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Briuselis, 2020 09 23
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ANNEX

PRIEDAS
prie
PASIŪLYMO DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO
kuriuo nustatomas trečiųjų šalių piliečių tikrinimas prie išorės sienų ir iš dalies keičiami
reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240 ir (ES) 2019/817
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PRIEDAS
Standartinė apklausos forma
1. Vardas ir pavardė:

2. Lytis:

3. Gimimo data:

4. Gimimo vieta:

5. Pilietybė (-ės) (pirminė nuoroda):
6. Kalbos, kuriomis kalbama:
7. Priežastis, kodėl reikia atlikti tikrinimą:
A. Neteisėtas atvykimas
Jei tinkama, taip pat nurodykite:
kelionės dokumentų nėra / jie suklastoti / padirbti,
vizos ar kelionės leidimo nėra / jie suklastoti / padirbti,
kita
B. Atvykimas vykstant paieškos ir gelbėjimo operacijai
C. Sienos perėjimo punkte pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas
D. Požymių, kad prie išorės sienos buvo atliktas patikrinimas kertant sieną,

nėra:
□
sistemoje
□

kelionės dokumente nėra antspaudo / nėra įrašo atvykimo ir išvykimo
kelionės dokumento nėra

8. Tapatybė nustatyta naudojant IT duomenų bazes:

□

Taip

□

Ne

Taip

□

□

Ne

Jeigu taip, tapatybės nustatymo rezultatas:
9. Konsultacijos saugumo tikslais rezultatai:
□

Atitiktis (nurodyti duomenų bazes ir priežastis)

□

Atitikties nėra

10. Suteikta neatidėliotina pagalba:

□

Taip

11. Izoliacija dėl visuomenės sveikatos priežasčių: □

Ne

Jeigu taip, nurodykite datas, konkrečius pagrindus, vietą:
12. Maršrutas:
a) ankstesnės gyvenamosios vietos / šalys:
b) išvykimo vieta:
c) trečiosios šalys ir tranzito vietos (pvz., miestas, provincija) bei buvimo jose trukmė:
d) tranzito sąlygos (pvz., transporto priemonės rūšis, su grupe, individualiai), gauta pagalba
(pvz., tarpininkai, naudojamos ryšio priemonės), atlikti / atliktini mokėjimai ir kt.:
e) trečiosios šalys, kuriose buvo pateiktas apsaugos prašymas:
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f) trečiosios šalys, kuriose buvo suteikta apsauga:
g) numatoma paskirties vieta Sąjungoje:

13. Pagalba, kurią neteisėtai kertant sieną už atlygį teikia trečiasis asmuo ar organizacija, ir
visa susijusi informacija apie įtariamą neteisėtą žmonių gabenimą:

14. Tikrinimo pradžia: [DD/MM/YY]
Tikrinimo pabaiga: [DD/MM/YY]
15. Institucija, į kurią reikia nukreipti asmenį:
16. Pastabos ir kita susijusi informacija:

Parašas
Formą užpildęs asmuo
(Vardas, pavardė ir tarnyba)
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