilizate), plățile
efectuate/care urmează să fie efectuate etc.
e) țările terțe în care s-a solicitat protecție:
f) țările terțe în care s-a acordat protecție:
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g) destinația preconizată din Uniune:

13. Ajutorul acordat de o persoană terță sau de o organizație, contra unei plăți, în legătură cu
trecerea neregulamentară a frontierei și orice informații în acest sens în cazurile în care se
suspectează introducerea ilegală de migranți:

14. Începerea procedurii de screening: [ZZ/LL/AA]
Terminarea procedurii de screening: [ZZ/LL/AA]
15. Persoana este direcționată către următoarea autoritate:
16. Observații și alte informații relevante:

Semnătura
Persoana care a completat formularul
(Numele + serviciul)
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