EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 23.9.2020
COM(2020) 612 final
ANNEX

BIJLAGE
bij
VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN
DE RAAD
tot invoering van een screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen
en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU)
2018/1240 en (EU) 2019/817
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BIJLAGE
Standaardinformatieformulier
1. Naam:

2. Geslacht:

3. Geboortedatum:

4. Geboorteplaats:

5. Nationaliteit(en) (zoals oorspronkelijk opgegeven):
6. Talenkennis:
7. Reden voor de screening:
A. Onrechtmatige binnenkomst
Vermeld ook, indien van toepassing:

geen/vals/vervalst reisdocument,
geen/vals/vervalst visum of geen/valse/vervalste reisautorisatie,
overige
B. Aankomst volgend op een opsporings- en reddingsactie
C. Verzoek om internationale bescherming aan een grensdoorlaatpost
D. Geen vermelding van een grenscontrole aan een buitengrens:

□

geen stempel in een reisdocument/geen binnenkomst in het inreisuitreissysteem

□

geen reisdocument

8. Identificatie uitgevoerd met behulp van IT-databanken: □

Ja

□

Nee

Zo ja, uitkomst van de identificatie:
9. Uitkomst van de raadpleging voor veiligheidsdoeleinden:
□

Match (voeg de databanken toe en de redenen)

□

Geen match

10. Onmiddellijke zorg verleend:

□

Ja

□

Nee

11. Isolatie omwille van de volksgezondheid:

□

Ja

□

Nee

Zo ja, vermeld data, specifieke redenen, plaats:
12. Reisroute:
a) eerdere verblijfplaatsen/landen van verblijf:
b) plaats van vertrek:
c) derde landen en plaatsen (bv. stad, provincie) van doorreis en verblijfsduur:
d) wijze van doorreis (bv. vervoermiddel, in groep, individueel), ontvangen bijstand (bv.
mensensmokkelaars, gebruikte communicatiemiddelen), verrichte/te verrichten
betalingen enz.:
e) derde landen waar om bescherming is verzocht:

NL

1

NL

f) derde landen waar bescherming is verleend:
g) beoogde bestemming binnen de Unie:

13. Bijstand die door een derde persoon of organisatie tegen vergoeding is verstrekt in
verband met het onrechtmatig overschrijden van de grens en alle daarmee verband houdende
informatie in geval van vermoeden van smokkel:

14. Begin van de screening: [DD/MM/JJ]
Einde van de screening: [DD/MM/JJ]
15. Autoriteit waarnaar de persoon moet worden doorverwezen:
16. Opmerkingen en overige relevante informatie:

Handtekening
Persoon die het formulier heeft ingevuld
(Naam + dienst)
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