AN COIMISIÚN
EORPACH

An Bhruiséil, 23.9.2020
COM(2020) 612 final
ANNEX

IARSCRÍBHINN
a ghabhann leis an
TOGRA LE hAGHAIDH RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN
gCOMHAIRLE
lena dtugtar isteach scagadh ar náisiúnaigh tríú tír ag na teorainneacha seachtracha
agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 67/2008, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240
agus (AE) 2019/817

GA

GA

IARSCRÍBHINN
Foirm chaighdeánach fhaisnéisithe
1.Ainm:

2.Gnéas:

3.Dáta breithe:

4.Áit bhreithe:

5.Náisiúntacht/náisiúntachtaí (léiriú tosaigh):
6.Eolas ar theangacha:
7.An chúis leis an scagadh a dhéanamh:
A. Teacht isteach neamhrialta
Sonraigh na nithe seo a leanas freisin, de réir mar is iomchuí:

gan doiciméad taistil/doiciméad taistil brionnaithe/doiciméad taistil
bréagach,
gan údarú taistil/údarú taistil brionnaithe/údarú taistil bréagach,
eile
B. Teacht isteach via cuardach agus tarrtháil
C. Iarratas ar chosaint idirnáisiúnta ag Pointe Trasnaithe Teorann
D. níl aon léiriú ann go ndearnadh seiceáil teorann ag an teorainn sheachtrach:

□
gan stampa i ndoiciméad taistil/gan iontráil sa Chóras Dul
Isteach/Imeachta
□

gan doiciméad taistil

8. Rinneadh seiceáil céannachta trí bhunachair sonraí TF a úsáid:
□
Ní dhearnadh

□

Rinneadh

□

Níor

Má rinneadh, toradh na seiceála céannachta:
9. Toradh an chuardaigh chun críoch slándála:
□

Amas (líon isteach na bunachair sonraí agus na cúiseanna)

□

Gan amas

10. Ar cuireadh cúram láithreach ar fáil?
cuireadh
11. Leithlisiú ar fhorais sláinte poiblí:

□

□

Cuireadh

Is ea

□

Ní hea

Más ea, sonraigh na dátaí, na forais shonracha, an suíomh:
12. An cúrsa taistil:
a) áiteanna/tíortha ina raibh gnáthchónaí ar an iarratasóir roimhe seo:
b) an pointe imeachta:
c) tríú tíortha agus áiteanna (e.g. cathair, cúige) idirthurais agus fad na tréimhse fanachta:
d) módúlachtaí iompair (e.g. modhanna iompair, le grúpa, duine aonair), cúnamh a fuarthas
(e.g. éascaitheoirí, modhanna cumarsáide a úsáideadh), íocaíochtaí a rinneadh/atá le
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déanamh, etc.:
e) tríú tíortha inar lorgaíodh cosaint:
f) tríú tíortha inar deonaíodh cosaint:
g) ceann scríbe beartaithe laistigh den Aontas:

13. Cúnamh ar mhaithe le luach saothair a chuir tríú duine nó eagraíocht ar fáil maidir le
trasnú neamhrialta na teorann agus aon fhaisnéis ghaolmhar i gcás ina bhfuil amhras ann go
ndearnadh duine a smuigleáil:

14. Tús an scagtha: [LL/MM/BB]
Deireadh an scagtha: [LL/MM/BB]
15. An t-údarás ar cheart an duine a tharchur chuige:
16. Nótaí agus faisnéis ábhartha eile:

Síniú
An té a líon an fhoirm isteach
(Ainm + seirbhís)
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