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COM(2020) 610 final 

ANNEXES 1 to 4 

 

PRÍLOHY 

k 

návrhu 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení azylu a migrácie a o zmene 

smernice Rady 2003/109/ES o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, 

ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, a navrhovaného nariadenia (EÚ) XXX/XXX 

[Fond pre azyl a migráciu]   

   

   

     

 

{SWD(2020) 207 final}  
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PRÍLOHA I 

Štandardný formulár na vypracovanie plánu solidárnej reakcie pre pátracie 

a záchranné operácie v súlade s článkom 47 

 Prispievajúci členský štát: ……… 

 Referenčné číslo.... (Rev)
1
….. 

 Dátum predloženia:...... 

Opatrenia stanovené 

v článku 45 písm. a) 

a e) 

Počet premiestnení  

Premiestnenie 

žiadateľov 

o medzinárodnú 

ochranu  

 

 

 

Opatrenia stanovené 

v článku 45 písm. d)  

Počet/opis/časový rámec vykonávania 

Opatrenia na 

budovanie kapacít 

v oblasti azylu, 

prijímania a návratu  

 

Operačná podpora  

Opatrenia zamerané 

na reakciu na 

migračné trendy, 

ktoré majú vplyv na 

benefitujúci členský 

štát, prostredníctvom 

spolupráce s tretími 

krajinami  

 

  

                                                 
1 Odkaz na revíziu, ktorý sa použije v prípade revidovaných príspevkov v rámci fóra solidarity. 
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PRÍLOHA II 

Štandardný formulár na vypracovanie plánu solidárnej reakcie v súlade 

s článkom 50 

 Benefitujúci členský štát: …… 

 Prispievajúci členský štát: ……… 

 Referenčné číslo ……. (Rev)
2
….. 

 Dátum predloženia: ...... 

Opatrenia stanovené v článku 

45 písm. a), b) a c) 

Podiel každého opatrenia 

Premiestnenie žiadateľov, na 

ktorých sa nevzťahuje konanie 

na hraniciach na účely 

posúdenia žiadosti 

o medzinárodnú ochranu 

stanovené v článku 41 

nariadenia (EÚ) XXX/XXX 

(nariadenie o konaní o azyle) 

vrátane podielu maloletých osôb 

bez sprievodu  

Podiel: 

 

Z toho maloleté osoby bez sprievodu: 

Sponzorstvo návratov v prípade 

neoprávnene sa zdržiavajúcich 

štátnych príslušníkov tretích 

krajín  

Podiel: 

 

Štátne príslušnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí sa majú sponzorovať
3
: 

Premiestnenie osôb, ktorým sa 

poskytla medzinárodná ochrana, 

vrátane podielu maloletých osôb 

bez sprievodu 

Podiel: 

 

Z toho maloleté osoby bez sprievodu: 

SPOLU 100 % 

Vyplní sa len vtedy, ak sa v správe o migračnom tlaku poukáže na potrebu prijať takéto 

opatrenia v súlade s článkom 49 ods. 3 písm. b) bod iii): 

Opatrenia stanovené 

v článku 45 písm. d)  

Počet/opis/časový rámec vykonávania 

Opatrenia na budovanie 

kapacít v oblasti azylu, 

prijímania a návratu  

 

                                                 
2 Odkaz na revíziu, ktorý sa použije v prípade revidovaných príspevkov v rámci fóra solidarity. 
3 Štátne príslušnosti na účely sponzorstva návratov sa určia z tých, ktoré sú uvedené v správe o migračnom 

tlaku vypracovanej v súlade s článkom 48 nariadenia. 
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Operačná podpora  

Opatrenia zamerané na 

reakciu na migračné 

trendy, ktoré majú vplyv 

na benefitujúci členský 

štát, prostredníctvom 

spolupráce s tretími 

krajinami  

 

 

Žiadosť o zníženie 

príspevkov v súlade 

s článkom 50 ods. 4  

Priemerný počet žiadostí o medzinárodnú ochranu na 

obyvateľa za 5 rokov (na základe najnovších štatistických 

údajov EUROSTATU za celý rok)   
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PRÍLOHA III 

Vzorec pre distribučný kľúč podľa článku 52 nariadenia: 

 

 

Faktor počtu obyvateľovČŠ 
4
 

Faktor HDPČŠ  
5
 

 

PodielČŠ = 50 % faktor populácieČS + 50 % faktor HDPČS 

 

  

 

                                                 
4 V prípade dvoch členských štátov účasť závisí od uplatnenia práv podľa príslušných protokolov a iných 

nástrojov. 
5 V prípade dvoch členských štátov účasť závisí od uplatnenia práv podľa príslušných protokolov a iných 

nástrojov. 
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PRÍLOHA IV 

Štandardný formulár pre príspevky do plánu solidárnej podpory v súlade 

s článkom 54 

 Benefitujúci členský štát: ……. 

 Prispievajúci členský štát: ……… 

 Referenčné číslo ……. 

 Dátum predloženia: ...... 

 

 

Iné formy solidarity v súlade 

s článkom 54  
Informácie o počte/opis rozsahu a povahy/časový 

rámec vykonávania 

Opatrenia na budovanie kapacít v oblasti 

azylu, prijímania a návratu  
 

Operačná podpora 
 

Opatrenia zamerané na reakciu na 

migračné trendy, ktoré majú vplyv na 

benefitujúci členský štát, 

prostredníctvom spolupráce s tretími 

krajinami  

 

 Počet osôb, na ktoré sa to má vzťahovať, 

a časový rámec vykonávania  

Premiestnenie žiadateľov 

o medzinárodnú ochranu, na ktorých sa 

nevzťahuje konanie na hraniciach na 

účely posúdenia žiadosti o medzinárodnú 

ochranu stanovené v článku 41 

nariadenia (EÚ) XXX/XXX (nariadenie 

o konaní o azyle) [vrátane počtu 

maloletých osôb bez sprievodu] 

 

Premiestnenie osôb, ktorým sa poskytla 

medzinárodná ochrana [vrátane počtu 

maloletých osôb bez sprievodu] 

 

Premiestnenie žiadateľov 

o medzinárodnú ochranu, na ktorých sa 

vzťahuje konanie na hraniciach v súlade 

s článkom 41 nariadenia (EÚ) 

XXX/XXX (nariadenie o konaní o azyle)  

 

Premiestnenie neoprávnene sa 

zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 
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tretích krajín [vrátane počtu maloletých 

osôb bez sprievodu] vrátane štátnych 

príslušností štátnych príslušníkov tretích 

krajín 

Sponzorstvo návratov v prípade 

neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 

príslušníkov tretích krajín [vrátane počtu 

maloletých osôb bez sprievodu] vrátane 

štátnych príslušností štátnych 

príslušníkov tretích krajín 

 

 


